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SAMMANFATTNING 

Psykisk ohälsa är ett växande folkhälsoproblem som orsakar nedsatt välbefinnande och 

försämrad livskvalité. Vanliga tillstånd av psykisk ohälsa är depressioner och ångestsyndrom. 

Unga vuxna är en utsatt grupp där den psykiska ohälsan fortsätter att breda ut sig hos. Syftet 

med studien var att undersöka vad unga vuxna vet om orsakerna till psykisk ohälsa och vad 

det finns för stöd att få. En kvalitativ metod användes för att besvara studiens 

frågeställningar. Datainsamlingen skedde med semistrukturerade intervjuer och ett 

målinriktat urval användes för att rekrytera intervjupersoner som utgjordes av sex unga 

vuxna mellan 20–29 år som var antingen studerande eller yrkesverksamma. Det insamlade 

materialet analyserades med en manifest innehållsanalys.  

Resultatet visade att psykisk ohälsa kännetecknas av förlorad meningsfullhet, negativa tankar 

och kan yttra sig i försämrad koncentrationsförmåga som medför prestationssvårigheter. Det 

befintliga stödet vid psykisk ohälsa uppfattades otillräckligt med för långa väntetider och 

behov av andra insatser än medicinering. Orsaker till psykisk ohälsa uppfattas vara om 

individen upplevt ett trauma eller ställer för höga krav på sig själv. I resultatet framkom att 

individer jämför sig via sociala medier och i strävan efter kroppsideal och ett perfekt liv. 

Studien tyder på att sociala medier har bidragit till ökningen av psykisk ohälsa.  

Nyckelord: Folkhälsa, Fysisk aktivitet, Health literacy, Kvalitativa intervjuer, Psykisk ohälsa, 

Unga vuxna  

 



 

ABSTRACT 

Mental illness is a growing public health problem which is causing reduced well-being and 

impaired quality of life. Common conditions of mental illness are anxiety syndrome and 

depressions. Young adults are an exposed group where mental illness is a growing problem. 

The aim of this study was to investigate what young adults know about the causes of mental 

illness and what support affected people can get from the society. A qualitative approach has 

been used to find answers to this problem. The collection of data was done through semi-

structured interviews. A targeted selection was made to find participants which consisted of 

young adults between 20 and 29 years of age and which were either working or studying. The 

collected material was analyzed with a manifest content analysis. 

The analysis of the collected data showed that mental illness is characterized by lost 

meaningfulness, negative thoughts and can take form of impaired concentration ability which 

in turn leads to performance difficulties. The participants thought that the existing support 

from society was insufficient because of long waiting times, and because there was an 

expressed need of other efforts than medication. The causes of mental illness were by the 

young adults perceived as trauma or the high pressure that individuals have on themselves 

today. The result of the study showed that the social support in case of mental illness was 

inadequate. The use of social media has made individuals to compare and strive for a perfect 

life, which is connected to the change of lifestyle. The study implies that social media has 

contributed to a growing mental illness-problem. 

Keywords: Health literacy, Mental illness, Physical activity, Public health, Qualitative 

interviews, Young adults 
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1 INTRODUKTION  

Under en längre tid har Sveriges befolkning börjat må allt sämre psykiskt. Forskningen visar 

på att unga vuxna är den åldersgrupp som är mest utsatt för psykisk ohälsa. Att leva med 

psykisk ohälsa påverkar individens välbefinnande och livskvalitet. Den psykiska ohälsan 

breder ut sig i riket och nya arbetssätt behövs för att bemöta rådande behov. Depression och 

ångest är vanliga former av psykisk ohälsa som kan orsaka konsekvenser för bland annat 

studier, arbete, inkomst och nära relationer. Detta orsakar lidande för både den enskilda 

individen och belastar samhället med utgifter för sjukskrivningar, förlorad arbetskraft och 

ökade kostnader för hälso-och sjukvård.  

I och med att författaren studerar folkhälsovetenskap har psykisk ohälsa berörts under 

studietiden. Folkhälsan påverkas inte enbart av den fysiska hälsan utan även av den psykiska 

hälsan. Det personliga intresset för ämnet förefanns i och med erfarenheter från närståendes 

psykiska ohälsa. Därmed finns en förförståelse för hur psykisk ohälsa kan ta sig i uttryck och 

vilka konsekvenser att leva med psykisk ohälsa kan orsaka. Således anses det relevant att 

vidare undersöka orsaker till psykisk ohälsa och behovet av stöd. Författaren arbetar på ett 

serviceföretag vilket möjliggör en kontaktväg till yrkesverksamma unga vuxna. Studiens 

avsikt är att öka förståelsen för psykisk ohälsa ur unga vuxnas egna perspektiv. Detta genom 

att ta del av unga vuxnas egna uppfattningar om orsakerna till psykisk ohälsa och vad det 

finns för stöd att få med målet att bidra med ökad kunskap.  
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2 BAKGRUND  

2.1 Psykisk ohälsa - Nutidens folkhälsoproblem 

I regeringens proposition för en god och jämlik hälsa påtalas psykisk ohälsa vara en av 

nutidens största utmaningar i samhället och är därför ett prioriterat arbetsområde. 

Framförallt är det unga som mår dåligt och det är fler kvinnor än män som upplever psykisk 

ohälsa. Det uttrycks ett behov av långsiktiga åtgärder som förebygger psykisk ohälsa men 

också insatser riktade till att stärka och främja psykisk hälsa (Prop. 2017/18:249). 

Enligt Socialstyrelsen (2017 a) berör nutidens folksjukdomar i Sverige inom psykisk ohälsa 

främst depression och ångestsyndrom som människor i alla åldrar kan insjukna i. Den 

psykiska ohälsan ökar och ungdomar och unga vuxna är en utsatt grupp där ökningen sker 

snabbast. Psykisk ohälsa uppskattas fortsätta öka i samma omfattning eftersom de som 

insjuknar har visat ha långvariga sjukdomstillstånd. En fjärde del av befolkningen har någon 

gång under sin livstid haft ångestsyndrom och ungefär en tredjedel av befolkningen har 

någon gång haft en depression. Båda tillstånden utsätter de som drabbas för lidande och 

riskerar en lång tids sjukdom med risk för återfall. Omkring 90 procent av Sveriges 

sjukskrivningar utgör fall av psykisk ohälsa. Det finns olika nivåer av ångest och depression 

men gemensamt för alla som drabbas är att livskvaliteten påverkas och såväl vardags- som 

arbetslivet. Närstående i ens omgivning kan också påverkas av anhörigas psykiska ohälsa. 

2.2 Tillstånd av psykisk ohälsa 

Folkhälsomyndigheten (2019) poängterar att psykisk ohälsa är ett generellt samlingsbegrepp 

och innefattar självrapporterade psykiska besvär och diagnosticerade psykiatriska 

sjukdomstillstånd. Psykiska besvär inrymmer olika symtom som sömnproblem, nedstämdhet 

och oro. Psykiska besvär kräver inte nödvändigtvis vård utan kan uppkomma av en 

traumatisk livsupplevelse. Det kan också vara olika tillstånd som orsakar psykisk obalans 

som påverkar funktionsförmågan. Psykiska sjukdomstillstånd är när flera symtom 

tillsammans utgör ett tillstånd som kan diagnostiseras utifrån uppfyllelse av specifika 

kriterier. Det görs idag utifrån internationella diagnossystem från Världshälsoorganisationen 

där exempelvis depression är en av de hundratalet olika psykiatriska diagnoserna som kan 

bekräftas med hjälp av detta diagnossystem. Hos unga vuxna är depressioner och 

ångestsyndrom mest förekommande. Enligt Socialstyrelsen (2017 a) kan depression 

definieras i ett av diagnossystemen som ett tillstånd som varar i mer än två veckor med 

karakteristiska symtom som minskad energi, nedstämd sinnesstämning, bristande intresse 

av att göra roliga aktiviteter, dålig självtillit, döds-och självmordstankar och svårigheter att ta 

beslut. Ångestsyndrom kännetecknas av regelbundna känslor av rädsla och oro i specifika 

situationer som påverkar vardagslivet. 

Hankin och Abramson (2001) menar att depression kännetecknas av att individen känner sig 

ledsen och olycklig under en längre tidsperiod. Depressiva symtom kan förekomma såsom 
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koncentrationssvårigheter, förändrad aptit och sömnproblem som orsakar en 

funktionsnedsättning. Vidare beskriver Carr (2008) att depression hos unga primärt 

kännetecknas av nedstämdhet och dåligt humör med konsekvenser på både kognitiva 

funktioner och beteende. Primära symtom är låg sinnesstämning och minskat intresse för att 

delta i aktiviteter som tidigare upplevts som glädjefyllda. Humörsvängningar, irritation och 

trötthet är vanligt förekommande. Utmärkande kognitiva egenskaper är dåligt 

självförtroende, känslor av skuld och värdelöshet, pessimism och självmordstankar.  

2.3 Riskfaktorer för psykisk ohälsa 

Orsaker till psykisk ohälsa kan enligt Folkhälsomyndigheten (2019) förklaras utifrån 

skillnader i inkomst, utbildning, arbetslöshet och missgynnande livsvillkor. Redan i tidig 

ålder kan skillnader märkas i självrapporterade psykiska besvär utifrån kön och 

socioekonomisk status. Individer med låg inkomst har i större utsträckning psykisk ohälsa än 

höginkomsttagare. Vidare menar Sweeting, West, Young och Der (2010) att faktorer som 

uppfattas ha bidragit till ökningen av psykisk ohälsa hos framförallt unga vuxna kan anknytas 

till sociala förändringar såsom familjeförhållanden, ekonomisk situation, utbildning, 

värderingar och livsstil som kan bidra till psykisk stress och oro. Enligt Bor, Dean, Najman 

och Hayatbakhsh (2014) kan snarast den psykiska ohälsan förklaras med hjälp av sociala och 

kulturella faktorer. I och med uppkomst av internet, sociala medier och ökad skärmtid tycks 

de också vara livsstilsförändringar som bidragit till den försämrade psykiska hälsan. 

Enligt Socialstyrelsen (2017 a) råder en kunskapsbrist om varför den psykiska ohälsan 

fortsätter att öka. Det finns en antydan om att ökningen kan orsakas av förändrade 

livsvillkor. Lager, Berlin, Heimerson och Danielsson (2012) menar att studerande unga 

vuxna kvinnor mellan 20–24 år har högst förekomst av ångest och oro. En möjlig orsak till 

detta är förändrade levnadsförhållanden. Globalt har utbildning, prestationsångest, 

jobbmöjligheter och nära relationer konstaterats som faktorer som unga vuxna oroar sig för. 

I Sverige har unga vuxna uppfattat studierelaterad stress som den främsta anledningen till 

ökad psykisk ohälsa. Carr (2008) menar istället att riskfaktorer för psykisk ohälsa är om 

individen utsatts för olyckor, sjukdom, mobbning, misslyckanden i livet, separationer, 

dödsfall eller andra betydelsefulla förändringar i livet som har upplevts stressande.  

Hankin et al. (2001) undersökte genetiska faktorers påverkan för utveckling av depression 

som visade att unga har tjejer större sårbarhet än killar att utveckla depression. 

Könsskillnaderna i depressioner kan orsakas av ärftliga, kontextuella och personliga faktorer. 

Tjejer upplever i större utsträckning stressande livshändelser som kan härledas till att tjejer 

reagerar på ett depressivt sätt på grund av en mer utvecklad kognitiv sårbarhet. Detta antas 

kunna förklara könsskillnaderna i depression. Enligt Ali, Krevers och Skärsäter (2015) bidrar 

den ökade incidensen av psykisk ohälsa bland unga vuxna att även friska unga vuxna är 

utsatta för exempelvis vänners psykiska ohälsa. Unga vuxna som har en nära relation med en 

individ med psykisk ohälsa kan själv behöva hälsofrämjande insatser för att inte riskera att 

själv drabbas av psykisk ohälsa. Att leva nära någon med psykisk ohälsa kan innebära ett 

ofrivilligt ansvarstagande som ökar sårbarheten hos den friska individen. Familj och vänner 
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brukar visa ett stort ansvar för anhöriga med psykisk ohälsa dock kan deras stöd ibland bli 

taget för givet. 

2.3.1 Psykiska ohälsa hos studenter och i arbetslivet 

Enligt Ibrahim, Kelly, Adams och Glazebrook (2013) är det mest förekommande 

hälsoproblemet hos högskolestudenter depressioner och det finns förhållandevis lite 

forskning till orsakerna. Vidare påtalar Winzer, Lindblad, Sorjonen och Lindberg (2014) att 

det finns en högre förekomst av psykiska besvär hos studerande än den övriga jämnåriga 

befolkningen som arbetar i Sverige. En viktig faktor att belysa enligt Lidwall, Bill, Palmer, 

Bohlin och Olsson (2018) är den påverkan psykisk ohälsa har på arbetslivet och medförande 

indirekta kostnader när produktionsbortfall sker på grund av sjukskriven personal. 

