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1. Inledning 

1.1. Bakgrund 

Enligt Socialstyrelsen (2005) har folkhälsan i Sverige har på många sätt blivit bättre och sett ur 

ett internationellt perspektiv har svenska barn och unga mycket god hälsa. Bedömningen gäller 

dock främst den fysiska hälsan. Den psykiska ohälsans utbredning i Sverige är omfattande och 

ses som ett av de större folkhälsoproblemen. Det finns tydliga tecken på en försämring av den 

psykiska hälsan i befolkningen sedan mitten av 1990-talet och framåt. Det handlar främst om 

individens egen psykiska hälsa i form av rapporterad oro, ängslan, och ångest. Ökningen är 

störst bland unga och främst bland unga kvinnor. Enligt Statens offentliga utredningar (2006) 

finns det ett flertal svenska studier som beskriver just detta, att den psykiska hälsan bland unga 

har försämrats. Statistiska centralbyråns undersökning av levnadsförhållanden visar bland 

annat att andelen 16-24 åringar med besvär av ängslan, oro, eller ångest har ökat sedan 1980-

talet. Socialstyrelsens (2005) rapport beskriver att andelen av befolkningen som lider av 

psykisk ohälsa varierar mellan 20-40 % beroende på undersökning. Andelen barn och unga 

som sökt hjälp hos barn och ungdomspsykiatrin ökade under senare delen av 90-talet och 

ökningen har fortsatt in i 2000-talet.  

 

Statens offentliga utredningar (2006) beskriver att de har skett en ökning av ungdomar som 

vårdas för depression och ångest sedan 1980-talet och framåt, dock har antalet självmord bland 

ungdomar inte ökat under samma period. Socialstyrelsen (2005) lyfter fram olika samhälleliga 

förklaringar till ökningen av den psykiska ohälsan i Sverige, såsom att samhällsklimatet har 

blivit hårdare med ökade krav på individens prestation, hårdare krav på arbetsmarkanden samt 

neddragningar som får konsekvenser för exempelvis skolhälsovård och förebyggande insatser. 

I World health report (WHO, 2001) uppges att närmare 20 % av alla barn och ungdomar i 

världen lider av psykisk ohälsa till den grad att det blir ett hinder för dem i deras vardag.  

World health organization (2005) menar att det finns tecken som tyder på att det inte har skett 

någon ökning av den psykiska ohälsan bland barn och unga i världen. Detta samtidigt som det 

till exempel har skett en ökning av ungdomar som själva anser sig vara deprimerade.  

 

Denna studie handlar om just ungdomars psykiska ohälsa. Fokus ligger på att beskriva 

framförallt vägen bort från psykisk ohälsa och vad som främjar en positiv omformning av livet. 

Ungdomar som mår dåligt möter ofta kuratorer inom skolan eller psykiatrin och andra vuxna 

människor inom socialt arbete. Därför är det viktigt att i det sociala arbetet förstå vad som kan 
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främja en process av att ta sig ur psykiska besvär. Studier som denna kring ungdomar som 

fokuserar på vägen från en problematik såsom psykisk ohälsa snarare än på själva 

problematiken är inte vanliga, att överhuvudtaget belysa ungdomars psykiska ohälsa utifrån 

deras perspektiv är ovanligt.  

1.2. Syfte och frågeställningar 

Syftet med uppsatsen är att beskriva och fånga individers egen upplevelse av att ha mått 

psykiskt dåligt i tonåren samt vägen från det dåliga måendet. Detta med fokus på deras 

upplevelse av att lämna det dåliga måendet och att gå mot ett psykiskt välbefinnande.  

1. Hur beskriver respondenterna sitt liv under den period då de mådde psykiskt dåligt? 

2. Hur beskriver respondenterna hur det gick till när de började må bättre och vägen från 

det dåliga måendet till det psykiska välbefinnandet, nyorienteringen i livet? Vad har 

varit till hjälp och främjat vägen till psykiskt välbefinnande? 

1.3. Begreppsdefinition 

Hälsa, psykisk ohälsa, återhämtning, ungdom och identitet är begrepp som används i 

uppsatsen. Hälsa kan definieras på olika sätt men World Health Organization definierar hälsa 

som ett tillstånd av fullständigt fysiskt, psykiskt och socialt välbefinnande och inte enbart 

avsaknad av sjukdom. I uppsatsen används denna definition på hälsa men ur ett mindre statiskt 

förhållningssätt då processer beskrivs. Återhämtning som begrepp kan belysa detta mer 

processinriktade förhållningssätt. Topor (2005) definierar återhämtning som en djup personlig, 

unik förändringsprocess av attityder, värden, känslor, mål och roller, att leva ett 

tillfredställande, hoppfullt och konstruktivt liv. I processen spelar olika faktorer in, individen är 

i fokus men även omgivningen påverkar processen. Socialstyrelsen (2005) definierar psykisk 

ohälsa som ett begrepp som innefattar allt från psykiska sjukdomar såsom depression och 

social fobi till lättare former av psykiska besvär såsom ångest och oro som orsakar psyksikt 

lidande för personen i fråga men som inte blir föremål för en psykiatrisk diagnos. Begreppet 

ungdom eller tonåring i uppsatsen refererar till personer som är 13-19 år. Identitet kan 

definieras på olika sätt. I avsnitt tre diskuteras begreppet identitet mer utförligt. 

Utgångspunkten i uppsatsen är dock att identitet är föränderligt över tid och identitet kan ses 

som en social konstruktion (Frisén & Hwang, 2006).  
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2. Metod 

2.1. Metodologiska överväganden 

I denna studie är syftet kopplat till att ta reda på hur människor tänker och resonerar kring hur 

deras liv omformats och vad som gynnat denna omformning, då verkar det rimligast och 

enklast att prata med individerna själva för att fånga detta. Valet av metod har även ställt krav 

på att använda en metod som möjliggör öppenhet och flexibilitet. Det är svårt att ha exakt 

precision i exempelvis frågor och deras ordning då denna form av forskning, där vuxna upplevt 

psykisk ohälsa i tonåren men som mår bra idag, inte är speciellt vanligt. Studien har 

genomförts genom halvstrukturerade intervjuer, detta för att fånga den intervjuades livsvärld 

och sedan kunna tolka meningen i det som beskrivs. Den halvstrukturerade formen på intervjun 

möjliggjorde en viss struktur där en intervjuguide utformades med olika teman och frågor 

under dessa teman (se bilaga 2). Samtidigt gav den möjlighet att fånga det oväntade och 

tydliggöra respondenternas resonemang. Respondenterna fick utrymme att berätta fritt under de 

olika temaområdena och frågorna. Intervjuguiden användes som ett stöd för att hålla samtalet 

levande. Följdfrågor ställdes även vid behov (Kvale 1997) .  

 

Det som beskrivits ovan talade för att använda en metod som anses vara en kvalitativ metod, 

där intresset ligger i hur individen upplever och tolkar verkligheten (Backman, 1998). Den 

kvalitativa metoden belyses av bland annat Repstad (1999), Kvale (1997) och Backman (1998). 

Det finns dock andra sätt att se på metod, och därför har det i detta metodavsnitt tillämpats en 

försiktighet i benämnandet av huruvida metoden är kvalitativ eller kvantitativ. Åsberg (2001) 

menar att det inte finns någon kvalitativ eller kvantitativ metod utan det är data som kan vara 

kvalitativa eller kvantitativa.  Intervjuerna fångade inte enbart kvalitativa data utan även 

kvantitativa. Det gällde till exempel hur många gånger respondenterna hade gjort 

självmordsförsök.  

 

Retrospektiva intervjuer (intervjuer där personen ombeds att se tillbaka på något som hänt) kan 

bli föremål för metodologiska problem. När människor ska minnas det förgångna glömmer de 

lätt hur ”det egentligen var”, de återskapar det som hänt genom tankesätt som de förvärvat 

senare i livet efter den aktuella händelsen. Vid intervjuerna har respondenterna ombetts att 

koppla tankar och känslor till konkreta händelser och det har fått komma med exempel då det 

är lättare att minnas exempel än känslor. Det går givetvis inte att bortse från att resultatet inte 

blir desamma som om respondenterna hade tillfrågats då de var tonåringar och sedan tillfrågats 

idag, såsom i en longitudinell studie. Tilläggas bör dock att det respondenterna skulle ha sagt 
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förut inte kan sägas vara mer ”sant” än det de uppger nu. Det går enbart att konstatera att i 

intervjuerna framkommer deras nuvarande syn på situationen. Respondenterna har haft svårt att 

minnas tiden innan det dåliga måendet och hur det var när de mådde dåligt, men beskrev att det 

mestadels är beroende av det dåliga måendets natur. Perioden då de mådde dåligt beskriver de 

exempelvis som suddig. Tiden före det dåliga måendet upplevde de att det var länge sedan 

samt att de knappt funnits någon sådan period. Flera tankar kring det dåliga måendet beskrev 

de även att det var något som de kommit på efteråt och inte var medvetna om då de mådde 

dåligt. Det är svårt att verkligen utröna på vilket sätt respondenternas beskrivning av hur de 

mådde då färgats av deras senare erfarenheter men utgångspunkten har varit att lyssna på deras 

berättelser (Repstad, 1999).  

