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Abstrakt 
Syftet med denna studie var att undersöka Socialstyrelsens konstruktioner av psykisk 
ohälsa hos unga. Med utvalda dokument från Socialstyrelsens hemsida har studien 
genomförts som en perspektivanalys och bidragit till att problematisera och reflektera 
kring hur ett problem som psykisk ohälsa framstår. Socialstyrelsen menar att psykisk 
ohälsa är ett stort växande folkhälsoproblem som på något sätt kommer omfatta hela 
samhället i framtiden. Resultatet har visat hur ett problem kan ses ur andra perspektiv, 
utöver de som Socialstyrelsen nämner, såsom individualiseringen och de höga kravens 
påverkan på de ungas mående. Resultatet har också ifrågasatt det sätt som 
Socialstyrelsen mäter psykisk ohälsa på, genom vårdkonsumtion. Utifrån 
Socialstyrelsens resultat av mätningarna, som är uppdelade i könskategorier, har studien 
även redogjort för en frånvaro av hur genusnormer kan ha påverkat resultatet. 

 

Nyckelord 
socialkonstruktivism, perspektivanalys, genus, individualisering, psykisk ohälsa unga 
 
 
 
Abstract 
The purpose of this study was to research Socialstyrelsens constructions of mental 
illness with young people. With chosen documents from Socialstyrelsens website, the 
study has been performed as a perspectiveanalysis and has contributed to problematise 
and reflect on how problems such as mental illness appear. Socialstyrelsen mean that 
mental illness is a big and growing public health problem which, in one way or another, 
will affect the society as a whole in the future. The results have shown how a problem 
can be seen from other perspectives, apart from the ones mentioned by Socialstyrelsen, 
such as the impact of individualisation and how demands affect young people’s mood. 
The results have also questioned the way Socialstyrelsen measure mental illness, 
through the amount of care. According to Socialstyrelsens results from the research, 
which is divided into gender categories, the study has also given an account of an 
absence of how gender norms may have effect the outcomes. 
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1  Bakgrund 
I denna uppsats kommer vi att undersöka Socialstyrelsens konstruktioner av psykisk 

ohälsa hos unga genom deras offentliga dokument. Socialstyrelsens uppgift är bland 

annat att bidra med kunskap och statistik inom ämnet psykisk ohälsa. Socialstyrelsen 

publicerar nationella riktlinjer inom psykisk ohälsa och granskar uppgörelser mellan 

Sveriges landsting, kommuner och stat, som behandlar stöd som riktas till insatser inom 

psykisk ohälsa (Socialstyrelsen 2017a). På Socialstyrelsens hemsida beskriver de sin 

myndighet som följande:  

 

Socialstyrelsen är en statlig myndighet under Socialdepartementet 

med en bred verksamhet som rör socialtjänst och hälso- och sjukvård. 

Större delen av vår verksamhet är riktad till personal, ansvariga och 

beslutsfattare inom dessa områden.  

(Socialstyrelsen u.å.) 

 

1.1  Problemformulering 
Vår studie grundar sig i det som Winther Jørgensen och Phillips (2000) skriver, att det 

råder maktrelationer i samhället, vilka är med och skapar normativa perspektiv som blir 

accepterade av omgivningen. Jönson (2010) menar att det går att skapa en förståelse för 

sociala problem genom att analysera var kunskapen kommer ifrån och hur den 

framställs. Dessutom menar Focault (2002) att det, istället för att söka svar på varför ett 

problem finns, är av intresse att analysera hur och varför vi påstår något, tillsammans 

med frågor om vad det är som bidragit till att vi pratar om något på ett visst sätt. Det är 

med detta som utgångspunkt som vi kommer att studera Socialstyrelsens offentliga 

dokument för att kartlägga hur de, genom språket, konstruerar psykisk ohälsa hos unga.  

 

I Socialstyrelsens (2017a) senaste rapport om utvecklingen av psykisk ohälsa hos barn 

och unga vuxna (10-17 respektive 18-24 år) beskriver de att den psykiska ohälsan har 

ökat markant de senaste tio åren. Socialstyrelsen (2017a) nämner att orsakerna till den 

senaste tidens ökning av psykisk ohälsa ännu är okända. Vi har däremot funnit 

perspektiv från forskning som beskriver olika syn på om och varför psykisk ohälsa hos 

unga ökar. Beckman och Hagquist (2010) ifrågasätter beskrivningen av att psykisk 
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ohälsa har ökat, eftersom de menar att unga generellt har lättare att prata om känslor 

idag än tidigare, i synnerhet flickor. Hagquist (2013) och Cederblad (2013) diskuterar 

också svårigheten och det komplexa med att beskriva utvecklingen av psykiska ohälsa 

hos unga, eftersom kriterier för psykiatriska diagnoser är föränderliga och varierar över 

tid samt påverkas av de kulturella uppfattningar som råder. De menar också att 

självskattning av psykiska besvär påverkas av hur betydelsen av begrepp och ord 

förändras, samtidigt som Wilhsson (2017) framhåller att ungas syn på hälsa är 

subjektivt. Cederblad (2013) skriver också att något som förr betraktades som en 

sjukdom, inte längre behöver ses som det i dagens samhälle. Utöver den tidigare 

forskningen som ifrågasätter ökningen av psykisk ohälsa hos unga, nämner även 

Wiklund, Danielsson, Strömbäck och Bengs (2015) perspektiv på varför den har ökat. 

De menar att den psykiska ohälsan hos unga kan förstås utifrån dagens samhällstrender 

som genusnormer och individualisering, vilket kan ha negativ inverkan på unga.  

 

Med bakgrund i att det finns olika perspektiv beskriver Jönson (2010) å sin sida att man 

kan hitta annan kunskap från tidigare forskning som beskriver ett problem på andra sätt 

än det material man studerar. Därför avser vi att undersöka Socialstyrelsens 

konstruktioner på psykisk ohälsa hos unga, för att också analysera om det finns 

perspektiv från tidigare forskning som Socialstyrelsen inte nämner i sina dokument. Vi 

avser med vår studie att bidra till en ökad förmåga att inta ett kritiskt och reflekterande 

förhållningssätt samt bidra med andra perspektiv att se på ett socialt problem (jfr Jönson 

2010).  

 

1.2  Syfte 

Syftet med studien är att undersöka Socialstyrelsens konstruktioner av psykisk ohälsa 

hos unga genom deras offentliga dokument.  

 

1.3  Frågeställningar 

•   Hur konstrueras psykisk ohälsa hos unga genom Socialstyrelsens dokument? 

•   Vilka perspektiv utelämnar Socialstyrelsen på psykisk ohälsa hos unga?  
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2  Tidigare forskning 
I kapitlet kommer vi presentera olika syn på ökningen av psykisk ohälsa hos unga, samt 

perspektiv som här anses kan ha negativ inverkan på de ungas mående såsom genus, 

individualisering, samt de höga kraven på unga från omgivningen. Vi ämnar att 

använda den tidigare forskningen, som vi nämnt i problemformuleringen, för att 

undersöka om det finns andra perspektiv på psykisk ohälsa hos unga som 

Socialstyrelsen inte nämner. Vår sammanställning av tidigare forskning innehåller 

artiklar som delvis nämner ett av könen separat, men även beskrivningar där flickor och 

pojkar nämns tillsammans. Några artiklar har heller inte gjort uppdelning mellan unga 

och vuxna utan pratar om exempelvis genusskillnader generellt. En artikel om 

genusnormer är också skriven ur ett amerikansk perspektiv, men utifrån att både den 

amerikanska och svenska kulturen är västerländsk,  anser vi att den tillför intressanta 

perspektiv till vår studie. Vi är medvetna om att de artiklar vi valt är skrivna utifrån 

olika kontexter, men vi har ändå bedömt att de är relevanta för vår analys. Kapitlet 

avslutas med en sammanfattning av tidigare forskning.  

 

2.1  Syn på ökningen av psykisk ohälsa 

Gattuso, Fullagar och Young (2005) har undersökt hur två Australiensiska 

kvinnomagasin ger uttryck för depression. De beskriver att tidningar är med och 

konstruerar depression hos kvinnor, genom sättet de skriver om orsaker, hantering och 

det förebyggande arbetet, samt att det på senare tid har skett en ökning av mängden 

inslag om depression i media. Tidningarnas sätt att skriva om ämnet depression skapas 

genom makt- och kunskapsrelationer utifrån erfarenheter och professionellas expertis. 

Gattuso, Fullagar och Young (2005) diskuterar att ökningen av rapporteringen om 

depression kan bero på att det har uppstått en ökad oro eller ett större intresse för ämnet, 

men att det också skulle kunna bero på att ord som till exempel stressad har bytts ut mot 

deprimerad. Magnusson (2010) för också en diskussion där hon skriver att det skulle 

kunna vara så att den ökade nyhetsrapporteringen kan leda till att fler vågar prata om sin 

psykiska sjukdom, men att det å andra sidan kan vara så att psykisk sjukdom har blivit 

förklaringsram för något som tidigare förklarats på annat sätt. 

  

Magnusson (2010) har i sin avhandling gjort en innehållsanalys av SVTs rapport 

nyhetsrapporteringar mellan 1980-2006 gällande deras bild av psykisk sjukdom, där hon 
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har analyserat vilken betydelse medias bild har på såväl individer som samhället. 

Magnusson (2010) skriver att den ökade nyhetsrapporteringen av psykisk sjukdom 

motsvarar ökningen av den subjektiva upplevelsen av ängslan, oro och ångest samt 

ökning av depression som orsak till sjukskrivningar. Dessa siffror är högre för kvinnor 

än män. Hon skriver att Försäkringskassan i sin redovisning av sjukskrivningar 

diskuterar att det visserligen kan ha skett en ökning av sjukdomen, men att det också 

kan bero på ändrade diagnoskriterier och ändrad syn på vad som anses sjukt. 

Magnusson (2010) diskuterar att det är komplicerat att jämföra eftersom det är många 

saker som påverkar och gör området svårtolkat. Att psykisk ohälsa och sjukdom är en 

mer prioriterad politisk fråga idag jämfört med tidigare, skriver hon kan bero på den 

ökade mängden och omfattningen av psykisk sjukdom i nyhetsrapportering. Gattuso, 

Fullagar och Young (2005) anser att vi inte ska ta det politiska experter framhåller som 

sanning och att det behövs mer forskning och engagemang för att få en större inblick i 

hur de vardagliga maktförhållandena är med och påverkar och styr. Beckman och 

Hagquist (2010) diskuterar å sin sida att det kan finnas en risk att en organisation 

skriver om ökningen av psykisk ohälsa baserat på egna intressen. De ser det som 

förståeligt att media har som syfte att sälja mer, men de ställer sig mer frågande till att 

även myndigheter och forskare målar upp en bild av ett problem, som skulle kunna vara 

till fördel för deras eget arbete. 

  

Beckman och Hagquist (2010) fann också i sin studie att majoriteten av artiklar om 

psykisk ohälsa i media innehåller en beskrivning av att psykisk ohälsa hos unga har 

försämrats, men de uppmärksammade även att det fanns en minoritet av artiklarna, som 

istället diskuterade oklarheten kring om och i så fall vad ökningen av psykisk ohälsa 

kan bero på. Beckman och Hagquist (2010) skriver att de artiklar som ifrågasätter 

ökningen menar att fler söker hjälp idag för att fler tror att de mår sämre och inte heller 

får det stöd de anser sig behöva i skolan. En barnläkare i Sydsvenskan säger: ”Om man 

hör att man borde må jättedåligt börjar man känna efter lite extra” (Beckman & 

Hagquist 2010 s. 43). Beckman och Hagquist (2010) skriver vidare att en annan läkare 

har framfört i sin artikel att det blir felaktigt att använda argument som att fler söker 

vård för att visa att psykisk ohälsa har ökat. Läkaren berättar att eftersom elevhälsan har 

dragit ner på sina resurser så behöver barn och unga söka sig någon annanstans. 

Beckman och Hagquist (2010) nämner också en artikel som menar att det finns en risk 

att normala tonårskriser förklaras som ett lidande av psykisk ohälsa och att en sund 
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verklighetsbild inte är likställt med att ungdomar mår fullständigt bra både psykiskt och 

fysiskt. 

 

2.2  Genus 

Wiklund et al. (2015) skriver att de unga upplever att normer, för kvinnor respektive 

män, är med och påverkar hur de förväntas ge uttryck för sina känslor. Wiklund et al. 