Förmågan att utföra ett produktivt arbete minskar med psykiska besvär. Konsekvenser av 

psykisk ohälsa på individnivå är exempelvis isolering, diskriminering, missbruk och för tidig 

död. Det finns idag lite forskning på riskfaktorer och orsaker gällande 

långtidssjukskrivningar orsakade av psykisk ohälsa. 

Enligt Folkhälsomyndigheten (2018) nationella undersökning uppgav 25 procent av unga och 

unga vuxna studenter mellan 16–29 år att de hade ett nedsatt psykiskt välbefinnande. Nästan 

varannan student uppgav att de kände ångest, oro eller ängslan. Av de yrkesverksamma i 

samma åldersgrupp uppgav 16 procent att de hade nedsatt psykiskt välbefinnande. En 

tredjedel av de yrkessamma uppgav att de känt ångest, oro eller ängslan. Totalt av både unga 

studerande och yrkesverksamma var det 43 procent som angav lätta eller svåra besvär av 

ångest, oro eller ängslan.  

2.4 Stöd vid psykisk ohälsa 

Enligt Socialstyrelsen (2017 a) är primärt stöd för personer med psykisk ohälsa 

primärvården, barn och ungdomspsykiatrin, och ungdomsmottagningar. Vid behov kan 

remiss skickas till specialiserad psykiatri. Enligt Socialstyrelsen (2017 b) ordineras cirka 70–

80 procent av de barn och unga vuxna med diagnostiserad depression antidepressiva 

läkemedel. Psykologisk behandling kan också erbjudas vilket innebär olika former av 

samtalsterapi där den vanligaste formen är psykopati där samtal förs med en behandlare.  

Enligt Högskoleförordningen (SFS 1993:100) har rikets högskolor ansvar för att tillgodose 

hälsovård till studenter såsom studenthälsan och ska bland annat erbjuda psykologiskt stöd 

med tillgång till kuratorer och psykologer. Vidare beskriver Jakobsson och Skoglund (2018) 

att företagshälsovård kan anlitas som en expertresurs ute på olika arbetsplatser med syftet att 

stötta medarbetare och arbetsgivare och exempelvis erbjuda psykologer. Enligt 

Socialstyrelsen (2012) finns nationella stödlinjer som jourhavande kompis för alla under 25 

år men också jourhavande präst, hjälplinjen-Inera som vänder sig till alla åldrar och erbjuder 

psykologiskt stöd i form av samtal med psykologer.  

Enligt Gulliver, Griffiths och Christensen (2010) kan den höga förekomsten av psykisk ohälsa 

bland unga vuxna kan hänga samman med motviljan av att söka professionell hjälp. Av de 
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med höga nivåer av depression och ångestsymtom söker 18 till 34 procent professionell hjälp 

för sina besvär. Orsaker till att inte uppsöka vård har angetts vara ekonomiska, negativa 

attityder till vården och att vården inte kan hjälpa till samt uppfattningar om att individen 

kan lösa sina problem själv. Det är även vanligt förekommande att unga vuxna inte söker 

vård för att de anses skambelagt med psykiska besvär.  

2.5 Förebyggande av psykisk ohälsa 

Enligt Mammen och Faulkner (2013) kan fysisk aktivitet användas som en del av 

behandlingen vid psykisk ohälsa och minska omfattningen av antidepressiva läkemedel 

eftersom ett orsakssamband har identifierats mellan fysisk aktivitet och minskade 

depressionsnivåer. Individer som var fysisk aktiva hade mellan 25–40 procent lägre risk att 

utveckla depressiva symtom i jämförelse med individer som var stillasittande. En strategi för 

att främja folkhälsan är därför att främja fysisk aktivitet hos hela befolkningen för att 

reducera uppkomsten av depression. Detta bekräftas även av Yanling, Xiaojing, Chunfang 

och Sibao (2013) som menar att det går att förebygga psykisk ohälsa med hjälp av fysisk 

aktivitet.  

Enligt Stubbs, Soundy, Probst, De Hert, De Herd, Parker och Vancampfort (2014) förknippas 

fysisk aktivitet med ett psykologiskt välbefinnande och god livskvalitet, vilket Cooney et al. 

(2013) bekräftar genom att poängtera att livskvaliteten förbättras och depressiva symtom 

minskar i samma omfattning med fysisk aktivitet som antidepressiva läkemedel gör vid 

lindrig eller måttlig depression. Enligt Socialstyrelsens (2017 a) nationella riktlinjer 

förespråkas att hälso- och sjukvården bör erbjuda fysisk aktivitet på recept vid lindrig till 

måttlig depression. Detta styrks av Folkhälsomyndigheten (2011) som menar att det finns 

evidens som stödjer att metoden fungerar och ökar patienternas motivation till fysisk 

aktivitet. Fysisk aktivitet kan användas både ur ett preventionssyfte för att reducera 

uppkomst av psykisk ohälsa och som behandling vid psykisk ohälsa. Syftet att skriva ut fysisk 

aktivitet på recept är också att etablera samarbete med lokala organisationer som till exempel 

idrottsföreningar och frivillighetsorganisationer. Dessa ska finnas i individens närliggande 

område och utgöra stöd samt underlätta för att individen att öka omfattningen av fysik 

aktivitet. 
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2.6 Teoretiskt perspektiv 

Health literacy är ett begrepp som i ett folkhälsovetenskapligt sammanhang kan beskrivas 

enligt Berkman, Davis och McCormack (2010) som olika förmågor som berör huruvida 

individer kan ta till sig information och bearbeta, förstå, kommunicera och praktisk 

omvandla informationen till att på egen hand ta beslut som berör hälsan. 

Health literacy kan därför ses som ett passande perspektiv i studier för att undersöka vilken 

kunskap unga vuxna har om psykisk ohälsa. Orsaken till detta är att enligt Nutbeam (2008) 

har Health literacy fokus på förmågan av kritiskt tänkande som kan öka individens förståelse 

för sig själv, andra individer och omgivningen vilket snarast innebär förståelsen för ett 

beteende än att göra en egen hälsoförändring. Nedan redovisas en redogörelse för Health 

literacy olika dimensioner.  

2.6.1 Health literacy 

Enligt Nutbeam (2000) berör Health literacy de sociala och kognitiva förmågorna en individ 

har för att praktiskt tillämpa och förstå information som bidrar till att en god hälsa kan 

bevaras. Det betyder i vilken utsträckning individer kan ta till sig hälsoinformation och 

utifrån egen kunskap och förståelse fatta beslut för hälsan ur ett främjande eller 

förebyggande perspektiv. Health literacy innebär förmågor som att söka och värdera 

information om exempelvis sjukvård. Det handlar inte enbart om läskunnighet utan också 

om självförtroende, motivation och förmågan att ta beslut i hälsofrågor som bidrar till att 

kunna förbättra hälsan.  

Nutbeam (2000) menar att Health literacy utgår från tre dimensioner. Funktionell Health 

literacy som innebär att ha tillräckliga kunskaper gällande att läsa och skriva för att fungera i 

det vardagliga samhället. Det innefattar förmågor som att förstå skriftlig och muntlig 

information rörande exempelvis levnadsvanor och hälsorisker. Kommunikativ Health 

literacy handlar om att omsätta kunskapen med hjälp av en djupare kognitiv förmåga och 

social färdighet. Det innebär att kunna diskutera och reflektera över olika hälsofenomen. Det 

kan vara att få möjligheten att utveckla personliga kunskaper och färdigheter i stödjande 

miljöer som gör att individen kan ta till sig kunskapen i praktisk handling. Det ger 

färdigheter som att kunna interagera med andra sociala grupper och påverka sociala normer. 

Enligt Nutbeam (2000) innebär Kritisk Health literacy så pass omfattande kognitiva och 

sociala förmågor att individen kan kritiskt analysera information. Individen kan tillämpa 

kunskapen och ha kontroll utifrån den egna hälsan, olika livshändelser, omgivningens 

hälsotillstånd samt sociala och politiska strukturer. Individer med en god kritisk Health 

literacy har bättre möjligheter till att ha inflytande i såväl egna hälsobeslut som i 

förändringar i den omgivande miljön som har effekt på hälsan. Det förbättrar individens egen 

motståndskraft för att hantera motgångar av ekonomisk och social karaktär. 

Enligt Olander, Ringsberg och Tillgren (2014) kan Health literacy både definieras och 

tillämpas på olika sätt samt ha olika utgångspunkter vilket påvisar begreppets komplexitet. 

Health literacy kan dels tillämpas inom hälso-sjukvården med avsikten att förstå och 

använda information för olika sjukdomar. Medan i ett hälsofrämjande perspektiv fokuseras 
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på hälsans bestämningsfaktorer. Beroende på kontexten och syftet kan Health literacy 

definieras olika beroende på sammanhanget. Från början tillämpades begreppet utifrån 

enskilda individers hälsokunskaper medan numera har vidgats till att i en hälsofrämjande 

ansats ses som en resurs och inkludera hela befolkningens förmåga att använda Health 

literacy med syftet att möjliggöra för ökat inflytande i samhället. Därmed kan tillämpningen 

av Health literacy ske på olika sätt och ha olika ansatser och komponenter. Enligt Berkman et 

al. (2010) kan Health literacy ses som både ett statiskt eller dynamiskt begrepp. Health 

literacy som ett statiskt tillstånd innebär att hälsokunskaperna är definitiva medan ett 

dynamiskt tillstånd istället är förändringsbart vilket betyder att kunskaperna kan utvecklas 

baserat på erfarenheter av olika hälsotillstånd och genom utbildning. 

2.7 Problemformulering 

Det har under en längre tid pågått en ökning av psykisk ohälsa hos unga vuxna i samhället. 

Aktuell forskning på området har luckor sett till orsakerna till varför unga vuxna lider av 

psykisk ohälsa, varför ökningen har skett och fortgår. Den psykiska ohälsan hos den unga 

befolkningen belastar sjukvårdens resurser och allt fler unga äter antidepressiva medel som 

tycks ge minimal effekt och som inte löser de faktiska problemen på sikt. Forskning har visat 

på att fysisk aktivitet har god effekt både ur ett förebyggande och behandlande perspektiv för 

psykisk ohälsa. Sverige står inför en samhällsutmaning som behöver nya lösningar. Det 

motiverar behovet av att vidare undersöka orsaker till den psykiska ohälsans utbredning för 

att ta reda på unga vuxnas kunskaper om psykisk ohälsa. Detta för att skapa en djupare 

förståelse för psykisk ohälsa ur unga vuxnas egna perspektiv. 

3 SYFTE 

Syftet med studien är att undersöka vad unga vuxna vet om orsakerna till psykisk ohälsa och 

vad det finns för stöd att få.  

3.1 Frågeställningar 

• Hur beskriver unga vuxna psykisk ohälsa? 

• Vilken uppfattning har unga vuxna om orsaker till psykisk ohälsa? 

• Vad vet unga vuxna om det stöd som finns att få vid psykisk ohälsa?  
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4 METOD 

4.1 Metodval 

En kvalitativ metod valdes utifrån studiens syfte som efterfrågade unga vuxnas uppfattningar 

om psykisk ohälsa, eftersom den kvalitativa metoden enligt Bryman (2011) möjliggör att på 

ett djupare sätt få förståelse för ett fenomen och ger svar i ord och berättelser. Det ger ett 

inifrånperspektiv som öppnar för nära kontakt mellan forskare och informant. Det motiverar 

att genomföra studien med en kvalitativ ansats när närhet till informanten önskas och 

avsikten är att bilda en uppfattning om ämnet från deras perspektiv. Detta går att koppla till 

den vetenskapsteoretiska kontexten på hur kunskap ses i kvalitativa studier vilket Birkler 

(2012) menar att kunskapen är subjektiv när människors egna uppfattningar och tankar 

efterfrågas och skapas i interaktion med andra människor.  

4.2 Urval 

Ett målinriktat urval användes i studien för att rekrytera intervjupersoner vilket enligt 

Bryman (2011) betyder att intervjupersonerna uppfattas kunna besvara studiens syfte och 

väljs strategiskt utifrån ämnet. Folkhälsomyndighetens (2018) åldersspann mellan 16–29 år 

för unga och unga vuxna var utgångspunkten för studien men målgruppen har avgränsats till 

unga vuxna 20–29 år. Målgruppen avgränsades för att intervjupersonerna ska vara myndiga 

då syftet var att nå en äldre målgrupp. Kriterier för att medverka i studien var unga vuxna 

mellan 20–29 år av båda könen och att de skulle vara yrkesverksamma eller studerande. 