 
Undersökningar med få respondenter har ofta drag av självselektion och de som säger ja till att 

delta skiljer sig ofta från dem som inte vill deltaga.  I studien har det varit svårt att hitta 

respondenter, men de flesta som har tillfrågats har tackat ja, på så vis har selektionen snarare 

handlat om att vara begränsad till de vägar som respondenterna sökts genom. Syftet med 

studien är i och för sig inte att försöka se skillnader mellan könen, men könsfördelningen i 

undersökningen är inte enbart ojämn utan helt bestående av kvinnor. De kontakter som tagits 

för att finna respondenter som stämmer in på studiens syfte och dess avgränsningar har nästan 

uteslutande lett vidare till kvinnliga respondenter. Enbart i ett fall ledde kontakterna vidare till 

en man han ville dock inte delta (Halvorsen, 1992).  

 

Analytisk generaliserbarhet innebär att man gör en överlagd bedömning huruvida resultaten 

från en undersökning kan vägleda vad som kommer att hända i en annan situation, detta utifrån 

likheter och skillnader mellan situationerna (Kvale, 1997). Generaliserbarheten i denna studie 

har undersökts på följande sätt:  

• Respondenterna har frågats huruvida de anser sig vara lika eller skilja sig från andra 

ungdomar som mått dåligt.  

• Generella aspekter av förhållanden för ungdomar med psykisk ohälsa har undersökts, 

detta i förhållande till aspekter rörande respondenternas förhållanden.  

Respondenterna tyckte det var svårt att svara på detta. De var tveksamma men tre ansåg sig 

vara lika och känna igen sig i andra ungdomar och deras förhållanden, utifrån vad de visste om 

andra ungdomar som mått psykiskt dåligt. De upplevde att andra ungdomar som mådde 

psykiskt dåligt hade problem med hemförhållanden på olika sätt exempelvis rörande deras 

föräldrar. En av respondenterna visste inte riktigt och ansåg att det var svårt att veta hur andra 

haft det.  Den psykiska ohälsan har ökat och detta främst bland unga kvinnor. Fler kvinnor än 
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män beskriver själva att de mår psykiskt dåligt och lider oftare av depression och ångest. 

Respondenterna är alla kvinnor. Barn och ungdomar som växer upp i socioekonomiskt utsatta 

familjer mår oftare psykiskt dåligt eller lider av psykosomatiska symtom. Missbruk kan 

kopplas till psykisk ohälsa genom att antigen leda till psykiska symtom eller att till exempel 

alkohol används för att döva den psykiska smärtan. De senare alternativet är speciellt vanligt 

då det handlar om ångest- och depressionstillstånd. Missbruk och de följder det får för barns 

uppväxtförhållanden ger konsekvenser för barnens hälsa. Ovan beskrivs hur det finns samband 

mellan psykisk ohälsa och vissa förhållanden och uppväxtvillkor även om den finns psykisk 

ohälsa inom hela befolkningen (Socialstyrelsen, 2005). Respondenterna har alla på olika sätt 

haft en problematisk uppväxt. De har växt upp med missbruk i familjen, haft socioekonomiskt 

utsatt uppväxt och eller själva missbrukat utifrån att döva den psykiska smärtan. Det är svårt att 

bedöma hur respondenterna skiljer sig från andra som mått psykiskt dåligt i tonåren och hur 

deras grad av ohälsa skiljer sig från andra. Det dock finns inga tecken utifrån vad som 

framkom i intervjuerna att respondenterna skulle skilja sig på något väsentligt vis från andra 

som mått dåligt i tonåren. 

 

Det finns en risk att resultatet påverkas av forskarens fördomar, förutfattade meningar samt 

tidigare erfarenheter. Därför bör forskaren närma sig forskningsfältet så neutralt inställd som 

möjligt. Jag har själv inte de erfarenheter som intervjupersonerna har gällande psykisk ohälsa 

och har försökt att gå in med en neutral men respektfull inställning till respondenterna. Under 

intervjuernas gång har inställningen varit att gå in och förutsättningslöst samla respondenternas 

egna beskrivningar och vara så öppen som möjligt inför oväntade förklaringar. Ett kritiskt 

förhållningssätt till egna antaganden och förutsättningar har tillämpats i intervjusituationerna 

och i hela arbetet med uppsatsen, men det går inte att bortse från att jag genom min närvaro 

påverkat uppsatsen. Mitt perspektiv och mina erfarenheter har färgat den exempelvis genom att 

jag valt ut de delar av tidigare forskning och teorier som presenteras. Trots förhållningssättet 

där jag försökt ha detta i beaktande och försökt hålla en neutral inställning kan detta ha 

påverkat tillförlitligheten negativt. Intervjuguiden (bilaga 2) utformades för att i så hög 

utsträckning som möjligt fånga tillförlitliga data. Detta genom att frågorna i intervjuguiden är 

så öppna som möjligt. Vid själva intervjutillfället togs detta i beaktande och ledande frågor 

försökte att undvikas. Dessutom är intervjuguiden och intervjuerna utformade utifrån studiens 

syfte för att tillförsäkra att det som är tänkt att undersökas undersöktes. Intervjuareffekt innebär 

att respondenten svarat utifrån vad han/hon tror intervjuaren vill höra. Detta för att inte verka 

okunnig och för att göra gott intryck. Detta har tagits i beaktande vid behandlandet av 
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materialet, men huruvida det förekommit någon intervjuareffekt eller inte och i så fall i vilken 

utsträckning, är svårt att besvara. För att minska intervjuareffekten och försäkra 

tillförlitligheten ställdes förtydligande frågor vid behov och frågor ställdes för att försäkra att 

det respondenterna sagt inte feltolkats. Intervjupersonerna har verkat avslappnade och trygga, 

samt haft en tidsmässig distans till den period då de mådde psykiskt dåligt (Backman, 1998), 

(Kvale, 1997) och (Halvorsen, 1992).   

2.2. Urval 

Respondenterna till studien har valts genom strategiskt urval, vilket betyder att de personer 

som har de största kunskaperna inom det aktuella ämnet har valts ut. Detta för att i första hand 

få kvalité på informationen och inte att nå representativitet i undersökningsenheterna eller för 

att kunna göra statistiska generaliseringar. Studien omfattar fyra respondenter. Valet av fyra 

kan realteras till att valet av antal intervjupersoner är beroende av studiens syfte, är antalet 

respondenter för stort i förhållande till studiens resurser och tidsram går det inte att göra en 

ingående tolkning av materialet. I denna studie är det viktigt att kunna göra en ingående 

tolkning med tanke på syftet (Kvale, 1997) och (Halvorsen, 1992). För studien söktes personer 

som kunde uppfylla följande kriterier:  

• De skulle definiera sig själva som att ”ha mått dåligt i tonåren”.  

• Anse sig idag leva ett liv präglat av psykiskt välbefinnande.  

• ”Mått dåligt i tonåren” bör ha manifesteras på något tydligt sätt, såsom: genom kontakt 

med kurator och psykiatrin eller genom självmordsförsök, utagerande (aggressivt 

beteende), självskadebeteende (såsom skära sig själv), depression (en djup 

nedstämdhet) eller liknande.  

• De skulle ha hunnit få en tidsmässig distans från den period då de mådde dåligt till 

intervjutillfället. Samtidigt skulle det inte vara allt för länge sedan de mådde dåligt. 

Personerna som söktes skulle vara över tjugo men under trettio år. 

För studiens syfte var det inte nödvändigt att precisera eller definiera det dåliga måendet 

ytterligare, då fokus ligger på processen till en bättre livskvalitet.  För att hitta respondenter har 

olika personer tillfrågats såsom skolkuratorer och privata kontakter. De har fått information om 

studiens syfte samt kriterier gällande respondenterna. De har sedan tillfrågats om de känner 

någon eller fortfarande har kontakt med någon som stämmer in på kriterierna. Därefter 

tillfrågades de om de kunde tänka sig att kontakta personen i fråga och berätta för dem om 

studien. Detta ledde vidare till just fyra kvinnor som ville delta i studien (Kvale, 1997) och 

(Halvorsen, 1992).  
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2.3. Datainsamlingsteknik och databearbetning 

Intervjuerna har skett under en vecka i november 2008. Två av intervjuerna skedde i respektive 

respondents hem, medan de andra två hellre ville intervjuas någon annanstans och vi kom då 

gemensamt överens om en neutral plats att vara på där vi kunde tala ostört. Det är viktigt att 

skapa en atmosfär där respondenten känner sig trygg och kan tala fritt om sina upplevelser och 

känslor (Kvale, 1997). Platsen för varje intervju valdes utifrån respondentens önskemål, var 

denne kände sig bekväm. Intervjutiden varierade mellan 70 och 90 minuter och resulterade i 

genomsnitt sexton datorskrivna sidor vardera med enkelt radavstånd. Vid intervjutillfället 

tillfrågades respondenterna om det gick bra att ringa dem vid behov av eventuella förklaringar 

eller kompletteringar. Två av respondenterna ringdes upp, detta i syfte att klargöra några av 

deras svar. Intervjuerna spelades in med bandspelare. Vid utskrift av intervjuerna har det som 

respondenterna sagt återgetts enligt vad de sade med undantag från namn på personer, orter 

eller behandlingshem. Pauser och skratt har även skrivits ut. Vid användande av citat i 

uppsatsen har små korrigeringar gjorts, inte för att ändra någon innebörd utan för att läsaren 

ska förstå bättre.  

