
  

 

 

 

 

 

Hur mår unga tjejer idag? 

En kvalitativ studie om kuratorers erfarenheter av psykisk ohälsa bland unga 

tjejer i årskurs 7-9  i ett län i mellersta Sverige 

 

                               

                                   

    Nathalie Jansson och Angelica Olsson 

 

 

                                                            2014 

 

 

Examensarbete, Grundnivå (kandidatexamen), 15 hp 
Pedagogik 

Pedagogik 61-90 hp 
Hälsopedagogiska programmet 

Handledare: Maud Söderlund 

Examinator: Peter Gill 



Jansson, N. & Olsson, A. (2014). Hur mår unga tjejer idag? – en kvalitativ studie om 

kuratorers erfarenheter av psykisk ohälsa bland unga tjejer i årskurs 7-9 i ett län i mellersta 

Sverige. C-uppsats i pedagogik. Akademin för utbildning och ekonomi. Avdelning för kultur-, 

religions- och utbildningsvetenskap. Högskolan i Gävle.  

Abstrakt 

Under de senaste tjugofem åren har det framkommit i tidigare forskning att andelen flickor i 

årskurs 9 som haft olika symtom på nedsatt psykiskt välbefinnande ökat oroväckande mycket. 

Syftet med denna studie är att beskriva kuratorers erfarenheter och definitioner av psykisk 

ohälsa bland dagens unga tjejer i årskurs 7-9, samt vilka påverkansfaktorer de anser finnas 

och om de anser att det har förändrats över tid. Undersökningen har genomförts med en 

kvalitativ metod med hjälp av semistrukturerade intervjuer. Urvalet bestod av 5 kuratorer, 

varav intervjuerna genomfördes på fyra stycken skolor och en ungdomsmottagning i 

Mellansverige. Resultatet visade att samtliga kuratorer upplever att det psykiska måendet hos 

ungdomarna är det generellt ingen större skillnad på idag, gentemot tidigare. Däremot att 

antalet som söker hjälp ökar. Resultatet visade även på att kuratorerna anser att det är lättare 

att kunna prata om psykisk ohälsa idag. Att det är mera tillåtande att berätta att man inte mår 

bra. Påverkansfaktorer till att unga tjejer mår dåligt idag menar kuratorerna är beroende på 

sociala medier, stress över skolprestationer och sociala faktorer.  

Nyckelord: psykisk ohälsa, unga tjejer, påverkansfaktorer, erfarenheter, kuratorer    
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Inledning 

”Jag är mina föräldrars ”lyckliga dotter” men de vet inte om den sorg jag bär inom mig.”                                                                                                        

(Bris, 2012, s. 43)  

Detta citat är hämtat från Bris rapport Se hela mig! (2012) och vi som författare har valt att 

lyfta fram detta inledande citat för att belysa hur unga kan förmedla sina egna ord om sin 

psykiska ohälsa. Regeringen har gjort en bedömning att barn och unga är särskilt angelägna 

målgrupper för det hälsofrämjande folkhälsoarbetet. Barndomen är en dynamisk tid i livet 

som kännetecknas av snabba förändringar i både kropp och beteende. De levnadsmönster och 

vanor som grundläggs i tidig ålder följer ofta med och påverkar resten av livet. Barn och unga 

kan inte alltid välja den miljö de lever i och är extra känsliga för yttre påverkan (Regeringens 

proposition 2007/08:110). Intresset för att göra en studie om psykisk ohälsa bland dagens 

unga tjejer grundar sig på att vi som författare anser att psykisk ohälsa idag är ett väldigt 

aktuellt ämne som vi ständigt kan läsa om i media. Anledningen till att vi intresserar oss för 

gruppen unga tjejer är för att de allt som oftast inom forskning nämns som de som mår sämst. 

Som författare har vi ett stort intresse av att vilja arbeta inom detta område och det är även 

därför vi valt att inrikta oss specifikt på psykisk ohälsa bland unga tjejer. Syftet med denna 

studie är att beskriva kuratorers erfarenheter och definitioner av psykisk ohälsa bland dagens 

unga tjejer i årskurs 7-9, samt vilka påverkansfaktorer de anser finnas och om de anser att det 

har förändrats över tid. 
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Bakgrund 

Detta avsnitt kommer att behandla forskning och rapporter kring psykisk ohälsa hos unga. 

Ämnen som kommer att behandlas är skolhälsovården, elevhälsan, ungdomsmottagningar, 

psykisk ohälsa hos tjejer och riskfaktorer som kan leda till psykisk ohälsa. Då vår studie avser 

att undersöka kuratorers erfarenheter av psykisk ohälsa bland unga tjejer i ålder 12-16 år, 

kommer störst fokus riktas mot tjejer som mår dåligt.  

 

Psykisk hälsa/ohälsa 

Livskvalitet är ett brett begrepp som refererar till en mängd olika aspekter i livet och är inte 

någon direkt mätbar variabel. Begreppet psykisk hälsa involverar hälsorelaterad livskvalitet 

där upplevt välbefinnande, symtom och funktion i dagliga aktiviteter ingår. (Statens 

folkhälsoinstitut, 2013) Psykisk ohälsa används i dag ofta som en övergripande term som 

täcker både psykiska besvär och psykisk sjukdom. Psykiska besvär beskriver olika tillstånd då 

människor visar tecken på psykisk obalans eller symtom som oro, ångest, nedstämdhet eller 

sömnsvårigheter. De psykiska besvären kan beroende på typ och omfattning i olika grad 

påverka funktionsförmågan. Symtomen behöver inte vara så omfattande att diagnos kan sättas 

och är ofta normala reaktioner på en påfrestande livssituation (SKL). 

Skolan och dess betydelse  

Skolan har inte i direkt uppdrag att främja psykisk hälsa eller att förebygga psykisk ohälsa, 

men dessa uppgifter är ändå viktiga för skolans kärnuppdrag. I rapporten Skolans metoder för 

att förebygga psykisk ohälsa bland barn och ungdomar (2009) står det att Läroplanen för det 

obligatoriska skolväsendet, förskoleklassen och fritidshemmet innehåller flera formuleringar 

som nämner elevernas psykiska hälsa utan att denna nämns direkt. Skolverket har gjort en 

kartläggning som visar på att mer än 80 procent av grundskolorna arbetar utifrån en metod för 

att förebygga kränkningar, som i sin tur kan leda till psykisk ohälsa. Användning utav 

metoder är dock vanligare i kommunala skolor jämfört med i friskolor, 60 procent av 

grundskolorna har även schemalagda lektioner som är obligatoriska för alla elever i syfte att 

främja likabehandling och förebygga kränkningar. Även om de olika program och 

strukturerade arbetssätt inte är direkt utformade med tanke på elevernas psykiska hälsa så kan 

de ändå på olika sätt påverka denna. De kan till exempel ha en universellt främjande betydelse 

när det gäller psykisk ohälsa och leda till att skolorna uppmärksammas på tidiga tecken på 

psykisk ohälsa bland eleverna. Största delen utav skolorna har nedskrivna rutiner och 

handlingsplaner för hur de ska gå till väga när elever visar tidiga tecken på psykisk ohälsa, 
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bland annat att koppla in elevhälsan (ibid.)   

I rapporten Skolans betydelse för barns och ungas psykiska hälsa (2012) nämns några grupper 

elever som löper större risk för psykisk ohälsa än andra. Elever som är utlandsfödda och med 

flyktingursprung har högre nivåer av psykisk ohälsa än andra elever. Särskilt då flyktingbarn 

som inte bor med föräldrar. På skolor där det förekommer fler elever med svenskt ursprung är 

elever med utländskt ursprung ofta utsatta för mobbning och har ofta sämre kamratrelationer. 

Även elever som inte bor med sina föräldrar är betydligt mer utsatta för mobbning och har 

större risk för psykisk ohälsa än andra elever, särskilt i årskurs 9. Bristande ekonomiska 

resurser är också en orsak till psykisk ohälsa och mobbning, både bland elever som bor med 

föräldrar och elever som inte gör det. Förekomsten av psykisk ohälsa och risk för mobbning 

är lägre bland högpresterande skolor jämfört med skolor med sämre genomsnittsresultat på 

nationella provet i matematik i årskurs 9. För elever som inte bor med föräldrar är dock risken 

för psykisk ohälsa och mobbning större på högpresterande skolor. Ungdomar som har 

växelvis boende löper lägre risk för psykisk ohälsa och mobbning än ungdomar som bor 

enbart eller mest med den ena av sina föräldrar, dock har de större problem än de unga med 

kärnfamilj. Andelen elever i Sverige som är utsatta för mobbning är cirka tre till fyra procent, 

vilket är en väldigt låg nivå jämfört med andra västländer (ibid).  

Skolhälsovården och elevhälsan  

Skolhälsovården/elevhälsan har personal i barns och ungdomars vardagsmiljö vilket ger dem 

särskilda möjligheter till att tidigt upptäcka och behandla psykisk ohälsa bland barn och 

ungdomar. Genom att finnas nära i dess vardag och möjligheten till regelbunden kontakt har 

de en viktig roll för barns och ungdomars psykiska hälsa. Skolhälsovårdens uppdrag är att 

organisera och erbjuda hälsovård för barn och ungdomar, den ska främst vara förebyggande 

och omfatta hälsokontroller och enkla sjukvårdsinsatser. Det ska finnas tillgång till skolläkare 

och skolsköterska och den ska vara kostnadsfri. I rapporten Att mäta kvalitet i 

skolhälsovårdens/elevhälsans arbete med psykisk ohälsa (2010) står det att den 1 juli 2011 

trädde en ny skollag i kraft och elevhälsan blev en samlande beteckning för 

elevvårdspersonalens arbete, där skolläkare, skolsköterska, skolkurator och skolpsykolog 

ingår. Lagen omfattar krav på att alla grund- och gymnasieskolor, inklusive friskolor, 

specialskolor och särskolor ska ha tillgång till just denna personal. Det ska även finnas 

tillgång till personal med kompetens till att tillgodose elevernas behov av specialpedagogiska 

insatser. Hur skolhälsovården/elevhälsan utformas och organiseras är en kommunal 

angelägenhet. Det finns ingen överblick av hur verksamheten är organiserad i olika 
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kommuner och skolkuratorer och skolpsykologer saknar nationella riktlinjer för sitt arbete. 