(2015) beskriver att männen upplever skam om de visar sårbara känslor eftersom de 

förväntas att visa sig tuffa och starka enligt maskulinitetsnormen. Courtenay (2000) 

skriver att majoriteten av män har ett riskbeteende snarare än ett hälsoförebyggande 

tänk, vilket främst ses som en egenskap hos kvinnor. Courtenay (2000) menar att 

konstruktioner av mäns genus är med och påverkar deras höga riskbeteende, men att 

männens hälsoriskbeteende sällan studeras. Han menar vidare att det är viktigt att lyfta 

fram och ifrågasätta dessa strukturer och konstruktioner eftersom det skulle kunna leda 

till ett mer hälsosamt beteende hos männen, om dessa maktrelationer jämnas ut. Det 

rådande mansdominerande samhället menar Courtenay (2000) främjar 

maskulinitetsnormen och reproducerar ojämlikhet eftersom det manliga idealet ses som 

det starkare könet. Courtenay (2000) skriver att sociologer, medicinska forskare och 

andra hälsoprofessioner bidrar till en bild av kvinnor som svaga, mer sjuka och att de 

uppsöker läkare oftare än män. Exempelvis skriver han att det inom sjukvården är 

vanligare att kvinnorna tar del av tjänsterna och att det är männen, till exempel läkare 

och psykiatriker som erbjuder vården. De sociala krafterna som framhäver kvinnors 

hälsa som problematisk är starka: “[…] women ’cannot’ be well and … men cannot be 

ill; they are ’needed’ to be well to construe women as sick'' (Courtenay 2000, s.1396). 

Både Wiklund et al. (2015) och Courtenay (2000) skriver att det upplevs som feminint 

och kvinnligt att be om hjälp och bry sig om sin hälsa. Courtenay (2000) menar snarare 

att det är kvinnors beteende och uppsökande av vård som borde ses som 

eftersträvansvärt, eftersom kvinnor i USA lever längre än män och där det också är 

vanligare att män har kroniska sjukdomar. De män eller pojkar som vill ta eget ansvar 

över sin hälsa behöver krossa genusstrukturer och lära sig på ett nytt sätt. Wiklund 

(2010) menar att sambandet mellan hälsa och genus är socialt konstruerat och alltid går 

att förändra. I arbetet med de ungas hälsa, menar därför Wiklund (2010) att det är 

viktigt att diskutera sambandet mellan hälsa och genus, med fokus på att det går att 

ändra rådande strukturer.  
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Courtenay (2000) anser att eftersom majoriteten av män inte söker stöd och vård, ger 

det inte en rättvis bild av att mäta depression, genom att mäta mängden 

behandlingsinsatser mot sjukdomen. Courtenay (2000) beskriver att män inte gärna 

pratar om sina symptom, och att läkare sällan diagnostiserar män med depression. 

Eftersom depression associeras med minskad kontroll och maktlösa känslor, ses det hos 

majoriteten av män som ett misslyckande i förhållande till maskulinitetsnormen 

(Courtenay 2000). Liknande menar Wiklund (2010) när hon skriver att metoder som 

mäter den självupplevda hälsan, bör förstås och problematiseras utifrån att svaren kan 

påverkas av rådande könsnormer, exempelvis att unga män underskattar sina psykiska 

besvär. 

 

2.3  Individualisering 

Psych, Flisher, Hetrick och McGorry (2007) skriver att globaliseringens utveckling gör 

att samhällen förändras snabbt vad gäller såväl kultur som värderingar. Kulturen 

påverkar oss individer och kan därför vara både positivt och negativt beroende på 

kontext. Pettersson (2009) presenterar i sin artikel bland annat hur individualism ser ut i 

57 olika länder. Undersökningens resultat visar att den svenska kulturen utmärker sig 

genom att visa högst individualistiska egenskaper, bland annat prioriteras 

självbestämmande och integritet före gruppen, kollektivet och sociala strukturer. 

  

Eckersley och Dear (2002) beskriver att unga i övergångsåldern mot vuxenlivet särskilt 

kan påverkas negativt av en individualistisk kultur. Wiklund et al. (2015) som har 

undersökt hur ungdomar med depression förstår och tolkar sitt mående i förhållande till 

omgivningen och dagens samhällstrender, kom fram till att individualiseringstrenden 

och strävan mot hög prestation anses vara en bidragande orsak till oro och ångest för 

unga. Wiklund et al. (2015) beskriver att unga upplever att de mer eller mindre själva 

tvingas komma fram till rätt beslut och val i livet för att sedan stå upp för deras egen 

skapta identitet i sin strävan efter ett framgångsrikt liv. Eckersley och Dear (2002) visar 

i sin studie att det finns ett samband mellan västerländska individualiserade kulturer och 

det höga antalet självmord hos unga. De skriver att sambandet är starkare hos pojkar än 

hos flickor. En anledning till de höga självmordstalen beskrivs här som det 

västerländska misslyckandet med att skapa social identitet. Eckersley och Dear (2002) 
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för en diskussion om fördelarna för majoriteten av individer att leva i en individualistisk 

kultur, som att det kan upplevas stärkande att nå sina mål och ta egna beslut i livet. D-

äremot menar de att det finns en minoritet av befolkningen i västerländska samhällen 

som har svårt att ta egna beslut och upprätthålla nära relationer, vilket för de individerna 

ofta kan innebära en känsla av både misslyckande och ensamhet. 

  

Gattuso, Fullagar och Young (2005) diskuterar också att en betoning av det individuella 

ansvaret kan medföra negativa konsekvenser. Gattuso, Fullagar och Young (2005) 

skriver i deras artikel, som handlar om kvinnor, att individbaserade metoder såsom 

självhjälp, stöd hos familj och vänner eller att söka vård och behandling, betonar ett 

individuellt ansvar för kvinnan att själv söka det stöd hon behöver för att få hjälp. Om 

kvinnan inte klarar av att hantera motgångar i livet och lyckas komma över sin 

depression kan det upplevas som ett misslyckande. Wiklund (2010) skriver att unga 

kvinnors ohälsa kan förstås utifrån dagens individualiserade samhälle med fokus och 

strävan efter att uppnå och hitta det egna jaget, vilket hon menar kan skapa stress hos de 

unga.  

 

Gattuso, Fullagar och Young (2005) diskuterar att media framställer depression med 

fokus på individens eget ansvar, istället för att fokusera på exempelvis diskriminering, 

familjestrukturer eller relationer. Psych et al. (2007) menar också att det behövs fler 

insatser utanför individnivå och att det måste tas hänsyn till den påverkan som 

kulturella, mellanmänskliga relationer och strukturella faktorer har på de ungas mående. 

 

2.4  De höga kraven på unga 

Psych et al. (2007) skriver att ungdomar påverkas speciellt mycket av miljön, sociala 

och kulturella faktorer. Wilhsson (2017) framhåller att ungdomar genomgår en stor 

utveckling, såväl fysiskt, kognitivt, emotionellt och socialt. Hon beskriver att 

identitetsskapandet är centralt under ungdomsåren, med många frågor om hur man ska 

och bör vara. Identiteten skapas enligt Wilhsson (2017) i förhållande till omgivningen, 

attityder, könsnormer och värderingar som råder i samhället. Wiklund et al.  (2015) har i 

sin studie intervjuat ungdomar med depression, där de beskriver att de kämpar för att 

passa in i normen, samtidigt som de grubblar mycket över vad det innebär att vara 

normal i förhållande till intryck från såväl medier, populärkultur och sociala nätverk. 
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Ungdomarna beskriver att de upplever press, både från sig själva men också andra, att 

nå upp till de normer och regler som omgivningen uppfattar som normalt gällande såväl 

utseende och relationer. Även Wilhsson (2017) beskriver liknande, att ungdomar strävar 

efter att bli framgångsrika med bakgrund i krav från lärare, vårdnadshavare, vänner och 

sig själva. Wilhsson (2017) beskriver att ungdomarna upplever det som en kamp mot 

tiden, för att lyckas både i skolan och på fritiden. Vidare beskriver många unga sin 

situation som att de upplever de yttre kraven som högre än vad de själva klarar av. 

Dessa höga krav och förväntningar skriver Wilhsson (2017) kan ha en negativ inverkan 

på de ungas mående. 

  

Wiklund (2010) har genomfört intervjuer med unga, där resultatet visar att unga och då 

framförallt kvinnors stress påverkas av individualisering och genus. Wiklund (2010) 

fann att fickors självupplevda hälsa och ångest har samband med press och höga krav. 

Resultatet för  pojkar var att de rapporterade en lägre upplevelse av press och stress, 

vilket Wiklund (2010) å ena sidan menar skulle kunna bero på normen om att vara 

maskulin, där pojkarna förväntas vara starka. Å andra sidan diskuterar hon att att det 

faktiskt kan vara så att pressen på pojkar är mindre. 

 

2.5  Sammanfattning tidigare forskning 

Inledningsvis lyfte vi fram olika diskussioner om synen på vad psykisk ohälsa är samt 

hur den förändrats och kommer fortsätta förändras över tid. Att göra mätningar av 

psykisk ohälsa framgick här därför som svårt och komplext eftersom begreppet inte är 

statiskt. För såväl kvinnor och flickor som män och pojkar visar vår tidigare forskning 

att genusnormer kan vara med och skapa konsekvenser för den psykiska hälsan. För 

flickor framgår det att strävan efter att vara normal och perfekt kan leda till upplevelser 

av stress, men att flickor samtidigt enligt den kvinnliga normen ses som svagare än 

männen. Maskulinitetsnormen å andra sidan innebär en strävan efter att vara stark och 

inte visa känslor, vilket inte alltid anses förenat med en hälsosam livsstil. De negativa 

konsekvenserna som genus kan leda till oavsett könstillhörighet är intressanta att ha i 

åtanke, tillsammans med perspektiv som individualiseringens påverkan på den psykiska 

hälsan. I individualiserade kulturer och samhällen visar studier att det begås fler 

självmord och att det är vanligare för pojkar än för flickor. Individualiseringen skapar 

också negativa hälsoeffekter i synnerhet för flickor genom kampen och strävan efter att 
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vara normal och att själv ta ansvar för sitt mående och bli sitt bästa jag. Kravet som 

ställs på människor att ta egna beslut för sitt liv och mående kan leda till känslor av 

misslyckande och ensamhet. Vår sammanställning av perspektiv från tidigare forskning 

visar med andra ord att både genusnormer och individualiseringenstrenden är med och 

skapar en strävan för unga att passa in, uppnå egna mål och bli framgångsrika och de 

unga själva berättar hur de upplever kraven, från såväl omgivningen som från sig själva, 

som högre än vad de klarar av.  

 

3  Teori och metod 
Följande kapitel beskriver vårt val av teoretiskt perspektiv och metod. Inledningsvis be-

skriver kapitlet socialkonstruktivism som teori och vetenskaplig ansats. Jönson (2010) 

samt Winther Jørgensen och Phillips (2000) betonar vikten av att 

socialkonstruktivismen genomsyrar både teori och metod, därav valet att slå ihop teori 

och metod i ett kapitel. Det teoretiska perspektivet utgörs också av en beskrivning av 

diskurs som teori. Det är utifrån dessa perspektiv och tidigare forskning som vi kommer 

att analysera vårt material. Vårt metodval, som även ingår i vår teoretiska ram, är 

Jönsons (2010) perspektivanalys med hans konkreta analysverktyg som kommer guida 

oss i vårt studerande av Socialstyrelsens dokument. Vi kommer här även att förklara 

vårt urval av dokumenten, samt tillvägagångsätt och arbetsfördelning. Kapitlet avslutas 

med en beskrivning av etiska överväganden. 

 

3.1  Socialkonstruktivism som teori och vetenskaplig ansats 

Thomassen (2007) beskriver socialkonstruktivismen som ett sätt att se på vetenskap 

som ständigt påverkad av sitt sammanhang och att kunskap skapas i sociala 

gemenskaper genom det språkliga utbytet. Vi som uppsatsförfattare ingår aktivt i 

samhällets kontext och vår studie kommer därför på ett eller annat sätt färgas av våra 

egna fördomar och förförståelse. Genom hela vår studie behöver vi vara medvetna och 

reflektera kring denna process och styrka vår analys med välgrundade argument som vi 

knyter till valda teoretiska begrepp och tidigre forskning. Vi kommer, som Thomassen 

(2007) beskriver, sträva efter att vår metod så långt som möjligt ska hjälpa oss att hålla 

isär vetenskaplig kunskap från personliga värderingar eller andra erfarna föreställningar. 

Jönson (2010) skriver att man med socialkonstruktivismen som utgångspunkt menar att 
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vår verklighet är skapad i det sociala och att den därmed alltid kan förändras. Han 

betonar också att det är genom språket som våra uppfattningar och verklighetssyn 

skapas. Berger och Luckmann (1998) ställer frågor som hur man kan vara säker på och 

anta att något är riktigt? De menar att alla människor i ett samhälle är en del av 

kunskapen och det alla människor vet om sin tillvaro skapar tillsammans vårt samhälle. 

Kunskapen i samhället är fördelad mellan alla genom sociala processer och det är dessa 

processer som ofta är föremål i studier med en socialkonstruktivistisk ansats. De menar 

också att människor och samhällen har olika mängd och typ av kunskap, där man delar 

liknande kunskap med vissa och samtidigt innehar kunskaper om helt skilda saker. När 

man behöver ny kunskap om ett ämne eller område kan det, enligt Berger och 

Luckmann (1998), därför vara svårt att orientera sig och veta var och hur man ska söka 

denna kunskap. De ställer sig också frågor som: Hur kan man veta att en kunskap om ett 

ämne är mer sann än någon annan? Vad är det för processer som ger företräde åt viss 

kunskap? 