 

Data från intervjuerna har analyserats utifrån ett hermeneutiskt förhållningssätt. Det har i 

arbetet med att tolka intervjumaterialet skett en växling mellan att finna mening i delarna och 

helheten. För att kunna hantera materialet har data bearbetats genom meningskoncentrering. 

Processen med att bearbeta intervjumaterialet har varit omfattande och komplext, men för att 

ändå ge en lite förenklad bild av hur materialet bearbetats kan följande nämnas: Vid en första 

genomläsning av materialet bildades en uppfattning om vad alla respondenter sagt i stora drag 

och fokus låg på att se helheten. Vid den andra genomläsningen relaterades det respondenterna 

sagt till syftet och på så vis utröntes vad som var relevant att lyfta fram i studien kopplat till 

syftet. Vid en tredje genomläsning formulerades detta i några få ord där innebörden av det 

respondenterna sagt blev kvar fortfarande med fokus på syftet. Vid en fjärde genomläsning av 

materialet påbörjades ett försök att strukturera materialet utifrån centrala teman och genom 

detta framkom första idén till centrala teman. Dessa framkom genom att tolka respondenternas 

svar utifrån deras synvinkel men utifrån hur det uppfattats av mig som författare av uppsatsen. 

Första förslaget till centrala teman var: Individens egen roll, Andra viktiga saker som påverkat 

omformningen av livet, Processen samt Andra personer. Vid en femte genomläsning 

bekräftades huvudteman och deras relevans, men vid ytterligare bearbetning av materialet och 

då uppsatsens frågeställningar ställdes i förhållande till det respondenterna uttryckt upplevdes 

det nödvändigt att precisera de centrala temana närmare och även till viss del flytta om ändra 
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dem. Individens egen roll kunde delas in i två helt olika teman. Dessa två olika teman berörde 

två olika saker det ena var individens självbild som förändrades över tid och det andra var 

betydelsen av att ta ansvar och att ta makten i sitt eget liv. Det som tidigare benämndes som 

andra viktiga saker som påverkat omformningen av livet upplevdes otydligt i förhållande till 

innehållet och behövde på så vis en tydligare beskrivning av vad det egentligen rörde sig om. 

Vid bearbetningen av materialet blev det allt tydligare att ett centralt tema snarare var de 

strategier respondenterna använde sig av för att hantera det dåliga måendet. Betydelsen av 

vändpunkter visade sig allt tydligare då materialet bearbetades, detta knutet till processen av 

förändring, på så vis skapades istället det centrala temat Vändpunkter och processen. Det 

centrala temat andra personer behölls i stort sätt som det var förutom att det gjordes en ändring 

från andra personer till viktiga personer. De centrala temana blev därmed: Självbild, 

Vändpunkter och processen, Ansvar och att ta makten, Strategier samt Viktiga personer. 

Slutligen lästes intervjuerna i sin helhet för att åter se helheten i det respondenterna sagt 

(Kvale, 1997). Artiklar och böcker som använts i uppsatsen har sökts via Mittuniversitetets 

bibliotekskatalog MIMA och via databasen CSA Social Sciences.  

2.4 Etiska överväganden 

Det finns etiska dilemman kring att inhämta personuppgifter. Det är oetiskt då 

intervjupersonerna: tvingas eller blir pressade att deltaga, inte får information om studiens 

syfte, inte visas respekt, eller på olika vis vilseleds genom felaktiga uppgifter. För att undvika 

detta utformades en skriftlig deltagarförfrågan (se bilaga 1), som delgavs respondenterna 

muntligt och skriftligt. Det är viktigt med informerat samtycke, vilket innebär att 

intervjupersonerna får information om undersökningens syfte, information om hur 

undersökningen är upplagd samt information om att de kan avsluta sin medverkan när som 

helst under undersökningens gång. Deltagarförfrågan utformades enligt detta. För att hantera 

uppgifter rörande respondenterna konfidentiellt användes fingerade namn på alla respondenter i 

uppsatsen. Ortnamn har inte använts i uppsatsen utan istället har endast beskrivning såsom 

mellersta Sverige och liten stad används. Personliga uppgifter som kan leda till respondenterna 

har behandlats med försiktighet och vid behov har detaljer ändrats för att inte röja deras 

identitet (Halvorsen, 1992) och (Kvale, 1997).  

 

Konsekvenser för respondenterna av att delta i studien övervägdes både före och efter 

intervjutillfället. Såväl positiva som negativa konsekvenser övervägdes. Själva frågorna som 

ställdes under intervjun var av ett personligt slag. Frågorna lades upp på ett sådant sätt att de 

känsliga och mest personliga frågorna ställdes i mitten av intervjun och intervjun avslutades i 
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positiv anda med frågor kring drömmar och planer för framtiden. Efter intervjun frågades även 

respondenterna hur de upplevt intervjun och om de hade några eventuella frågor. De fick på så 

vis en chans att uttrycka hur de upplevt intervjun. Respondenterna fick även information i 

förväg om att de inte behövde besvara alla frågor om de inte ville (Kvale, 1997).  

3. Tidigare forskning och teoretiska utgångspunkter 

3.1. Inledning 

I detta avsnitt presenteras tidigare forskning relaterat till ungdomars perspektiv på psykisk 

ohälsa. Forskning rörande återhämtning från allvarlig psykisk ohälsa beskrivs där vägen från 

psykisk ohälsa och vad som främjar den framkommer.  Begreppet identitet belyses också 

närmare. Detta för att försöka förstå vad som händer med individen vid förändringar såsom att 

lämna psykisk ohälsa samt för att belysa processen från tonåring till att bli vuxen och vilken 

roll identiteten kan tänkas ha.  

3.2. Ungdomars eget perspektiv på psykisk ohälsa 

Johanssons, Brunnbergs & Erikssons (2007) studie kring ungdomars syn på psykisk hälsa och 

ohälsa beskriver hur de uppfattar psykisk hälsa som en emotionell upplevelse som kan vara 

antingen positiv eller negativ. Den positiva känslan beskrevs av ungdomarna som en känsla av 

att vara lycklig, i harmoni, en känsla av att vara en god person eller ha bra självförtroende. 

Ungdomarna beskrev vidare psykisk hälsa i förhållande till relationer och där ansåg de att det 

var viktigt att vara omtyckt, vara älskad av sina föräldrar och att ha någon att prata med. 

Psykisk ohälsa och den negativa känslan beskrev ungdomarna som en känsla av att vara 

olycklig, att sakna mening och hopp, att känna sig stressad samt att ha en negativ självbild. 

Psykisk ohälsa kopplat till relationer beskrivs som att inte känna sig omtyckt, att vara ensam 

och att vara olycklig hemma. Relationer som ungdomarna refererade till i studien var familj, 

vänner och skola. De ansåg alla att ha en bra familj var viktigt för psykiskt välbefinnande och 

att problem i familjen var en bidragande orsak till att må psykiskt dåligt. I studien framkom 

skillnader mellan könen det fanns dock fler likheter än skillnader. Även Armstrong, Hill & 

Secker (2000) beskriver psykisk hälsa ur ungdomars synvinkel och tar även de upp betydelsen 

av familj och vänner, att göra bra ifrån sig och att ha någon att prata med. Deras artikel tog 

dessutom upp att ha en positiv självbild samt att känna tillhörighet och stöd som viktigt för det 

psykiska välbefinnandet. Ungdomarna i studien ansåg att problem med föräldrar, jämnårigas 

avvisande, mobbing och sorg kunde skapa psykisk ohälsa. Ungdomarna beskrev att vuxna har 

en viktig roll för att de ska få psykisk och emotionell trygghet för att få dem att känna sig 

trygga och omhändertagna, att de vuxna bryr sig. De ansåg att det var viktigt att ha en vuxen att 
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prata med. Burns & Rapees (2006) studie kring ungdomars kunskap om depression och att 

söka hjälp beskriver vilken hjälp ungdomar anser är viktigt vid psykisk ohälsa. Det vanligaste 

svaret de unga i undersökningen uppgav var betydelsen av hjälp från en kurator. Flertalet 

uppgav även att familjen och vänner var viktiga ”hjälpare”. Enbart ett fåtal nämnde hjälp av 

doktor och att söka hjälp via Internet var inget som ungdomarna beskrev, vilket artikeln 

beskriver att andra studier framhåller. 