Samtal med enskilda elever är den absolut vanligaste arbetsuppgiften för skolkuratorer och 

det är även vanligt att de har kontakt med föräldrar och ger råd till övrig personal (ibid). I 

rapporten Skolhälsovårdens metoder för att förebygga psykisk ohälsa (2009) står det att 

skolhälsovården har ett särskilt ansvar för att känna igen tecken på psykisk ohälsa och elevers 

behov av stöd innan mer omfattande problem utvecklas. Besöket hos skolhälsovården ska 

utformas så att det ger möjlighet till att identifiera förekomst av psykisk ohälsa samt markanta 

avvikelser i utveckling och beteende som negativt påverkar en elevs inlärning och 

skolanpassning. De vanligaste metoderna skolhälsovården använder sig utav är olika 

frågeformulär, enkäter och strukturerade former av samtal. Skolhälsovården samverkar 

förutom med föräldrar, även med socialtjänsten, barn- och ungdomspsykiatrin, polisen, 

fritidsförvaltningar, föreningar, religiösa samfund, ungdomsmottagningar, barn- och 

ungdomshabilitering och barnhälsovården (ibid).   

Ungdomsmottagningar  

Enligt Föreningen för Sveriges Ungdomsmottagningar (FSUM) finns det idag 219 

ungdomsmottagningar i Sverige. I rapporten Ungdomsmottagningen – ungdomar och 

personal berättar, skriver Zelma Fors (2005) att den första ungdomsmottagningen i Sverige 

startades av läkaren Gustav Högberg i Borlänge 1970, med målsättningen att förebygga fysisk 

och psykisk ohälsa utifrån en helhetssyn på ungdomar och deras frågeställningar. Den första 

ungdomsmottagningen bestod utav föreståndare, barn- och ungdomsläkare, gynekolog, 

barnmorska, kurator, psykolog, mottagningsbiträde och sekreterare och blev en 

föregångsmodell för ungdomsmottagningar i Sverige. Ungdomsmottagningarnas verksamhet 

är ett frivilligt åtagande för kommunerna så utbyggnaden har varierat i landet och det är 

endast ett fåtal som har den breda personalsammansättningen som den första 

ungdomsmottagningen hade. En del mottagningar har endast en barnmorska som arbetar ett 

par timmar i veckan. Fors (2005) skriver vidare att (FSUM) startade 1988, för att ge stöd och 

bygga upp kompetensen kring ungdomsmottagningar. År 1992 formulerades ett 

policyprogram utav FSUM som bland annat definierar ungdomsmottagningarnas mål och 

verksamhet. Målet var: 

 

”att utifrån ett helhetsperspektiv på ungdomars situation främja utvecklingen av ungdomars 

psykiska och fysiska hälsa, stärka ungdomar i att hantera sin sexualitet, respektera sig själva 

och andra samt förebygga oönskade graviditeter och sexuellt överförbara sjukdomar” 
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(Ungdomsmottagningen – ungdomar och personal berättar, 2005, s.5). 

 

När ungdomar för första gången söker en instans på egen hand, utan att föräldrar är 

inblandade, så är ungdomsmottagningar oftast den instans de söker sig till. Mottagningen 

vänder sig i huvudsak till ungdomar mellan 13 och 20 år, men det kan variera mellan 

kommuner. Fors (2005) skriver att ungdomar har uppfattningen att tystnadsplikten har en 

annan innebörd på en ungdomsmottagning än på en skola. Det de menar på är att på skolan så 

kan både föräldrar och andra lärare få reda på vad som sagts under besöket hos elevhälsan, 

medan på ungdomsmottagningen tror ungdomarna att tystnadsplikten innebär att det som sägs 

stannar emellan ungdomen och den personal de möter.  

I rapporten Ungdomsmottagningars metoder för att förebygga psykisk ohälsa har det gjorts en 

enkätundersökning för att ta reda på vilka metoder och strukturerade arbetssätt 

mottagningarna använder sig utav i sitt arbete. Med metoder och strukturerade arbetssätt 

menas manualbaserade metoder, egna utarbetade metoder eller strukturerade arbetssätt som är 

väl beskrivna i manualer, riktlinjer eller liknande, så att andra kan upprepa dem. I studien 

deltog 128 ungdomsmottagningar och tre fjärdedelar av mottagningarna uppgav att de 

arbetade aktivt med att tidigt upptäcka tecken på psykisk ohälsa och oroande social utveckling 

genom att använda sig utav frågeformulär, inskrivningssamtal, kartläggning och liknande. 

Den vanligaste metoden bland mottagningarna var motiverande samtal.  

Psykisk ohälsa hos tjejer 

Under de senaste tjugofem åren har andelen flickor i årskurs 9 som haft olika symtom på 

nedsatt psykiskt välbefinnande ökat oroväckande mycket skriver Socialstyrelsen i Barn och 

ungas hälsa, vård och omsorg (2013). Rapporten lyfter fram att sedan början av 1990-talet 

har det funnits flera tecken på att ungdomars psykiska hälsa har försämrats. Under hela 1900-

talet ökade andelen unga som i frågeundersökningar uppgav symtom på ett nedsatt psykiskt 

välbefinnande, en ökning som var större än för andra åldrar och som inte alls fanns bland de 

äldsta. På femton år hade andelen som uppgav att de led av ängslan, oro eller ångest 

tredubblands i åldersgruppen 16-24 år, enligt undersökningar från Statistiska centralbyråns 

ULF-undersökningar 1989-2005. Detta innebar en ökning bland kvinnor från nio till trettio 

procent och bland män från fyra till fjorton procent. Problemen som hade ökat bland unga var 

ständig trötthet, sömnproblem och svår värk i nacke och skuldror. Vidare nämns i rapporten 

att ökningen av självrapporterade besvär bland ungdomar var oberoende på deras bakgrund, 

det vill säga oavsett familjeförhållanden, arbetsmarknadsstatus, föräldrars socioekonomiska 
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situation med mera. Ytterligare tecken på att den psykiska hälsan hade försämrades under 

1900-talet och framåt menar socialstyrelsen var den kraftiga ökningen av sjukhusvård för 

självskadebeteende/självmordsförsök bland unga, samtidigt som det minskade i andra åldrar. 

Framförallt var det psykiatrisk vård på grund av ångest och depression som ökade bland unga. 

 

I folkhälsoinstitutets rapport Varför drabbas kvinnor oftare av oro, ångest och depression? 

(2009) framgår att såväl mildare oro som ångest och depression är 1,5-3 gånger vanligare hos 

kvinnor än män. I rapporten beskrivs att könsskillnaderna i inåtvända problem skulle kunna 

bero på att flickor och pojkar upplever eller förhåller sig till påfrestningar på olika sätt. 

Flickor oroar sig till exempel mer för sitt utseende och sin kroppsvikt än vad pojkar gör. 

Vidare diskuteras i rapporten att studier pekar på att såväl kroppsbilden som självförtroendet 

hos flickor försämras i samband med puberteten. Rapporten belyser även att unga flickor 

oroar sig mer för sina relationer än vad pojkar gör. I rapporten ställs frågan vad beror det då 

på att kvinnor verkar drabbas av svårare problem när män och kvinnor utsätts för likvärdiga 

påfrestningar? Vilket en orsak kunde vara att de så kallade copingstrategierna skiljer sig åt, 

det vill säga att män och kvinnor använder olika strategier för att hantera påfrestningar och 

krav.  I rapporten Ungas psykiska hälsa med ett genusperspektiv (2010) talar författarna om 

att psykisk ohälsa utgör en stor del av sjukdomsbördan i Sverige och är ett av våra största 

folkhälsoproblem. I rapporten beskrivs att unga människor ser ut att vara särskilt utsatta och 

att fler ungdomar har besvär av ångest, oro och nedstämdhet. Författarna lyfter fram att i den 

senaste folkhälsorapporten från socialstyrelsen framgår det att självrapporterade lättare 

psykiska besvär (t.ex. ångest, oro, nedstämdhet, sömnproblem, trötthet, värk i skuldror, nacke 

och axlar) har ökat hos unga mellan 1995-2004 och att ökningen främst drabbat flickor.   