Urvalet bestod av sex personer varav fem var kvinnor och en var man. Mannen var 

studerande och av kvinnorna var en yrkesverksam och fyra studerade. En av de kvinnliga 

intervjupersonerna som studerade hade även ett arbete vid sidan av studierna. För att 

rekrytera yrkesverksamma unga vuxna tillfrågades personer via författarens arbetsplats. 

Detta gjordes genom tillgång anställdas arbetsmail via arbetsplatsen. Därför tillfrågandes 

personer utan någon privat relation med inom åldersspannet för studiens urvalskriterier via 

mail om intresse fanns att delta varvid en person återkopplade och angav intresse för att 

medverka.  

För att rekrytera fler unga vuxna användes författarens sociala nätverk till att fråga runt i 

bekantskapskretsen om de hade kännedom om potentiella intervjupersoner som uppfyllde 

urvalskriterierna och om eventuellt intresse till medverkan i studien. Genom att bekanta 

föreslog intervjupersoner och erhöll mailadress till respektive upprättades kontakt med flera 

deltagare utan privat relation. På det sättet kontaktades tre högskolestudenter på 

Mälardalens högskola och två studerade på en kommunal vuxenutbildning. Genom bekantas 

förslag på intervjupersoner kunde förfrågan om medverkan i studien mailas till respektive 

intervjuperson som också fick missivbrevet (Bilaga A) i samband med förfrågan. Missivbrev 

kan förklaras enligt Patel & Davidsson (2011) som ett informationsbrev med nödvändig 

information till medverkande i studien som upplyser om syftet med studien, etiska aspekter, 
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ljudinspelning av intervjuerna och hur det insamlade materialet kommer att nyttjas. Det är 

viktigt att informera om medverkandes konfidentialitet och ansvarig kontaktperson för 

studien. Slutligen bokades datum och tid för att genomföra intervjuerna efter att de 

tillfrågade besvarat att de var intresserade att medverka i studien och läst missivbrevet.  

4.3 Datainsamling 

Studiens datainsamlingsmetod utgjordes av semistrukturerade intervjuer vilket enligt 

Bryman (2011) innebär att förutbestämda teman finns som förbereds innan intervjuerna 

påbörjas. Metoden är flexibel eftersom frågorna kan ställas i den ordningen som anses bäst 

lämpad under intervjusituationen och möjliggör för följdfrågor under intervjuns gång vid 

önskan om utförligare svar. Det gör att intressanta samtalsämnen som uppkommer under 

intervjun kan beröras.  

Inför intervjuerna utformades en intervjuguide (Bilaga B) vilket enligt Holloway och Wheeler 

(2010) innebär att skapa övergripande teman som berörs under intervjuerna. Till dessa 

teman finns ett antal frågor som bör vara öppna i sin utformning för att ge intervjupersonen 

möjlighet att tala fritt. Samtliga frågor behöver inte ställas under intervjuerna eller till alla 

intervjupersoner. Vid uppkomst av relevanta samtalsämnen går det att ställa frågor som inte 

finns med i intervjuguiden. Utifrån studiens syfte och frågeställningar skapades 

intervjuguidens tre teman med tillhörande frågor. Dessa teman var relaterade till studiens tre 

frågeställningar och berörde unga vuxnas uppfattning om vad psykisk ohälsa är, 

uppfattningar om orsaker till psykisk ohälsa och uppfattningar om vilket stöd som finns. 

En pilotintervju genomfördes med en ung vuxen liknande studiens urval vilket Bryman 

(2011) menar ger möjlighet att öva på intervjutekniken och intervjufrågorna testas för att 

kontrollera om de går att besvaras. Det gör att om någon fråga upplevs som svår för 

intervjupersonen att besvara kan dessa omformuleras till urvalets intervjuer. Studiens 

pilotintervju uppfattades positiv eftersom inga intervjufrågor upplevdes svåra att förstå eller 

behövdes förtydligas under intervjun. Något som togs i beaktande efter pilotintervjun var att 

förbereda följdfrågor om det skulle vara svårt att få intervjupersonerna att prata kring ämnet. 

Innan intervjuerna påbörjades informerades intervjupersonerna muntligt om missivbrevet 

innehåll där belystes studiens syfte, hur intervjun skulle genomföras och de etiska 

aspekterna. Intervjuerna spelades in med hjälp av mobiltelefon som enligt Kvale och 

Brinkmann (2014) är en fördel eftersom det gör att forskaren kan rikta sitt fulla fokus på 

intervjupersonen och ämnet men också underlättar vid analys och bearbetning av materialet. 

Intervjuerna skedde enskilt och för att underlätta deras medverkan valdes tidpunkt och plats 

utefter intervjupersonernas önskan. Samtliga intervjuer genomfördes i en lugn miljö där 

intervjupersonerna kunde tala obehindrat utan störningsmoment.  
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4.4 Databearbetning och analys 

Efter intervjuerna fördes ljudfilerna från mobiltelefonen över till privat dator med 

lösenordsskydd. Efter genomförda intervjuer transkriberades ljudinspelningar vilket enligt 

Bryman (2011) betyder att skriva ner intervjuerna ordagrant. Intervjuerna varade mellan 11 

minuter och 78 minuter och resulterade i 47 sidor utskriven text. Samtliga intervjuer 

transkriberades samma dag direkt efter genomförandet. Under transkriberingen namngavs 

intervjupersonerna med IP1, IP2 och så vidare för att avidentifiera intervjupersonerna i 

studien. Namnkodlista förvarades i privat dator med lösenordsskydd och personuppgifterna 

behandlades konfidentiellt. Transkriberingarna skrevs ut i pappersformat för fortsatt 

bearbetning och analys. De utskrivna transkriberingarna förvarades i privat bostad i ett låst 

kassaskrin med lås i skrivbordet som endast författaren hade nycklar till. Utskrifterna 

strimlades i en dokumentförstörare efter att analysen var klar.  

Därefter analyserades transkriberat material med hjälp av en manifest innehållsanalys som 

enligt Graneheim och Lundman (2004) innebär en textnära analys som har fokus på det som 

är uppenbart i texten och att återge intervjupersonernas uttalanden. Meningen med 

innehållsanalysen är att åskådliggöra materialet och göra det hanterbart. Transkriberingarna 

lästes igenom flera gånger för att bilda en helhetsuppfattning om materialet. Därefter 

markerades meningar som ansågs besvara studiens syfte utifrån studiens tre frågeställningar 

med tre olika färger. Graneheim et al. (2004) menar att första steget är att plocka ut 

meningsbärande enheter som innebär att meningar eller stycken som är centrala för studiens 

syfte och representerar faktiska uttalanden väljs ut. Meningsenheterna plockades ut och 

lades in i ett Word dokument utefter vilken frågeställning som besvarades med 

meningsenheten.  

Nästa steg är att kondensera meningsenheterna vilket enligt Graneheim et al. (2004) innebär 

att förkorta meningarna från överflödiga ord och belysa det viktigaste i innehållet. Detta 

gjordes genom att reducera meningsenheterna från utfyllnadsord. Utifrån de kondenserade 

meningsenheterna bildades därefter koder som enligt Graneheim et al. (2004) innebär att 

namnge innehållet med ett eller flera ord som speglar meningens budskap som exempelvis 

en gemensam faktor och kortfattat beskriver innehållet. Efter att ha kodat meningsenheterna 

skapade de koder med gemensam innebörd underkategorier som Graneheim et al. (2014) 

beskriver som koder med gemensamma nämnare. Utifrån koderna kunde olika mönster 

utläsas och identifierade koder med likartat innehåll som bidrog till att de med likvärdig 

betydelse kunde skapa underkategorier som Graneheim et al.  (2004) menar lyfter kärnan i 

innehållet. Koderna genererade åtta underkategorier som slutligen sorterades en i taget 

under tre huvudkategorier som bäst motsvarade innehållet i underkategorin. Enligt 

Graneheim et al.  (2004) lyfter huvudkategorier på ett övergripande sätt materialet i sin 

helhet och besvarar studiens syfte och frågeställningar. Huvudkategorierna var 

förutbestämda och skapades utifrån studiens tre frågeställningar.  

Totalt skapades följande åtta underkategorier: isolering och förlorad livsglädje, bristande 

koncentrationsförmåga, nedsatt prestationsförmåga och svårigheter att hantera motgångar, 

negativa tankar och introvert beteende, trauma och genetiskt anlag, sociala medier och 
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kroppsideal, personliga krav och målbilder, aktörer vid psykisk ohälsa och uppfattningar om 

befintligt stöd samt önskat behov av stöd och förebyggande insatser. 

I resultatet presenteras citat för att påvisa intervjupersonernas uttalanden och för att styrka 

framskridit resultat. Vissa av citaten innehåller hakparenteser och tre punkter […] för att 

vissa ord har tagits bort som inte har någon relevans för meningens budskap.  

Analysprocessen finns beskriven i Tabell 1 som visar hur resultatet arbetades fram. 

Tabell 1: Exempel på analysprocessen  

Meningsbärande 

enhet 

Kondensering Kod Underkategori Huvudkate

gori 

”Mår man inte bra så vill 

man ju sällan göra 

nånting, det blir en ond 

spiral, man drar sig 

undan från de som tar 

energi, även i fall de 

genererar energi i att 

man träffar kompisar 

och göra det man tycker 

om så kommer man inte 

iväg och gör de för att 

här och nu orkar jag 

inte.” (IP4) 

Drar sig undan från 

det som tar energi, 

även om det 

genererar energi att 

träffa kompisar.  

Drar sig 
undan 
orkeslös 
 

Isolering och 

förlorad 

livsglädje 

Beskrivning 

av psykisk 

ohälsa 

 

 

4.5 Kvalitetskriterier 

Tillförlitlighet har använts för att kvalitetssäkra studien som enligt Holloway och Wheeler 

(2010) betyder i vilken utsträckning resultatet överensstämmer med verkligheten. 

Tillförlitlighet inkluderar ytterligare fyra begrepp; trovärdighet, överförbarhet, pålitlighet och 

konfirmerbarhet. Trovärdighet tar upp vikten av att följa det metodologiska 

förhållningssättet och berör också det insamlade materialets sanningshalt. Det betyder att 

intervjupersonerna kan känna igen sig i resultatet varav det är viktigt att intervjupersonerna 

förstår frågorna. Trovärdighet berör även i vilken utsträckning svar har erhållits för de som 

avsågs att undersökas.  Studiens trovärdighet stärks eftersom intervjuguiden lästes igenom av 

utomstående för att kontrollera att frågorna var förståeliga och pilotintervjun som utfördes 

bidrog till att säkerhetsställa att frågorna besvarar studiens syfte. Intervjuerna 

transkriberades ordagrant och i resultatet citeras intervjupersonerna ordagrant vilket styrker 

trovärdigheten eftersom de påvisar faktiska uttalanden som har gjorts. Det påvisar hur 

resultat överensstämmer med empirin.   
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Enligt Holloway och Wheeler (2010) belyser pålitlighet vikten av en utförligt beskriven 

forskningsprocess för att någon annan ska kunna utföra studien och få ett liknande resultat. 

Studien har noggrants beskrivits och motiverat metodologiska val med tillförlitlig litteratur 

och forskning. För att visa hur studien har genomförts finns forskningsprocessen detaljerat 

beskriven för att uppnå en röd tråd. Enligt Holloway och Wheeler (2010) berör 

överförbarheten i vilken utsträckning studiens resultat kan överföras till en annan grupp, 

situation eller kontext. Resultatet behöver vara utförligt beskrivet för en god överförbarhet 

och även en detaljerad beskrivning av målgruppen och dess kontext för att bedöma om de är 

möjligt att överföra till en annan grupp. I studien redogörs intervjupersonernas kontext dock 

utan att avslöja vilken arbetsplats det gäller. Målgruppen är beskriven och vilka kriterier som 

krävdes för att medverka.  

Holloway och Wheeler (2010) menar att konfirmerbarheten berör forskarens objektivitet och 

neutralitet i analysen. Det är viktigt att egna åsikter och intressen inte påverkar studien. 

Förförståelsen för ämnet är dock central under intervjuerna. I studien användes en manifest 

innehållsanalys för att undvika egna tolkningar i resultatet och för att göra en objektiv analys. 

Fokus har varit på att beskriva uttalanden från intervjupersonerna och koppla dessa med 

tidigare forskning för att styrka studiens resultat. 