  

Jönson (2010) nämner att socialkonstruktivister ibland får kritik i vetenskapliga debatter 

för att de inte letar efter någon objektiv sanning, men de står fast vid sitt intresse av att 

studera hur kunskap skapas om vår verklighet. Winther Jørgensen och Phillips (2000) 

utvecklar detta resonemanget om socialkonstruktivismen och förklarar hur vår 

världsbild och kunskap inte är en kopia av verkligheten utan något som vi skapat genom 

vårt sätt att kategorisera. Våra världsbilder och kunskap om verkligheten skapas genom 

social interaktion. Vårt konstruerande av världen och verkligheten är beroende av vår 

historia och kultur vilket också innebär att våra konstruktioner skulle kunna se ut på 

något annat sätt. Beroende på vilken konstruktion, världsbild och kunskap man har om 

verkligheten så menar Winther Jørgensen och Phillips (2000) att det också utgör 

grunden för valet av våra sociala handlingar.  

 

3.2  Diskurs som teori 

Winther Jørgensen och Phillips (2000) diskuterar att begreppet diskurs är omfattande 

och kan användas på olika områden för att genomföra undersökningar. De definierar 

diskurs som: ”ett bestämt sätt att tala om och förstå världen (eller ett utsnitt av 

världen)” (Winther Jørgensen & Phillips 2000, s.7). Socialkonstruktivismen är den 

teoretiska grund som även diskursteorin utgår ifrån. Winther Jørgensen och Phillips 
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(2000) beskriver att man med diskursteori som begrepp kan ha fokus på de 

maktrelationer i samhället, som är med och formar normativa perspektiv. De yttranden 

om världen som blir accepterade och tilldelas mening blir då av särskilt intresse att 

studera. Jönson (2010) för också en liknande diskussion om hur vissa sociala problem 

får sanningsstatus, genom kollektiva definitionsprocesser och därmed ges det företräde 

att försöka åtgärda dessa. 

 

Winther Jørgensen och Phillips (2000) skriver vidare att en diskursteori kan ge en 

förståelse för hur det sociala konstrueras genom olika diskurser. Teorin beskriver att 

sociala fenomen, samhället, identiteter och språk alltid är föränderliga. Det centrala 

inom teorin handlar om att finna det konkreta inom en diskurs för att sedan undersöka 

vad det bygger på och vad det utesluter, likt Jönsons (2010) beskrivning om att hitta 

andra perspektiv. Winther Jørgensen och Phillips (2000) skriver att det inte handlar om 

att finna en objektiv sanning, utan att undersöka hur verkligheten skapas, som gör att 

den upplevs som sann och självklar för omgivningen. De beskriver att inom en diskurs 

så struktureras fenomen på ett sätt som kan upplevas som en självklar sanning, likaså 

beter vi oss på samma sätt i samhället där vi ser våra identiteter och grupptillhörigheter 

utifrån självklara strukturer, som något objektivt. Däremot kan inte en diskurs ses som 

det enda rätta, enligt Winther Jørgensen och Phillips (2000), utan det finns flera olika 

diskurser som är med och konkurrerar mot varandra, och som pekar i olika riktlinjer. 

Winther Jørgensen och Phillips (2000) skriver vidare att diskursteori är ett sätt att 

analysera de objektiva, självklara sociala strukturerna som kommer till uttryck genom 

både tal och texter. Det kan handla om att slå hål på samhälleliga myter som fått olika 

innehåll på grund av att olika aktörer vill förmedla sin egen bild av vad de anser är en 

objektiv sanning om samhället. Winther Jørgensen och Phillips (2000) beskriver 

Michael Focaults maktbegrepp och förklarar hur han menar att makt inte automatiskt 

bör förstås som negativt utan också som en möjlighet att skapa uppfattningar om vår 

sociala omvärld. Begreppet innebär att makt och kunskap hänger tätt ihop och lägger 

grunden för vad som konstrueras och benämns som sant respektive falskt. Makten har 

med andra ord två sidor, å ena sidan bidrar den med kunskapsproduktion å andra sidan 

kan den begränsa och styra våra uppfattningar. 
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3.3  Perspektivanalys 

Jönson (2010) menar att man kan använda perspektivanalysen både som teori och 

metod. Perspektivanalys tar avstamp ifrån socialkonstruktivismen och tillsammans med 

diskursteorin stöttar den och underlättar vår studie. Valet av perspektivanalys har vi 

gjort för att vi anser att det är en konkret metod som kommer att tydliggöra vår analys 

av Socialstyrelsens konstruktioner av psykisk ohälsa hos unga, samt hjälpa oss att se 

frånvarande perspektiv. Perspektivanalysen kommer vi använda när vi kodar, tolkar och 

presenterar resultatet av vårt material, vilket enligt Jönson (2010) innebär att vi också 

använder den som en teori. Jönson (2010) lyfter fram kärnfrågor i perspektivsanalysen, 

vilka bland annat handlar om: hur vi definierar och kategoriserar sociala problem, vem 

som har makt att konstruera ett socialt problem, vad det är som beskrivs som lösningar 

och orsaker till problemet och varför problemet konstrueras på ett visst sätt. 

Orsaksförklaringar till sociala problem, kan enligt Jönson (2010) ses som 

deterministiska eller voluntaristiska, det vill säga antingen orsakade av strukturella 

faktorer eller hos individer. Vid analyser av de beskrivna lösningarna nämner Jönson 

(2010) att det också är av intresse att studera vem som anses som ansvarig att lösa 

problemet, likt orsaksförklaringar kan det vara vara såväl samhället, experter eller 

individerna själva som anses vara ansvariga. Han menar att de problem som upplevs 

som möjliga att förändra också ökar motivationen att lösa dem.   

 

Jönson (2010) beskriver hur perspektivanalysen kan användas för att studera 

konstruktioner av ett socialt problem, och tillsammans med diskursteorin kan studien 

också innehålla analyser om relationen mellan makt och kunskap, det vill säga: vem är 

det som ges företräde att uttrycka sina uppfattningar och hur konstrueras de? Winther 

Jørgensen och Phillips (2000) samt Jönson (2010) diskuterar att det råder en oklarhet 

gällande hur man analyserar en diskurs, därför har Jönson (2010) i sin perspektivanalys 

arbetat fram ett analysschema, som han menar kan vara lämpligt att använda för att 

konkretisera analysen och veta vilka frågor vi som uppsatsförfattare ska ställa till vårt 

material. De komponenter och frågor som Jönsons analysschema innehåller, har fokus 

på konstruktioner av sociala problem. Analysschemats olika komponenter utgår ifrån 

sju delar för att beskriva perspektiv på ett socialt problem, dessa är: karaktär, orsaker, 

konsekvenser och omfattning, historia och utveckling, lösningar, aktörer samt 

illustrationer och exempel. Jönson (2010) skriver att alla komponenterna inte behöver 
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användas i en studie, utan att det är en fördel att låta materialet visa vägen för vad som 

är intressant och relevant att ha med. De olika delarna utesluter inte heller varandra utan 

det går att kombinera dem. De komponenter och frågor som vi valt till vårt material 

finns i analysschemat (Bilaga 1). Jönson (2010) skriver att det är viktigt att ha med sig 

att det vi kommer fram till i analysen är vår egen konstruktion av det material vi har 

undersökt, tillsammans med vår teoretiska och vetenskapliga grund. Detta innebär att vi, 

likt det Winther Jørgensen och Phillips (2000) skriver, inte kommer spegla verkligheten 

exakt så som den ser ut, eftersom den socialkonstruktivistiska ansatsen menar att det 

inte existerar någon äkta och sann verklighet giltig för alla. 

 

3.4  Urval 

Utifrån Jönsons (2010) beskrivning om hur en expertis har makt att konstruera ett social 

problem valde vi Socialstyrelsens offentliga dokument som studieobjekt. Thomassen 

(2007) skriver att det bakom konstruktionen av dokument har skett en selektiv process i 

framställandet av texterna genom urval kring vad som ska finnas med, hur det ska 

beskrivas och vad som ska utelämnas. Thomassen (2007) skriver att ett material alltid 

skulle kunna ha beskrivits på något annat sätt, av andra praktiker, i en annan tid och 

med andra begrepp. Hon menar också att eftersom socialkonstruktivismen ser på 

kunskap som något konstruerat, så innebär det också alltid att den kan dekonstrueras. 

 

Jacobson (2011) skriver att dokument som material kan ge en bra överblick av sociala 

handlingar, eftersom dokument skapas genom mänskliga processer. Jacobson (2011) 

menar att dokument påverkar läsaren och kan väcka diskussioner och framkalla känslor. 

Dokument är dessutom formade och kan ha olika funktioner. Med dokument som urval,  

avser vi komma ifrån tolkningar och beskrivningar från andra om dokumenten, som vi 

skulle fått om vi exempelvis hade intervjuat professioner om deras syn på psykisk 

ohälsa. Dessutom är vi intresserade av att undersöka Socialstyrelsens dokument med 

bakgrund i dokumentens inverkan på de yrkesverksamma. 

 

Vi har sökt efter dokument på Socialstyrelsens hemsida med hjälp av deras sökmotor. 

Begreppet vi sökt på är ’psykisk ohälsa unga’ och det gav, vid tillfället för vår sökning,  

249 träffar. Utifrån de träffarna var 114 publikationer, vilka vi har gått igenom från 



  
 

14 

dagens datum och bakåt i tiden till och med 2013. Årtalet 2013 valde vi för att hålla oss 

till det senaste och för att hamna på en rimlig mängd material att analysera. Av de 

träffarna har vi valt sju dokument som vi ansett varit mest relevanta för att besvara våra 

frågeställningar. Dokumenten vi valt är främst aktuella rapporter, vägledningar, 

uppföljningar och utvärderingar som skriver om psykisk ohälsa hos unga. Vi har valt 

bort dokument som mestadel berör psykisk ohälsa hos vuxna och endast nämner 

psykisk ohälsa hos unga på enstaka ställen. När det funnits flera rapporter inom samma 

uppdrag har vi valt den senaste. 

 

3.5  Tillvägagångssätt 

När vi hade valt ämne för vår studie började vi med att söka efter tidigare forskning. 

Detta blev en process som gick mycket fram och tillbaka. Vi började med att söka på 

ord i sökmotorn Onesearch, som bland annat ‘individualization’, ‘mental illness/health’ 

och ‘youth’. Vi fann då till stor del forskning som var i likhet med det Socialstyrelsen 

redan skriver om. Den forskningen beskrev bland annat kausala orsakssamband och 

olika interventioner, vilket vi senare insåg inte skulle hjälpa oss att besvara syftet med 

vår studie. Därav valde vi bort en majoritet av den forskningen vi funnit först. Vi fick 

därför till viss del börja om vår process att söka tidigare forskning, samtidigt som vi 

påbörjat läsningen av dokumenten. Denna gången riktade vi in oss på enbart 

socialkonstruktivistisk forskning, och sökte utifrån Jönsons (2010) råd om betydelsen av 

att studera genus som perspektiv och i samband med det fann vi även ytterligare 

forskning om individualiseringens påverkan på hälsan. Vi behöll ändå en del av vår 

tidigare forskning som vi sökt, där vi ansåg att det tillförde något till vår studie.  

 

Vi har läst och kodat Socialstyrelsens dokument utifrån Jönsons (2010) analysschema 

(Bilaga 1). Vi började med att skriva ut vårt material för att sedan koda det med hjälp av 

olika färger, utifrån komponenterna och frågorna i analysschemat. Under läsningen och 

kodningens gång har vi haft med oss tidigare forskning och vår teoretiska ram i 

tankarna. Vi har utifrån det kommenterat i marginalen om det är något vi 

uppmärksammat, samt om vi sett något perspektiv som frånvarande. Efter kodningen 

har vi skrivit ihop Socialstyrelsens dokument till en berättande text, utifrån 

komponenterna i analysschemat.   
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3.6  Arbetsfördelning 

Texten har vi skapat gemensamt, men inom vissa stycken har vi fördelat huvudansvaret 

mellan oss, för att sedan gå igenom det tillsammans. Vi har delat upp läsningen och 

kodningen av dokumenten, därefter har vi bytt dem med varandra, dels för att få en 

helhetsbild av materialet, men också för att se att vi inte missat något relevant. Vi står 

tillsammans för samtliga delar av innehållet och har båda varit lika delaktiga.  

 

3.7  Etiska överväganden 

Forskningsetik handlar om att finna en balans mellan olika intressen på ett legitimt sätt. 

Vid en viss typ av forskning på människor krävs det att en etikprövning genomförs. 

Etikprövningslagen (2003:460) syftar till att värna om individen och respektera 

människovärdet när forskning bedrivs. Lagen avser forskning som berör hantering av 

känsliga personuppgifter, lagöverträdelser, eller om det kan innebära psykisk eller 

fysisk påverkan eller skada för individen (Hermerén 2011). Vi anser inte att vår studie 

faller under etikprövningslagen, för den behandlar inte något av ovanstående kriterier 

och vi ser inte att det finns någon tydlig risk att vi skulle skada eller påverka någon 

individ psykiskt.  