 

Ungas egna ord om psykisk ohälsa  

2012 tog Bris fram rapporten se hela mig! (2012) i syfte om att förmedla barns egna ord om 

sin psykiska ohälsa. Förhoppningen med denna studie var att hjälpa vuxna att våga se, våga 

fråga och våga lyssna och för att verkligen se hela barnet och kunna ge det stöd som de 

behöver. Rapporten bygger på en kvalitativ analys av 1530 stödkontakter som kommit in till 

bris via chatt och mejl. I rapporten redovisas en sammanställning av vad barn och unga har 

skrivit till bris chatt och mejl om den psykiska ohälsan de lider av. Det är många av barnen 

som ingående beskriver vilka symtom de lider av. De kan handla om att de unga känner sig 

deprimerade, lider av ångest, stress, sömnproblem, ätstörningar och självskadebeteenden. I Se 

hela mig! (2012) är det som är igenkännande i barnens texter att de känner sig ensamma med 
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att gå omkring och bära på tunga hemligheter och att de upplever en stor smärta. I rapporten 

står att de unga är hjälpsökande men att de har svårt för att våga lita på att vuxna ska kunna 

förstå deras situation och deras lidande, och även att det är många som tvivlar på att vuxna 

ska kunna hjälpa dem. Bris lyfter fram att det är många som uttrycker en stor trötthet, 

uppgivenhet och avsaknad av framtidstro. Där tankar om att livet inte är värt att leva och 

självmordstankar är vanligt bland de ungas texter. Bris menar att det kan handla om kaotiska 

hemmiljöer, allvarliga familjekonflikter och segdragna separationer. Även att det kan finnas 

mobbning eller obearbetade traumatiska upplevelser i bakgrunden. Barnen hade ofta tankar 

om vad som orsakat deras psykiska ohälsa. De unga upplevde ofta att de signalerar till 

omgivningen att de inte mår bra men att omgivningen inte uppfattar signalerna eller 

åtminstone inte agerar.  

 

 

Ångest och depressiva symtom 

Socialstyrelsens (2010) nationella riktlinjer för vård vid depression och ångestsyndrom 

skriver att symtom på depression kan vara en övergående nedstämdhet men också något som 

utvecklas till en egentlig depression. En egentlig depression påverkar den unga personens 

funktionsförmåga hemma, i skolan och bland kamrater, i större eller mindre utsträckning 

beroende på svårighetsgrad (ibid.) Chaplin et al (2009) har undersökt om ångest oftare leder 

till depression för flickor än för pojkar. Studien undersökte könsskillnader i förhållandet 

mellan ångest och depressiva symtom i början av tonåren, bland 113 högstadiestudenter i 

åldern 11-14 år. Att från ångest och oro kunna utveckla depressiva symtom visade sig vara 

starkare för flickor än för pojkar. Chaplin et al menar att från cirka 13 års ålder till 15 år har 

flickor dubbelt så stor risk som pojkar för att ha klinisk depression och höga nivåer av 

depressiva symtom, och denna skillnad fortsätter långt in i vuxen ålder. En förklaring till 

depression bland flickor menar de kan vara tidiga känslor av ångest. I barndomen är flickor 

mer benägna än pojkar att oroa sig och uppleva ångestsymtom. Även i vuxen ålder är ångest 

och depressiva symtom mer sannolikt att det uppstår hos kvinnor än för män. Studien visar på 

att oroliga barn kan dra sig tillbaka från andra, vilket leder till ensamhet, sorg och sänkt 

självbild och som så småningom kan leda till depression. De menar att detta kan vara särskilt 

för flickor, eftersom deras självkänsla kan vara mera nära knuten till deras relationer med 

andra. Chaplin et al ställer sig frågan varför skulle oro leda till depression för flickor mer än 

för pojkar och de tänker att oro kanske ger ökad risk bland flickor eftersom de är mer benägna 

att oro sig för andras välbefinnande. Mycket höga nivåer av oro för andra kan leda till att 
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flickor tar på sig andras problem, vilket resulterar i höga nivåer av skuld, sorg och eventuellt 

depression.   

 

Hemförhållanden och socialt stöd 

En uppväxt som kännetecknas av kärlekslöshet, otrygghet eller sexuella övergrepp ökar 

sårbarheten för depression och självmordsbenägenhet senare i livet. (Bifulco et al 1991; 

Mullen et al 1993; Forsell & Dalman 2004).  Forsell & Dalman (2004) skriver i rapporten 

Psykisk ohälsa hos unga att ett dåligt socialt stöd har visat sig vara associerat med psykisk 

ohälsa i många undersökningar. Även motsatsen är visad, att ett gott socialt stöd hör ihop med 

psykisk hälsa. Rapporten belyser att nätverkets storlek spelar mindre roll, det kan räcka med 

en enda förtrolig relation för att ha ett tillfredställande stöd. Enligt rapporten kan ett stort 

nätverk till och med öka risken för negativa händelser hos kvinnor. Det sociala stödet 

innefattar både det informella nätverket med vänner och familj och det formella vård, omsorg, 

skola med mera (ibid.) Ekonomisk stress bland ungdomar i Sverige framstår som en viktig 

faktor för upplevd hälsa. Att oroa sig för familjens ekonomi är starkt kopplad till ungdomars 

upplevda hälsa. Förekomsten av upplevd ohälsa är betydligt större bland dem som ofta eller 

ständigt är oroliga för sin familjs ekonomi än bland dem som sällan eller aldrig upplevt en 

sådan oro (Hagqvist, 1998). 

 

Sociala medier 

Internet har idag blivit en vanlig och viktig del i ungas vardag. Över 50 procent av vår fritid 

upptas utav medieanvändning och för barn och ungdomar är internet den aktivitet som 

dominerar, där närmare 95 procent av ungdomarna i Norden har tillgång till internet hemma 

och använder det dagligen (Carlsson, 2010). Flertalet utav barnen i Sverige har tillgång till 

internet på sitt eget rum och börjar använda sig utav internet tidigt, enligt en undersökning har 

50 procent av 4-åringarna i Sverige redan börjat använda internet på något vis (von Feilitzen 

et. al., 2011). Åldersgruppen 15-24 år är den grupp som använder internet mest frekvent och 

den bruttotid de ägnar till medier uppgår till cirka sju timmar per dag (Carlsson, 2010). Idag 

är det små skillnader mellan killar och tjejer gällande mängden internetanvändning, det som 

däremot är stor skillnad från tidigare är att internetanvändningen ökar drastiskt från 9 till 16 

års ålder (von Feilitzen et. al., 2011). Internet erbjuder allt mellan information och kunskap 

till shopping, underhållning och kommunikation, men det som vi idag benämner ”sociala 

medier” är något annat. Det är aktiviteter som kombinerar teknologi, social interaktion och 

skapande av nya medier och tar sig uttryck i till exempel diskussionsforum och bloggar. 
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Bland unga är det dessa former av aktiviteter som ökar på internet, aktiviteter som motiverar 

samtal och samspel så som Facebook, Instagram och bloggar (Carlsson, 2010). Enligt en 

undersökning har två tredjedelar utav de unga i Sverige en profil på en social nätverkssajt, så 

som till exempel Facebook och nästan en tredjedel utav dessa uppger att deras profil (det vill 

säga informationen om de själva som lagts ut) är offentlig/öppen för alla (von Feilitzen et.al., 

2011).  En av de risker som förekommer på internet är bland annat mobbning och nio procent 

av de unga i Sverige uppger att de blivit utsatta för mobbning över nätet det senaste året. 

Bland unga i Sverige uppger även cirka en tredjedel att de under det senaste året sett 

webbsidor där människor pratar om olika sätt att fysiskt göra sig illa/skada sig själv, olika sätt 

att begå självmord, olika tillvägagångssätt till att bli smal samt där det läggs upp 

hatmeddelanden riktade mot särskilda grupper eller individer (ibid). Undersökningar visar att 

föräldrar vet tämligen lite om vad deras barn gör på internet och hur de använder sig utav 

internet. Många vuxna så som föräldrar och lärare uttrycker en oro över mediernas negativa 

inflytande på barn och unga och denna oro har ökat i takt med teknologiutvecklingen. Det 

finns en tydlig oro för de risker som barn och unga kan utsättas för, till exempel möten med 

främlingar, förföljelse och mobbning (Carlsson, 2010). Mobbning är den risk som flest unga 

själva blir upprörda utav (von Feilitzen et. al., 2011).  

  

Valfrihet och stress 

Psykisk ohälsa leder ofta till försämrade skolresultat och det i sin tur ger upphov till att unga 

mår ännu sämre skriver Bris i rapporten Se hela mig! (2012). I rapporten lyfts fram att stress 

kan vara en indirekt effekt av psykisk ohälsa som kommer när unga märker att de kommer 

efter i skolarbetet på grund av att de inte mår bra. Bris nämner även att stress kan ha en mer 

direkt koppling till psykisk ohälsa och ligga till grund för depression, självskadande, ångest, 

sömnproblem och andra former av lidande. Bris skriver även att för några medför stressen 

även kroppsliga problem som ont i magen, huvudvärk och spänningar och ont i resten av 

kroppen. En vanlig anledning till att barn känner sig stressade menar Bris är att de känner 

krav på att prestera bra i skolan, inte minst på nationella prov. De som ska söka till gymnasiet 

kan beskriva en dubbel stress, dels för att få tillräckligt bra betyg för att komma in på den linje 

de vill, och dels stress över alla val som de ska göra (ibid.) I en rapport från statens offentliga 

utredningar Ungdomar, stress och psykisk ohälsa (2006) har en undersökning gjorts där 

knappt 700 ungdomar i grundskolan (årskurs 9), och på gymnasiet (årskurs 2 och 3) och 

universitet från en liten, en mellanstor och en stor tätort i Sverige haft möjlighet att ge sin syn 

på vad de anser stress beror på samt vad man skulle kunna göra för att förhindra alternativt 
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minska stressen. I undersökningen framkommer att flertalet av ungdomarna, oberoende från 

vilket ort, tror att stress bland ungdomar är betydligt vanligare i stora tätorter. Samt att ju 

äldre man är desto mer stress upplever man. Här gör de allra flesta grundskole- och 

gymnasieungdomarna åtskillnad mellan press och stress. Press anser dem som något kul och 

nödvändigt och stress som något negativt. I denna undersökning från statens offentliga 

utredningar anser flertalet av ungdomarna att stressen är självförvållad eftersom man gör det 

som är roligt och skjuter tråkiga sker framför sig. Vidare menar ungdomarna att vi lever i ett 

prestationssamhälle som i sig själv genererar stress. Vilket i detta sammanhang var det många 

i undersökningen som tog upp den stora valfrihet som råder i dag. Samt att en orsak till stress 

var bland annat media och reklam. Majoriteten av ungdomarna ansåg att skolan är den främsta 

stressframkallande faktorn. Skolstressen anser ungdomarna framförallt beror på att allt för 

mycket av skolarbetet sker i hemmet. Även ämnes- och betygsystemet ansåg många vara en 

orsak till stress (ibid).   