 

Leaveys (2005) kvalitativa studie kring ungdomars egen upplevelse av sin psykiska ohälsa och 

deras återhämtning beskriver att det finns en brist på kunskap kring ungdomars egen 

upplevelse av psykisk sjukdom. Ungdomarna som deltog i studien upplevde problem med att 

stämplas som psykisk sjuka, vissa beskrev problem med samhällets stereotypa bild av psykisk 

sjukdom. De ansåg även att det var svårt att acceptera sjukdomen. Flertalet upplevde en negativ 

förändring i social status och att de inte längre behandlades lika av vänner och familj efter att 

de fått en psykiatrisk diagnos. De upplevde att deras identitet påverkades på så vis att de inte 

kunde se sig själva bortom den psykiska sjukdomen. Ungdomarna i undersökningen beskrev 

hur de fortsatte vara beroende av föräldrarnas emotionella och materiella stöd längre än vad de 

annars skulle ha varit. Detta minskade deras optimism inför framtida oberoende. De upplevde 

även en negativ påverkan på sociala relationer och skolarbetet. De förlorade vänner och 

flertalet var inte sexuellt aktiva vilket de upplevde var på grund av att de kände sig sårbara. De 

upplevde helt enkelt på flera sätt att de inte kunde göra typiska tonårsaktiviteter såsom att 

”dejta” och göra karriärs- och utbildningsval. Kring strategier för att hantera sin psykiska 

ohälsa uppgav ungdomarna bl.a. att ta medicin regelbundet, att nå insikt kring sin sjukdom, att 

veta när de behövde be om hjälp och att förändring av de sociala relationerna kunde vara 

nödvändigt, såsom att finna stöd i självhjälpsgrupper. Den viktigaste aspekten var dock att nå 

acceptans, acceptera sin psykiska sjukdom för att kunna börja hantera situationen och för att 

kunna gå förbi sjukdomens hinder.  

 

Leaveys (2005) undersökning tar även upp återhämtning och för ungdomarna i undersökningen 

inbegrep begreppet att återskapa en social identitet och det var viktigt för dem att reducera 

inflytandet av den sjukdomsorienterade identiteten. De klarade av att gå in i en 

återhämtningsprocess genom att forma en ny identitet bortom sjukdomens begränsade ram. De 

återintegrerades socialt och hittade strategier för att fortsätta återhämtningen.  Faktorer som 

ungdomarna upplevde möjliggjorde deras återhämtningsprocess var; rätt medicin, rätt terapeut 

(icke dömande), bra doktor (som lyssnar på patienten och accepterar denne precis som den är), 
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stöd från familj samt att delta i frivilligt arbete (kunna ge till andra). Hopp för framtiden ansåg 

ungdomarna var viktigt för att återhämtas, att ha hopp om att utvecklas och fortsätta göra 

framsteg. Tierneys (2008) studie belyser även den vad som är vikigt ur ungdomars perspektiv 

för att må bättre. Undersökningen är baserad på unga flickors upplevelse och behandling av 

anorexi, den framhåller att det är viktigt att professionella behandlar patienten som en person 

och inte ett ”fall”, att de även förstår själva problematiken och tar personen i fråga på allvar. 

Intervjupersonerna ansåg att professionella och andra stödpersoner ska lyssna, visa respekt och 

ha en vilja att förstå. De ansåg att det var viktigt att den professionella hade en förmåga att 

övertyga dem om att det var möjligt att bli bättre. Stöd från familj beskrev intervjupersonerna 

som viktigt. Det beskrev även att för att bli bättre så krävdes det en vilja hos dem själva, att 

vilja bli bra. Resultatet av undersökningen visar även på tecken att faktorer bortom själva 

behandlingen av anorexi var minst lika verksamma som behandlingen och till och med kanske 

än mer verksamma.  

3.3. Återhämtning 

Topor (2005) beskriver i sin bok att många som återhämtat sig från allvarlig psykisk störning 

upplever att återhämtningsprocessen börjar när de upplever att de nått en botten, att när det inte 

kan bli värre så kommer vändningen. De når ett vägskäl där det handlar om att leva eller dö. 

Botten kan bli en trygghet på så sätt att det inte kan bli värre, ett hopp om liv väcks. Det 

handlar om en vändpunkt som kan bestå av flera händelser eller en specifik sådan där individen 

tar makten över sitt liv och fattar ett beslut. Besluta sig räcker dock inte, det krävs agerande 

också och för det kan det behövas stöd från omgivningen. Cohen (2005) beskriver också 

vändpunkter. Majoriteten av de personer som han undersökte i sin studie upplevde en 

vändpunkt. Vändpunkten blev viktig för återhämtningen och beskrevs som ett specifikt tillfälle 

där individen insåg att ingen annan skulle göra så att de återhämtades. Att ta makten över sitt 

liv beskrivs av Hardiman, Lawson & Mancini (2005) och Topor (2005). Cohen (2005) 

beskriver betydelsen av empowerment (stärka individen att ta makten över sitt liv). Mancini 

(2007) och Happnell (2008) beskriver vikten av att individen tar ansvar för sin återhämtning. 

Det menar att det slutligen handlar om individens egen roll. Topor (2005) beskriver att 

återhämtningen är en process, en ojämn resa. Framsteg följs av tillbakagångar. Den inleds av 

olika skäl och olika personer är beroende av olika mycket stöd. Topor (2005) förklarar att 

återhämtning innefattar tre aspekter: känslan av att styra sitt liv, att upptäcka förändringar och 

förbättringar samt att anamma dem i sin identitet och slutligen att komma underfund med att 

det vanliga livet inte alltid är så lätt, att kunna acceptera detta och hantera besvikelsen det kan 

innebära att inse detta. Det är av stor betydelse för individen att finna en egen 
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förklaringsmodell, en förståelse till varför man själv mått psykiskt dåligt samt att finna 

strategier för att hantera sin sjukdom, att lära sig vilka situationer som främjar respektive 

motverkar återhämtningen. Cohen (2005) beskriver också vikten av att finna strategier för att 

hantera det dåliga måendet och för att kunna må bättre. Amour, Bradshaw & Roseborough 

(2007) beskriver att det är viktigt för återhämtningen att individen finner en acceptans inför 

sjukdomen. Cohen (2005) beskriver hur det i återhämtningen skapades en positiv spiral av 

förändring. När individen började se sig själv ur en mer positiv dager så ser även omgivningen 

på dem mer positivt. Detta påverkade individens syn och gav fler positiva konsekvenser för 

individen. Hardiman, Lawson & Mancinin (2005) och Topor (2005) anser att det är viktigt för 

individen att lämna en sjukdomsorienterad identitet för att återhämtas.  

 
Hardiman, Lawson & Mancini (2005), Mancini (2007), Happnells (2008) och Borg et al. 

(2006) beskriver alla att stödjande relationer eller socialt stöd är en viktig faktor. Topor (2005), 

Armour, Bradshaw & Roseborough (2007), Hardiman, Lawson & Mancini (2005), Cohen 

(2005), Happnells (2008), Borg et al. (2005) och Borg et al. (2006) beskriver alla hur 

professionella varit till hjälp för återhämtningen. Borg et al. (2006) och Topor (2005) menar att 

själva relationen med den professionella och dennes personliga drag har större betydelse än en 

speciell metod eller den professionellas befattning. Armour, Bradshaw och Roseborough 

(2007) beskriver vikten av att professionella stod för kontinuitet och stabilitet. Cohen (2005) 

och Topor (2005) menade att det var viktigt med professionella som lyssnade. Borg et al. 

(2005) beskriver att professionella ska bemöta individen med respekt och genuint bry sig om 

individen. Topor (2005) beskrev vikten av att visa ett genuint intresse. Borg et al. (2006) och 

Topor (2005) beskrev betydelsen av att den professionella gjorde något annorlunda än vad som 

förväntades och göra mer än vad som krävs. Det var viktigt att ta sig mer tid än förväntat och få 

personen att känna sig utvald. Topor (2005) belyste även vikten av att vara flexibel beträffande 

tid och kunna ta sig tid då det fanns ett behov hos individen.  Happnell (2008) beskriver också 

betydelsen av att göra något extra och menar att det är viktigt att ta speciella initiativ gentemot 

klienten. Borg et al. (2006) förklarar att det är viktigt att den professionella ser något av värde i 

relationen med individen. Hardiman, Lawson & Mancini (2005) ansåg att det var viktigt att 

professionella och andra stödjande personer ingav hopp.  

 

Topor (2005) belyser att återhämtningen är en individuell process, men den sker i ett socialt 

sammanhang där andra människor har en avgörande roll. Armour, Bradshaw & Roseborough 

(2007), Hardiman, Lawson & Mancini (2005), Happbells (2008), Cohen (2005), Borg et al. 

(2005) och Borg et al. (2006)  beskriver vikten av att ha stödjande relationer med familj, 
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vänner och nätverk.  Borg et al. (2005) beskriver hur det är viktigt med vänner och familj som 

visar acceptans och att ha vänner och eller familj gav en känsla av tillhörighet som var viktig. 

Happnell (2008) beskriver vikten av social samhörighet och delaktighet. Topor (2005) 

beskriver också att det är viktigt att känna acceptans från andra. Borg et al. (2005) beskriver 

vikten av att känna sig behövd av andra, kunna hjälpa andra. Mancini (2007) beskriver att 

jämlika relationer främjar återhämtningen. Borg et al. (2005) beskriver att relationer där det 

både handlar om att ge och att ta emot exempelvis acceptans och kärlek är viktigt. Borg et al. 