  

Förutom etikprövningslagen finns det etiska kodexar att ta hänsyn till när forskning 

bedrivs. Individskyddskravet handlar om att individen ska skyddas från kräkningar och 

skador. Detta kan ställas emot forskningskravet som menar att man måste se till de 

vinster som forskningen kan leda till, exempelvis förbättringar för samhället. För 

forskning innebär dessa två kraven att nyttan av studien måste övervägas gentemot den 

påverkan som det får för individen (Hermerén 2011). Vi anser att vår forskning är viktig 

att bedriva, eftersom vi hoppas att vår studie ska öka den analytiska och kritiskt 

reflekterande förmågan hos yrkesverksamma inom socialt arbetet (jmf Jönson 2010). Vi 

bedömer att vi uppfyller både forskningskravet och individskyddskravet, eftersom vi 

visat på nyttan av studien, samt att vi kommer vara uppmärksamma på vilka begrepp vi 

använder och hur vi uttrycker oss, för att inte skapa en bild av unga med psykisk ohälsa 

på ett sätt som kan vara kränkande. 
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Individskyddskravet innehåller fyra huvudkrav som måste beaktas vid forskning, dessa 

är informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet. 

Informationskravet innebär  att de som berörs av studiens syfte ska bli informerade. 

Inom informationskravet skiljer det sig om deltagarnas medverkan är passiv eller aktiv 

(Vetenskapsrådet 2002). I vår studie är inga deltagare aktivt medverkande, eftersom vi 

undersöker en myndighets dokument. Vi har funderat huruvida vi behöver informera 

Socialstyrelsen eller ej om vår studie, men eftersom deras dokument är tillgängliga för 

allmänheten att läsa har vi bedömt att vi inte behöver göra det. Vetenskapsrådet (2002) 

skriver att samtyckeskravet innebär att de som deltar i studien har rätt att bestämma över 

sitt deltagande. Forskarna ska inhämta samtycke från deltagarna. Vi kommer inte att 

efterfråga samtycke från de som har författat Socialstyrelsens dokument, eftersom att 

författarna är passiva deltagare i vår studie, och dokumenten är offentliga så anser vi att 

vi inte behöver ta hänsyn till samtyckeskravet. Vidare behandlar Vetenskapsrådet 

(2002) de två sista kraven, konfidentialitetskravet som innebär att personuppgifter ska 

förvaras på ett säkert sätt där ingen obehörig få tillgång till dem, samt att deltagarna ska 

ges konfidentialitet. Nyttjandekravet innebär att de uppgifter som samlats in för 

forskningen ska endast användas till studiens ändamål och inget annat. 

(Vetenskapsrådet 2002). Eftersom vår studie inte kommer att behandla personuppgifter 

av något slag samt att de dokument vi analyserar är offentligt material är inte dessa två 

kraven aktuella i vår studie.   

 

4  Resultat och analys 
Kapitlet nedan inleds med en översikt av vårt material, därefter följer en beskrivning av 

Socialstyrelsens konstruktioner av psykisk ohälsa, som vi har sammanställt utifrån 

Jönsons (2010) analysschema (Bilaga 1). Kapitlet utgörs vidare av vår analys av 

Socialstyrelsen i förhållande till  tidigare forskning och teori. För att konkretisera å ena 

sidan Socialstyrelsens konstruktioner å andra sidan perspektiv utifrån den valda tidigare 

forskningen, har vi gjort en sammanfattande bild utifrån analysshemat (Tabell 1). 

Kapitlet avslutas med en sammanfattning där vi knyter an till syftet och besvarar våra 

frågeställningar.  
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4.1  Vårt material 

Nedan beskrivs kort de dokument från Socialstyrelsens hemsida som vi har valt och 

analyserat. 

 

4.1.1  Upptäcka psykisk ohälsa hos barn och ungdomar 

Socialstyrelsen redovisar här för vilka metoder som är tillförlitliga och användbara för 

barnhälsovården och elevhälsan, i deras arbete att tidigt upptäcka psykisk ohälsa hos 

barn och ungdomar (Socialstyrelsen 2013). 

 

4.1.2  Vägledning för barnhälsovården 

Här har Socialstyrelsen sammanställt en vägledning riktad till personal, 

verksamhetschefer, vårdgivare och beslutsfattare inom barnhälsovården, med syfte att 

uppnå en likvärdig barnhälsovård i hela landet (Socialstyrelsen 2014). 

 

4.1.3  Samordnad statlig kunskapsstyrning inom området psykisk ohälsa  

Socialstyrelsen har här, tillsammans med Läkemedelsverket, Statens beredning för 

medicinsk och social utvärdering (SBU), Folkhälsomyndigheten och Tandvårds- och 

läkemedelsförmånsverket (TLV), utvecklat kunskap inom området psykisk ohälsa för 

att ge verksamheter stöd att möta behoven (Socialstyrelsen 2015a). 

 

4.1.4  Att utveckla grunddata och indikatorer 

På uppdrag av regeringen har Socialstyrelsen arbetat fram förslag på vilka 

uppföljningsområden och indikatorer som kan utvecklas för att följa vården och 

omsorgen som ges till målgruppen barn och unga med psykisk ohälsa och omfattande 

psykiatrisk problematik (Socialstyrelsen 2015b). 

  

4.1.5  Vägledning för elevhälsan 

Här har Socialstyrelsen sammanställt en vägledning riktad till personal inom elevhälsan, 

rektorer, verksamhetschefer för elevhälsan, vårdgivare, skolhuvudmän och 

beslutsfattare med syfte att uppnå en likvärdig elevhälsa i hela landet (Socialstyrelsen 

2016). 
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4.1.6  Utvecklingen av psykisk ohälsa bland barn och unga vuxna  

I denna rapport vänder sig Socialstyrelsen till professioner, beslutsfattare och 

allmänheten, för att beskriva utvecklingen av psykisk ohälsa bland barn och unga vuxna 

(Socialstyrelsen 2017a). 

 

4.1.7  Stöd till riktade insatser inom området psykisk ohälsa 

Här har Socialstyrelsen skrivit en lägesrapport, som en delrapport, utifrån det pågående 

arbete som kommuner, landsting och regioner gör inom området psykisk ohälsa. Arbetet 

genomförs år 2016-2018 på uppdrag från regeringen och ska slutredovisas 2019. 

Uppdraget omfattar hela målgruppen, men sammanställningarna visar att unga är en 

prioriterad grupp i stort sett över hela landet (Socialstyrelsen 2017b).  

 

4.2  Socialstyrelsens konstruktioner 

Vi har delat in Socialstyrelsens konstruktioner utifrån komponenterna i analysschemat, 

se (Bilaga1) som vi ansett lämpliga: karaktär, orsak, omfattning och konsekvenser, 

lösningar samt utveckling och framtid. Varje komponent inleds med en beskrivning, där 

vi utifrån Jönsons (2010) perspektivanalys förklarar vad det kommer handla om. Efter 

varje komponent (förutom under utveckling och framtid) kommer en kort 

sammanfattning.  

 

4.2.1  Karaktär 

Vi kommer utifrån Jönsons (2010) beskrivning av problemets karaktär fokusera på vad 

problemet psykisk ohälsa hos unga handlar om, samt hur det beskrivs. De dokument vi 

har tagit del av från Socialstyrelsen har beskrivit psykisk ohälsa på varierande sätt. 

Benämningen av problemets karaktär har ändrats det senaste året, eftersom 

Socialstyrelsen (2017b) har valt att byta inriktning till att nu fokusera på psykisk hälsa. 

Vi har valt att inleda med citatet nedan, som vi anser beskriver Socialstyrelsen 

konstruktioner av psykisk ohälsa, där de framställer det som ett omfattande 

folkhälsoproblem med allvarliga konsekvenser som följd. 

 

Idag ses psykisk ohälsa som ett stort och växande folkhälsoproblem 

med negativa konsekvenser för enskilda individer, deras anhöriga och 

samhället i stort. Flera undersökningar visar en ökning av psykiska 
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besvär hos såväl vuxna som unga i Sverige de senaste 20 åren. 

Psykisk ohälsa hos unga eller att som ung leva nära någon med sådan 

problematik kan få allvarliga konsekvenser för personen ifråga. Dessa 

individer löper större risk att utveckla allvarlig psykisk ohälsa senare i 

livet, prestera sämre i skolan, få ofullständiga betyg, hamna i 

arbetslöshet, få leva på försörjningsstöd och på annat sätt hamna i 

utanförskap.  

 (Socialstyrelsen 2017b, s.10) 

 

Definition av psykisk ohälsa 

Vi har, utöver citatet ovan, noterat olika definitioner av psykisk ohälsa och har valt att ta 

med några där Socialstyrelsen visar hur synen på psykisk ohälsa har förändrats. 

Socialstyrelsen (2013) definierade psykisk ohälsa med följande: ”Psykisk ohälsa kan 

beskrivas som psykiska symtom som hindrar känslomässigt välbefinnande, optimal 

utveckling och delaktighet i vardagsaktiviteter.” (Socialstyrelsen 2013, s.10). 

Socialstyrelsen (2013) skriver att symtomen kan visa sig i form av huvudvärk, magont, 

nedstämdhet, oro och utagerande beteende, samt att det är vanligt att individen har flera 

symtom samtidigt, vilket gör att det är svårt att skilja dem åt. Det verkar dock råda en 

oklarhet i hur det ska bedömas om någon har psykisk ohälsa eller ej, för Socialstyrelsen 

(2013) skriver i samma dokument att:  

  

Det finns inga entydiga kriterier för att skilja mellan vad som kan 

uppfattas som normala eller adekvata reaktioner på en belastning och 

vad som kan uppfattas som psykisk ohälsa. Det är snarare ett 

kontinuum mellan det normala och det avvikande.  

(Socialstyrelsen 2013, s. 11) 

  

Fyra år senare så har Socialstyrelsen (2017b) ändrat beskrivningen något av vad psykisk 

ohälsa är, genom att de också lagt till diagnos- och sjukdomskriterier: 

  

Begreppet psykisk ohälsa omfattar allt från övergående, mindre 

allvarliga psykiska besvär såsom sömnsvårigheter, oro och ångest till 

allvarliga symtom som uppfyller diagnostiska kriterier för psykiatriska 
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tillstånd, såsom psykiska sjukdomar eller psykiska 

funktionsnedsättningar.  

(Socialstyrelsen 2017b, s.10) 

  

I samma dokument som citatet ovan är ifrån, beskriver Socialstyrelsen (2017b) även 

deras nya strategi inför år 2016-2020, där de nu istället riktar in sitt huvudfokus mot 

psykisk hälsa. De ger ingen tydlig definition på vad psykisk hälsa innebär, men nämner 

att det kan vara ett tillstånd av tillfredsställelse, välbefinnande, förmåga till 

självförverkligande, att klara av vanliga motgångar samt att bidra till samhället genom 

produktivt arbete. De diskuterar att tillstånden på såväl psykisk hälsa som ohälsa kan 

variera över tid hos en och samma individ och att individen kan uppleva båda 

tillstånden samtidigt. Med den nya strategin skriver Socialstyrelsen (2017b) att fokus 

kommer att ligga på hela befolkningen och att det sträcker sig över ett område från 

allmän folkhälsa till specialistpsykiatri.  

 

Ökningen av psykisk ohälsa 

Socialstyrelsen (2017a) skriver att den psykiska ohälsan ökar hos såväl barn och unga 

vuxna samt att de diagnoser som bidrar mest till ökningen är olika ångestsyndrom och 

depression. Ökningen beskrivs enligt Socialstyrelsen (2017a) omfatta både 

självrapporterade symtom och psykiska sjukdomar. Deras siffror om ökningen har de 

hämtat från Socialstyrelsens nationella hälsodataregister, utbildningsregistret och 

dödsorsaksregistret. Ökningen beskriver de omfattar allt ifrån de som sökt vård och inte 

fått någon diagnos, till de som vårdas inom öppen- och slutenvård för en psykiatrisk 

diagnos, samt även de som har fått psykofarmaka utskrivet. Däremot saknas uppgifter 

om de personer som fått diagnoser inom primärvården, eftersom dessa inte rapporteras 

in till Socialstyrelsens patientregister (Socialstyrelsen 2017a). Socialstyrelsen (2015b) 

skriver i ett annat dokument att de har fått information om de självrapporterade 

besvären genom en nationell folkhälsoenkät, där de bland annat har ställt frågor om 

individen har känt sig värdelös eller ej den sista tiden. Socialstyrelsen (2017a) menar att 

ökningen omfattar ungdomar generellt sett, även om de beskriver att det är en större 

andel som har psykisk ohälsa bland de unga som lever under svåra psykosociala 

förhållanden. Det råder dock, som nämnts tidigare, en oklarhet i vad ökningen beror på, 

vilket citatet nedan beskriver. 
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Orsakerna till ökningen i psykisk ohälsa är dessutom fortfarande 

okända. Omfattningen i ökningen, som alltså innefattar stora delar av 

ungdomsgruppen, tyder dock på att orsakerna rör ungas livsvillkor 

generellt, som skolperioden eller inträdet till arbetsmarknad och 

vuxenliv.  