Konsekvenser utav psykisk ohälsa 

Flickor som skadar sig själva kan omfatta en mycket stor grupp individer som medvetet 

utsätter sig för fysisk, psykisk och social skada. Det kan bland annat handla om flickor som 

förgiftar sig vid enstaka eller upprepade tillfällen, flickor som skär eller rispar sig vid enstaka 

tillfällen och flickor som medvetet och återkommande skär, rispar eller bränner sig skriver 

socialstyrelsen i Vad vet vi om flickor som skär sig? (2004). Det gemensamma för 

självskadebeteende är att det är kroppsliga uttryck för vånda, rädsla och ångest (ibid). Lundh 

et al (2011) har undersökt sambandet mellan psykisk hälsa och självskadebeteende bland ett 

urval av 879 unga flickor och pojkar i åldern 12-15 år, med en uppföljning på ett år senare. 

Resultatet visade att det var mycket möjligt att känslomässiga problem var en riskfaktor för 

ett självskadebeteende. Självskador bland flickorna var en riskfaktor för utvecklingen av ett 

antal olika typer av psykologiska problem ett år senare, inklusive uppförandeproblem och 

emotionella problem. Självskador kan påverka unga flickors anpassning på flera olika sett, 

både personligt och känslomässigt. De visade sig att självskador ofta utvecklades i samband 

med högt känslomässigt lidande, som ett sätt att uttrycka eller reglera sin ångest (ibid).  

  

Statens folkhälsoinstitut belyser i rapporten Prevention av ätstörningar (2004) att ätstörningar 

som anorexia nervosa och bulimia nervosa är allvarliga psykosomatiska sjukdomar som 

framför allt drabbar flickor i övre tonåren och unga kvinnor. Rapporten belyser att med 

ökande psykisk ohälsa och tilltagande överviktsproblem bland ungdomar samt ett utbrett 
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bantande bland tonårsflickor finns det risk att allt fler kommer att utveckla ätstörningar av 

olika slag. De skriver att orsakerna till ätstörningar utgörs av en komplex samverkan mellan 

biologiska, psykologiska och sociokulturella faktorer. Riskfaktorerna för anorexia och bulimi 

är desamma som för annan psykisk ohälsa (ibid). Låg självkänsla har påvisats som en tänkbar 

riskfaktor för ätstörningar. Även perfektionism, negativ självbild och kropps missnöje kan 

vara faktorer som ökar risken för att utveckla ätstörningar (Ferreiro et al 2012). I Prevention 

av ätstörningar (2004) nämns att samsjuklighet med andra psykiatriska tillstånd är vanligt vid 

ätstörningar. Samt att depressiva symtom är vanligt vid anorexi, men inte före 

sjukdomsdebuten. Cirka hälften av alla patienter med ätstörningar har haft en allvarlig klinisk 

depression någon gång under livet, men depression är ännu vanligare vid hetsätning än vid 

anorexi. Även ångest, social fobi, tvångstankar, tvångshandlingar och drogmissbruk är vanligt 

vid ätstörningar (ibid).  

I Bris rapport Se hela mig! (2012) har barn och unga genom chatt och mejl förmedlat sina 

egna berättelser om psykisk ohälsa. I rapporten står att många barn och unga hör av sig till 

Bris i ett skede när de känner att orken håller på att ta slut. Bris framför att de unga uttrycker 

uppgivenhet och ser ingen mening med att fortsätta kämpa när inget ändå verkar bli bättre. Att 

vara deprimerad och uppgiven innebär många gånger också att det finns tankar om att det 

bästa, enklaste och mest logiska vore att dö. Men att tankar som handlar om att inte vilja, är 

inte alltid tankar om att vilja ta livet av sig skriver Bris. Självmordstankar är ytterligare ett 

steg efter att ha haft tankar som handlar om att vilja dö (ibid). Sedan början av 1900-talet har 

självmorden minskat i alla åldersgrupper utom i gruppen 15-24 år där självmord istället blivit 

något vanligare (Folkhälsan i Sverige, 2013). Suicidalt beteende är ett stort folkhälsoproblem 

bland ungdomar, och depression och självmordstankar är vanligare bland ungdomar idag 

(Jacobsen et al 2011). I Se hela mig! (2012) nämner Bris att barnen skriver att de saknar 

drömmar och att de inte kan se sig själva i någon form av fungerade livssituation i framtiden. 

Barnen tror inte att de kommer att må bättre, inte att de ska klara att få ett avgångsbetyg från 

skolan, de tror inte att de kommer att träffa en partner, och inte att de kommer att få ett arbete 

och kanske inte att de kommer ha några vänner (ibid). Att förebygga självmord och 

självmordsförsök hos skolelever (2010) är en rapport som ingår i en serie publikationer 

framtagna av Världshälsoorganisationen (WHO) som vänder sig till de yrkesgrupper som är 

särskilt viktiga vad gäller självmordsprevention. I rapporten nämns riskfaktorer för 

självmordshandlingar, vilket kan handla om förlust av en närstående, en relation, status, 

pengar, en större besvikelse, mobbning, kränkning, depression, psykoser, allvarliga kroppsliga 
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sjukdomar och missbruk. Vidare i rapporten nämns att avvika från de könsmässiga och 

sexuella normer som gäller i samhället i stort har visat sig vara en riskfaktor för 

självmordsbeteende.  Rapporten belyser att barn och ungdomar som inte accepteras av sina 

familjer, jämnåriga eller i skolan, riskerar ett liv i utanförskap där det saknas positiva 

förebilder för utveckling och mognad. I rapporten skrivs även att låg socioekonomisk status, 

låg utbildningsnivå och arbetslöshet i familjen är riskfaktorer.  

 

”Jag har nått den punkt där självmord inte längre skrämmer, bara lugnar. Att en dag få slut 

på allt det här. Att veta att jag kommer slippa allt det här. Att veta att jag har makten över 

mig…”. ( Bris, 2012, s.37) 

 

Ovanstående citat är hämtat från Bris rapport Se hela mig! (2012) och som författare har vi 

valt att lyfta fram detta för att belysa hur unga kan förmedla sina egna ord om sin psykiska 

ohälsa. 
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Problemformulering 

Tidigare forskning visar på att den psykiska ohälsan ökar i Sverige och att den mest utsatta 

gruppen är unga tjejer. Regeringen har gjort en bedömning att barn och unga är särskilt 

angelägna målgrupper för det hälsofrämjande folkhälsoarbetet. De levnadsmönster och vanor 

som grundläggs i tidig ålder följer ofta med och påverkar resten av livet. Barn och unga kan 

inte alltid välja den miljö de lever i och är extra känsliga för yttre påverkan (Regeringens 

proposition 2007/08:110). Intresset för att göra en studie om psykisk ohälsa bland dagens 

unga tjejer grundar sig på att vi som författare anser att psykisk ohälsa idag är ett väldigt 

aktuellt ämne som vi ständigt kan läsa om i media. Anledningen till att vi intresserar oss för 

gruppen unga tjejer är för att de allt som oftast inom forskning nämns som de som mår sämst.  

Syfte och frågeställningar 

Syfte     

Syftet med denna studie är att beskriva kuratorers erfarenheter och definitioner av psykisk 

ohälsa bland dagens unga tjejer i årskurs 7-9, samt vilka påverkansfaktorer de anser finnas 

och om de anser att det har förändrats över tid.                                                                                                                                               

Frågeställningar 

                                                                                                                                       

 Hur definierar de intervjuade kuratorerna psykisk ohälsa?  

 Upplever de intervjuade kuratorerna att den psykiska ohälsan har ökat, minskat eller 

ligger på konstant nivå?  

 Vad upplever de intervjuade kuratorerna vara de främsta påverkansfaktorerna till att 

unga tjejer mår dåligt idag?  

 Hur upplever de intervjuade kuratorerna att det psykiska måendet ser ut i jämförelse 

mellan tjejer och killar?  
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Metod 

Under detta avsnitt kommer vi att redogöra för den valda forsknings metoden, urval, 

tillvägagångssätt, databearbetning, etiska principer samt reliabilitet och validitet. 

 

Metoden som använts i denna kvalitativa studie är intervjuer, som enligt Cohen, Manion & 

Morrisson (2011) är ett starkt verktyg för att få komplexa och djupa svar. Ordningen på 

intervjun kan styras samtidigt som det kan ges utrymme för spontanitet, samt att det med 

intervjuer ger den fördelen att man kan ställa frågor om syftet och reda ut eventuella 

missförstånd då samma fråga kan tolkas olika av olika människor (ibid). Intervjuer möjliggör 

ett större djup än andra datainsamlingsmetoder och det kan bli lättare att hantera svåra och 

öppna frågor, vilket passade oss författare bra då vi strävade efter att få fram respondenternas 

erfarenheter kring psykisk ohälsa bland unga tjejer, dess påverkansfaktorer och om det 

förändrats över tid. En annan fördel med intervjuer är att vi som författare hade möjligheten 

att genomföra intervjuerna i en lagom takt och vid tid och plats som var lämplig för 

respondenterna. Respondenten blir även mer involverad vid en intervju vilket kan bidra till att 

denne känner sig mer motiverad, vilket i sin tur kan leda till en högre svarsfrekvens (ibid). 