4.6 Etiska överväganden 

Vid forskning finns flera olika etiska aspekter. Enligt Bryman (2011) är det viktigt att ta 

hänsyn till etiska övervägandena genom hela forskningsprocessen och är av yttersta vikt för 

att skydda medverkandes integritet. Informationskravet belyser forskarens skyldigheter att 

upplysa medverkande om syftet med studien och vilka delar som ingår i studien. Genom 

missivbrevet upplystes intervjupersonerna om studiens syfte, hur intervjun var tänkt att 

genomföras och ungefärlig beräknad tidsåtgång. 

Enligt Bryman (2011) tar samtyckeskravet upp medverkandes i studiens rättigheter till att 

när som helst under studiens gång avbryta sin medverkan utan att ifrågasättas. Forskaren 

ska ta upp att det är frivilligt att medverka i studien. Detta för att deltagarna ska en egen 

insikt i vad studien innebär och ha självbestämmande över sin medverkan. I missivbrevet 

upplystes om att medverkan är frivillig och kan avbrytas när som helst denna information 

återupprepades innan intervjuerna börjades spela in. Intervjupersonerna fick på egen hand 

ta ställning till sin medverkan och innan intervjuerna påbörjades gav de sitt muntliga 

informerade samtycke till att delta.  

Konfidentialitetskravet berör enligt Bryman (2011) förvaringen av de medverkande i studiens 

personuppgifter för att ingen deltagare ska kunna identifieras. Det ställer krav på forskaren 

att förvara personuppgifter så att ingen obehörig kan komma åt dessa och att uppge vilka 

som har tillgång till materialet. Samtliga av studiens ljudinspelningar och transkriberingar 

sparades i privat lösenordskyddad dator och ljudfilerna på mobiltelefonen raderades. 

Konfidentialiteten bevarades genom att inte nämna några personuppgifter i den färdiga 

studien. Intervjupersonernas namn kodades vid transkriberingen till IP1 till IP6 för att 

uttalanden i resultatet ska vara anonyma.  
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Nyttjandekravet handlar enligt Bryman (2011) om att det material som samlas in enbart 

används i den tilltänkta studien. Studiens inspelade intervjuer och transkriberat material har 

enbart används i denna studie och raderas efter att arbetet är godkänt. Information delgavs i 

missivbrevet om att den godkända studien kommer publiceras i databasen DiVA (Digitala 

Vetenskapliga Arkivet). Intervjupersonerna fick information om att enbart författaren, 

handledare och examinator har tillgång till insamlat material. 

5 RESULTAT 

Resultatet från intervjuerna presenteras utifrån studiens tre frågeställningar som även 

utgjorde huvudkategorierna i analysen och var följande: Unga vuxnas beskrivning av 

psykisk ohälsa, unga vuxnas uppfattningar om orsaker till psykisk ohälsa och unga vuxnas 

uppfattningar om stöd vid psykisk ohälsa.  

5.1 Unga Vuxnas beskrivning av psykisk ohälsa 

Kategorin unga vuxnas beskrivning av psykisk ohälsa bildades av underkategorierna 

isolering och förlorad livsglädje, bristande koncentrationsförmåga, nedsatt 

prestationsförmåga och svårigheter att hantera motgångar samt negativa tankar och 

introvert beteende som tillsammans utgör hur unga vuxna beskriver psykisk ohälsa.  

Intervjupersonerna beskriver psykisk ohälsa både utifrån egna erfarenheter men även från 

hur de uppfattar psykisk ohälsa från omgivningen via andra individer. Dessa uppfattningar 

kan ibland sammanfalla och resultatet innehåller både uppfattningar om andra samt vad 

intervjupersonerna själva anser. Psykisk ohälsa uppfattas som olika tillstånd som exempelvis 

depression och kännetecknas av isolering och förlorad livsglädje vilket beskrivs som en 

konsekvens av den orkeslöshet som kan inträda. Intervjupersonerna uppfattar att 

relationerna med vänner och familj kan bli ansträngda och intresset för exempelvis en hobby 

kan minska. Intervjupersonerna uppfattar negativa tankar och ett introvert beteende som 

karakteristiskt vid psykisk ohälsa vilket kan yttra sig genom att individen tar avstånd och 

håller upp en fasad. Resultatet visar att bristande koncentrationsförmåga, nedsatt 

prestationsförmåga och svårigheter att hantera motgångar kan förekomma och orsaka 

konsekvenser i arbetslivet eller för studierna. 

5.1.1 Isolering och förlorad livsglädje 

Intervjupersonerna uppfattar psykisk ohälsa på flera olika sätt och som högst individuell. 

Psykisk ohälsa uppfattas vara olika tillstånd som ångest, depression, utbrändhet, 

ätstörningar och andra funktionsnedsättande diagnoser. Intervjupersonerna uppfattar att 

psykisk ohälsa kan ta sig i uttryck genom att orken försvinner vilket kan göra att individen 
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isolerar sig från omgivningen. Psykisk ohälsa uppfattas också kunna medföra känslor av att 

livet är meningslöst vilket kan leda till förlorad livsglädje som gör att lusten försvinner till att 

göra saker som tidigare varit roliga.  

De innebär att man mår väldigt dåligt […] väldigt mycket depression och ångest, stressad och 

svårt att va glad och ibland ingen livslust, ja tycker att livet är allmänt jobbigt. (IP1)  

Intervjupersonerna uppfattar att intresset för fritidsaktiviteter kan fallera och uppfattar att 

orkeslöshet kan förekomma vilket också tycks kunna orsaka bristande kontakt med vänner 

om dessa är oförstående. Intervjupersonerna uppfattar att relationerna med familjen kan bli 

ansträngda vilket anses kunna resultera i ännu mer ensamhet. Intervjupersonerna uppfattar 

att orkeslösheten kan leda till att hushåll och familj kan bli lidande eftersom det kan saknas 

ork till att städa och laga mat. 

Mår man inte bra så vill man ju sällan göra nånting, det blir en ond spiral, man drar sig undan 

från de som tar energi, även i fall de genererar energi i att man träffar kompisar och göra det 

man tycker om så kommer man inte iväg och gör de för att här och nu orkar jag inte. (IP4) 

5.1.2 Bristande koncentrationsförmåga, nedsatt prestationsförmåga och svårigheter 

att hantera motgångar 

Intervjupersonerna uppfattar att psykisk ohälsa kan yttra sig väldigt olika, allt från att 

koncentrationsförmågan försämras till att skapa frustration och stress. Intervjupersonerna 

uppfattar att motivationen kan försvinna och prestationsförmågan kan försämras gällande 

både skola och arbetslivet som i sin tur kan orsaka mera ångest för den individ som redan 

mår dåligt och ibland leda till skolk som gör skolgången lidande.  

Att du får mer ångest och prestationssvårigheter när du inte kan prestera som du kanske vill 

att du hamnar mycket efter och kanske känner att du inte klarar av ditt jobb eller din skola. 

(IP2) 

Intervjupersonerna beskriver utifrån ett eget perspektiv att den lilla energi som finns kan gå 

åt till att hålla ihop sig själv som person vilket kan medföra svårigheter att vara produktiv i 

jobbet eller i skolan och kan leda till känslor av otillräcklighet. Intervjupersonerna uppfattar 

också att sömnsvårigheter och trötthet kan förekomma vilket kan försvåra 

prestationsförmågan. Resultatet visar att intervjupersonerna uppfattar att psykisk ohälsa kan 

yttra sig i humörsvängningar som kan skifta mellan aggressivitet, gråtanfall eller exceptionell 

glädje. 

Dels så blir de liksom att tankeverksamheten de känns som att det bara fastnar, den upphör, 

och så blir de att man övertänker istället och så blir de att man blir arg på sig själv och då blir 

de jättesvårt, då blir det att man sitter och suckar liksom eller går och låser in sig på toaletten 

för att få en lugn stund och inte tänka på de längre som stressar en eller gör en upprörd. (IP3) 
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Intervjupersonerna berättar av egen erfarenhet att psykisk ohälsa kan yttra sig i förlorad 

handlingskraft när problemen växer och oförmögenhet att göra något åt situationen. Det kan 

göra att små saker i vardagen förstoras och upplevas svåra att hantera.   

Hade man mått helt hundra så hade man kunnat hantera en mindre kris eller vad man nu ska 

säga till exempel om man får höra på jobbet att man har gjort någonting fel eller om man har 

fått dåligt betyg i skolan eller liksom det behöver inte va nån stor grej som har hänt […] man 

tar den lilla den lilla krisen eller vad man ska säga väldigt hårt, stället för att om man hade 

mått bra hade man bara aja det där löser sig liksom. (IP3) 

5.1.3 Negativa tankar och introvert beteende 

Intervjupersonerna beskriver hur de uppfattar att psykisk ohälsa även kan yttra sig i negativa 

tankegångar samt stress och ångest. Resultatet visar förekommande uppfattningar om att 

psykisk ohälsa kan leda till tankar om självmord och att det är vanligt att en fasad gestaltas 

där individen exempelvis är överdrivet glad som ibland kan genomskådas. 

Intervjupersonerna uppfattar att beteendet kan förändras, det kan vara en individ som 

tidigare varit utåtriktad och social som börjar gå på lunchrasten ensam. Intervjupersonerna 

menar att det kan märkas genom att individen är tystlåten, avståndstagande och flackar med 

blicken vilket kan göra att individen uppfattas som obekväm vilket kan yttra sig genom byte 

av samtalsämne, förvirring och glömskhet.  

Psykisk ohälsa för mig är väl när man typ går runt i negativa spiraler och bara tänker massa 

skit och man är stressad över saker man har mycket att tänka på och får liksom inget flyt i 

vardagen, det är mycket såhär småproblem som blir väldigt stora. (IP5) 

Är det någon man inte känner då är de ju svårare att se att nu mår du inte bra men det brukar 

också kunna vara att man har ett falskt leende och lite gällare röst och man försöker och vara 

onaturligt glad och positiv man försöker verkligen att hålla upp en fasad. (IP4)  

Intervjupersonerna berättar både utifrån egna erfarenheter och hur de uppfattar psykisk 

ohälsa i stort i samhället. Resultatet visar att psykisk ohälsa kan vara tabubelagt och 

stigmatiserat att prata om. Intervjupersonerna uppfattar att det kan förekomma rädslor för 

att bli dömd och vara skamset att prata om som kan göra att individen väljer att behålla sina 

känslor för sig själv. Sammanfattningsvis uppfattar dock intervjupersonerna att det har blivit 

mer accepterat att prata öppet om psykisk ohälsa. 

Men sen så inser man att man blir inte dömd av rätt personer, jag tror att fler har svårt att 

prata om de även om det blivit mer accepterat, för att det fortfarande är någon form av inre 

skam. (IP6) 
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5.2 Unga vuxnas uppfattningar om orsaker till psykisk ohälsa 

Kategorin unga vuxnas uppfattningar om psykisk ohälsa beskrivs i denna kategori utifrån 

underkategorierna trauma och genetiskt anlag, sociala medier och kroppsideal samt 

personliga krav och målbilder som tillsammans utgör intervjupersonernas uppfattningar om 

orsaker till psykisk ohälsa.  

Intervjupersonerna uppfattar flera olika orsaker till psykisk ohälsa som förklaras utifrån både 

inre krav och yttre exponeringar. Intervjupersonerna uppfattar personliga krav och målbilder 

som bidragande orsaker till psykisk ohälsa eftersom det anses vara vanligt att eftersträva att 

alltid bli bättre och aldrig tillåtas vara nöjd. Resultatet visar uppfattningar om att ett trauma 

kan vara orsak till psykisk ohälsa vilket beskrivs som att mista en nära anhörig, flykt från sitt 

hemland eller en tuff uppväxt. Intervjupersonerna uppfattar att vissa individer har större 

genetiskt anlag att utveckla psykisk ohälsa. Omgivningen anses också kunna bidra till psykisk 

ohälsa genom yttre faktorer som uppfattas vara sociala medier där individen utsätts för olika 

kroppsideal vilket bidrar till att individer jämför sig med andra i strävan att själva uppnå 

dessa ideal. 

5.2.1 Trauma och genetiskt anlag 

Psykisk ohälsa uppfattas kunna orsakas av ett trauma exempelvis om individen flytt från sitt 

hemland och har känslor av utanförskap. Tuffa uppväxtförhållanden i barndomen uppfattas 

som ett trauma om föräldrarna genomgått skilsmässa och barnen blivit lidande vilket 

uppfattas kunna göra att individen inte känner sig sedd eller älskad i sin uppväxt och 

känslorna kan bibehållas i vuxen ålder. Det kan också vara tuffa hemförhållanden såsom 

föräldrar eller syskon som själva lider av psykisk ohälsa som gör relationerna spända. Ett 

trauma framställdes också vara om individen utsatts för mobbning eller nära anhörigs 

dödsfall. I resultatet framkom också att det uppfattades som att vissa individer har större 

sannolikhet än andra för att utveckla psykisk ohälsa på grund av genetiska anlag. 