(Socialstyrelsen 2017a, s.7) 

  

Trots att Socialstyrelsen (2017a) skriver att orsakerna till ökningen är okända, för de 

ändå en diskussion om vad ökningen skulle kunna bero på. De skriver att ökningen å 

ena sidan är verklig, men att det å andra sidan kan handla om förändrad praxis och 

vårdtillgång. De diskuterar vidare att det kan ha funnits ett mörkertal tidigare men som 

nu stegvis börjar att framträda, samt att det skulle kunna vara så att den ökade 

självrapporteringen av psykiska besvär kan ha att göra med att unga pratar mer om 

psykisk ohälsa idag. Socialstyrelsen (2016) skriver också att unga idag ofta mår bra 

fysiskt, men att deras psykiska, känslomässiga och sociala problem har blivit mer 

synliga. 

 

Mätning av psykisk ohälsa 

Socialstyrelsen (2015b) skriver att de inte följer utvecklingen av psykisk ohälsa hos 

barn och unga som söker stöd hos primärvården, elevhälsan och barnhälsovården, 

eftersom de inte ingår i patientregistret. De menar ändå att det är genom 

vårdkonsumtionen som det går att följa upp och mäta vården som ges till personer med 

psykisk ohälsa. Trots detta har vi i flera dokument funnit att Socialstyrelsen beskriver 

hur metoderna de använder när de mäter psykisk ohälsa är bristfälliga: “Inom många 

områden saknas allmänt accepterade ‘gold standard’-metoder för att identifiera psykisk 

ohälsa.” (Socialstyrelsen 2013, s.7). Vilket enligt Socialstyrelsen (2013) innebär att det 

inte finns tillräckligt många metoder som anses vara tillförlitliga och som håller hög 

säkerhet för att bedöma om någon har psykisk ohälsa. Vid exempelvis användning av 

frågeformulär har man sett att svaren har beskrivit tillståndet av psykisk ohälsa på olika 

sätt beroende på sammanhang (Socialstyrelsen 2013). I Socialstyrelsens vägledningen 

för elevhälsan (2016) betonar de att det finns en oklarhet i vad det är för symtom eller 

beteenden som ska uppmärksammas. Beroende på elevens sammanhang kan ett 

beteende ses som mer eller mindre förståeligt.  
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Sammanfattning karaktär 

Socialstyrelsen definierar psykisk ohälsa som både självrapporterade psykiska besvär 

samt psykiska diagnoser och sjukdomar och menar att det har skett en ökning av 

problemet. Definitionen har ändrats något under senare år, från att tidigare inte ha 

innehållit diagnoser. Ökningen menar Socialstyrelsen omfattar hela ungdomsgruppen, 

men det är oklart varför den har skett, dock nämner de att det kan bero på att unga idag 

pratar mer om sitt psykiska mående. Socialstyrelsen ställer sig, i vissa dokument, 

frågande till om metoderna de använder som mäter psykisk ohälsa är tillräckligt 

tillförlitliga.  

 

4.2.2  Orsak 

Trots att orsakerna till ökningen av psykisk ohälsa hos unga i Socialstyrelsens 

dokument å ena sidan nämns vara okända, har vi å noterat hur de å andra sidan på flera 

ställen beskriver och diskuterar vad psykisk ohälsa kan bero på. Jönson (2010) nämner 

hur orsaksförklaringar kan beskrivas som voluntaristiska, det vill säga att individen 

och/eller den egna familjen står ansvarig för det som händer, alternativt deterministiska 

där individen befrias från skuld för ett problems utveckling, eftersom det förklaras som 

orsakat på strukturell nivå.  

 

Voluntaristiska förklaringar 

Socialstyrelsen (2016) beskriver några riskfaktorer i familjen som för både barn och 

unga kan öka risken att utveckla psykisk ohälsa. De menar att dessa riskfaktorer kan 

vara att bli utsatt för våld eller övergrepp eller på annat sätt inte få sina omsorgsbehov 

tillgodosedda på grund av otillgängliga föräldrar. Socialstyrelsen (2016) menar att 

föräldrarnas roll är viktig och att barnets och senare den unges hälsa påverkas av 

anknytningen till sin förälder. En annan voluntaristisk förklaring är att Socialstyrelsen 

(2016) betonar att alla har olika gener, erfarenheter, personligheter och temperament, 

vilket påverkar individens känslighet. Detta gör att vissa upplever det som svårt och 

jobbigt att gå i skolan, exempelvis att sitta stilla på en lektion. De grupper som 

Socialstyrelsen (2016) menar är extra utsatta är de som har långvarig sjukdom eller 

kronisk sjukdom, funktionsnedsättningar eller neuropsykiatriska diagnoser, 

asylsökande, papperslösa, de som upplevt trauman, samt de som lever under svåra 

sociala förhållanden.  
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Socialstyrelsen (2016) beskriver också skyddsfaktorer hos individen eller i den egna 

familjen, som de menar kan var ett skydd mot att utveckla psykisk ohälsa. De skriver att 

samspelet mellan en individs risk- och skyddsfaktorer påverkar hur eller om denna 

utveckling sker. I Socialstyrelsen (2016) skriver de om individers egenskaper och 

förmågor. De nämner att förmågor som att känna känsla av sitt sammanhang och 

uppleva sin situation som begriplig och möjlig att förändra kan fungera som skyddande 

mot psykisk ohälsa. De menar också att en individ kan ha stärkande egenskaper, 

däribland att vara fysiskt och kognitivt utvecklad, ha social förmåga, god impulskontroll 

och koncentrationsförmåga, samt att egenskaperna i sin tur kan påverka hur individen 

mår, klarar av skolan och blir accepterad av sin omgivning. I Socialstyrelsen (2015b) 

skriver de att skolan och en god utbildning fungerar som en skyddsfaktor mot psykisk 

ohälsa. Socialstyrelsen (2017a) menar också att de personer som klarar av skolan har 

lättare för att stå emot psykiska belastningar vilket också ökar deras chanser att komma 

in på arbetsmarknaden och komma igång med vuxenlivet. I citatet nedan diskuterar 

Socialstyrelsen (2016) å ena sidan att det såväl kan vara svårigheter att klara av skolan 

som är orsaken till psykisk ohälsa, å andra sidan att det kan vara psykisk ohälsa som är 

orsaken till att en individ inte klarar av skolan. 

 

Elevers hälsa, inte minst den psykiska hälsan, har stor betydelse för 

skolprestationen, välbefinnande och möjligheter att fungera i skolans 

sociala miljö. Omvänt har en elevs skolprestationer stor betydelse för 

den mentala hälsan. Det innebär att det finns ett dubbelriktat samband 

mellan hälsa och lärande.                          

(Socialstyrelsen 2016, s.102) 

 

Deterministiska förklaringar 

På flera ställen har vi uppmärksammat hur Socialstyrelsen skriver om strukturella och 

organisatoriska svårigheter. Vi har utifrån beskrivningar om brister i ansvarsfördelning, 

samverkan, begränsade resurser och genus betydelse för hälsan, analyserat detta som 

tänkbara deterministiska orsaker till psykisk ohälsa hos unga. Gällande den bristande 

ansvarsfördelningen, nämner Socialstyrelsen på flera ställen exempel om detta. 

Socialstyrelsen (2015b) skriver att det inte finns tillräckligt med kunskap om 
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ansvarsfördelningen vid utredningar hos BUP och barn- och ungdomshabiliteringen och 

att det vidare kan innebära långa väntetider till utredningar, vilket kan vara en orsak till 

att individen inte klarar av sitt skolarbete, får svårigheter med relationer samt kan öka 

stressnivån i familjen. Utifrån Socialstyrelsens (2017b) sammanställning av de 

länsgemensamma handlingsplaner för arbetet mot psykisk hälsa, nämns sällan vem det 

är som är ansvarig att genomföra de aktiviteter och insatser mot psykisk ohälsa som 

beskrivs i planerna.  

Även vad gäller behovet att samverka finns det beskrivningar i Socialstyrelsens 

dokument, där de anser att det inte fungerat på ett optimalt sätt för den enskildes bästa. 

Socialstyrelsen (2015b) nämner exempelvis att orsakerna till att individer återinskrivs 

på slutenvård, efter det att de blivit utskrivna därifrån, kan bero på dålig samordning 

kring uppföljning av den fortsatta vården. Socialstyrelsen (2017b) beskriver också att de 

individer som söker stöd och vård hos sjukvården inte får tillräckliga, kunskapsbaserade 

och samordnade insatser i den utsträckning som de skulle behövt. Ett exempel på 

bristande insatser, som handlar om självmord, är när Socialstyrelsen skriver följande: “I 

många fall borde förebyggande vårdinsatser kunnat förhindra självmordet.” 

(Socialstyrelsen, 2015b). Samverkan mellan skola, hälso- och sjukvård och 

socialtjänsten, menar Socialstyrelsen (2017a) är viktigt för att stötta de unga som har 

psykisk ohälsa. 

En annan orsaksförklaring vi funnit i dokumenten, gäller erkännandet av att resurser 

som tilldelats området inte har varit tillräckliga. Enligt en oberoende utvärdering från 

regeringens satsningar på området psykisk ohälsa från år 1995-2015, kom de fram till 

att statens medel inte varit tillräckliga för att kunna möta behoven (Socialstyrelsen 

2017b). Likadant syns i vägledningen för elevhälsan (Socialstyrelsen 2016) där de 

också nämner att elevhälsan inte har tillräckliga resurser för att kunna genomföra deras 

hälsofrämjande och förebyggande arbete.  

En sista orsak som vi har analyserat vara på strukturell nivå är när de nämner genus 

påverkan för hälsan. De nämner i vägledningen för barnhälsovården (Socialstyrelsen 

2014) att genus på senare tid har visat sig ha betydelse för hälsa och sjuklighet följt av 

en del lösningsförslag på området som vi beskriver mer om under komponenten 

lösningar. Däremot visar Socialstyrelsens (2017b) sammanställning av de 
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länsgemensamma handlingsplanerna, att det saknas förslag på arbeten med genus i 

fokus: “I relativt många länsgemensamma behovsanalyser identifieras könsspecifika 

behov, men nästan inga handlingsplaner föreslår motsvarande könsspecifika åtgärder.” 

(Socialstyrelsen 2017b, s.8).  

 

Sammanfattning orsaker 

I stycket om orsaksförklaringar har vi visat hur Socialstyrelsen, även om de samtidigt 

beskriver orsakerna till ökningen av psykisk ohälsa som okända, å ena sidan menar att 

psykisk ohälsa kan bero på individens egenskaper, förmågor, familjeförhållande eller 

skolprestationer. Å andra sidan beskriver Socialstyrelsen att svårigheter i skolan eller 

brister inom vården kan anses beror på dålig samverkan/samordning/ansvarsfördelning 

inom och mellan myndigheter. De nämner också att resurserna inte är tillräckliga för att 

möta alla individers behov samt hur genus på senare tid visat sig ha betydelse för 

hälsan.  

 

4.2.3  Omfattning och konsekvenser 

Nedan kommer psykisk ohälsa hos unga beskrivas utifrån den omfattning som 

Socialstyrelsen tillskriver problemet, samt vilka konsekvenser de menar att psykisk 

ohälsa får för individen och samhället (jfr Jönson 2010). Dokumenten beskriver 

omfattningen utifrån olika siffror om hur många som är drabbade utifrån 

könstillhörighet.  

 

Omfattning 

Som nämnt tidigare under komponenten karaktär, skriver Socialstyrelsen (2017a) att 

psykisk ohälsa ökar hos såväl barn som unga. De menar att ökningen har varit mer 

omfattande i Sverige än i andra nordiska länder de 20 senaste åren. När Socialstyrelsen 

presenterar ökningen i siffror, har de på de flesta ställen kategoriserat siffrorna utifrån 

könstillhörighet. 

  

Omkring 10 procent av flickor, pojkar och unga män har någon form 

av psykisk ohälsa, utifrån uppgifter i Socialstyrelsens nationella hälso- 

och dataregister 2016. Motsvarande siffra för unga kvinnor är 15 

procent. 
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(Socialstyrelsen 2017a, s. 7) 

 

En annan beskrivning om omfattningen på problemet, skriver Socialstyrelsen (2016) 

utifrån olika internationellt publicerade studier, att det är 10-20 procent av alla elever i 

skolan som har olika psykiatriska diagnoser såsom depression, ångest, trotssyndrom och 

uppförandestörning. En tredje beskrivning om omfattningen av problemet, är från 

Socialstyrelsen (2016) där de återigen skriver om hälsa utifrån könsskillnader i en 

enkätundersökning, som har genomförts av Skolverket. Undersökningen som 

genomfördes år 2012 visade: “[…] att 30 procent av flickorna och 23 procent av 

pojkarna på högstadiet alltid eller oftast kände sig stressade. Motsvarande siffror för 

gymnasiet var 48 procent och 27 procent.” (Socialstyrelsen 2016, s.104). Vad gäller den 

psykiatriska slutenvården visar Socialstyrelsen (2015b) siffror från år 2012, där de 

beskriver att det var dubbelt så många flickor än pojkar som vårdades inom psykiatrisk 

slutenvård för sina psykiska besvär. De skriver också att det är dubbelt så vanligt att 

pojkar tar självmord, eller dör till följd av en olycka, än att flickor gör det.   