 

Semistrukturerade intervjuer användes där innehållet och tillvägagångssättet var bestämt i 

förväg och frågornas formulering bestämdes med hjälp utav ett schema, en intervjuguide, där 

även eventuella följdfrågor antecknades. Vid semistrukturerade intervjuer behöver dock inte 

intervjuguiden följas exakt likadant för varje respondent, det vill säga frågorna behöver inte 

ställas i samma följd, men alla respondenter får svara på samma frågor för att svaren sedan 

skulle kunna jämföras (ibid). Vid bearbetningen utav intervjuguiden så utformades frågorna 

på sådant vis så att det tydligt skulle framgå vad vi författare ämnade ta reda på. Då studiens 

syfte var att ta reda på kuratorernas erfarenheter och upplevelser utav psykisk ohälsa bland 

unga tjejer användes öppna frågor, vilket har flera fördelar. Det gav möjlighet att gå in på 

djupet, att klara upp eventuella missförstånd, främja samarbete och få ett bra resultat samt att 

det möjliggjorde en riktigare bedömning av vad respondenten verkligen tror.  

Öppna frågor kan även leda till oväntade eller oförutsedda svar som kan bidra till nya 

hypoteser som man tidigare inte tänkt på (ibid). Cohen et. al. påpekar att det finns några 

faktorer att tänka på vid utformningen utav frågorna. Språket bör hållas enkelt och inte vara 

skadligt, tvetydighet och vaghet bör undvikas, ledande frågor bör undvikas om det inte är 
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motiverat att använda sådana, tvetydliga frågor bör undvikas samt att man bör tänka över om 

man ska eller inte ska använda sig utav personliga och känsliga frågor.  

Urval 

I denna studie var urvalsramen kuratorer på högstadieskolor och på ungdomsmottagningar. 

Därefter valdes några ur denna grupp ut för att besvara frågorna, ett stickprov gjordes (ibid.) 

För författarnas del så slumpade sig detta ”stickprov” så att de utvalda för intervjuerna helt 

enkelt var de kuratorer som tackade ja till att medverka i studien. Flera förfrågningar 

skickades ut, men långt ifrån alla svarade. En utav deltagarna var man och fem var kvinnor, 

fem utav deltagarna arbetade på en skola och en arbetade på en ungdomsmottagning.  

 

Tillvägagångssätt 

Intervjuerna genomfördes på fyra stycken skolor och en ungdomsmottagning i Mellansverige, 

som valdes av geografiska skäl. Fem kuratorer och en skolsköterska intervjuades om deras 

erfarenheter utav och hur de definierar psykisk ohälsa bland unga tjejer i årskurs 7-9, vilka 

påverkansfaktorer som finns och om det har förändrats över tid. Samt om de upplever att det 

finns en skillnad mellan killar och tjejer i det psykiska måendet. För att få den population man 

ska uttala sig om så bör man börja med att ta fram en urvalsram (Eliasson, 2007). 

Författarna förberedde intervjuerna noga och tog personlig kontakt med de kuratorer som var 

uttänkta till att intervjuas. Respondenterna informerades om vad intervjun skulle handla om, 

hur länge den beräknades pågå samt att tidsbokning för intervjun gjordes. Respondenterna 

blev även tillfrågade om de godkände att intervjun spelades in och att det endast var 

författarna själva som skulle ha tillgång till inspelningen, samt om det var möjligt för 

författarna att återkomma för eventuella frågor eller kompletteringar (Cohen et al 2011). Som 

författare bör man också i förväg ta hänsyn till och klargöra vad som räknas som data. Det 

kan förekomma att saker sägs efter det att inspelningen stängts av och det måste då vara klart 

från början hur man kommer behandla sådan information (ibid). Intervjuerna genomfördes på 

respondenternas respektive arbetsplats, inne på deras kontor. Respondenterna valde själva 

datum och tid för intervjuerna utifrån hur deras arbetsschema såg ut, för att de alla skulle ha 

möjlighet till att delta. Innan intervjun började så repeterades de forskningsetiska principerna 

och information om studiens syfte. Vi författare strävade även efter att under intervjuns gång 

inte avslöja våra egna fördomar och värderingar samt att styra tillbaka respondenten till ämnet 

vid de fall där fokus tappades, utan att vara oartiga (ibid). Alla intervjuer spelades in och tog i 
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genomsnitt 30 minuter att genomföra. Därefter tog det cirka tre till fyra timmar att 

transkribera varje inspelning till ett textinnehåll.  

 

Databearbetning 

Analysen utav materialet genomfördes genom att det transkriberade textinnehållet lästes 

igenom ett flertal gånger, detta för att få en bättre översikt över det insamlade materialet. När 

utsagan, som texten kallas i bearbetningsfasen, hade lästs igenom flera gånger framträdde 

olika kategorier. En sammanfattning av dessa kategorier ledde vidare till att direkta citat togs 

upp där intervjupersonen citerade ordagrant vad som sagts (Andrén, 2006). Samtalen 

analyserades även i relation till begreppet yrkesspråk, vilket medför att språkliga justeringar 

kan göras för att textens läsbarhet ska bli mer begriplig. För att skilja på de intervjuades citat 

har de benämnts som skolkurator 1 (SK1) och ungdomsmottagningskurator 1 (UMK 1) och så 

vidare i den löpande texten.  

 

Etiska principer 

Den kvalitativa studien relateras till forskningsetiska principer inom humanistisk - 

samhällsvetenskaplig forskning (Vetenskapsrådet 2004).  

 

Informationskravet 

I informationen som deltagarna tilldelades så meddelades de om studiens syfte och en kortare 

beskrivning om hur studien skulle genomföras. Deltagarna fick även information om att 

deltagandet var frivilligt och att de när som helst under intervjun kunde avbryta, samt att de 

uppgifter som samlades in endast skulle användas i forskningsändamål. Kontaktuppgifter till 

författarna och ansvarig handledare för studien lämnades för eventuella frågor angående 

intervjun och studien. Missivbrev till skolor och ungdomsmottagningar samt intervjuguide 

finns som bilaga 1, 2 och 3 i slutet av rapporten.  

Samtyckeskravet 

Innan intervjun började fick deltagarna en introduktion av studiens syfte. Författarna 

tillfrågade deltagarna om de hade tillåtelse att spela in intervjun och de informerade även att 

deltagarna när som helst kunde avbryta den pågående intervjun utan att det skulle få negativa 

påföljder.  

Konfidentialitetskravet 

Efter det insamlade materialet från varje intervju, avidentifierades kuratorerna till enbart 
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skolkurator 1 (SK1), ungdomsmottagningskurator 1 (UMK1) och så vidare. Detta för att inte 

avslöja den enskildes identitet. Det insamlade materialet från intervjuerna förvarades i ett låst 

utrymme där obehöriga inte kunde ta del av materialet 

Nyttjandekravet 

Det informerades om att det insamlade materialet från deltagarna enbart skulle nyttjas till 

forskningsändamål i vetenskapligt syfte och att personuppgifterna som var ämnade för 

forskningsändamål inte ledde till konsekvenser som påverkade den enskilda individen. 

Reliabilitet och validitet 

Denna studie undersökte kuratorer från fem olika arbetsplatser, varav fyra var skolor och en 

var en ungdomsmottagning. Genom att utforma frågorna så tydligt som möjligt utan att vinkla 

dem så arbetade författarna med validitetens styrka. Under intervjuernas gång upprepades 

begrepp som är relevanta i studien för att en korrekt uppfattning skulle fås. Som intervjuare 

ansåg författarna att det var viktigt att förhålla sig objektiv, detta för att inte påverka den som 

blir intervjuad. Studiens enskilda validitet stärktes av att deltagarna var öppna och 

tillmötesgående i sitt sätt att berätta om deras erfarenheter utav psykisk ohälsa bland unga 

tjejer. En begränsning till denna studie var att så få deltagare blev intervjuade och av 

sannolika skäl inte kan representera den stora folkmassan.  

När det gäller reliabiliteten så har vi författare utgått från en intervjuguide där alla 

respondenter fått svara på samma frågor, med undantag för följdfrågorna som kunnat variera 

beroende på vad som sagts på huvudfrågan (Trost, 2010). Eftersom vi följt en intervjuguide 

finns det möjlighet för andra att göra samma studie, men svaren vi var ute efter gällde 

kuratorernas erfarenheter och upplevelser vilket betyder att svaren aldrig kommer att vara 

detsamma om en liknande studie görs senare. Människor gör hela tiden nya erfarenheter vilket 

då gör att svaren på samma givna fråga därmed kan ändras (ibid). Syftet med vår studie har 

varit att ta reda på kuratorernas erfarenheter och upplevelser utav psykisk ohälsa bland unga 

tjejer i årskurs 7-9 och vi författare anser att de data vi fått in är trovärdig då vi inte kan säga 

att deras erfarenheter på något vis är fel. Vi författare har kunnat svara på våra 

problemformuleringar med hjälp utav öppna frågor där svaren varit relevanta för studien.  
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Analys av data 

Under detta avsnitt kommer vi att redogöra för hur vi gått tillväga när vi analyserade vårt 

material.  