Jag tror att det är dem som är med om trauman, i barndomen framförallt och kanske när man 

blir äldre. Att det är skilsmässor, dödsfall eller att man kanske blir påhoppad på något sätt. 

(IP2) 

5.2.2 Sociala medier och kroppsideal 

Intervjupersonerna berättar om hur samhället har förändrats och blivit mer stressigt genom 

uppgraderingen av den teknologiska utvecklingen. Det har gjort att samhället går fortare 

genom sociala medier där det perfekta livet visas upp vilket kan orsaka stress att leva upp till 

rådande ideal. Sociala medier uppfattas vara en orsak till psykisk ohälsa genom den 

jämförelse som sker med andra människor. En medvetenhet finns dock att det inte är hela 

verkligheten som visas upp på sociala medier utan det finns en baksida som kanske inte är 

lika smickrande.   

Men nu är de mer ute på sociala medier som man jämför sig på Facebook, att du ser ut att ha 

så himla pass bra liv att, det enda man lägger upp där är ju just det som är bra här och nu, man 
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kan lägga upp en bild på fantastisk god och nyttig mat men resten av lägenheten är bara ett 

stort kaos. (IP4) 

Intervjupersonerna beskriver hur omgivningen har bidragit till att flera idag upplever psykisk 

ohälsa. Orsaker till den psykiska ohälsans omfattning beskrivs vara exponeringen av yttre 

faktorer som olika skönhetsideal från kändisar. I samband med den digitala utvecklingen 

utsätts individen konstant för olika medieintryck. Resultatet visar att intervjupersonerna 

uppfattar att individer jämför sig både med kändisar och vänner på sociala medier och menar 

att detta finns präglat sedan grundskolan där det är viktigt att passa in och ha ett bra 

utseende för att inte bli utfryst. Detta följer sedan med ut på internet där social acceptans 

eftersträvas från andra individer. 

Man ska va populär annars får du inte dem vännerna du vill ha och liksom, du blir utstött, du 

blir retad och liksom det är så viktigt den här sociala acceptansen av andra och sen kommer 

det här att man börjar jämföra sig med andra som har den här sociala acceptansen på internet 

och är erkända eller liksom bara får mycket likes. (IP6)  

5.2.3 Personliga krav och målbilder 

Intervjupersonerna uppfattar att det är vanligt att individen ställer höga krav på sin egen 

prestation vilket kan göra det svårt att tillåtas vara nöjd med egna prestationer. 

Intervjupersonerna påtalar att det är viktigt att ibland sänka kraven på sig själv. Det kan 

finnas omständigheter som gör att det inte alltid går att vara på topp i skolan eller arbetslivet. 

Arbetsplatsen kan även ställa krav på hur mycket som dagligen ska göras som kan leda till 

stress och orsaka utbrändhet.  

Ja man känner hela tiden att man vill va bättre och vill göra skillnad och man sätter högre krav 

på sig själv än vad som är rimligt, vi har alla olika egenskaper och jag kan inte jämföra mig 

med någon annan. (IP4)  

Intervjupersonerna uppfattar att det finns förväntningar både från omgivningen och inre 

press om att hinna med studier, fritidssysselsättningar och ha kontakt med vänner och familj. 

Det kan resultera i att det blir mer än individen kan hantera. Studiestress uppfattas också 

vara en orsak till psykisk ohälsa eftersom på högskolan förväntas individen ta eget ansvar, 

hålla ett högt tempo och leverera bra betyg.  

Jag tänker att det kanske byggs upp av lite olika saker, typ dels om du nu pluggar och sen ska 

du försöka ha socialt umgänge, träna och ha kontakt med familj, att det bara byggs upp, tillslut 

blir allting bara jobbigt. (IP5)  

Intervjupersonerna uppfattar att det finns en strävan att alltid vilja bli bättre. Det handlar om 

en inre stress att ha ett bra jobb, god ekonomi och ett bra utseende och att detta alltid går att 

uppgradera istället för att faktiskt uppskatta de fördelar som individen har i livet. Det 

innebär att leva upp till krav och förväntningar både från den enskilda individen och från 

omgivningen. 
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Ja man jämför sig ju inte med någon som kanske har det sämre. Man stävar ju alltid efter att 

bli bättre själv så är det ju. Och jag vet inte riktigt varför man gör de men det är väl när man 

strävar efter att vara bättre, en bättre version av sig själv. (IP 5)  

5.3 Unga vuxnas uppfattningar om stöd vid psykisk ohälsa 

Kategorin unga vuxnas uppfattningar om stöd vid psykisk ohälsa utgörs av 

underkategorierna aktörer vid psykisk ohälsa och uppfattningar om befintligt stöd samt 

önskat behov av stöd och förebyggande insatser som tillsammans skildrar aktörer i 

samhället som erbjuder stöd vid psykisk ohälsa. Intervjupersonerna har dock olika 

uppfattningar om det befintliga stödet eftersom vissa uppfattar ett omfattande utbud medan 

andra anser att det finns brister i existerande stöd och svårigheter att bli tagen på allvar vid 

psykisk ohälsa. Resursbrister uppmärksammades genom att intervjupersonerna uppfattar att 

medicinering är en vanlig åtgärd vid psykisk ohälsa trots efterfrågan av andra insatser. 

Intervjupersonerna belyste även ett önskat behov av stöd och förebyggande insatser genom 

att poängtera att det krävs snabbare åtgärder vid psykisk ohälsa, hur värdefullt nära 

relationer är som stöd och påpekade att fysisk aktivitet upplevdes som positivt för det 

psykiska välbefinnandet.  

5.3.1 Aktörer vid psykisk ohälsa och uppfattningar om befintligt stöd 

Intervjupersonerna beskriver aktörer som primärvården, akut-psyk, företagshälsovård, 

studenthälsan, ungdomsmottagningar, barn- och ungdomsmottagningar där kuratorer och 

psykologer finns att tillgå. Stödorganisationer som BRIS och maskrosbarn nämns. 

Intervjupersonerna belyser vikten av nära relationer såsom familj och vänner som stöd vid 

psykisk ohälsa. 

Det finns ju jättemånga hjälporganisationer, det finns BRIS, barnens rätt i samhället, sen så 

finns de ju många, du kan ju gå till läkaren, till en kurator, du kan ha familj och vänner att 

prata med, de är ju liksom det finns väldigt brett med hjälp av om du bara vågar ta den. (IP2) 

Ja man kan få mycket stöttning från familj och vänner, och kan få hjälp genom vården där 

man kan få prata med någon kanske, någon kurator eller psykolog typ så och få hjälp. (IP1)  

Det råder blandade uppfattningar kring vilket stöd som finns från samhället. 

Intervjupersonerna uppfattar att det finns hjälp att få för de som behöver stöd men det 

befintliga stödet kan också uppfattas som otillräckligt och att kvalitén håller för låg standard. 

Det handlar om för långa väntetider till samtalsstöd vilket gör att kostsamma 

privatpsykologer blir enda alternativet. Det uttrycks ett behov av mera resurser för att 

bemöta rådande brister. Resultatet visar att medicinering uppfattas som vanligt 

förekommande och att läkare i större uträckning hellre ordinerar medicin än andra insatser 

vid psykisk ohälsa, trots att samtalsstöd efterfrågas. Det kan göra att känslor av ensamhet 

och misströstan uppstår när stödet inte är tillräckligt och individen upplever att det är ens ett 

eget ansvar att må bra.  
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I första hand att man ska gå till läkare sen blir de att man får medicin och jag har i alla fall fått 

en uppfattning om att de skriver ut det ganska lättvindigt. (IP3) 

Intervjupersonerna uppfattar att det förekommer svårigheter att bli tagen på allvar inom 

vården. Detta beskrivs genom att intervjupersonerna påtalar att de har haft vänner, familj 

eller kollegor som har haft problem med att får hjälp inom vården. Även via media beskriver 

intervjupersonerna att de hört att det är vanligt att många tvingas ut i arbetslivet trots att den 

psykiska ohälsan påverkar vardagen dagligen. För att få hjälp uppfattar intervjupersonerna 

att det krävs drastiska utsagor som hot om självmord eller att individen låter den psykiska 

ohälsan ta sig i utryck genom destruktiva beteenden eller i princip får tvinga till sig vård. 

Därför menar intervjupersonerna att det kan uppstå negativa uppfattningar om vården 

eftersom de inte tycks kunna bidra med nödvändig hjälp.  

Så länge man inte vill hoppa framför ett tåg så finns det ingen hjälp i princip och då är det inte 

så allvarligt fast det här påverkar hela min vardag, jag mår jättedåligt, jag kommer inte ur 

sängen och skolan blir lidande jag går inte till jobbet jag äter inte, jag sover inte. -Vill du ha 

medicin? Nej jag vill inte ha medicin. Jag vill ha någon att prata med liksom och man måste 

verkligen stå på sig för att få ens lite hjälp och då känner jag att dem som verkligen mår 

jättedåligt, men ändå inte är självmordsbenägna kanske inte har lika lätt att få hjälp och står 

på sig. Liksom, men vet ju var man kan få hjälp men får oftast får man inte hjälp. (IP6) 

5.3.2 Önskat behov av stöd och förebyggande insatser 

Intervjupersonerna uppfattar att tillgängligheten för psykiatriskt stöd måste förbättras, vilket 

innebär att erbjuda akut-tider och samtalsstöd direkt eftersom hjälpen behövs här och nu. 

Intervjupersonerna utrycker ett behov av att i större uträckning förespråka samtalsstöd 

istället för att föreskriva mediciner och lyssna på individens behov. Familj och vänner 

värderades som ett viktigt stöd eftersom de finns tillgängliga i en annan utsträckning än 

vården men det uttrycktes också att det kan vara påfrestande för anhöriga att vara det stödet. 

En förstående chef är också värdefullt i arbetslivet som bekräftar och stöttar i arbetet som 

utförs. 

[…] hjälpen ska finnas där och då, man ska inte behöva åka till akut psyk för att få hjälp, det 

ska kunna finnas akuttider även hos kuratorer och psykologer, men det finns ju inte… men de 

är den hjälpen man vill ha. (IP6) 

Intervjupersonerna beskriver hur samhället har utvecklats till att befolkningen blivit mer 

stillasittande idag. Längre tillbaka i tiden var invånarna fysisk aktiva på ett helt annat sätt 

både på arbetsplatsen och på fritiden. Vikten av att vara fysisk aktiv påtalades och hur det 

kan förbättra sinnesstämning och upplevas positivt för den psykiska hälsan.  

Sen tror jag att man rör på sig kan va liksom viktigt. För de kan jag känna själv. Att man kan va 

jättedeppig, men sen när man väl har kommit ut och rör lite på sig så kan de kännas bättre att 

man får lite mer energi. (IP3) 



20 

6 DISKUSSION 

6.1 Metoddiskussion 

6.1.1 Diskussion om metodval 

En kvalitativ ansats användes i studien vilket Bryman (2011) menar är lämpligt när syftet är 

undersöka individers upplevelser för att skapa en djupare förståelse för ett fenomen. Den 

kvalitativa ansatsen ansågs lämplig i studien för att möjliggöra ökad förståelse för unga 

vuxnas subjektiva uppfattningar om orsaker till psykisk ohälsa. Enligt Birkler (2011) kan 

intervjuer generera nya infallsvinklar i ämnet. Därför ansågs intervjuer passande eftersom 

syftet var att ta reda på vad unga vuxna vet om psykisk ohälsa. Bryman (2011) menar att en 

svaghet med metoden är den inverkan forskaren kan ha på studien eftersom intervjuer och 

analys genomförs av forskaren själv. Det kan påverka studiens resultat, men genom att låta 

någon annan läsa igenom och granska exempelvis innehållsanalysen kan ändå studiens 

pålitlighet stärkas. Detta har funnits i åtanke under studiens process och därför har ett 

objektivt förhållningssätt hela tiden eftersträvats för att minska risken för att resultatet 

påverkas av egna värderingar. Studiens genomförande har detaljerat beskrivits. 