(2006) och Topor (2005) menar att relationer såsom dem med familjen blir viktiga för att de 

sträcker sig långt tillbaka i tiden. På så vis kan sådana relationer innebära kontinuitet i tid och 

att de finns där hela vägen. Armour, Bradshaw & Roseborough (2007) menar dock att 

relationer till familjen inte enbart underlättar återhämtningen. Familjen kan ta över för mycket, 

göra det individen ska göra och där igenom hindra utvecklingen framåt. Hardiman, Lawson & 

Mancini (2005), Mancini (2007), Cohen (2005), Hapnell (2008), Borg et al. (2005), Topor 

(2005) och Borg et al. (2006) beskriver hur stöd från andra som upplevt liknande problematik 

var viktigt för återhämtningen. Mancini (2007) menar att de som upplevt liknande problem kan 

hjälpa till att ge strategier för att hantera måendet på och en förståelse för det.   

 

Hardiman, Lawson & Mancini (2005), Mancini (2007), Cohen (2005) och Borg et al. (2005) 

menar att deltagande i meningsfulla aktivteter eller sociala aktiviteter är en annan faktor som 

främjar återhämtningen. Hardiman, Lawson & Mancini (2005) förklarar att sociala aktiviteter 

blir viktig för att bland annat höja självförtroendet, att känna tillhörighet, att våga ta risker och 

att få ny information om sig själv bortom sjukdomen. Borg et al. (2005) beskriver också hur 

sociala aktiviteter hjälper individen att få ny information om sig själv men beskriver även hur 

det ger tillhörighet och kan motverka symtom. Cohen (2005) belyser hur träning kan främja 

återhämtningen och menar att sociala aktiviteter kan fungera som en strategi, ett sätt att hantera 

måendet på, detta för att må bra. Topor (2005) menar att hålla sig aktiverad främjar 

återhämtningen genom att få individen att tänka på något annat och bli distraherad från det 

dåliga måendet. En sådan aktivitet kan exempelvis bestå av att läsa. Topor (2005) beskriver 

även hur det kan hjälpa individen att få formulera sig på olika vis genom att exempelvis måla 

och skriva. Det ger en möjlighet för individen att formulera sig och ge en ram åt det man 

upplever. Armour, Bradshaw & Roseborough (2007) belyser hur återintegration i samhället är 

av betydelse för återhämtningen. Genom exempelvis arbete uppleva sig vara en del av 

samhället. Detta var dock inte helt enkelt på grund av samhällets fördomar och diskriminering. 

Dessa svårigheter med att återhämtas i form av diskriminering från samhället beskrivs även 
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Borg et al. (2005) & Leaveys (2005). Happnell (2008), Hardiman, Lawson & Mancini (2005), 

Mancini (2007), Borg et al. och Topor (2005) har genom sina undersökningar funnit att 

behandling kan vara viktigt för återhämtningen, det är viktigt att individen får känna sig 

delaktig i valet av behandling. Topor (2005) beskriver att medicin är en faktor som både kan 

vara till hjälp och hinder för återhämtningen. Det är viktigt att individen får rätt medicin. 

Hardiman, Lawson & Mancini (2005) beskriver att mediciner kan främja återhämtningen, men 

mediciners bieffekter är ett hinder för den. Topor (2005) tar upp fler faktorer som främjar 

återhämtningen. Tillgång till materiella resurser såsom att ha tillgång till ett tryggt boende och 

pengar främjar återhämtningen bland annat genom att det är viktigt att ha pengar för att kunna 

delta i det sociala livet. Många upplever även att andlighet har varit till hjälp för dem i deras 

återhämtningsprocess.  

3.4. Identitet 

Det finns många olika aspekter rörande identitet, identitet i matematisk mening, identitet 

rörande individens identifikation såsom att tillhöra en vis grupp vilket kan relateras till: 

kulturell identitet, nationell identitet och etnisk identitet. Identitet kopplat till kön, identitet 

relaterat till begrepp såsom självbild vilket rör den personliga identiteten och social identitet 

(Frisén & Hwang, 2006).  Listan kan göras lång, nedan belyses några aspekter av identitet detta 

i social mening samt personlig identitet. Hammarén & Johansson (2007) menar att identitet 

inte bara är ”den du är” utan är det som sammanbinder dig och samhället och ger dig en känsla 

av vem du är, samt anger vem som är lik respektive olik dig. Kristiansen (2000) beskriver att 

identitet innefattar individens bild av sig själv idag, bilden av sin livshistoria samt bilden av sig 

själv i framtiden. Dessa bilder är sammanflätade och utgör individens medvetande om sig själv 

i sin omgivning. Identitet innehåller såväl känslan av likhet som olikhet i förhållande till andra 

människor och är en social produkt. Det är individens nuvarande situation som utgör grunden 

för identiteten, men påverkar och påverkas av livshistorien. Individens historia färgar till 

exempel de möjligheter hon ser i sin nuvarande situation. Identiteten har således en avgörande 

betydelse för vilka val individen gör. Sociala och samhälleliga omgivningens centrala roll för 

uppfattningen av identitet och hur detta i sin tur färgar individens handlingar härstammar från 

symbolisk interaktionistisk teori. Trost & Levins (2004) bok om symbolisk interaktionistiskt 

perspektiv beskriver enligt Stones tankegångar att individens identitet inte är isolerad utan 

beroende av andra människor i omgivningen. Detta kan kategoriseras som en social identitet. 

Människorna i omgivningen påverkar inte individen direkt utan det är individens varseblivning 

och tolkning av omgivningen som påverkar identiteten. Identiteten är mycket 

situationsberoende och omformas ständigt. Vi placerar oss genom vår identitet i förhållande till 
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andra människor där vi ansluter oss med vissa och utesluter andra. Identitet kan på så vis även 

variera beroende på sammanhanget, individen har olika identitet beroende på social situation. 

Detta sker dock inte i ett vakuum poängterar Kristiansen (2000) som förklarar att det finns 

såväl yttre som inre ramar för identitetsutvecklingen. De yttre ramarna, i form av samhället 

individen befinner sig i och dess resurser, påverkar även den identitetsutvecklingen hos 

individen. Samhällets föreställningar och normer har även betydelse för hur individen betraktar 

sig själv. 

 

Den personliga identiteten som Frisén & Hwang (2006) beskriver rör sig kring frågor såsom: 

vem är jag? Vem kommer jag att bli? Dessa frågor följer oss genom livet men är i första hand 

aktuella i tonåren. Sociala, psykologiska och biologiska förändringar sker under denna period. 

Det är först i tonåren som vi rent kognitivt kan börja fundera över frågor av denna typ. Den 

personliga identiteten är vår syn, vår upplevelse på vilka vi tror att vi är, det vi upplever 

särskiljer oss från andra. Det finns olika sätt att se på den personliga identiteten menar Frisén & 

Hwang (2006) där Erikson och Marcias ser identitet som en personlig utveckling medan 

Giddens och Ziehe lyfter samhälleliga faktorer. Ungdomar idag är på många sätt befriade från 

traditioner och förutbestämda rutiner och det blir upp till var och en att hitta sin väg. Det ger 

frihet men å andra sidan en vilsenhet. Frisén & Hwang (2006) förklarar vidare att individen 

sammanfogar en meningsfull och sammanhängande berättelse om sitt liv. Tonåringar kan 

känna sig vilsna och ha svårt att hitta sin väg i livet, detta kan ta sig uttryck på olika sätt. 

Lösningen på detta kan ses som att ungdomen hittat eller börjar forma sin identitet. Identitetens 

innehåll: vem jag upplever mig vara är nära knutet till känslan av mening att skapa mening i 

livet, den mening jag ger mina upplevelser och erfarenheter. Identitet är även kopplat till 

självmedvetenhet och självreflektion, det är dock viktigt att hålla kvar tanken att identiteten 

skapas i samspel med omgivningen. Andra människor visar hur de ser på individen och på så 

vis bekräftas eller avvisas mitt sätt att uppfatta mig själv. Genom den identitet omgivningen 

tillskriver individen tilldelas individen en tillhörighet.  

 

Kristiansen (2000) skriver att Alasuutari menar att individen har ett så kallat självbiografiskt 

medvetande och detta ligger till grund för hur individen konstruerar sin identitet. Människan 

har ett behov av att skapa mening och de flesta har förklaringar till att deras liv ser ut som de 

gör och hittar dessa förklaringar i sin livshistoria. Kristiansen (2000) beskriver att människan 

väljer sina handlingar och att grunden för detta är identiteten som ger ramen åt vilka val 

individen uppfattar som möjliga. Individen handlar utifrån vad han/hon brukar göra, detta i 
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harmoni med identiteten. När individen förändrar sitt liv väljer han/hon att agera annorlunda 

till en början i disharmoni med identiteten. Identitetsutvecklingen sker i mötet med andra och 

dessa ger utrymme för identifikation och bekräftelse. Det är karaktären på dessa som är 

avgörande för om individens identitet kommer att vidmakthållas eller förändras. Uppväxten 

kan ses som identitetsutvecklingens grund men Kristiansen (2000) uttalar detta med viss 

reservation. Uppväxten utgör visserligen starten på identitetsutvecklingen men relationer med 

andra och den process som det innebär för identiteten upphör aldrig. 

 

Munford och Sanders (2008) undersökning om unga kvinnors övergång till vuxenvärlden och 

kring identitet beskriver hur unga upplever hur relationer med andra påverkade dem. 