 

Socialstyrelsen (2017a) menar samtidigt att ökningen av psykisk ohälsa omfattar hela 

ungdomsgruppen, å andra sidan lyfter de fram vissa grupper som särskilt utsatta att 

drabbas för psykisk ohälsa. I vägledningen för barnhälsovården, skriver Socialstyrelsen 

(2014) om de grupper som löper högre risk att drabbas av psykisk ohälsa: “Barn i 

socialbidragshushåll, barn till missbrukande föräldrar och psykiskt sjuka föräldrar samt 

barn till ensamföräldrar […] Barn till flyktingar och barn som kommer ensamma till 

Sverige […]” (Socialstyrelsen 2014, s.14). 

 

Konsekvenser 

Utifrån den omfattning där Socialstyrelsen menar att problemet psykisk ohälsa hos unga 

har ökat, nämner de på flera ställe vad det kan leda till för konsekvenser av att ha 

psykisk ohälsa. I Socialstyrelsen (2017a) går det att läsa om konsekvenser av psykisk 

ohälsa, såsom ökad förskrivning av läkemedel och långvarig sjukdom som kräver 

fortsatt behandling, med följder som nedsatt hälsa och sämre funktionsförmåga. 

Socialstyrelsen (2017a) skriver att ökningen av ångest och depression också leder till en 

ökad risk för självmord och självmordsförsök. Utifrån vår analys om konsekvenser har 

vi noterat hur Socialstyrelsen menar att psykisk ohälsa kan till grund för svårigheter att 
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utbilda sig, vilket enligt Socialstyrelsen medför att de som har psykisk ohälsa generellt 

sett har lägre utbildningsnivå än de som inte har det (Socialstyrelsen 2017a). Enligt 

Socialstyrelsen (2015b) har exempelvis unga med psykiska problem som vårdats inom 

psykiatrin svårare att få ett arbete, på grund av att de har lägre utbildning än andra. De 

menar vidare att de unga som inte klarar av skolan löper hög risk att hamna i 

utanförskap senare i livet och drabbas av negativa konsekvenser såsom kriminalitet, 

missbruk, självskadehandlingar och försörjningsproblem.  

 

Sammanfattning omfattning och konsekvenser 

Ökningen av psykisk ohälsa hos unga beskrivs på olika sätt i flera av Socialstyrelsens 

dokument. De beskriver att det är fler flickor som har psykisk ohälsa, men att det är fler 

pojkar som tar självmord. De diskuterar inte vad de nämnda könsskillnaderna kan bero 

på. De menar också att problemet finns överallt i hela ungdomsgruppen, men benämner 

ändå vissa grupper som löper högre risk att drabbas. Socialstyrelsen skriver om flera 

konsekvenser som de med psykisk ohälsa kan drabbas av, såsom svårigheter i skolan 

och därmed ökad risk för utanförskap samt svårighet att komma in på arbetsmarknaden. 

 

4.2.4   Lösningar 

Under lösningar har vi utifrån Jönson (2010) beskrivning om komponenten, analyserat 

vad Socialstyrelsen beskriver för lösningar på problemet, samt vilka de menar är 

ansvariga för lösningarna. Socialstyrelsen nämner lösningar på både individ och 

strukturell nivå.  

 

Förebyggande arbete till individer/familjer 

Socialstyrelsen (2013) riktar in sitt arbete mot att upptäcka psykisk ohälsa i ett tidigt 

skede, där elevhälsan och barnhälsovården nämns som de verksamheter som ska arbeta 

hälsofrämjande och förebyggande. De ger också verksamheterna kunskapsunderlag som 

vägledning för deras arbete i att upptäcka psykisk ohälsa. Det mål som står i fokus hos 

elevhälsan är att bidra till en: ”[…] så positiv lärandesituation som möjligt för alla 

elever.” (Socialstyrelsen 2016, s.28). Socialstyrelsen skriver följande om det 

förebyggande arbetet. 
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Förebyggande arbete handlar om att minska risken för psykisk ohälsa. 

Målet med det förebyggande arbetet är att minska riskfaktorers 

inflytande över individen och samtidigt stärka skyddsfaktorerna. 

Planeringen av det förebyggande arbetet utgår från kunskapen om vad 

som orsakar ohälsa eller svårigheter med att nå utbildningens mål.  

(Socialstyrelsen 2016, s.90) 

 

I det förebyggande arbetet ingår det att elevhälsan, enligt skollagen ska ge alla elever 

erbjudande om hälsobesök, med syfte att tidigt upptäcka funktionssvårigheter, 

sjukdomar eller hälsoproblem. Det hälsofrämjande förhållningssättet utgår från ett 

salutogent perspektiv och handlar om att stärka individen och dennes förmågor att 

kunna hantera svårigheter, men också om att individen ska kunna ta egna beslut och tro 

på sig själv (Socialstyrelsen 2016). Även barnhälsovårdens (Socialstyrelsen 2014) 

förebyggande arbete handlar om att stärka individen, genom att ge hälsofrämjande 

samtal till föräldrar, åka på hembesök hos familjer, ge föräldrastöd i grupp och att 

främja goda relationer inom familjer, med syfte att öka föräldrars egna förmåga i sitt 

föräldraskap. Socialstyrelsen (2013) skriver också att det även kan ges psykologisk 

behandling eller annan vägledning till föräldrarna för att stärka dem i att kunna hantera 

sin situation. Följande citat betonar betydelsen av egenmakt, vilket majoriteten av de 

förebyggande lösningarna också handlar om: “En betydelsefull främjande åtgärd är att 

stimulera till egenmakt (empowerment), det vill säga att man själv som förälder och på 

sikt som barn upplever sig ha egen makt över sitt liv, kan formulera sina mål och göra 

informerade val.” (Socialstyrelsen 2014, s.43).  

 

Vård och behandling 

Socialstyrelsen (2017a) betonar vikten av att hälso- och sjukvården måste vara rustade 

för att kunna hantera det som tyder på långvariga fall av depression och ångestsyndrom. 

De skriver att hälso- och sjukvården erbjuder läkemedel som behandling till barn och 

unga med psykisk ohälsa, trots att Socialstyrelsen (2015b) nämner att de saknar 

riktlinjer för läkemedelsanvändning för barn och unga. Å andra sidan rekommenderar 

Socialstyrelsen (2017a) i sina nationella riktlinjer att psykologisk behandling bör 
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erbjudas istället, vilket i framtiden skulle kunna ha en inverkan på minskningen av 

läkemedelsanvändning. 

 

Socialstyrelsen (2015b) har också haft som uppdrag att utveckla förslag på indikatorer 

och grunddata, för att synliggöra och följa upp kvalitet och effektivitet inom den vård 

och omsorg som arbetar med barn och unga som lider av psykisk ohälsa eller mer 

allvarlig psykiatrisk problematik. Utifrån vår beskrivning under karaktär om att 

Socialstyrelsens mätningar av psykisk ohälsa är baserade på olika datakällor och 

register, menar Socialstyrelsen (2015b) att de källorna inte ger en komplett bild. De vill 

därför utveckla de indikatorer och grunddata som används för att följa vården och 

omsorgen till barn och unga med psykisk ohälsa. 

 

Genusperspektiv- en del av det förebyggande arbetet 

Utöver de insatser som beskrivits ovan riktade mot individer och/eller till familjer har 

Socialstyrelsen (2014) skrivit att det på senare tid har getts en större uppmärksamhet till 

hur genus och kön påverkar hälsa och vård. De skriver att barnhälsovårdens arbete 

behöver innehålla medvetenhet och kunskap kring faktorer som föräldrarnas kulturella 

bakgrund, förväntningar i förhållande till genus och betydelsen av föräldrars social 

position. I vägledningen för elevhälsan (Socialstyrelsen 2016) nämner de att 

jämställdhet och genus ska vara en del av elevhälsan och skolans arbete. Detta handlar 

om att motverka könsroller, värderingar och normer som är kopplade till hur en person 

förväntas att vara utifrån sitt kön. I såväl elevhälsan som barnhälsovårdens vägledningar 

(Socialstyrelsen 2014; Socialstyrelsen 2016) nämner de att arbetet ska ske utifrån ett 

normkritiskt perspektiv för att inte riskera att befästa ojämlikheter mellan könen eller 

peka ut det som avviker. De menar att det ofta är synen på vad som ses som det 

normala, som ligger till grund för diskriminering och kränkningar. Elevhälsans 

(Socialstyrelsen 2016) arbete bedrivs på olika nivåer, individ, grupp och 

organisationsnivå. Exempelvis skriver de att fokus kan ligga på strukturer, skolans miljö 

och värdegrunder Det föreslås att temadagar kan anordnas där diskussioner kan ske 

gemensamt med eleverna om bland annat könsidentiteter, normer, identitet och 

jämlikhet.  
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Förebyggande arbete på strukturell nivå 

I dokumenten har vi på flera ställen uppmärksammat förebyggande arbete som 

Socialstyrelsen presenterar på strukturell nivå. De skriver exempelvis att regeringen har 

satsat 845 miljoner för arbetet mot psykisk ohälsa i hela befolkningen år 2016 och att 

280 miljoner av dem var riktade till ungdomsmottagningar samt landsting och region i 

satsningar att nå unga (Socialstyrelsen 2017b). Regeringen har i den nya satsningen för 

år 2016-2020 gett frihet och ansvar till kommuner, landsting och regioner som med ett 

gemensamt ansvarstagande ska använda pengarna på det sätt som de anser är bäst för 

sitt eget område.  

 

Efter första året har kommuner, landsting och regioner rapporterat tillbaka till 

Socialstyrelsen vilka aktiviteter och insatser de har gjort inom sitt län på området 

psykisk ohälsa. Socialstyrelsen (2017b) har sammanställt 21 länsgemensamma 

behovsanalyser och handlingsplaner, där det mest använda temat i länen var insatser till 

barn och unga. Barn och unga är ofta förekommande i handlingsplanerna som en utsatt 

grupp. I flera handlingsplaner framgår liknande beskrivningar som: “[…] ge barn och 

unga en bra start i livet, skapa en väg in i vården och omsorgen, minimera väntetiderna, 

erbjuda lättillgänglig information om psykisk ohälsa, ge föräldrastöd […]” 

(Socialstyrelsen 2017b, s.23). De riktade pengarna till region och landsting i deras 

arbete med unga visar Socialstyrelsen (2017b) har använts till att anordna utbildningar, 

föreläsningar och seminarier för att öka kunskapen hos anställda, brukare, patienter och 

anhöriga. Pengarna har också till stor del använts för att förstärka bemanningen inom 

specialistpsykiatrin med fokus på ökad tillgänglighet inom första linjens psykiatri och 

barn och ungdomspsykiatrin. Det har även satsats extra på ungdomsmottagningar för att 

öka deras resurser och möjligheter att arbeta fram vägledningsdokument för sin 

verksamhet. I vissa län har de också startats upp helt nya ungdomsmottagningar och 

några län har köpt in tjänster för att minska vårdköerna till neuropsykiatriska 

utredningar. Socialstyrelsen (2017b) menar ändå att det är svårt att i dagsläget få en 

övergripande bild av det pågående arbete som kommuner, landsting och regioner gör 

inom ramen för den nya strategin mot psykisk hälsa, genom att endast ta del av första 

årets handlingsplaner och behovsanalyser. 
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Utöver arbetet ovan har Socialstyrelsen (2015a) också tagit fram en kunskapsstyrning 

inom området psykisk ohälsa, för att ge underlag till verksamheter som tar emot 

patienter, brukare och anhöriga. I arbetet med kunkapsstyrningen vill Socialstyrelsen 

(2015a) också identifiera de metoder som inte har någon verkan och ersätta dem med 

evidensbaserade metoder. Gällande metoder för det förebyggande arbetet lyfter 

Socialstyrelsen (2014) fram svårigheten att sträva efter evidens i insatser som är av 

förebyggande art. De problematiserar också användningar av metoder för en god hälsa 

genom citat som: “Det är viktigt att vara medveten om att det inte alltid är de insatser 

där det finns tillgång till flest högkvalitativa studier, som är de viktigaste för att 

förbättra hälsan hos en population.” (Socialstyrelsen 2014, s.37). De metoder som 

barnhälsovården och elevhälsan använder idag för att upptäcka psykisk ohälsa är inte 

strukturerade och utprövade. De skriver å andra sidan att det krävs fortsatt arbete och 

stöd från forskning för att hitta metoder med tillräckligt hög kvalitet. De betonar dock 

samtidigt svårigheten med att hitta tillförlitliga metoder (Socialstyrelsen 2013). 

 

Sammanfattning lösningar 

Utöver vård och behandlingsinsatser till enskilda individer som läkemedel- och 

psykologbehandling presenterar Socialstyrelsen också lösningar i förebyggande syfte. 

De beskriver det förebyggande arbetet dels till individer och familjer för att stärka deras 

egna förmågor, men också med ett genusarbete innehållande medvetenhet och 

diskussioner kring ett normkritiskt förhållningssätt. De skriver också om arbetet på 

strukturell nivå där särskilda satsningar och ekonomiska resurser från regeringen 

tilldelas kommuner, landsting och region som används till att stärka bemanning och 

kunskap inom vården och ungdomsmottagningar. Socialstyrelsen vill, trots att de 

betonar svårigheten, ta fram tillförlitliga och evidensbaserade metoder. 

 

4.2.5  Utveckling och framtid 

Slutligen har vi också tagit del av hur Socialstyrelsen beskriver utvecklingen och 

framtiden för psykisk ohälsa hos unga och även för hela befolkningen oavsett ålder. 