6.1.2 Diskussion om urval 

Studien använde ett målinriktat urval för att finna intervjupersoner vilket enligt Bryman 

(2011) betyder att utefter vissa kriterier rekrytera deltagare. Studiens urval bestod av sex 

unga vuxna där fem var studerande och en var yrkesverksam varav fem var kvinnor och en av 

kvinnorna arbetade samtidigt som hon studerade och en var man. För att uppnå en större 

variation i urvalet hade flera män behövts men eftersom studiens syfte inte var att undersöka 

könsskillnader riktades inget fokus på att rekrytera flera män. Studien hade heller ingen 

avsikt att jämföra skillnader mellan studerande och yrkesverksamma. Resultatet kan ha blivit 

annorlunda om flera män eller yrkesverksamma unga vuxna hade medverkat i studien. På 

grund av tidsomfattningen för studien valdes de som snabbast återkopplade för att delta. 

Urvalet hade kunnat vara enhetligare, nu förekommer högskolestudenter, studenter från 

vuxenutbildning och yrkesverksamma. En styrka är att urvalet representerar både unga 

vuxna som är yrkesverksamma och studerande.  

En svaghet gällande urvalets rekryteringsprocess är den föreliggande risken att författarens 

bekantskapskrets kan ha haft inverkan på intervjupersonerna. Privat relation med 

intervjupersonerna saknades men det kan diskuteras huruvida det hade varit lämpligare att 

göra ett bekvämlighetsurval som enligt Bryman (2011) innebär att intervjupersoner värvas 

genom de som finns tillgängliga. Detta för att undvika en social koppling i överhudtaget till 

intervjupersonerna. Vidare beskriver Bryman (2011) att intervjueffekten kan påverkas om 

intervjupersonerna är bekanta vilket kan medföra en risk för felaktig information. Det kan 

medföra att intervjupersonerna försöker svara i enlighet med vad intervjuaren förväntar sig. 

Studiens resultat upplevs inte ha påverkats av att intervjupersoner värvades genom förslag 
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från bekantskapskretsen eftersom intervjupersonernas anonymitet tydliggjordes noggrant 

varvid subjektiva uppfattningar har erhållits. Intervjupersonerna upplevdes skildra sin 

sociala verklighet uppriktigt varvid sannolikheten för att intervjupersonerna skulle ha svarat 

utefter lojalitet bedöms minimal.  

Från början var tanken att undersöka orsaker till unga vuxnas psykiska ohälsa utifrån 

personer med en diagnos men av etiska skäl och eventuell problematik med att rekrytera 

intervjupersoner valdes att studera generella uppfattningar om psykisk ohälsa utifrån unga 

vuxnas perspektiv för att undersöka vilken kunskap som finns om psykisk ohälsa. Under 

analysen uppmärksammades dock att det förekom svårigheter att avgöra om 

intervjupersonernas har uttalat sig om sina egna erfarenheter eller om de uttalade sig om 

uppfattningar utifrån vad andra individer beskriver.  

6.1.3 Diskussion om datainsamling 

Datainsamlingen skedde med semistrukturerade intervjuer som enligt Bryman (2011) är en 

flexibel metod där intervjupersonerna får möjligheter berätta fritt. Intervjuguiden utgjorde 

ett stöd och strukturerade intervjuerna. Samtliga frågor ställdes under intervjuerna, dock 

upplevdes vissa av frågorna redan ha berörts under tema ett. För att inte gå miste om 

värdefullt innehåll valdes ändå att ställa intervjuguidens samtliga frågor. För att få 

målgruppen att prata om studiens frågeställningar valdes specifika formuleringar på frågorna 

i intervjuguiden för att säkerhetsställa att intervjupersonerna berörde de för studien aktuella 

områdena. Frågan som var för avsikt att undersökas var hur intervjupersonerna uppfattar att 

psykisk ohälsa påverkar vardagslivet strukturerades i tre olika frågeställningar gällande hur 

psykisk ohälsa påverkar familjen, kompisar, fritidssysselsättning, arbete och studier. En fråga 

i intervjuguiden som gällde vilka som var mest utsatta för psykisk ohälsa tillförde inte 

studiens syfte något och kan i efterhand upplevas överflödig.  

Avsikten under intervjuerna var att undvika ledande frågor men i efterhand blev insikten att 

vissa följdfrågor kunde ha varit öppnare i sin utformning. Följdfrågor ansågs nödvändiga för 

att få utförligare information och djupare förståelse för problemområdet. Enligt Bryman 

(2011) är öppna frågor en styrka med semistrukturerade intervjuer eftersom det möjliggör för 

intervjupersonerna att beskriva sina erfarenheter och delge sin subjektiva verklighet av 

fenomenet. Intervjuguidens tillhörande intervjufrågor upplevdes relevanta och tillförde 

information till studiens syfte trots den problematik som uppmärksammades i efterhand 

gällande huruvida intervjupersonerna talade om egna erfarenheter eller om det var 

uppfattningar om andra. Intervjufrågorna var utformade med syftet att undersöka hur 

intervjupersonerna uppfattar andras psykiska ohälsa och inte utefter egna erfarenheter dock 

visades att intervjupersonerna i vissa fall kom in på sina egna erfarenheter utan att ha 

efterfrågat detta under intervjuerna. Under intervjusituationerna hade det därför kunnat 

förtydligats att det var intervjupersonernas uppfattningar som efterfrågades. Intervjuguiden 

erhöll dock information som gav inblick i unga vuxnas uppfattningar om psykisk ohälsa men 

frågorna tolkades ibland av intervjupersonerna utifrån egen erfarenhet vilket inte var 

avsikten.  
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Enligt Kvale och Brinkmann (2014) är det en fördel att ha erfarenhet av intervjuteknik för att 

genomföra intervjuer på ett tillfredsställande sätt. Under intervjuernas genomförande 

förekom variation på intervjuernas längd, där den kortaste blev 11 minuter trots följdfrågor 

och den längsta 78 minuter men information erhölls från båda som var användbara utefter 

studiens syfte. Resterande intervjuer varade mellan 25 till 34 minuter. Det kan belysa vikten 

av intervjuarens färdigheter i att intervjua. Bryman (2011) påpekar att vissa kan uppleva 

inspelningen av intervjuerna som stressande och kan därför sig obekväma i situationen. 

Detta upplevdes under några av intervjuerna som kan ha bidragit till att vissa intervjuer blev 

kortare. För att få intervjupersonerna avslappnande under intervjutillfället inleddes de med 

en kort introduktion till ämnet och vid avslut av varje tema gjordes en sammanfattning innan 

nästa tema påbörjades för att fånga upp eventuella nya infallsvinklar. 

6.1.4 Diskussion om databearbetning och analys 

Enligt Bryman (2011) är det en tidskrävande process att intervjua, transkribera och analysera 

vilket kan upplevas som ansträngande. Intervjuerna genomfördes under tre veckor och 

transkriberades samma dag som intervjun genomfördes. Vidare beskriver Bryman (2011) att 

det är en styrka att transkriberingarna utfördes under samma dygn eftersom intervjun 

fortfarande finns färsk i minnet. Vissa delar av intervjuerna lyssnades om flera gånger för att 

undvika feltolkning av uttalanden.  

En manifest innehållsanalys användes vilket Graneheim et al. (2004) menar är en textnära 

innehållsanalys som är passande när forskaren är oerfaren. För att undvika feltolkning gjorde 

författaren i studien därför ingen latent innehållsanalys som beskrivs som meningstolkning 

där den underliggande meningen eftersöks. Enligt Graneheim et al. (2004) kan förförståelsen 

för ämnet ha en inverkan på resultatet vid kvalitativa studier vilket kan yttra sig genom att 

forskaren utefter personlig erfarenhet väljer att belysa något perspektiv mer. Författarens 

förförståelse och erfarenheter av ämnet anses inte har påverkat studien utan har snarast varit 

en fördel för att förståelse har funnits för hur psykisk ohälsa kan ta sig i utryck. Vid analysen 

kan förförståelsen ha underlättat för att utläsa eventuella likheter och skillnader i materialet 

men ett objektivt förhållningssätt har tillämpats under forskningsprocessen. I efterhand 

insågs att det i analysen framkommit information både från intervjupersonernas egna 

erfarenheter och uppfattningar om andra därför presenterades studiens resultat båda dessa 

delar.  

6.1.5 Diskussion om kvalitetskriterier  

Enligt Holloway och Wheeler (2010) är tillförlitlighet viktigt för att säkerhetsställa studiens 

kvalité. Trovärdigheten kan stärkas genom att återge en tydlig bild av intervjupersonernas 

uppfattningar av fenomenet. Trovärdigheten i studiens stärks genom pilotintervjun som 

genomfördes där frågornas utformning kontrollerades. Intervjuguidens frågor var öppna 

vilket medförde att intervjupersonerna kunde tala fritt vilket anses som en fördel. Studiens 

syfte besvarades och informationen gick att relatera till aktuell forskning och egna exempel 

erhölls från intervjupersonerna. Studiens trovärdighet anses stärkt i och med att intervjuerna 
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transkriberades ordagrant. I resultatet återges citat från intervjupersonerna också ordagrant 

vilket styrker trovärdigheten och belyser sanningshalten i empirin. 

Pålitligheten i studien anses god genom att i metoden finns forskningsprocessen utförligt 

beskriven som underlättar för att en annan forskare ska kunna applicera metoden och få ett 

liknande resultat vilket enligt Holloway och Wheeler (2010) ökar pålitligheten när resultatet 

kan upprepas. Överförbarheten kan bli begränsad om kontexten och målgruppen inte är 

utförligt beskriven. Studiens överförbarhet kan vara begränsad i vissa avseenden då 

kontexten av vissa intervjupersoner inte är helt utförligt beskriven men valet gjordes för att 

skydda intervjupersonerna från igenkännande. Avseende intervjupersonerna som var 

högskolestudenter kom dessa från Mälardalens högskola och anses därmed ha god 

överförbarhet till en annan högskola i och med att studiens intervjuguide finns bifogad kan 

samma frågor nyttjas i en annan studie dock kan det försvåras i och med att ett litet antal 

intervjupersoner från olika kontexter vilket Bryman (2011) menar är en svaghet med 

kvalitativa studier. Överbarheten anses dock god till unga vuxna oberoende av kontexten och 

upplevs ge en indikator på vilken kunskap unga vuxna har om psykisk ohälsa. 

Enligt Holloway och Wheeler (2010) är konfirmerbarheten viktig för att forskarens intressen 

och värderingar inte ska ha inverkan på studiens resultat. Ett objektivt förhållningssätt har 

anammats genom den manifesta innehållsanalysen för att undvika feltolkningar av resultatet. 

Studiens resultat har kopplats till aktuell forskning. Intervjupersoner rekryterades via 

författarens sociala nätverk vilket kan orsaka svårigheter med objektiviteten avseende 

eventuell relation med intervjupersonerna. Detta anses dock inte ha varit något problem 

eftersom privat relation till intervjupersonerna saknas. 

6.1.6 Etikdiskussion 

Enligt Bryman (2011) bör de forskningsetiska aspekterna tas i beaktande för att värna och 

skydda så att ingen intervjuperson tar skada av sitt deltagande i forskningen. Studiens 

missivbrev mailades först ut till intervjupersonerna och innan intervjuerna påbörjades 

erhölls bekräftelse att de hade tagit del av missivbrevets innehåll där studiens syfte framgick, 

att deltagande var frivilligt, att intervjuerna spelas in och rätten att avbryta sin medverkan 

som uppfyller kravet för samtycke. Insamlat material har enbart används i denna studie och 

raderas efter att examensarbetet har godkänts för att inte kunna användas i andra 

sammanhang, vilket uppfyller nyttjandekravet.  

Konfidentailitet bevarades genom att intervjupersonerna avidentifierades med hjälp av att 

namnge intervjuerna med en kod för att inga uttalanden ska knytas till någon intervjuperson. 

Ljudinspelningar och transkriberingar förvarades ofrånkomligt från obehöriga i privat 

lösenordskyddad dator. I resultatet censurerades känslig information. Några 

intervjupersoner var studenter från Mälardalens högskola men ingen mer beskrivning av 

kontexten görs kring studenterna för att riskera identifiering.  
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6.2 Resultatdiskussion 

6.2.1 Diskussion om unga vuxnas beskrivningar av psykisk ohälsa 

Resultatet visade att unga vuxna beskriver psykisk ohälsa både utifrån egna upplevelser och 

uppfattningar från andra. Intervjupersonerna uppfattade ångest och depression som vanliga 

tillstånd av psykisk ohälsa vilket överensstämmer med Folkhälsomyndigheten (2019) som 

menar att ångestsyndrom och depression är mest förekommande bland unga vuxna.  

Intervjupersonerna uppfattade att intresset flagnar för fritidsaktiviteter, att träffa vänner och 

att socialisera sig som kan göra att individen isolerar sig från omvärlden. Det stödjs av Carr 

(2008) som menar att det är vanligt att engagemanget för lustfyllda aktivitet minskar. 