Relationerna med andra och dess synpunkter reflekterades tillbaka på dem angav ramen för 

vilka de var och vilka de kunde vara. Positiva relationer med andra ger en god självbild. 

Övergången från barn till vuxen är en kritisk period och arbetet för att forma sin identitet är 

intensivt under den perioden. Detta arbete påverkas av strukturella, personliga och kontextuella 

förhållanden som alla på olika vis färgar själva övergången till att bli vuxen. De utmanar sig 

själva och utmanas av omgivningen. Karaktäristiskt för processen är att det delvis är beroende 

av sociala förhållanden som är beroende av tid och plats samt individens själv och ur denne 

utvecklar och ser på sin inverkan. Processen påverkas även av vilket kön individen tillhör. 

Flickors identitetsutveckling anses vara mer beroende av relationer och dess betydelse än 

pojkarnas. Detta innebär att flickor anses vara känsligare för andras beteende och agerande 

vilket kan vara problematiskt i tonåren då identitetsutvecklingen är intensiv. Könet påverkar 

även identiteten genom att ge ram åt vad som utifrån kön anses möjligt för framtiden och 

påverkar vad individen tror sig kunna göra.   

4. Resultat och analys 

4.1. Inledning  

I detta avsnitt kommer resultatet att redovisas och analyseras. Detta utifrån de fyra intervjuerna 

som ägde rum 24-27 november 2008 i mellersta Sverige. Empirin som framkom genom 

intervjuerna analyseras efter hand i hela resultatavsnittet, detta utifrån tidigare forskning och 

begreppet identitet som presenteras i avsnitt tre. Intervjupersonernas har valts att kallas Karin, 

Anna, Tina och Bea, vilket inte är deras riktiga namn. Övriga namn som finns med i citat är 

påhittade. Sammanställning sker under de fem huvudtemana: Självbild, Vändpunkter och 

processen, Ansvar och att ta makten, Strategier samt Viktiga personer. Först och främst görs 
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en presentation av intervjupersonerna. I presentationen belyses: deras liv idag, deras bakgrund, 

det dåliga måendet samt början på vägen ifrån det dåliga måendet. 

4.2. Intervjupersonerna 

Karin är 23 år och Sambo med en man som hon träffade för drygt tre år sedan. Paret har 

tillsammans nyligen fått barn. De bor i ett hus på landet tillsammans med sina hundar. Karin 

mådde dåligt under uppväxten och speciellt under tonårstiden. Hon är uppväxt med en 

tablettmissbrukande pappa och som hon beskriver det en ”medberoende” mamma. Karin har 

fyra syskon två bröder och två systrar, alla är mycket äldre än hon själv. Karin upplevde inte att 

det fanns någon närvarnade vuxen under hennes uppväxt förutom hennes äldste bror som hon 

beskriver som en fadersfigur. Karin blev under låg- och mellanstadiet mobbad i skolan. Det 

dåliga måendet i tonåren bestod av att hon skar sig i armarna, hade självmordstankar och var 

deprimerad. Karin beskriver att hon lyssnade på mycket ”mörk” musik, hade svarta kläder och 

svart smink. Hon var arg speciellt på lärare och hela vuxenvärlden. Karin började i högstadiet 

dricka alkohol och hon rökte även hasch för att som hon beskriver det döva känslorna. Under 

första året på gymnasiet flyttade Karin till en kompis lägenhet och de eskalerade det hela med 

droger och alkohol, efter tre månader flyttade Karin in på ett hem för vård och boende där hon 

kom att stanna ett år. Tiden på boendet förklarar Karin blev den första vändpunkten på vägen 

från det dåliga måendet.  

 

Anna är 22 år och bor i en lägenhet i en liten stad med sin sambo. Hon läser just nu upp sina 

gymnasiebetyg på folkhögskola och skulle vilja utbilda sig till socionom. Anna växte upp med 

båda sina föräldrar och en handikappad storasyster. Anna mådde dåligt under uppväxten och 

speciellt under tonåren. Hon beskriver att hon mobbades i skolan, var deprimerad och hade 

social fobi. Hon skar sig i armarna regelbundet och när Anna var fjorton år gjorde hon ett 

självmordsförsök. Anna började dricka redan som nioåring och prövade i tonåren som hon 

säger i princip alla droger utom heroin. Hon försökte nå fram till de vuxna med hur hon mådde 

genom att snatta och klä och sminka sig i svarta kläder. När hon var sjutton år tog Anna saken i 

egna händer och gick upp på socialkontoret och bad om hjälp. Anna kom så småningom in på 

behandlingshem, vilket hon beskriver som vändpunkten i hennes liv.   

 

Tina 22 år är singel och bor i en liten stad i sin lägenhet. Tina är undersköterska och vikarierar 

som personlig assistent. Tina mådde dåligt under sin uppväxt. Hon växte upp med en mamma 

som hon beskriver som närvarande fysiskt men inte psykiskt och en pappa som flyttade från 

familjen och försvann ur bilden då hon var sex år. Tina har tre helsyskon och två halvsyskon på 
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sin pappas sida. Tina mobbades under sin skolgång. Hon beskriver att hon var arg, frustrerad 

och kände sig övergiven. Ilskan var till en början något hon höll inom sig men sedan blev 

hennes beteende mer utagerande. I femman beskiver hon hur hon fick nog av att säga till lärare 

att de andra mobbade henne då det ändå inte hjälpte. Hon började då agera ut mot sina 

klasskompisar, hon hotade dem när de retades och hon använde även milt fysiskt våld. Tina 

beskriver att hon kände ilska och hon hanterade sitt dåliga mående genom att fly eller agera ut. 

Då Tina är sexton blir hemmasituationen med mamma och deras bråk ohållbar och hon flyttar 

in på ett hem för vård och boende. Efter detta har Tinas mående pendlat, men allt eftersom har 

det psykiska välbefinnandet ökat.  

 

Bea 25 år är singel och bor i sin lägenhet i en liten stad med sin treåriga son. Hon läser idag in 

gymnasiet på en folkhögskola, men planerar att läsa vidare och så småningom bli barnsmorska. 

Bea växte upp med sin storebror och sina föräldrar som skiljde sig när hon var tolv. Bea 

beskriver att hon var mycket blyg som liten och att i tonåren så började hon må allt sämre. Bea 

var deprimerad, hade social fobi och när hon var fjorton gjorde hon ett självmordsförsök.  Efter 

självmordsförsöket kopplades Barn och ungdomspsykiatrin in och genom att Bea snattat så 

kopplades även socialtjänsten in dock var det först när hon började dricka och röka hasch som 

det hände något i form av att Bea fick åka till ett behandlingshem. Detta ledde till en första 

förändring av Beas psykiska mående.  

4.3. Självbild 

Respondenterna beskriver hur de upplevde att omgivningen såg på dem när de mådde dåligt 

och att detta har påverkat deras egen syn av sig själva. Anna sa: 

I början när jag hörde en massa skitsaker, att jag var en hora att jag var lesbisk. Det vill man 
inte höra när man är så liten. Skulle jag höra det idag skulle jag skita i det liksom. Men då var 
det lite större. Att jag var dum i huvudet, var ett missfoster att jag var ful, att jag var fet. I 
början så trodde man inte på det för jag vet att det inte är sant. Men får man höra det varje 
dag i flera år så till slut så tror man på det. Så det var bilden jag hade av mig själv, att jag var 
en fet ful kossa liksom.  
 

Respondenterna upplevde att bilden de hade av sig själva var färgad av det omgivningen sa om 

dem. De tre respondenter som upplevt mobbing under skolgången upplevde att denna bild 

förändrades då de fick kompisar och utifrån hur kompisarna såg på dem. Tina sa: 

Allt eftersom jag började få mer positiv kritik så började jag se mig själv genom deras ögon 
och se genom deras synvinkel genom en spegel eller vad jag ska säga /…/. 
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Den positiva bilden respondenterna upplevde av omgivningen ”smittade” av sig på deras bild 

av sig själva. Munford och Sanders (2008) menar att relationer med andra påverkar individen 

genom att dessa angav ramen för vilken individen var. Frisén & Hwang (2006) beskriver att 

andra människor visar hur de ser på individen och på så vis bekräftas eller avvisas individens 

sätt att uppfatta sig själv. Annas bild av sig själv avvisades av omgivningen och påverkades av 

den.  Trost & Levin (2004) beskriver också omgivningens påverkan på identiteten, men menar 

att det inte är något som sker direkt. Det är respondenternas tolkning av omgivningens bild av 

dem som påverkar deras identitet.  Respondenternas bild av sig själva var negativ, deras 

upplevelse var att omgivningen berättade hur fel de var detta påverkade hur de kom att se på 

sig själva. Precis som Anna beskriver att det till slut inte gick att stå emot, att omgivningens 

bild trängde igenom. Kompisarna som respondenterna sedan fick visade att de ville vara med 

dem, tyckte om dem. Den negativa bilden förändrades sakta till något positivt. Respondenterna 

kunde ge beskrivningar på hur den förändrats över tid och att det skedde stegvis. När de börjar 

uppleva en annan bild från omgivningen påverkas deras självbild, efter hand såg de annorlunda 

på sig själva. Munford och Sanders (2008) beskriver att positiva relationer såsom den positiva 

respons Tina fick av exempelvis sina kompisar ger en god självbild. Cohen (2005) beskriver att 

när individerna började se sig själva i bättre dager såg även omgivningen på dem mer positivt. 