Framtidsprognosen för utvecklingen av psykisk ohälsa hos barn och unga beskrivs 

följande: “Det är troligt att depressioner och ångestsyndrom kommer att fortsätta öka 

bland barn och unga vuxna åtminstone den närmaste perioden framöver” 
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(Socialstyrelsen 2017a). De nämner också i citatet nedan sin beskrivning om 

utvecklingen av psykisk ohälsa i samhället i stort.  

  

Psykisk ohälsa kan drabba vem som helst, när som helst i livet och det 

beräknas att varannan svensk kommer att drabbas någon gång. Detta 

innebär att alla i Sverige kommer antingen själva att uppleva problem 

av sådan art eller ha någon med psykisk ohälsa i sin närhet. 

 (Socialstyrelsen 2017b, s.10) 

  

Socialstyrelsen (2017b) poängterar vikten av att samhället och individer behöver förstå 

betydelsen av en befolkning med bättre psykisk hälsa för att Sverige ska kunna 

utvecklas socialt och ekonomiskt. De kommer fortsätta att följa upp kommuner, 

landsting och regioners arbete för psykisk hälsa för att bland annat nå två av regeringens 

övergripande mål: “genom förebyggande insatser och behandling minska det antal 

människor som dör i förtid av icke smittsamma sjukdomar med en tredjedel samt främja 

psykisk hälsa och välbefinnande” (Socialstyrelsen 2017b, s.34). “Mål 5 handlar 

generellt om att uppnå jämställdhet och alla kvinnors och flickors egenmakt.” 

(Socialstyrelsen 2017b, s.34). I det nya arbetet mot psykisk och fysisk hälsa, utan 

diskrimineringar och kränkningar, betonar Socialstyrelsen (2017b) att primärvården, 

barnhälsovården, elevhälsan, ungdomsmottagningarna, tandvården, civilsamhället och 

frivilligorganisationer behöver ta ansvar i arbetet mot en förbättring av den psykiska 

hälsan. De menar också att det är viktig att individer med egna erfarenheter av psykisk 

ohälsa ska få vara med och bidra till utvecklingen. De kommer också genomföra 

mätningar av allmänhetens attityder mot personer som har psykisk ohälsa för att på så 

sätt skapa sig en uppfattning av människors bilder av problemet (Socialstyrelsen 

2017b). 

 

4.3  Socialstyrelsen i förhållande till tidigare forskning och teori 

Utifrån vår beskrivning av Socialstyrelsens konstruktioner kommer vi i följande stycke 

analysera perspektiv från tidigare forskning och teori för att lyfta fram om det finns 

några andra sätt att se på psykisk ohälsa som osynliggörs eller utesluts i det vi har 

identifierat i Socialstyrelsens dokument (jfr Jönson 2010; Winther Jørgensen & Phillips 

2000). Vi vill att den kommande texten ska läsas med bakgrund i följande frågor: Hur 
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kan Socialstyrelsen veta om ökningen verkligen har skett? Kan det finnas andra sätt att 

se på orsakerna till varför Socialstyrelsen skriver att psykisk ohälsa har ökat hos unga, 

såsom perspektiv om genus, individualisering och höga krav? Om den psykiska ohälsan 

är socialt konstruerad, påverkad av sitt sammanhang och därmed alltid går att förändra, 

är det då möjligt att mäta och upptäcka psykisk ohälsa genom metoder? 

 

4.3.1  Har ökningen av ungas psykiska ohälsa verkligen skett? 

Socialstyrelsen diskuterar att ökningen av psykisk ohälsa kan vara påverkad utifrån sitt 

specifika sammanhang (Socialstyrelsen 2013; Socialstyrelsen 2016), vilket är i likhet 

med vår teoretiska ram, som menar att en konstruktion av vår världsbild alltid kan 

förändras beroende på kultur, kunskap och historia (Winther Jørgensen & Phillips, 

2000). Å andra sidan menar Socialstyrelsen (2017a) att psykisk ohälsa har ökat och att 

ökningen av depression och ångest verkar vara reell. Vi saknar diskussioner i 

Socialstyrelsens dokument, likt de som Magnusson (2010) och Gattuso, Fullagar och 

Young (2005) för, det vill säga att psykisk ohälsa idag kan ha blivit en förklaringsram 

för något som tidigare förklarats på annat sätt. Magnusson (2010) nämner också att en 

ökad nyhetsrapportering om psykisk ohälsa de senaste åren kan ligga bakom att fler 

vågar prata om sin psykiska ohälsa idag. Beckman och Hagquist (2010), som i sin 

studie beskriver hur artiklar i media ifrågasätter ökningen av den psykiska ohälsan, 

diskuterar bland annat om det kan vara så att fler söker hjälp för att de tror att de mår 

dåligt.  

 

Utifrån diskussionerna ovan från tidigare forskning ställer vi oss frågande till hur 

Socialstyrelsen kan rapportera om ökningen av psykisk ohälsa baserat på mätmetoder, 

samtidigt som de nämner att de inte har tillräckligt bra metoder för att identifiera 

psykisk ohälsa? Kan det ha något att göra med politiska prioriteringar, som Magnusson 

(2010) skriver om? Eller det som Beckman och Hagquist (2010) för en diskussion om, 

det vill säga att organisationer kan måla upp en bild av en ökning, för att skapa fördel 

för sitt eget arbete. Vår studie syftar inte till att undersöka Socialstyrelsens och 

politikers eventuella egenintresse, men vi tycker att det som Magnusson (2010) och 

Beckman och Hagquist (2010) diskuterar, är en intressant fråga i hur Socialstyrelsen har 

konstruerat psykisk ohälsa hos unga i sina dokument.  
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4.3.2  Genus 

Vi har sett i såväl elevhälsans (Socialstyrelsen, 2016) och barnhälsovårdens 

(Socialstyrelsen, 2014) vägledningar att de nämner att deras hälsofrämjande och 

förebyggande arbete kan innehålla normkritiska diskussioner om bland annat genus, 

kultur och värderingar. Vi har å andra sidan reagerat över beskrivningar om att 

elevhälsan saknar resurser för att upprätthålla det hälsofrämjande arbetet samt att de 

senaste handlingsplanerna inte innehåller könsspecifika insatser mot psykisk hälsa. Vi 

ser det dessutom som frånvarande att Socialstyrelsen inte diskuterar att synen på genus 

kan påverka resultatet av mätningarna av psykisk ohälsa. Courtenay (2000) och 

Wiklund (2010) ställer sig kritiska mot att mäta depression på det sättet som 

Socialstyrelsen har gjort, genom att mäta mängden vårdkonsumtion eftersom det inte 

ger en rättvis bild av verkligheten. Courtenay (2000) och Wiklund et al. (2015) 

diskuterar att det enligt maskulinitetsnormen upplevs skamligt för män att visa sig svaga 

och Courtenay (2000) menar även att det ses som ett misslyckande för män att vara 

deprimerade och att män därför i mindre utsträckning pratar om sitt mående och söker 

vård. Courtenay (2000) lyfter också siffror från studier som visar att de män, jämfört 

med kvinnor som sökt vård, mer sällan blir diagnostiserade med depression. Wiklund 

(2010) menar att man vid mätningar om den självupplevda hälsan behöver 

problematisera svaren utifrån rådande könsnormer och menar likt Courtenay (2000) att 

män, enligt norm, troligen underskattar sina psykiska besvär. I förhållande till 

Courtenays (2000) och Wiklunds (2010) diskussioner saknar vi reflektioner i 

Socialstyrelsens dokument till varför omfattningen av psykisk ohälsa skiljer sig mellan 

könen.  

 

4.3.3  Individualisering 

Utifrån Socialstyrelsens voluntaristiska orsaksförklaringar, visar vårt material flera 

lösningar på individnivå som handlar om att få stöd från professionella med syfte att 

individer och familjer ska stärka sig själva. De lösningar som Socialstyrelsen 

presenterar med fokus på en bättre samverkan mellan aktörer har också som mål att 

stötta och behandla de unga och dess familjer som drabbats av psykisk ohälsa. Vid 

dessa typer av lösningar, däribland läkemedelsbehandling, samtalsstöd och föräldrastöd, 

ställer vi oss frågan vad det innebär att plocka ut en individ från sitt sammanhang och 

stötta den enskilt? Pettersson (2009) har visat att den svenska kulturen utmärker sig 
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genom att visa mest individualistiska egenskaper och Gattuso, Fullagar och Young 

(2005) diskuterar å sin sida att det vid individbaserade lösningar läggs skuld på 

individen om den själv inte lyckas komma över sin depression.  

 

Socialstyrelsens (2016) beskrivningar om att det finns individuella egenskaper som 

fungerar som skyddsfaktorer för att minska risken för psykisk ohälsa och för att bli 

accepterad av sin omgivning, får oss att analysera till delar av vår presenterade 

forskning. Utifrån Wiklund et als. (2015) beskrivning om hur unga känner press av att 

vara normala och leva upp till omgivningens normer, undrar vi om och i så fall hur 

Socialstyrelsen är med och ökar kraven på individen? Om den psykiska ohälsan anses 

orsakad av press, krav, individualiseringstrender och genusnormer som vår tidigare 

forskning visar, ställer vi oss i så fall frågande till om lösningar som ska stärka 

individens empowerment och egna förmåga, kan skapa ökade krav på individen, vilket 

Wiklund (2010) menar kan vara orsaken till ungas psykiska ohälsa. Eckersley och Dear 

(2002) skriver visserligen att den ökande individualiseringen kan stärka majoriteten av 

individer som mår bra av att leva i en kultur där det uppmanas att individer ska sätta upp 

sina egna mål och ta egna beslut, men att det finns en minoritet individer som påverkas 

negativt av kulturen. 

 

4.3.4  Skapar Socialstyrelsen för höga krav? 

I Socialstyrelsens konstruktioner om orsaker, förmedlar de bland annat en bild av att de 

som klarar av skolan och får en god utbildning därigenom har en skyddsfaktor mot 

psykisk ohälsa. Å andra sidan beskriver de att konsekvenser av att inte klara av skolan 

ökar risken att hamna i utanförskap. Kan detta leda till det som Wiklund et al. (2015), 

Wiklund (2010) och Wilhsson (2017) beskriver i sina studier, att unga känner oro, stress 

och ångest utifrån höga krav på att prestera i bland annat skolan? Wilhsson (2017) 

beskriver också hur de unga berättar att de upplever de yttre kraven som högre än vad 

de klarar av att leva upp till. Utifrån diskursteorin kan Socialstyrelsens konstruktioner 

vara med och skapa en sanning där de som klarar skolan och får en god utbildning 

förebygger riskerna att utveckla psykisk ohälsa, vilket i så skulle kunna bidra till att öka 

kraven på de unga, att de måste klara skolan med goda resultat för att må bra. Winther 

Jørgensen och Phillips (2000) skriver att det finns flera diskurser som är med och 

förmedlar olika bilder av verkligheten samt att det inom en diskurs också utesluts 
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kunskap och perspektiv. Utifrån vårt resultat har vi uppmärksammat att Socialstyrelsens 

diskurs delvis eller helt utesluter perspektiv om individualiseringen, genus och de höga 

kravens påverkan på de ungas mående. Den socialkonstruktivistiska ansatsen menar att 

den kunskap vi har om verkligheten utgör grunden för våra sociala handlingar och 

därför undrar vi om, och hur Socialstyrelsens diskurs bidrar med kunskap som påverkar 

de ungas sociala handlingar? 

 

Socialstyrelsen (2017b) skriver att den psykiska ohälsan i framtiden kommer att drabba 

alla på något sätt, antingen genom att man själv drabbas, eller som anhörig. Samtidigt 

menar Socialstyrelsen (2015b) och Soclalstyrelsen (2017a) att konsekvenserna av 

psykisk ohälsa kan leda till oförmåga att klara skolan och riskera att drabbas av 

utanförskap i livet. Utifrån perspektivanalysen menar Jönson (2010) att om ett problem 

upplevs som möjligt att förändra, ökar också motivationen att lösa det. Detta får oss att 

fundera över Socialstyrelsens motivation att lösa ett problem, som de samtidigt 

beskriver kommer att drabba alla på något sätt i framtiden? Om de yttre kraven på de 

unga dessutom är för höga, som Wiklund (2010) och Wilhssons (2017) avhandlingar 

beskriver, så är frågan vad det innebär för de ungas motivation att kunna förändra sin 

situation? 

  

Utifrån det vi har sett i vårt material där Socialstyrelsen bidrar med kunskap och 

statistik inom ämnet psykisk ohälsa vill vi också lyfta fram frågan om hur deras bild 

uppfattas av läsaren? Är det, likt det Winther Jørgensen och Phillips (2000) beskriver, 

så att Socialstyrelsens konstruktioner skapar normativa perspektiv som upplevs som 

sanna för omgivningen? Och eftersom vi har sett i vårt resultat och analys att 

Socialstyrelsen utelämnar perspektiv som vår tidigare forskning beskriver undrar vi, 

återigen utifrån Winther Jørgensen och Phillips (2000), om Socialstyrelsens 

kunskapsbidrag också kan riskera att begränsa och styra omgivningens uppfattningar?  