Hankin et al. (2001) menar att depression karaktäriseras av koncentrationssvårigheter och 

kan leda till funktionsnedsättningar. Resultatet konstaterar att vid psykisk ohälsa kan 

svårigheter att utföra ett produktivt jobb förekomma som skapar stress och irritation till följd 

av koncentrationssvårigheter och nedsatt prestationsförmåga. Detta bekräftas av Carr (2008) 

som menar att humörsvängningar och irritation är vanligt samt Lindwall et al. (2018) som 

belyser att effektiviteten kan minska i samband med psykisk ohälsa och som följd kan 

isolering förekomma. Detta kan kopplas till Health literacy som enligt Nutbeam (2000) är att 

ha kunskaper om hälsa eftersom resultatet visade att det fanns kännedom om hur psykisk 

ohälsa kan yttra sig och resultatets beskrivningar överensstämmer med forskningen. Det kan 

motsvara med den funktionella dimensionen av Health literacy som betyder förmågan att ta 

till sig muntlig och skriftlig information gällande hälsan. 

Resultatet visade att negativa tankar uppfattades som vanligt förekommande vid psykisk 

ohälsa såsom självmordstankar vilket överensstämmer med Carr (2008) som beskriver att 

depression kan medföra en mörk syn på livet med tankar om självmord. Resultatet visade att 

psykisk ohälsa uppfattades kunna orsaka ansträngda relationer samt att skolgång eller 

arbetsliv kan eftersättas. Det stärks av Socialstyrelsen (2017 a) som menar att leva med 

psykisk ohälsa ger nedsatt livskvalité och påverkar funktionsförmågan. 

6.2.2 Diskussion om orsaker till psykisk ohälsa 

I resultatet nämndes att vissa individer uppfattas ha större genetiska anlag för att drabbas av 

psykisk ohälsa. Detta bekräftas i forskningen som påvisar att det finns ärftliga faktorer som 

påverkar utvecklingen av depression. Enligt Hankin et al. (2001) har tjejer en mer utvecklad 

kognitiv sårbarhet som gör de mer genetisk sårbara för att drabbas av depressioner. Carr 

(2008) menar att riskfaktorer för psykisk ohälsa exempelvis är separationer och dödsfall. 

Folkhälsomyndigheten (2019) påtalar att ett trauma kan orsaka psykiska besvär men att det 

inte alltid kräver vård. I resultatet belystes trauma som orsak till psykisk ohälsa. 

Intervjupersonerna uppfattar att en tuff barndom kan sätta sina spår även i vuxen ålder om 

exempelvis föräldrarna har varit frånvarande under uppväxten. Det kan kopplas till den 

funktionella nivån av Health literacy som enligt Nutbeam (2000) innebär att förstå 

information gällande riskfaktorer för hälsan eftersom intervjupersonerna uppfattar liknande 

orsaker som forskningen till psykisk ohälsa visar. 
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Bor et al. (2014) förklarar att det har skett förändringar i livsstilen i och med uppkomst av 

sociala medier som medför ökad skärmtid. I resultatet framkom reflektioner om en 

modernare värld där sociala medier uppfattades som en riskfaktor för psykisk ohälsa. I och 

med den ständiga uppkopplingen via sociala medier exponeras individen dagligen för 

kroppsideal och jämför sig med vänners och kändisars liv med förhoppningen om att själv 

uppnå det perfekta livet och social acceptans från andra. Resultatet visade att den jämförelse 

som sker på sociala medier uppfattas som en av de främsta orsakerna till psykisk ohälsa. 

Detta går att relatera till Socialstyrelsen (2017 a) som menar att förändrade livsvillkor kan 

förklara ökningen av psykisk ohälsa. Det går också att härledas till resultatet som menar att 

befolkningen numera är stillasittande i en annan utsträckning än tidigare. Det kan kopplas 

till den kommunikativa dimensionen av Health literacy vilket Nutbeam (2000) menar är 

djupare förmågor att reflektera över hälsofenomen. Det märks i resultatet när 

intervjupersonerna diskuterar hur omgivningen och digitaliseringen påverkar utvecklingen 

av psykisk ohälsa. 

Enligt Winzer et al. (2014) har studenter i större uträckning än den övriga befolkningen 

problematik med psykisk ohälsa. Vidare menar Folkhälsomyndigheten (2018) att varannan 

student mellan 16–29 år upplever oro och ångest. Detta menar Lager et al. (2012) beror på 

studierelaterad stress hos unga vuxna. I resultatet uppfattades inte studiestress som den 

främsta orsaken till psykisk ohälsa. Intervjupersonerna anser snarast att studiestress är en av 

flera bidragande faktorer till psykisk ohälsa och menar att det är kombinationen av att 

studera, ha ett socialt umgänge och hinna med fritidsaktiviteter. Ibrahim et al. (2013) påtalar 

att depressioner är det vanligaste hälsoproblemet hos högskolestudenter men att forskning 

om orsakerna saknas.  

Enligt Folkhälsomyndigheten (2019) förekommer skillnader i psykisk ohälsa beroende på 

socioekonomisk status. I resultatet uppfattades inte inkomsten som någon orsak till unga 

vuxnas psykiska ohälsa utan rörde sig snarast om att leva upp till förväntningarna från 

omgivningen och en personlig målbild om att ha ett välbetalt och ansenligt jobb. Sweeting et 

al. (2010) menar att psykisk stress kan orsakas av individens livsstil och värderingar i livet. 

Det skulle kunna förklaras med det forskningen utrycker som värderingar i och med 

resultatet som visade att orsaker till psykisk ohälsa kan härledas till att individen ställer höga 

krav på sig själv och inte tillåter sig vara nöjd med sin egen prestation.  

Det framkommer en del skillnader mellan vad forskningen hävdar är orsaker till psykisk 

ohälsa och vad intervjupersonerna uppfattar. Det kan kopplas till den funktionella 

dimensionen av Health literacy som enligt Nutbeam (2000) handlar om att tillgodogöra sig 

information om hälsorisker vilket kan belysa eventuell bristfällig information för unga vuxna 

angående orsaker till psykisk ohälsa eftersom det förekommer en del olikheter i varför 

psykisk ohälsa uppkommer dock har inte heller forskningen besked heller på vad som 

orsakar psykisk ohälsa vilket belyser hur komplext fenomenet är. 

6.2.3 Diskussion om stöd vid psykisk ohälsa 

I resultatet framkom flera aktuella aktörer som stödfunktion vid psykisk ohälsa exempelvis 

nämndes primärvården och ungdomsmottagningar som kan tillhandahålla psykologer vilket 
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överensstämmer med vad Socialstyrelsen (2017 a) påtalar är sakkunniga på området. 

Stödlinjer som framkommer i resultatet är aktuella organisationer för psykisk ohälsa men 

riktar sig till unga upp 18 år. Enligt Socialstyrelsen (2012) finns andra hjälporganisationer för 

unga vuxna såsom jourhavande kompis.  

Enligt Socialstyrelsen (2017 a) består 90 procent av sjukskrivningarna av psykisk ohälsa och 

en tredje del av befolkningen har någon gång haft en depression. Vidare beskriver 

Socialstyrelsen (2017 b) att 70–80 procent av barn och unga vuxna förskrivs med 

antidepressiva läkemedel vid diagnosisterad depression. I resultatet uppfattades stödet som 

vården erbjuder vid psykisk ohälsa till viss del otillräckligt eftersom det förekom 

uppfattningar om svårigheter att få stöd i form av terapi medan vissa uppfattade att det finns 

ett brett utbud av hjälp att få. Gulliver et al. (2010) menar att det är vanligt att unga vuxna 

inte söker vård för psykisk ohälsa eftersom det kan upplevas generande att prata om samt 

negativa uppfattningar om att vården inte kan erbjuda hjälp. Resultatet visade att 

intervjupersonerna uppfattar att det har blivit mer accepterat att må dåligt psykiskt och att 

det finns forum för att prata om psykisk ohälsa men det kan också uppfattas som skamset att 

prata om. Resultatet visade kritiska uppfattningar om vården avseende behov av stöd, för 

långa väntetider och svårigheter med att bli tagen på allvar.   

Den kritiska nivån av Health literacy betyder enligt Nutbeam (2000) den kognitiva förmågan 

att kritiskt analysera information. I resultatet framkommer en medvetenhet gällande 

resursbrister inom vården. Intervjupersonerna uppfattar att mediciner föreskrivs trots 

efterfrågan av andra insatser såsom samtalsterapi. Det belyser intervjupersonernas kognitiva 

förmåga att kritiskt analysera eftersom de har tagit ställning utifrån egna kunskaper och 

behov till att utöva inflytande i beslut gällande hälsan vilket Nutbeam (2000) menar är 

kännetecknande för den kritiska dimensionen av Health literacy. 

I resultatet visades att nära relationer kan bli ansträngda och det kan upplevas betungade att 

leva nära en individ med psykisk ohälsa. Det förekom förväntningar på närstående vid 

psykisk ohälsa och stödet från anhöriga värderades högt. Det överensstämmer med Ali et al. 

(2015) som menar att anhöriga till individer med psykisk ohälsa själva är i riskzonen för att 

utveckla psykisk ohälsa eftersom det medför ett stort ansvar. 

I resultatet uppfattades en ensamhet och eget ansvar för det psykiska mående samtidigt som 

det fanns positiva uppfattningar om hur fysisk aktivitet kan förbättra det psykiska tillståndet. 

Enligt Socialstyrelsen (2017 a) finns nationella rekommendationer för hälso- och sjukvården 

att föreskriva fysisk aktivitet på recept vid depression som enligt Folkhälsomyndigheten 

(2011) kan användas både ur ett preventions- och behandlingssyfte och samtidigt etablera 

samverkan med aktörer som främjar fysisk aktivitet. Detta stärks av Yanling et al. (2013) som 

påvisar att psykisk ohälsa kan förebyggas med fysisk aktivitet samt Cooney et al. (2013) som 

påvisar att fysisk aktivitet har samma effekt som antidepressiv medicin vid måttlig 

depression och medför förbättrad livskvalité och minskade depressiva symtom (Cooney et al., 

2013). Nationellt finns behov av långsiktiga insatser för att främja befolkningens psykiska 

hälsa (Prop. 2017/18:249). Det kan motiveras av Folkhälsomyndigheten (2018) som menar 

att 43 procent av unga vuxna studerande och yrkesverksamma upplever ångest och oro. 
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Mammen et al. (2013) menar att fysiskt aktiva individer har upp till 40 procent mindre risk 

att utveckla depression och uppmanar till att främja fysisk aktivitet hos hela befolkningen. 

7 SLUTSATSER 

• Unga vuxna uppfattar att psykisk ohälsa karakteriseras av negativa tankar och 

förlorad livsglädje vilket kan yttra sig genom att individen håller upp en fasad, är 

avståndstagande och isolerar sig från omgivningen. Psykisk ohälsa uppfattas också 

kunna bidra till koncentrationssvårigheter som påverkar 

prestationsförmågan. Resultatets beskrivningar av psykisk ohälsa överensstämmer 

med forskningen och tyder på att unga vuxna har kunskaper om kännetecken för 

psykisk ohälsa.  

• Unga vuxna uppfattar sociala medier som orsak till psykisk ohälsa eftersom det 

medför exponering för kroppsideal som eftersträvas för social acceptans. Andra 

orsaker uppfattas vara genetiska anlag, trauman eller för höga prestationskrav vilket 

kan relateras till tidigare forskning. Paralleller finns mellan de forskningen anger som 

livsstilsförändringar och resultatets riskfaktorer vilket tyder på en förståelse för olika 

hälsorisker och förmåga att reflektera över olika hälsofenomen.  

• Unga vuxna har kännedom om aktuella aktörer som erbjuder stöd vid psykisk 

ohälsa motsvarande samhällets befintliga aktörer. Det befintliga stödet uppfattades 

delvis som otillräckligt eftersom väntetiderna för samtalsstöd ansågs vara för långa 

och påtalade behov av andra behandlingsformer än medicinering vilket påvisar en 

utvecklad kognitiv förmåga att kritiskt analysera hälsoinformation.  

7.1 Förslag till fortsatt forskning 

Studiens syfte anses ha besvarats eftersom redogörelser har erhållits för vad unga vuxna vet 

om orsakerna till psykisk ohälsa och vad det finns för stöd att få. Vidare har även utsagor om 

kännetecknande tillstånd vid psykisk ohälsa framkommit. Studiens anses således bidra med 

en ökad kunskap och förståelse för unga vuxnas perspektiv på psykisk ohälsa. Studiens 

implikationer kan vara till användning i ett folkhälsoarbete med avsikten att reducera 

prevalensen av psykisk ohälsa. Detta eftersom nya perspektiv har erhållits på vad unga vuxna 

uppfattar vara orsaker till psykisk ohälsa, utryckta behov av stöd och förebyggande insatser. 