Detta i sin tur påverkade individens syn och gav positiva konsekvenser. Respondenterna i 

denna studie förklarar snarare hur det börjar med att omgivningens positiva bild som smittar av 

sig, men egentligen handlar det i båda fall om en positiv spiral. Det kanske är svårt att säga vad 

som egentligen är början? Individen måste kanske ändras först för att kunna se den förändrade 

bilden hos omgivningen eller så finner individen andra som ser denne ur ett annat perspektiv 

och därmed påverkas individens bild? 

 

 Bea skiljde sig lite från de andra respondenterna i detta avseende. Hon berättar likt de andra att 

omgivningen påverkade hur hon såg på sig själv.  Bea beskrev dock mer kring hur hon under 

den period då hon mådde dåligt tyckte om sina egenskaper men hatade sig själv just för att hon 

inte visste varför hon mådde dåligt, Bea sa: 

Ja, märkligt nog så tyckte jag ganska bra om många av mina egenskaper även om jag 
samtidigt kunde hata mig själv. Jag kommer ihåg att jag tyckte att det var så jobbigt. Vad är 
felet på mig, jag är smart, jag är inte sjuk, jag har ingen allvarlig sjukdom, jag är inte ens 
psykiskt sjuk. Alltså, depression är ju det men jag funkade det var inget fel på mig. Och, ändå 
fick jag inte till det. Det var mycket därför jag hatade mig själv jag hade alla möjligheter att 
lyckas men ändå fick jag inte till det.  
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Bea uttrycker hur hennes oklarhet över varför hon inte lyckades eller varför hon inte mådde bra 

skapar ett hat mot henne själv. Detta enligt henne själv trots att hon hade alla förutsättningar. 

Bea ser sig som smart men detta blir snarare ett hot mot henne då hon på grund av detta 

”borde” kunna. Bea grubblade över vad det var för fel på henne varför det var som det var. 

Frisén och Hwang (2006) som belyser den personliga identiteten menar att identiteten utifrån 

detta perspektiv berör frågor som vem är jag? Speciellt i tonåren sker dessa grubblerier. 

Vilsenheten som detta kan innebära i tonåren kan ta sig olika uttryck. Munford och Sanders 

(2008) menar att övergången till att bli vuxen är en kritisk period. Identitetsutvecklingen är 

mycket intensiv i tonåren.  Respondenternas dåliga mående pågick framförallt under deras 

tonår de upplevde påverkan från omgivningen och även såsom i Beas fall egna grubblerier 

kring sig själv. Förutom detta spelar könstillhörigheten in och Munford och Sanders (2008) 

menar att det finns tecken som tyder på att flickors identitetsutveckling är mer beroende av 

relationer än pojkars. Respondenterna som består av fyra kvinnor beskriver en stor påverkan av 

relationen till andra och hur detta färgat det dåliga måendet, synen på sig själva och andra.  Bea 

beskriver också att hon inte var en del av gemenskapen i skolan. Hon beskriver dock sin egen 

roll i att inte deltaga i gemenskapen på grund av den bild hon hade av omgivningen, Bea sa: 

Jag var en sådan som alla visste vem hon var men som ingen ville prata med typ. Jag gjorde 
inga försök heller att komma in utan jag umgicks med dem jag visste förstod hur det var. 
 
Depression och social fobi det var mina värsta fiender. Jag ville verkligen inte träffa folk. De 
var elaka okänsliga och kalla, kalla var det som jag mest kände från omvärlden. De fanns 
ingen acceptans bara krav överallt och kyla. 
 

Bea beskriver att hon inte kände någon gemenskap med omgivningen, detta påverkat av de 

symtom det dåliga måendet gav.  Trost & Levin (2004) betonar att vi placerar oss genom 

identiteten i förhållande till andra där vi ansluter oss till vissa och utesluter oss från andra. Bea 

placerade in omgivningen som kall och inget att lita på. Hon anslöt sig till dem hon upplevde 

förstod henne och uteslöt sig från den kalla otrevliga omgivningen. Hammarén & Johansson 

(2007) förklarar att identitet sammanbinder individen med samhället och ger känslan av vem 

man är respektive vilka som man är lik respektive olik. Kristiansen (2000) menar att identitet 

ger en känsla av likhet respektive olikhet med andra. Bea höll sig till dem som hon upplevde 

förstod henne. Beas bild av sig själv förändras i processen mot att må bättre och idag beskriver 

hon sin bild av sig själv som: 

Jag ser mig själv som mera vuxen idag och ansvarsfull, gladare mer lättsam. Jag såg allt så 
tungt förut.  
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En nyckel för denna förändring beskriver Bea som: 
/…/. För mig har det hjälpt att sätta namn på grejer ta bort det lite grann från mig. Det är inte 
jag eller det är det väl, eller ja det är det inte, det är sjukdomen. 
 

Bea tycktes inte identifiera sig som sjuk. Hon visste inte vad de var för fel men kunde sedan få 

ett namn på vad det var utan att hon blev ”felet”. I processen ifrån det dåliga måendet var det 

viktigt för henne att få namnge problematiken, lägga den lite utanför sig själv. Förutom Bea var 

det ytterligare en respondent som uttryckte vikten av att kunna namnge felet och lägga det lite 

utanför sig själv.  

 

Leaveys (2005) beskriver hur identiteten påverkas av att må psykiskt dåligt och formas 

därefter. Hardiman, Lawson & Mancini (2005) och Topor (2005) menar att det är viktigt för 

återhämtningen att lämna en sjukdomsorienterad identitet. Respondenterna beskrev inte hur 

deras identitet präglats av en sjukdomsbild. Däremot så blev det även för respondenterna 

viktigt att förändra sin identitet och få en positivare självbild. De upplevde också en identitet 

som var negativt präglad. De upplevde de Bea uttrycker: det var något ”fel” på henne, ett fel 

som hon, när fick namn på det kunde lägga utanför sig själv. 

4.4. Vändpunkter och processen 

Alla respondenterna beskriver någon form av vändpunkt. Respondenterna förklarar hur de före 

vändpunkten på olika sätt försökte nå ut till omvärlden med hur de mådde. Bea gjorde då hon 

var fjorton år ett självmordsförsök vilket ledde vidare till bland annat kontakt med Barn och 

ungdomspsykiatrin. Bea sa: 

/…/.ingen hade pratat om hur man skulle kunna tänkas hantera det, för på BUP dit gick man 
bara och berättade jag mår dåligt, också satt man i en timme och berättade om allt som var 
fel. Också satt det en där som sa; Ja hmm ja ja vi syns nästa onsdag.  
 

Bea upplevde inte att hon fick några verktyg att hantera måendet på utan fokus låg på det 

dåliga måendet i sig. Vändningen kom inte i detta läge. Hon berättar vidare: 

Soc och BUP kom igång ganska parallellt och ja det var mycket prat om vad som eventuellt 
skulle kunna tänkas göras men det blev inte så mycket/…/. 
 

Prat men inget agerade från professionella, det är den bilden som respondenterna gav av 

perioden då de mådde dåligt. Tre av respondenterna började först dricka och sedan ta droger. 

När Bea började ta droger reagerade inte bara omgivningen, de agerade också. Bea sa: 

/…/. BUP och Soc var nästan lite lättade när jag började ta droger för då hade de någonstans 
att göra av mig. Det är ju faktiskt så, för någon som har det lite känslomässigt jobbigt är inte 
lätt att hantera men någon som liksom drogar, ja men bra då skickar vi dig på behandling. 
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Bea upplevde att hon fick hjälp när hon börjat dricka och ta droger, här kom vändpunkten för 

Bea. Bea upplevde att de professionella inte visste hur de skulle agera innan hon började ta 

droger. Själva vändpunkten såg respondenterna som en startpunkt i processen mot att må 

bättre. Anna beskriver sin vändpunkt så här: 

Jag hade varit på konsert och när jag vaknade upp i bilen så ringde min socialassistent och då 
blev jag skitskraj för jag hade ju bara pundat hela sommaren. Så jag började fundera där 
liksom också började jag titta på mina kompisar jag hade då. De levde på att utnyttja systemet, 
manipulera och trixa, så då tänkte jag är det sådär jag vill bli? Är det där mina förebilder? Så 
där började det väl gå upp något ljus /…/. 
 

För alla respondenterna kan vändpunkten på deras psykiska ohälsa kopplas till att de antigen 

kommer in på ett behandlingshem eller hem för vård och boende på grund av att de börjat ta 

droger eller på grund av en ohållbar hemsituation. Vändpunkten kopplar respondenterna nu i 

efterhand antigen till ett eget beslut att så här kan jag inte ha det eller så började de med att 

omgivningen reagerade och agerade.  I det andra alternativet handlade det även om att de själva 

reagerade, men då kom den reaktionen då de väl befann sig på behandlingshemmet. 