Efter att vi författare transkriberat vårt inspelade material och fått det till ett textinnehåll så 

lästes detta igenom flertalet gånger för att på så vis kunna urskilja olika kategorier. Enligt 

Trost (2010) så analyserar man vid kvalitativa intervjuer sina resultat genom att läsa igenom 

den text som skrivits ut samt genom att fundera över vad som sågs och hördes under 

intervjuns gång. Trost rekommenderar att vänta med att analysera sitt material tills efter det 

att all data är insamlad och alla intervjuer avslutade, även om det går att genomföra analysen 

under intervjuns gång. Dock kan det behövas en viss distans till själva intervjun för att på så 

vis kunna analysera på ett rimligt vis. Får man under intervjuns gång en bra idé till 

analysarbetet kan man anteckna dessa när de dyker upp. Vi författare valde att skriva ut våra 

inspelningar för att på så vis få en bättre överblick över materialet och på ett smidigt sätt 

kunna gå tillbaka och läsa igenom det flera gånger. Vid analys kan man även använda sig av 

enbart inspelningen eller så skrivs endast det som är viktigt i relation till syftet ut medan 

resterande material fortfarande endast finns på inspelningen. När textinnehållet lästes igenom 

använde vi författare oss utav överstrykningspennor för att markera det som var relevant och 

det antecknades även kommentarer, för att på så vis underlätta analysen.  

Efter att ha läst igenom materialet ett flertal gånger och markerat det relevanta kunde vi börja 

urskilja olika kategorier. De kategorier som framkom var: symtom som går ut över vardagen, 

att fler söker hjälp idag, sociala mediers påverkan, sociala faktorers påverkan och att tjejer 

söker i större utsträckning hjälp. När resultatet sedan skrevs så valde vi författare att använda 

oss utav ordagranna citat där vi ansåg de vara av betydelse för förståelsen.  

Utifrån våra intervjuer fick vi som författare även uppslag för framtida studier som vore 

intressanta. Däribland att undersöka om det är någon skillnad på hur manliga och kvinnliga 

kuratorer upplever den psykiska ohälsan, då en utav våra informanter var manlig och dennes 

svar på vissa ställen skiljde sig från övrigas. Även en studie för att undersöka om det 

kuratorerna säger stämmer överens med hur de unga tjejerna själva upplever att det ser ut 

gällande den psykiska ohälsan. 
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Resultat 

I texten nedan redovisas resultatet som framkom av intervjuerna. Resultatet som presenteras 

nedan behandlas utifrån de kategorier som framkom vid analys av data.  

Symtom som går ut över vardagen  

I resultatet framkommer att kuratorerna definierar psykisk ohälsa som att det är symtom som 

går ut över vardagen mer än vanligt. När symtomen blir bestående och lite starkare. 

Kuratorerna anser även att psykisk ohälsa är när man inte klarar av att hantera de problem 

man får, om man fastnar i tankar, känslor och ageranden som har negativa konsekvenser över 

tid. Psykisk ohälsa menar kuratorerna även handlar om en känsla, en känsla av att man inte 

mår bra. Samt att det inte alltid är så att man hittar en orsak till den psykiska ohälsan utan att 

det kan handla om allt från stress, hemsituation, relationer, till kamrater och lärare. I resultatet 

framkommer även att kuratorerna belyser att psykisk ohälsa kan visa sig som fysiska symtom, 

som ont i magen, ont i huvudet och trötthet. Kuratorerna betonar även att det är väldigt 

individuellt vad som är psykisk ohälsa och Sk1 säger: 

”Tydligt tecken på psykisk ohälsa, man kommer inte till skolan överhuvudtaget. Man 

går inte till kuratorn”  

Fler söker hjälp idag 

Resultatet pekar på att kuratorerna menar att det psykiska måendet hos ungdomarna är det 

generellt ingen större skillnad på idag, gentemot tidigare. Däremot att antalet som söker hjälp 

ökar. Umk1 säger: 

”Det är fler som söker hjälp idag, det är mera vanligt att söka hjälp idag än för 20 år 

sedan, den psykiska ohälsan kan idag vara djupare och svårare än tidigare, depression, 

ångest och stressymptom har ökat”   

Kuratorerna menar att det kan vara svårt att jämföra om den psykiska ohälsan har förändrats 

över tid. Att det beror på vad vi definierar som psykisk ohälsa. 

”Att må dåligt och att ha en psykisk ohälsa är inte samma sak, att må dåligt över tid 

kan utvecklas till psykisk ohälsa och det är väl utifrån det som jag tror att vi ligger på 

ungefär samma nivå” (Sk2) 

I resultatet framkom att kuratorerna anser att det är lättare att kunna prata om psykisk ohälsa 

idag. De menar att idag är det mera tillåtande att berätta att man inte mår bra. Resultatet visar 
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även på att kuratorerna anser att ungdomar idag har lättare att våga prata med sina kompisar 

om att de inte mår så bra.  

Sociala mediers påverkan  

Kuratorerna anser att pressen har ökat idag, och att detta är mycket beroende på den media 

världen vi lever i och att i dagens samhälle med sociala medier, som Facebook och Instagram 

så använder dem flesta ungdomarna en smartphone idag som de inte ens lämnar ifrån sig på 

natten. Kuratorerna menar att ungdomarna aldrig får vara ifred, inte ens på natten, och att 

detta kan bidra till att mobbning kan pågå dygnet runt idag. Resultatet påvisade att 

kuratorerna anser att påverkan till psykisk ohälsa är höga krav på sig själv, brist på privat 

utrymme, svårt att hantera sociala medier och att inte få det stöd man behöver hemifrån med 

att begränsa vad som läggs ut på internet och vilka sociala medier man besöker. Vilket de 

menar kan betyda att ungdomarna utsätter sig själva för situationer där de får kommentarer 

som tar väldigt hårt, som de tar illa vid sig av.  Kuratorerna menar att spridningen av bilder 

har blivit ett större problem idag. Samt att kommentarer över sociala medier har ökat bland 

lite yngre barn, att det finns redan i mellanstadiet, där det tidigare var högstadiet och 

gymnasiet.   

Sociala faktorers påverkan  

I resultatet framkommer att kuratorerna anser att samhället i stort utlöser det dåliga måendet, 

att det är hårdare klimat idag, och att det stressade samhället vi lever i påverkar den psykiska 

ohälsan. Kuratorerna menar att stressen kan handla om alltifrån hur man ska se ut, vilka prylar 

man ska ha och hur man ska lyckas. Kuratorerna anser även att ungdomar får kämpa mycket 

mera idag och att detta påverkar deras motivation. Att skolmiljön och krav gör det jobbigt för 

ungdomarna.Umk1 anser att ungdomarna söker hjälp idag i största drag för depressioner och 

ångest och nästan mest för ångestsymtom. Umk1 belyser att som kuratorn kommer hen i stor 

utsträckning i kontakt med ätstörningar och självskadebeteenden. Hen möter tjejer som 

kommer med känslan av att inte duga rent fysiskt. Att inte vara smala och söta nog. Tjejer 

som har en självkänsla att inte duga som dem är. Umk1 menar även att självmordstankar kan 

förekomma och att det är jätteviktigt att våga fråga om sådana saker, för att veta hur det är 

med personen om det är någon som uttrycker depressioner, nedstämdhet och hopplöshet. Sk3 

menar att vanliga orsaker till psykisk ohälsa kan vara sociala faktorer. Mycket 

hemförhållanden som påverkar en. Att när många kommer upp på högstadiet börjar dem 

skolka och det kan bli struligt med kamrater och socialt, och att det kan finnas elever som inte 
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har rätt stötning hemifrån. Sk3 anser att mobbningen är ett stort problem. Att ungdomarna inte 

förstår innebörden av det dem skriver över internet och inte kan kunna hantera det. Sk1 säger: 

”Detta är en invandrartät skola, vilket leder till att de flesta orsaker handlar om 

utvisningshot och svårigheter att komma in i samhället” 

Tjejer söker i större utsträckning hjälp  

I resultatet framkom att i jämförelse mellan tjejer och killar i det psykiska måendet så anser 

kuratorerna att den psykiska ohälsan har ökat bland både tjejer och killar, dock att det är 

mestadels tjejer som söker hjälp, men att killarna har börjat söka i större utsträckning. 

Resultatet visade på att killar söker oftast för väldigt specifika orsaker, medan tjejerna oftare 

vill ha någon att prata med. Sk4 säger:  

”Man tror att det är tjejerna som mår dåligt, men jag tror att killarna mår lika dåligt. 

Tjejer och killar har inte samma uttryck. Tjejer uttrycker mer att dem mår dåligt, 

medan killar håller det mera inombords”  

Sk1 menar att synligt så blir pojkarna utåtagerande, medan flickorna drar sig undan och är 

tysta. Sk1 säger: 

”Tuffare att vara tjej idag, även att vara kille men vi lever i en mansdominerande 

värld. I skolan märks killar mer och är ”gapigare” och tjejer är tysta och får inte 

samma uppmärksamhet” 
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Diskussion 

Under detta avsnitt diskuterar vi resultat och metod.  

Metoddiskussion 

Vi författare anser att intervjuer var det bästa alternativet för vår studie, då vi ville få så 

djupgående svar som möjligt. Ett alternativ hade kunnat vara att kombinera intervjuerna med 

enkäter för att höja svarsfrekvensen av data. Dock hade vi inte erhållit några djupgående svar 

med enkäter, men det hade kunnat fungera som ett komplement. Vi hade även kunnat skicka 

ut enkäter till unga tjejer som studerar på högstadiet för att göra en jämförelsestudie mellan 

vad kuratorerna erfar och vad de unga tjejerna själva erfar. Vi upptäckte att vissa utav våra 

frågor inte gav exakt de svar vi förväntat oss, utan vi fick omformulera och förklara för att få 

ett så utförligt svar som möjligt. Vi upptäckte även när vi lyssnade igenom inspelningarna att 

många kuratorer när de svarade på frågorna använde sig utav uttrycket ungdomar, vilket fick 

oss att i efterhand fundera på om de fortfarande menade tjejer eller om de då menade 

ungdomar i stort.  