Studien kan därför vara till nytta vid utformning av preventiva åtgärder för psykisk ohälsa. 

Studiens resultat kan också vara till användning för utformning av kunskapsunderlag riktat 

till unga vuxna gällande information om vart det går att vända sig vid ett behov av stöd vid 

psykisk ohälsa.  
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Studiens resultat är av värde för vidare forskning eftersom sociala medier visats vara en 

bidragande faktor till psykisk ohälsa hos unga vuxna och att kunskapsbrist råder gällande 

orsaker till psykisk ohälsa. Förslag för vidare forskning är att i en kvantitativ studie 

undersöka statistiska samband mellan psykisk ohälsa och sociala medier. Högskolestudenter 

är en utsatt målgrupp för psykisk ohälsa och orsakerna till den är fortfarande till viss del 

okänd och är därför en intressant målgrupp att vidare undersöka detta samband.  

Förslag är också att undersöka hur det svenska välfärdssystemet arbetar för att motverka 

explosionen av psykisk ohälsa eftersom det finns behov av åtgärder som reducerar 

uppkomsten. Detta för effektivt utforma och implementera ett folkhälsoarbete som 

förebygger psykisk ohälsa. Studien belyser nyttan av att vidare möjliggöra fysisk aktivitet 

förslagsvis genom stödjande miljöer hos hela befolkningen.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



29 

REFERENSLISTA 

Ali, L., Krevers, B., & Skärsäter, I. (2015). Caring Situation, Health, Self-efficacy, and Stress 

in Young Informal Carers of Family and Friends with Mental Illness in Sweden. Issues 

in Mental Health Nursing, 36(6), 407–415. doi: 10.3109/01612840.2014.1002644 

Berkman, N. D., Davis, T. C., & McCormack, L. (2010). Health Literacy: What is it? Journal 

of health communication, 15(2), 9–19. doi: 10.1080/10810730.2010.49998 

Bryman, A. (2011). Samhällsvetenskapliga metoder. Malmö: Liber. 

Birkler, J. (2012). Vetenskapsteori: en grundbok. (2. uppl.) Stockholm: Liber. 

Bor, W., Dean, A., Hayatbakhsh, R., & Najman, J. (2014) ”Are child and adolescent mental 

health problems increasing in the 21st century? A systematic review ” Australian & 

New Zealand Journal of Psychiatry, 48 (7), 606–616. doi: 

10.1177/0004867414533834  

Carr, A. (2008). Depression in young people: description, assessment and evidencebased 

treatment. Developmental Neurorehabilitation, 1, 3–15. 

doi:10.1080/17518420701536095 

Cooney, G. M., Dwan, K., Greig, C. A., Lewlor, D. A., Rimer, J., Waugh, F. R., … Mead, G. 

(2013). Exercise for depression. Cochrane Database Syst Rev. 12, (9). doi: 

10.1002/14651858.CD004366.pub6 

Folkhälsomyndigheten (2019) Ojämlikhet i psykisk hälsa i Sverige. Hur är den psykiska 

hälsan fördelad och vad beror det på? Östersund: Folkhälsomyndigheten. 

Folkhälsomyndigheten (2018) Psykisk ohälsa bland högskole och universitetsstudenter kan 

förebyggas. Östersund: Folkhälsomyndigheten. 

Folkhälsomyndigheten (2011) FaR® Individanpassad skriftlig ordination av fysisk 

aktivitet. Östersund: Folkhälsomyndigheten. 

Graneheim, U. H., & Lundman, B. (2004). Qualitative content analysis in nursing research: 

concepts, procedures and measures to achieve trustworthiness. Nurse Education 

Today, 24, 105–112. doi: 10.1016/j.nedt.2003.10.001 

Gulliver, A., Griffiths, K. M., & Christensen, H. (2010). Perceived barriers and facilitators to 

mental health help-seeking in young people: a systematic review, BMC Psychiatry, 10, 

113.  

Hankin, B. L., & Abramson, L. Y. (2001). Development of gender differences in depression: 

An elaborated cognitive vulnerabilitytransactional stress theory. Psychological 

Bulletin, 127(6), 773–796. 

Holloway, I., & Wheeler, S. (2010). Qualitative research in nursing and healthcare. 

Chichester: Wiley-Blackwell. 

https://doi.org/10.1080/17518420701536095


30 

Ibrahim, A. K., Kelly, S. J., Adams, C. E., & Glazebrook, C. (2013). A systematic review of 

studies of depression prevalence in university students. Journal of psychiatric 

research, 47(3), 391–400. doi:10.1016/j.jpsychires.2012.11.015 

Jakobsson, R. & Skoglund, K. (2018). BAM: handbok : bättre arbetsmiljö. (Upplaga 13). 

Stockholm: Prevent. 

 Kvale, S. & Brinkmann, S. (2014). Den kvalitativa forskningsintervjun. (3. [rev.] uppl.) 

Lund: Studentlitteratur. 

Lager, A., Berlin, M., Heimerson, I., & Danielsson, M. (2012). Young people’s health: health 

in Sweden: the national public health report 2012. Chapter 3. Scandinavian Journal 

of Public Health, 40, 42–71. 

Lidwall, U., Bill, S., Palmer, S., Bohlin, E., & Olsson, C. (2018). Mental disorder sick leave in 

Sweden: A population study. Work, 59(2), 259–272. doi: 10.3233/WOR-172672 

Patel, R. & Davidson, B. (2011). Forskningsmetodikens grunder: att planera, genomföra och 

rapportera en undersökning. (4., [uppdaterade] uppl.) Lund: Studentlitteratur. 

Mammen, G., & Faulkner, G. (2013). Physical Activity and the Prevention of Depression: A 

Systematic Review of Prospective Studies. American Journal of Preventive Medicine, 

45(5), 649–657. 

Nutbeam, D. (2000). Health literacy as a public health goal: a challenge for contemporary 

health education and communication strategies into the 21st century. Health 

Promotion International, 15(3). 259–267. 

Prop. 2017/18:249. God och jämlik hälsa- en utvecklad folkhälsopolitik. Hämtad 2019-02-28 

från: https://data.riksdagen.se/fil/7DFAC6CD-6BBC-476E-BB21-740C5A575867 

Olander, E., Ringsberg, K.C., & Tillgren, P. (2014). Health literacy- ett dynamiskt begrepp. I 

E, Olander, K.C, Ringsberg, & P, Tillgren (red.), Health literacy: teori och praktik i 

hälsofrämjande arbete. (s.47–74). Lund: Studentlitteratur. 

SFS 1993:100. Högskoleförordningen. Stockholm: Utbildningsdepartementet. 

Sweeting, H., West, P., Young, R., & Der, G. (2010). Can we explain increases in young 
people ́s psychological distress over time? Social Science & Medicine, 71, 1819–1830. 
doi: 10.1016/j.socscimed.2010.08.012 

 
Socialstyrelsen (2017 a) Nationella riktlinjer för vård vid depression och ångestsyndrom. 

Stockholm: Socialstyrelsen.  

Socialstyrelsen (2017 b) Utvecklingen av psykisk ohälsa bland barn och unga vuxna - Till 

och med 2016. Stockholm: Socialstyrelsen.  

Socialstyrelsen (2012) Att nå personer med psykisk ohälsa – Uppsökande och informerande 

verksamhet. Stockholm: Socialstyrelsen. 

https://data.riksdagen.se/fil/7DFAC6CD-6BBC-476E-BB21-740C5A575867
https://dx.doi.org/10.1016%2Fj.socscimed.2010.08.012


31 

Stubbs, B., Soundy, A., Probst, M., De Hert, M., De Herdt, A., Parker, A., & Vancampfort, D. 

(2014). The Assessment, Benefits and Delivery of Physical Activity in People with 

Schizophrenia: A Survey of Members of the International Organization of Physical 

Therapists in Mental Health. Physiotherapy Research International, 19(4), 248. 

doi:10.1002/pri.1592 

Winzer, R., Lindblad, F., Sorjonen, K., & Lindberg, L. (2014). Positive versus negative mental 

health in emerging adulthood: a national cross-sectional survey. BMC public health, 

14:1238. doi:10.1186/1471-2458-14-12 

Yanling, L., Xiaojing, D., Chunfang, Z., & Sibao, W. (2013) Physical activity among the elderly 

in China: a qualitative study. British Journal of Community Nursing, 18 (7). doi: 

10.12968/bjcn.2013.18.7.340 

 

 

https://doi.org/10.12968/bjcn.2013.18.7.340


 1  

BILAGA A; MISSIVBREV 

Hej! 

 

Mitt namn är Madeleine Lundin-Emanuelsson och jag studerar sista terminen på 

folkhälsoprogrammet vid Mälardalens högskola i Västerås. Jag ska nu skriva mitt 

examensarbete inom folkhälsovetenskap på kandidatnivå där jag har valt att studera 

uppfattningar om psykisk ohälsa bland unga vuxna.  

 

Jag planerar nu en studie som omfattar sex intervjupersoner och är därför intresserad av att 

intervjua unga vuxna mellan 20–29 år. Eftersom du tillhör den åldersgruppen skulle det vara 

intressant att få intervjua dig och ta del av din uppfattning om psykisk ohälsa bland unga 

vuxna. 

 

Intervjuerna kommer att ske enskilt och uppskattas pågå under 30–40 minuter. Intervjuerna 

kommer att spelas in för att jag ska kunna skriva ut och bearbeta materialet. Allt material 

kommer att behandlas konfidentiellt. Det betyder att ingen obehörig kan ta del av materialet 

utan endast jag, min handledare och min examinator har tillgång till det samt att det enbart 

används till denna studie. Deltagandet i studien är helt frivilligt och du kan när som helst 

under studiens gång välja att avbryta din medverkan. Efter att examensarbetet är godkänt 

kommer intervjuerna att raderas.  

Examensarbetet beräknas vara klart i maj 2019 och kommer att finnas publicerat på databasen 

DiVA efter att det är godkänt. Min förhoppning är att uppsatsens resultat ska bidra till ökad 

förståelse för unga vuxnas uppfattningar om psykisk ohälsa. 

Tack på förhand!  

 

Med vänliga hälsningar, 

Madeleine Lundin-Emanuelsson 

 

 

Kontaktuppgifter: 

Madeleine Lundin-Emanuelsson 

Mail: mln16012@student.mdh.se 

Telefon: 0762269390 

 

Handledare: Anita Larsson 

Mail: anita.larsson@mdh.se 
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BILAGA B; INTERVJUGUIDE 

Intervjuguide 

Bakgrund  

Ett av de största folkhälsoproblemen idag är att många människor mår dåligt och lider av 

psykisk ohälsa. Unga vuxna är en av de mest utsatta grupperna som ökningen sker snabbast 

hos.  

Tema 1: Unga vuxnas uppfattning om vad psykisk ohälsa är 

Kan du beskriva vad psykisk ohälsa innebär för dig?  

Vilka erfarenheter har du själv av psykisk ohälsa bland jämnåriga? 

Vilka kännetecken tycker du är de tydligaste om du ser att någon i din närhet lider av psykisk 

ohälsa? 

Tema 2: Unga vuxnas uppfattning om orsaker till psykisk ohälsa 

Vad tänker du om att den psykiska ohälsan bland unga vuxna ökar?  

Vilka tror du är mest utsatta för psykisk ohälsa? 

Vad tror du kan vara orsakerna till varför unga vuxna lider av psykisk ohälsa idag? 

Hur tror du att psykisk ohälsa påverkar relationerna i familjen? 

Hur tror du att psykisk ohälsa påverkar skolarbetet/arbetslivet? 

Hur tror du att psykisk ohälsa påverkar relationer med kompisar/fritidssysselsättning? 

Tema 3: Unga vuxnas uppfattning om vilket stöd som finns för dem med psykisk ohälsa 

Upplever du att det går att prata öppet om psykisk ohälsa bland kompisar/vänner?  

Har du någon uppfattning om vilket stöd som finns för unga vuxna som har psykisk ohälsa? 

Vad skulle du själv vilja ha för stöd om du skulle må dåligt psykiskt? 

 

Avslutning 

Har du något förslag på hur man skulle kunna förebygga psykisk ohälsa bland unga vuxna?  

Finns det något mer du vill prata om som jag inte har frågat om eller är det något som du vill 

tillägga? 
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