 

Utifrån regeringens senaste satsning mot psykisk hälsa, som omfattar hela 

samhället,  kommer det kanske att innebära en annan inriktning i framtiden som 

innehåller perspektiv likt de vi hittills har noterat som frånvarande, såsom 

individualiseringens påverkan, genus påverkan på mätning av psykisk ohälsa samt de 

höga kraven på unga. Slutligen undrar vi också om den nya satsningen mot psykisk 

hälsa, där Socialstyrelsen (2017b) beskriver att både ohälsa och hälsa samtidigt kan 
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finnas hos individ, kommer innebära, det som Beckman och Hagquist (2010) menar, att 

en sund verklighetsbild inte innebär att barn och unga mår fullständigt bra hela tiden 

och att normala tonårskriser inte ska definieras som psykisk ohälsa? 

 

 

4.4  Sammanfattande bild utifrån analysschemat 

På följande sidor presenterar vi Tabell 1, som visar valda delar av Jönsons (2010) 

analysschema, där vi sammanfattat Socialstyrelsens konstruktioner av psykisk ohälsa 

och ställt det i förhållande till vår tidigare forskning med syfte att förtydliga vårt resultat 

ytterligare för läsaren.   
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Tabell 1: Sammanställning av resultat utifrån valda komponenter ur Jönsons (2010) 

analysschema. 

 

Komponenter Socialstyrelsens 

konstruktioner 

Perspektiv från tidigare 

forskning 

Karaktär 

 

 

 

 

 

 

 

 

Stort växande 

folkhälsoproblem. Omfattar 

hela ungdomsgruppen. 

Oklara mätmetoder. Okända 

orsaker, men mörkertal 

tidigare och mer öppenhet 

idag. Ökning baserad på 

psykiska diagnoser, 

vårdkonsumtion, 

läkemedelsanvändning, 

självskattade. Psykisk ohälsa 

och hälsa varierar över tid 

och kan finnas samtidigt.   

Ifrågasätter om ökningen av 

psykisk ohälsa har skett.  

Orsak Svårighet uppnå skolresultat. 

Brister hos föräldrar. Brister 

egna förmågor och 

egenskaper. Brister i vård, 

otillräckliga resurser och  

samverkansproblem. 

Höga krav, genusnormer, 

individualisering. 
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Omfattning och 

Konsekvenser 

Fler unga kvinnor psykisk 

ohälsa, fler pojkar tar 

självmord. Vissa utsatta 

grupper.  

Svårigheter i skolan. 

Utanförskap, problem 

komma in på 

arbetsmarknaden. 

Frånvaro av 

genusdiskussioner i 

mätresultat. Svårt och 

komplext att säga något om. 

Lösningar Vård/behandling: läkemedel 

och psykologbehandling. 

Förebyggande arbete till 

indivder och familjer. Genus- 

och normkritiskt arbete.  

Ta fram tillförlitliga 

evidensbaserade metoder. 

Ökade resurser till 

bemanning.  

Behövs mer lösningar utanför 

individnivå. Mer diskussioner 

om krav, genus och 

individualiseringens 

påverkan på hälsan.  

Utveckling och framtid Psykisk ohälsa beräknas 

fortsätta öka och kommer 

omfatta alla. Ändrad strategi 

mot psykisk hälsa, hela 

samhället ansvariga.  

Önskat läge: Förbättrad 

psykisk hälsa för att 

samhället ska utvecklas 

socialt och ekonomiskt 

Ej nämnt. 
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4.5  Sammanfattning resultat och analys 

Vi har uppfyllt vårt syfte med studien, som var att beskriva Socialstyrelsens 

konstruktioner av psykisk ohälsa, och genom det har vi också fått våra frågeställningar 

besvarade.  

 

Hur konstrueras psykisk ohälsa hos unga genom Socialstyrelsens dokument? Vi 

besvarar sammanfattande den frågeställningen med att Socialstyrelsen menar att 

ökningen av psykisk ohälsa hos såväl unga som vuxna är ett stort och växande 

folkhälsoproblem. De beskriver å ena sidan att orsakerna till ökningen är okända och att 

mätmetoder för att identifiera psykisk ohälsa är otillräckliga, men nämner ändå att 

orsaker till psykisk ohälsa kan finnas på såväl individ- som strukturell nivå. Den 

framtida omfattningen av psykisk ohälsa, menar Socialstyrelsen kommer drabba alla i 

samhället antingen individen själv eller som anhörig med konsekvenser som 

utanförskap som följd.  

 

Vilka perspektiv utelämnar Socialstyrelsen på psykisk ohälsa hos unga? Vi har 

uppmärksammat att Socialstyrelsen utesluter perspektiv som att psykisk ohälsa kan 

skapas utifrån det individualiserade samhället, och att mätningar av psykisk ohälsa kan 

vara påverkade av genusnormer. Den tidigare forskningen som vi har presenterat ställer 

sig frågande till att gå ut med siffror, baserade på vårdkonsumtion, om den psykiska 

ohälsans ökning, såsom Socialstyrelsen har gjort. Vi har heller inte funnit någon 

diskussion i Socialstyrelsens dokument kring om det ställs för höga krav på unga.  

 

5  Diskussion 
Vårt avslutande kapitel innehåller metod- och teoridiskussion där vi även resonerat 

kring vårt urval av dokument och tidigare forskning. Vidare utgörs kapitlet av en 

resultat- och slutdiskussion. 

 

5.1  Metod- och teoridiskussion 

Vi har efter genomförd studie återgått till vår valda metod och teori för att diskutera och 

kritiskt analysera vad det valet gav oss för fördelar respektive nackdelar. Som nämnt 

tidigare valde vi att slå ihop teori och metod, med bakgrund i det som Winther 
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Jørgensen och Phillips (2000) betonar, nämligen att den socialkonstruktivistiska 

ansatsen bör genomsyra hela uppsatsen. Detta har enligt oss gett uppsatsen en röd tråd, 

där vår teori har fungerat både som förhållningssätt och analysverktyg. Arbetet har dock 

ställt höga krav på oss som uppsatsförfattare i att sortera och prioritera vad vi ska ha 

med i vår analys utifrån det material vi samlat in, vi vill därför nämna en extra gång att 

resultatet är vår egen konstruktion, där vi har valt vad som ska finnas med och vad som 

ska utelämnas. Vi har i arbetet upplevt att perspektivanalysen har stöttat oss igenom 

hela processen och fungerat som en tydlig ram, när vi läst och kodat vårt material, samt 

vid presentationen av Socialstyrelsens konstruktioner. Den har också hjälpt oss att 

besvara vårt syfte och frågeställningar, ökat vårt kritiska tänkande, samt att upptäcka 

andra perspektiv på psykisk ohälsa, än de som Socialstyrelsen presenterat i sina 

dokument. Vi är också medvetna om att det är fullt möjligt att andra uppsatsförfattare 

hade gjort andra prioriteringar, än de vi har gjort. Samma sak gäller vid vårt urval av 

tidigare forskning. De perspektiv vi valt är bara en del av vad som kan tänkas vara med 

och påverka psykisk ohälsa.  

 

Winther Jørgensen och Phillips (2000) beskriver att det finns kritik mot det 

socialkonstruktivistiska fältet, som menar att det sociala ses som flytande och 

oregelbundet. Med det sagt finns det alltså olika sätt att se på Socialstyrelsens 

konstruktioner och de perspektiv vi identifierat som frånvarande. Detta leder oss in på 

vår urvalsprocess, där vi vill poängtera att det kan finnas andra dokument, än de vi har 

funnit som beskriver Socialstyrelsens arbete med unga. Vi är också medvetna om att 

Socialstyrelsen inte heller har fått uttala sig eller svara på frågor, likt de vårt 

analysschema och senare analys innehåller, eftersom vi valt att inte genomföra 

intervjuer med de yrkesverksamma. Vid vår sammanställning av materialet har vi varit 

medvetna om att vi som uppsatsförfattare också besitter makt, där vi själva har 

konstruerat framställningen av Socialstyrelsens beskrivningar. Vi har därför reflekterat 

över sättet vi skriver på, för att inte stigmatisera unga med psykisk ohälsa, eller för att 

bidra till att Socialstyrelsens bild, och inte heller vår bild ska ses som det enda rätta. 

 

5.2  Resultat- och slutdiskussion 

Genom hela vårt arbete med denna studie har vi utmanat oss själva att ifrågasätta och 

problematisera en beskrivning av ett socialt problem, för att inte ta det någon annan 
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säger för givet. Vi har vågat se ett problem ur andra synvinklar och är övertygande om 

att denna insikt kommer vara till stor nytta för våra framtida yrkeskarriärer. Vi kommer 

ta med oss kunskapen i att fortsätta ifrågasätta begrepp och beskrivningar som på 

förhand kan riskera att uppfattas som givna, samt att bidra med nya och alternativa sätt 

att se på verkligheten.  

 

Som vi nämnde i bakgrunden till denna uppsats är Socialstyrelsen en statligt styrd 

myndighet och vi är medvetna om att regeringen och politikerna delegerar uppdrag till 

Socialstyrelsen, som de i sin tur genomför och återrapporterar till regeringen. Vi 

respekterar Socialstyrelsens beskrivningar och deras arbete för ungas psykiska 

välmående och har med vår studie bidragit till ytterligare sätt att se på problemet. 

Frågan som vi ställt oss i vår analys om hur Socialstyrelsens konstruktioner av psykisk 

ohälsa är med och skapar en sanning för omgivningen, påminner oss om Magnussons 

(2010) avhandling, där hon beskriver att ökningen av nyhetsrapportering om psykisk 

sjukdom också motsvarar ökningen av individers subjektiva ångest och oro. Vi undrar 

dock vad det är som orsakar vad? Har psykisk ohälsa faktiskt ökat och därför har 

Socialstyrelsen, på uppdrag av regeringen, ombetts att prioritera frågan högre eller är 

det andra intressen och orsaker som ligger bakom Socialstyrelsens rapportering om 

ökningen? 

 

Vi lägger ingen värdering i om det är till fördel eller nackdel för individer att psykisk 

ohälsa är mer synligt idag. Vi har med vår uppsats bidragit med perspektiv såsom 

genus, individualiseringen och de höga kravens påverkan på de ungas mående och 

menar att det är av vikt att inta sådana perspektiv, för att inte skuldbelägga individer för 

deras psykiska ohälsa. Flera av de artiklar vi har valt ut under vår tidigare forskning 

lyfter fram att det krävs arbete utanför individnivå. Vad skulle det exempelvis innebära 

för unga som söker hjälp för psykisk ohälsa, om det istället för medicinering eller 

enskilda samtal, eller som ett komplement till det, genomfördes diskussioner och 

insatser i de grupper och sammanhang som de befinner sig i? 

Vi är medvetna om att det kan finnas individer som i situationer mår dåligt och behöver 

mer individuell hjälp. Om det ändå är så att det ställs högre krav än vad individen själv 

klarar av att hantera, så är frågan vad som krävs för att kraven ska hamna på en adekvat 
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nivå? Kan dessa höga krav på individen i så fall leda till en ond cirkel där 

individlösningar ställer ytterligare krav på individens egna förmågor? Vems ansvar 

skulle det i så fall vara att sänka kraven, om det visar sig att det är dessa som är boven 

till den psykiska ohälsan?  
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Bilaga 1 - Analysschema  
Vi har valt att använda Jönsons (2010) föreslagna analysschema och frågor när vi läser 

och går igenom Socialstyrelsens dokument. Jönsson skriver att analysschemat kan göra 

det möjligt för oss att besvara våra frågeställningar och ge oss olika perspektiv på det 

sociala problemet. Analysschemat ingår i Jönsons perspektivanalys, men vi har valt att 

inte ha med alla komponenter, och vissa frågor har vi flyttat till ett annat tema, samt att 

vi har ändrat någon rubrik, för att det ska passa vår studie. Detta Analysschemat 

innehåller följande komponenter och frågor (jfr Jönson): 

  

Karaktär  

Vad är det för typ av problem? 

Vad är det centrala i problemet? 

Var finns problemet? På vilka nivåer? 

Anses problemet likna andra problem? 

Vilka handlar problemet om?  

Vilka är det som har rätt att uttala sig om problemet/ beskriva det?  

  

Orsaker 

Vad anges det för orsaker till problemet? Finns orsakerna på olika nivåer? 

Ses orsakerna som deterministiska eller voluntaristiska? 

Pekas någon/ något ut som orsaken till problemet? 

  

Omfattning och konsekvenser 

Vem drabbas av problemet? 

Vad medför problemet för skador? 

Hur ser omfattningen ut av problemet? Utbrett eller inte? 

Innebär problemet ett hot? 

Går problemet att hantera? 

  

Lösningar 

Vad ges det för förslag till lösningar på problemet? 

Vad är det som ska göras? 

Vilket är det önskade läget? 
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Vem/vilka ses som lämpliga att lösa det? Vem/vilka är ansvariga? Är det personen 

själv, experter, samhället? 

Finns det ett intressegruppstänkande? 

 

Utveckling och framtid 

Hur har problemet utvecklats? 

Hur ser prognosen ut inför framtiden? 

 

 

 

 

 