 

Utav våra intervjufrågor blev det även följdfrågor som gav oss en bra grund till våra 

frågeställningar, men vi såg i efterhand att vissa svar ändå skulle behöva utvecklas mer.  

Ett önskemål från författarnas sida vore att ha fått tag på fler ungdomsmottagningar än en då 

ungdomsmottagningen kommer i kontakt med en mer djupgående problematik och arbetar 

behandlade, jämfört med skolkuratorer som arbetar stödjande för att se till så att eleven klarar 

av skoltiden. Svaren dem emellan skiljde sig åt och det märktes att ungdomsmottagningen 

mötte unga tjejer på ett annat vis och med djupare problematik än vad skolkuratorer gör.  

Det som vi kunnat göra annorlunda vore att försöka få tag på fler respondenter, men många 

kuratorer var väldigt upptagna och hade tyvärr inte möjlighet till att delta. Vi kontaktade alla 

skolor i tre städer och alla ungdomsmottagningar i länet men de fem som vi genomförde 

intervjuer med var de enda som hade tid att delta. Vi hade funderingen på att skicka ut enkäter 

till dessa som inte hade tid till att ställa upp på en intervju men kom fram till att det troligtvis 

inte hade resulterat i någon högre svarsfrekvens heller. För att få så bra och relevanta svar 

som möjlig hade vi även kunnat koncentrera urvalet mer på kuratorer som arbetat i minst 5-10 

år, då några av våra respondenter arbetat relativ kort tid som kurator och därmed inte hade 

möjlighet att svara så pass utförligt som vi önskat.  
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Resultatdiskussion och resultatanalys  

Vårt resultat visar på att kuratorerna definierar psykisk ohälsa som symtom som går ut över 

vardagen mer än vanligt och där symtomen blir bestående och lite starkare. Rapporten Barn 

och ungas hälsa, vård och omsorg (2013) påvisar att den psykiska ohälsan ökat oroväckande 

bland flickor i årskurs 9. I vårt resultat får vi dock fram att den psykiska ohälsan bland unga 

tjejer har ökat men att det kanske inte är så mycket att det är fler som mår dåligt utan att det är 

fler som rapporterar att de mår dåligt, det har blivit lättare att prata om och att det är andelen 

som söker hjälp som faktiskt ökat. Vissa kuratorer påpekar att det kan vara svårt att ge sig in i 

en diskussion om huruvida den psykiska ohälsan har ökat eller inte just på grund utav detta, 

då de helt enkelt inte vet om det är så att det beror på att fler helt enkelt klarar av att söka 

hjälp idag eller inte. En kurator menade på att hen i sitt arbete inte möter alla de som mår 

dåligt på grund utav hög invandrartäthet där eleverna faktiskt inte av olika orsaker får eller 

kan gå och prata med någon. Endast en kurator menade att enligt hens erfarenheter så har 

symtom så som stress, ångest och depression ökat bland ungdomar.  

 

De flesta kuratorerna berättar att enligt deras erfarenheter så möter de inte så ofta tjejer med 

ätstörningar och självskadebeteende så deras uppfattning var att just detta inte hade ökat, men 

Sk4 påpekar samtidigt att det med stor sannorlikhet finns ett stort mörkertal där, mycket för 

att dessa tjejer träffar skolsköterskan till större del och denne i sin tur sedan remitterar vidare 

till andra instanser. Hens erfarenheter säger också att just självskadebeteende kan gå lite i 

vågor och i vissa fall bli lite som en grej man gör för att det är ”inne” just då, inte för att 

ungdomen egentligen vill skada sig själv allvarligt. De flesta kuratorer berättar även att 

självmordstankar är något de möter i sitt arbete men att det inte hör till det vanliga. Rapporten 

Barn och ungas hälsa, vård och omsorg (2013) nämner att just den kraftiga ökningen utav 

sjukhusvård för självskadebeteende/självmordsförsök bland unga är ett tecken på att den 

psykiska ohälsan har ökat, men utifrån våra resultat så syns ingen ökning utav just detta. 

Frågan blir då om det beror på att kuratorer i framförallt skolan inte möter dessa ungdomar för 

att det är så pass allvarligt så anhöriga eller liknande väljer att vända sig till exempelvis 

psykiatrin direkt, ungdomarna själva som mår så pass dåligt kommer överhuvudtaget inte till 

skolan och söker därmed inte hjälp inom skolhälsovård eller liknande. Eller kan det bero på 

att några kuratorer helt enkelt har arbetat för kort tid på respektive arbetsplats för att göra en 

sådan jämförelse.  
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I rapporten Varför drabbas kvinnor oftare av oro, ångest och depression (2009) nämns det att 

oro och ångest är vanliga bland kvinnor och att det kan bero på att flickor och pojkar upplever 

och förhåller sig till påfrestningar på olika sätt samt att tjejer oroar sig mer för utseende, vikt 

och relationer än vad killar gör. Vårt resultat visar på att via media så får tjejer hela tiden veta 

hur de ska se ut, de ska vara lyckliga och snygga och att detta naturligtvis gör att tjejerna mår 

sämre över de här. Sk4 nämnde att tjejer är mer psykologiska utav sig och de vet vilka 

knappar de ska trycka på för att såra andra, de behöver inte alla gånger ens säga någonting för 

tjejer använder sig utav signaler och kroppsspråk vilket killar inte gör i samma utsträckning. 

Killar är mer rakt på sak och tar tag i ett problem när det dyker upp istället för att som tjejer 

hålla det inom sig och grubbla. Chaplin et al (2009) säger att från cirka 13 års ålder till 15 år 

så har tjejer dubbelt så stor risk för att klinisk depression och en förklaring till det kan vara 

tidiga känslor av ångest. Tjejer är mer benägna att oroa sig och uppleva ångest, vilket 

stämmer väl överens med det vi fått fram i resultatet, att tjejer i större grad håller saker inom 

sig och tänker mycket, som Sk4 sa ibland för mycket för sitt eget bästa.  

I rapporten Se hela mig! (2012) står det att läsa att unga idag är hjälpsökande men att de har 

svårt att lita på att vuxna ska kunna förstå hur de känner och mår och de tvivlar på att vuxna 

ska kunna hjälpa dem. Kuratorerna vi intervjuat upplever att många ungdomar idag har svårt 

att prata med sina föräldrar och andra vuxna i sin närhet, även om de samtidigt upplevs som 

lättare att prata om att man mår dåligt, men då främst med kompisar. Flera kuratorer upplever 

att i dagens stressade samhälle så har man som förälder nästan inte tid att umgås med sina 

barn och att det umgänge man har handlar om läxläsning till exempel. Middagar och liknande 

äts inte tillsammans längre och här måste det till en förändring. Många ungdomar idag har 

inte den relationen till sina föräldrar för att de ska känna sig trygga med att prata med dem, 

utan det är kompisarna istället som blir ens familj. Då blir det samtidigt väldigt självklart att 

förstå varför ungdomar upplever det som svårt att tala med och lita på vuxna. Forsell & 

Dalman (2004) skriver att ett dåligt socialt stöd har visat sig vara associerat med psykisk 

ohälsa och känner då ungdomarna att de knappt träffar sina föräldrar och inte kan prata med 

dem och upplever dem inte riktigt som en familj, då är det ett tydligt tecken på dåligt socialt 

stöd hemifrån. Föräldrar och andra vuxna måste bli bättre på att våga prata med ungdomar.  

Som våra resultat påvisat så är sociala medier en stor orsak till varför unga mår dåligt idag 

och att detta anses som oroväckande. Vi författare hade redan innan upplevelsen av att sociala 

medier har inverkan på ungas hälsa, men efter att ha gått igenom tidigare forskning samt våra 

resultat så har vi fått en större förståelse till hur stor inverkan sociala medier faktiskt har på 
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ungas hälsa. Mobbning och kränkningar kan pågå dygnet runt och många vet inte hur de ska 

handskas med de sociala medierna på rätt sätt. Ungdomar kan ha svårt att veta vart gränserna 

går för vad man kan lägga upp för texter och bilder och vilka konsekvenser det faktiskt kan få. 

Carlsson (2010) nämner att åldersgruppen 15-24 år är den grupp som använder sig mest 

frekvent utav internet och den totala tiden uppgår till cirka sju timmar per dag. Med 

smartphones som i stort sett alla ungdomar har idag kan de ständigt vara uppkopplade på olika 

sociala nätverk så som Facebook och Instagram och kuratorerna upplever att det är allt för 

ofta som de får säga till om att i alla fall ha mobilen avstängd under natten. Von Feilitzen et al 

(2011) säger att mobbning över nätet är den risk som unga själva blir mest upprörda utav och 

enligt våra resultat är det vanligt att ungdomar upplever att de får motta elaka kommentarer 

och kränkningar via till exempel Facebook. Dock framkommer det även i resultatet att många, 

speciellt tjejer, har en förmåga att förstora upp saker och läsa in något som egentligen inte 

stämmer. Många gånger behövs det inte heller skrivas något för att det ska uppfattas som 

kränkande, det kan räcka med en bild på ett tjejgäng som har filmkväll där en tjej inte är 

inbjuden, och det blir då svårare att ta på. Kuratorerna betonade även att föräldrar bör vara 

aktivt engagerade i vad det är deras ungdomar gör på nätet. Att tillåta ungdomen att sitta själv 

på sitt rum och surfa är inget som de rekommenderar. Vi författare tänker dock att sociala 

medier inte bara har negativ inverkan på ungas hälsa, utan att det även kan vara ett bra forum 

för unga att dela sina erfarenheter på och stötta varandra. Det går att knyta ihop med det 

Forsell & Dalman (2004) sa om socialt stöd. Via sociala medier kan ungdomarna uppleva att 

det har ett socialt stöd vilket i sin tur kan leda till att de mår lite bättre.  

En annan orsak till psykisk ohälsa som kommer fram i våra resultat är stress över 

skolprestationer, vilket stämmer väl överens med rapporten Se hela mig! (2012) som nämner 

att en vanlig anledning till att unga känner sig stressade är att de känner krav över att prestera 

bra i skolan. De ungdomar som går i årskurs 9 känner en dubbel stress, dels för att få 

tillräckligt bra betyg för att komma in på den linje de vill och dels över de val de ska göra. 

Vårt resultat visar på att i årskurs 9 så är det många som inser att nu börjar det bli allvar och 

deras framtid ska avgöras lite på de val de kommer att göra. I Ungdomar, stress och psykisk 

ohälsa (2006) nämns det att just alla valmöjligheter i dagens samhälle är en stor stressfaktor. 

Rapporten visar också på att ungdomar anser att skolstressen framförallt beror på att allt för 

mycket skolarbete sker i hemmet. Här syns också den största skillnaden mellan de tjejer som 

går i årskurs 7 och årskurs 9. Dels är det en fråga om mognad, men även handlar det om att i 

årskurs 7 är det mer en oro över en ny klasskonstellation medan det i årskurs 9 handlar om en 
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oro över betyg. Samtidigt påpekar vissa kuratorer att detta kan gå lite i vågor över terminen. 

Inför jullov och sommarlov då betyg ska sättas är det naturligtvis en större stress över sina 

studieresultat. En kurator hade dock upplevelsen av att det just på dennes arbetsplats inte var 

några direkta problem med stressupplevelser över betyg. 

Den tredje vanligaste orsaken till psykisk ohälsa som framkom i våra resultat var sociala 

faktorer, så som svårigheter hemma med dåliga hemförhållanden och dåliga relationer till 

kompisar. I rapporten Skolans betydelse för barns och ungas psykiska hälsa (2012) står det att 

elever som inte bor med sina föräldrar är betydligt mer utsatta för mobbning och har större 

risk för psykisk ohälsa, särskilt i årskurs 9. Även bristande ekonomiska resurser är en orsak 

till psykisk ohälsa och mobbning. Sk1 nämner att hen arbetar på en invandrartät skola och där 

blir den sociala faktorn väldigt tydlig med föräldrar som är utvisningshotade och inte har en 

chans att komma in i samhället riktigt. Där mår eleverna riktigt dåligt, vilket är självklart när 

de lever under dessa hot och precis som tidigare nämnd rapport säger så har elever som är 

utlandsfödda och med flyktingursprung högre nivåer av psykisk ohälsa. Elever med utländskt 

ursprung är ofta utsatta för mobbning och har sämre kamratrelationer (ibid). Detta visade 

dock inte vårt resultat utan det var just hoten om utvisning som upplevdes som största 

orsaken.  

Våra resultat påvisar att kuratorerna upplever att killar och tjejer troligtvis mår lika dåligt men 

att det ter sig olika och att tjejer i större utsträckning söker hjälp, även om fler och fler killar 

också tar kontakt idag. I rapporten Barn och ungas hälsa, vård och omsorg (2013) står det att 

under 15 år så har psykisk ohälsa ökat bland tjejer från 9 till 30 procent och bland killar från 4 

till 14 procent. En kurator nämnde att enligt vad hen såg så var det killarna som mådde sämst 

för att de uttryckte sig mer och högre medan tjejerna höll sig tysta. Alla kuratorer påpekade 

dock att det var svårt att på något vis säga vilken grupp som mådde sämst och att det troligen 

finns stora mörkertal, åt båda hållen. Samtidigt är det fortfarande idag inte lika accepterat för 

en kille att må dåligt och söka hjälp för det. Rapporten Varför drabbas kvinnor oftare av oro, 

ångest och depression? (2009) säger att tjejer oroar sig mer för utseende och vikt samt 

relationer än vad killar gör vilket vi författare och även kuratorerna också upplever.  
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Slutord  

 
De slutsatser som vi författare kan tydliggöra i denna studie är att kuratorerna upplevde att det 

psykiska måendet hos ungdomarna är det generellt ingen större skillnad på idag, gentemot 

tidigare. Däremot att antalet som söker hjälp ökar. Utifrån kuratorernas erfarenheter kan 

författarna inte dra de slutsatserna att kuratorerna upplever att den psykiska ohälsan bland 

unga tjejer har ökat, däremot att det är fler unga som vågar söka hjälp idag. Utifrån 

kuratorernas erfarenheter och upplevelser är de största påverkansfaktorerna till att unga tjejer 

mår dåligt idag användandet av sociala medier, stress över skolprestationer och sociala 

faktorer. Efter denna studie har vi fått en bredare kunskap om ämnet psykisk ohälsa, hur 

kuratorer arbetar och hur dem upplever den psykiska ohälsan bland unga tjejer.  
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Bilaga 1. Missivbrev ungdomsmottagning 
 

En undersökning pågår på Högskolan i Gävle angående kuratorers erfarenheter utav psykisk 

ohälsa bland unga tjejer i årskurs 7-9. Efter kontakt med chef på vederbörande arbetsplats 

har godkännande givits om att kontakta er för att se om intresse finns för att vilja delta i 

våran undersökning. Syftet med undersökningen är att beskriva hur kuratorer erfar och 

definierar psykisk ohälsa bland unga tjejer i denna åldersgrupp. Vad är det som påverkar den 

psykiska ohälsan och har det förändrats över tid? 

Deltagandet är helt frivilligt och du kan när som helst avbryta eller tacka nej till din 

medverkan. Intervjusvaren kommer att behandlas konfidentiellt. Den färdiga rapporten 

kommer att publiceras i DiVA på Högskolan i Gävle.  

Intervjuerna sker enligt överenskommelse gällande tid och plats och beräknas ta cirka 45 

minuter.  

Vi som genomför denna undersökning heter Nathalie Jansson och Angelica Olsson och läser 

sista terminen på det Hälsopedagogiska programmet. Har du några frågor eller behöver ha 

ytterligare information om studien får du gärna kontakta oss. 

Nathalie Jansson 

070-+++++++ 

+++++++_+++@hotmail.com 

Angelica Olsson 

070 – +++++++ 

++++++++.++++++++@gmail.com 

 

Vi tackar för visat intresse! 

Handledare:  

Maud Söderlund  

Högskolan i Gävle  

maud.soderlund@hig.se 

 

 

 

mailto:+++++++_+++@hotmail.com
mailto:++++++++.++++++++@gmail.com
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Bilaga 2. Missivbrev högstadieskolor 

 

En undersökning pågår på Högskolan i Gävle angående kuratorers erfarenheter utav psykisk 

ohälsa bland unga tjejer i årskurs 7-9. Efter kontakt med rektor på vederbörande skola har 

godkännande givits om att kontakta er för att se om intresse finns för att vilja delta i våran 

undersökning. Syftet med undersökningen är att beskriva hur kuratorer erfar och definierar 

psykisk ohälsa bland unga tjejer i denna åldersgrupp. Vad är det som påverkar den psykiska 

ohälsan och har det förändrats över tid? 

Deltagandet är helt frivilligt och du kan när som helst avbryta eller tacka nej till din 

medverkan. Intervjusvaren kommer att behandlas konfidentiellt. Den färdiga rapporten 

kommer att publiceras i DiVA på Högskolan i Gävle.  

Intervjuerna sker enligt överenskommelse gällande tid och plats och beräknas ta cirka 45 

minuter.  

Vi som genomför denna undersökning heter Nathalie Jansson och Angelica Olsson och läser 

sista terminen på det Hälsopedagogiska programmet. Har du några frågor eller behöver ha 

ytterligare information om studien får du gärna kontakta oss. 

Nathalie Jansson 

070-+++++++ 

+++++++_+++@hotmail.com 

Angelica Olsson 

070 – +++++++ 

++++++++.++++++++@gmail.com 

 

Vi tackar för visat intresse! 

Handledare:  

Maud Söderlund  

Högskolan i Gävle  

maud.soderlund@hig.se 

 

 

 

mailto:+++++++_+++@hotmail.com
mailto:++++++++.++++++++@gmail.com
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Bilaga 3. Intervjuguide  

 

Inledande frågor 

 

 

Hur kommer det sig att du blev kurator? 

 

Vad har du för tidigare erfarenheter? 

 

 

1 

 

 

erellt idag, enligt din uppfattning?  

Är det några skillnader idag jämfört med när du började arbeta? 

 

 

Kommer du i kontakt med depression, självskadebeteende, Suicidtankar, ätstörningar, 

skolrelaterad stress och liknande?  

 

 

Vad kan det finnas för orsaker till sådana tankar enligt dina erfarenheter? 

 

nligaste? 

Vilka påverkansfaktorer finns det? Vad är det som bidrar till att dagens unga tjejer mår 

dåligt? Ser den bilden annorlunda ut nu jämfört med för ca 5-10 år sedan? 

 

 

Om ja, vad tror ni det beror på? 

 

2 

 

 

 

Hur såg det ut för 5-10 år sedan jämfört med nu? 

 

förändring gällande inställningen till psykisk ohälsa? 

Bland ungdomarna, anhöriga, samhället. 

 

Om ja, vad tror ni det beror på? 
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ga psykisk ohälsa? 

Metoder, arbetssätt. 

 

 

 

Avslutande fråga; är det någonting du vill tillägga? 

 

 

  