Reaktionen bestod precis som Anna beskriver det av någon form av tanke som väcks kring 

framtiden, är det så här jag vill att mitt liv ska se ut? Karin beskriver sin vändpunkt så här:  

Under det första året på gymnasiet flyttade jag in hos en kompis i tre månader och då blev allt 
värre. Vi rökte hasch och drack, men så pratade jag med kuratorn. Jag sa ju inte hur det var 
men hon kunde väl räkna ut ändå. Sedan så blev socialen inblandad och då fick jag flytta in på 
( ett hem för vård och boende) i ett år. Då vände det första gången. 
 

Vändpunkten beskrivs av respondenterna som en start på vägen från det dåliga måendet och i 

Karins fall även som att det blev sämre innan vändpunkten kom. Topor (2005) belyser också 

att vändpunkter varit en viktig del på vägen mot att må bättre.  Vändpunkten ses som en 

specifik händelse eller flera händelser. Detta är något respondenterna i undersökningen också 

upplevt, en serie händelser eller en specifik sådan som blivit en vändpunkt. Topor (2005) 

kopplar vändpunkten till att först nå botten innan vändpunkten kommer. Det är inget som 

respondenterna tar upp. Karin kan se att det blev värre innan det blev bättre men ingen 

upplevde en vändpunkt som påverkats och formats utifrån att först nå en botten. 

Respondenterna förändrade och omformade sina liv tidigt, de lyckades med att vända det 

dåliga måendet rätt snabbt. Topors (2005) undersökning grundar sig på allvarliga psykiska 

problem medan respondenterna upplevt psykisk ohälsa i tonåren. I Topors (2005) 

undersökning utmynnar känslan att nå botten i en vändpunkt medan respondenternas 
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vändpunkt utmynnar från någon form av agerande och eller en insikt från respondenterna, 

deras omgivning eller en kombination.  Cohen (2005) belyser också vändpunkter.  

Alla respondenter beskriver hur deras mående har pendlat och att vändningen skett i en 

process, processen har innehållit tillbakagångar i måendet, framsteg och nya vändpunkter. Bea 

beskriver sin väg mot att må bättre såhär: 

Det gick ju faktiskt ganska snabbt även om de var ju liksom mycket berg o dal-bana, men jag 
hade ju inte haft berg o dal-bana innan då var ju allt ner. Att överhuvudtaget ha toppar tyckte 
jag då var underbart.  
 

Topor (2005) beskriver att återhämtningen är en process där framsteg följs av tillbakagångar. 

Måendet för respondenterna förändrades eftersom och handlar inte om en enda vändpunkt där 

allt förändras över en natt. Alla respondenter beskriver svårigheten som att lämna det gamla 

bakom sig antigen i form av att lämna gamla mönster eller lämna det trygga för att gå in i något 

okänt. Tina beskriver förändringen och svårigheten med att lämna det dåliga måendet så här: 

De nya var ju så skrämmande allt det dåliga var ju så välkänt. Det visste jag precis hur det 
fungerade men de nya positiva var väldigt skrämmande. Samtidigt som jag blev fascinerad av 
det och jag var nyfiken. Men jag hade ju en del bakslag så att säga men ju fler gånger jag var 
inne på den positiva sidan desto längre in vågade jag. Och ju längre tiden gick desto längre 
stannade jag på den positiva sidan. 
 

För respondenterna handlade det om att gå in i något okänt på olika sätt. Svårigheterna låg i det 

okända och att det var lättare att stanna i det som var bekant. Svårigheterna med att lämna det 

dåliga måendet som respondenterna beskriver skiljer sig från den forskning uppsatsen refererar 

till. Armour, Bradshaw & Roseborough (2007), Borg et al. (2005) och Leaveys (2005) beskrev 

hur en svårighet med att lämna det dåliga måendet var diskriminering från samhället. Armour, 

Bradshaw & Roseborough (2007) beskrev problem med diskriminering och vikten av att 

återintegreras i samhället, diskrimineringen gjorde detta svårare. Ingen av respondenterna 

nämnde något om att de upplevt diskriminering, att bli en del av samhället igen eller att de varit 

utanför samhället. De har däremot inte upplevt sig som en del av gemenskapen i skolan och tre 

av respondenterna har blivit mobbade. De tycks på olika sätt även känt sig svikna av vuxna 

som inte hjälpt, men de beskriver inte hur de behövt återintegreras i samhället på något vis eller 

att de varit utanför samhället.  

 

Förändringen och vändpunkten beskrivs dock av respondenterna främst som något positivt. Då 

de frågades om deras liv idag påverkas av deras dåliga mående i tonåren kan alla associera till 

positiva erfarenheter som det gett. Bea sa så här:  
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Jag tycker faktiskt att jag har lättare att se positivt på grejer än vad andra har, jag tänker 
liksom okej det kanske inte är så kul men det ordnar sig faktiskt/…/. Jag tror att det är det att 
jag känt hur det känns att må riktigt dåligt, man kan ju känna sig lite hängig om det är en kille 
som inte gillar en men det funkar/…/.  
 

Respondenterna beskriver hur deras syn på saker har blivit positivare. Tre av respondenterna 

beskriver även hur de upplevt att de kan ha förståelse för andra som mår dåligt då de varit där 

själva.  Karin beskriver det så här: 

/…/. Jag har något i ryggsäcken så om någon kommer och säger ”Du förstår inte” så kan jag 
göra det för jag har varit med om saker själv. Därför funderar jag över vad jag ska jobba med 
för jag har liksom något att dra upp, vet vad jag pratar om.  
 

Två av respondenterna beskriver att de haft sitt jobbiga och att de på så vis inte behöver ta det 

senare i livet. Karin relaterar till just detta och även hur hon upplevt som hon beskriver det sin 

andra vändpunkt: 

 Jag blir fortfarande rädd och paranoid att det ska vända igen. Men nu får jag försöka tänka 
att hela livet till det att jag träffade Ove har det bara varit skit. De har varit få ljusa stunder de 
har varit så mycket, folk som har dött och sådan grejer också vilket gjort att man kommit in i 
svackor igen, unga kompisar som tagit självmord och så. Nej jag tänker att fram till det jag 
träffade Ove var det bara tok hela livet mitt och då började de ordna upp sig på riktigt. De 
måste vara vändpunkten. Jag har haft mitt onda nu för ett tag, nu får det vara. Det måste bli 
bra någon gång.  Det kan inte vara skit hela livet för då är det inte meningen att man ska 
finnas heller. 
 

Karin uttrycker att hon fortfarande kan känna en rädsla för att börja må dåligt igen men att hon 

ser det som att hon haft sitt onda redan. Anna beskriver det så här: 

Att slippa skiten senare i livet, alla får sin skit någon gång, då fick jag ta den nu på en gång så 
kan jag leva sedan, det är ungefär så jag tänker.  
 

Respondenterna tycks hittat sätt att tänka kring det dåliga måendet och dess positiva påverkan 

trots att vägen dit har varit jobbig. Karin relaterar till om det var något hon velat få hjälp med 

eller behövt när hon mådde dåligt: 

Det är så långt tillbaka. Visst, att de i skolan skulle ha reagerat när jag blev mobbad, men kan 
inte säga att något ska ändras. Så för då skulle jag inte sitta här idag med de erfarenheter jag 
har nu. Det känns som något nödvändigt ont för hade det inte varit jag hade det varit någon 
annan unge som fått må dåligt. Då skulle det vara någon annan stackars unge som de hade 
hackat på /…/. Någon annan unge som inte haft en bror att stötta sig på, jag lever ju nu och 
mår bra idag. Jag har tänkt sådär själv, men det som är det är och det är någon mening med 
det, känns det som. 
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Karin upplevde att det fanns en mening med det som hänt, att det jobbiga har burit med sig en 

erfarenhet och de tycktes inte förstå nödvändigheten att fokusera på det som varit utifrån den 

synvinkeln. Frisén & Hwang (2006) belyser vikten av att skapa mening i livet.  

4.5. Ansvar och att ta makten 

Respondenterna beskriver alla vikten av att ta makten över sitt eget liv för att må bättre och att 

ta ansvar för sina handlingar. Anna berättade: 

Jag hällde i mig tre liter vin gick upp på socialtjänsten och sa att såhär är det och jag vill inte 
ha det såhär. Sedan tog det typ ett halvår, sedan kom jag in på behandling /…/. 
 
Anna utryckte aldrig orden jag tog makten i mitt liv men gav detta målande exempel på hur 

hon beslutade sig för att göra något åt sin situation och gjorde det. Bea uttrycker budskapet 

ordagrant: 

Ingen annan kan fixa min lycka mer än jag, ingen annan är ansvarig för min lycka mer än jag. 
 
De finns ingen som kan få mig att må på något speciellt sätt, det händer alltid saker runt 
omkring. Det kan hända något tragiskt eller kul men det är vad man gör med det, hur man 
hanterar det som är det viktiga. 
 
Hardiman, Lawson & Mancini, (2005) och Topor (2005) tar upp vikten av att ta makten i sitt 

eget liv för att kunna må bättre psykiskt. Cohen (2005) beskriver vikten av empowement. 

Mancini (2007) och Happnell (2008) beskriver vikten av att individen tar ansvar för sin 

återhämtning. Topor (2005) beskriver även att känslan av att styra sitt liv är en viktig del av 

återhämtningen. För respondenterna var deras egen roll för att må bättre mycket viktig och i 

centrum för deras förändringsprocess stod att ta makten över sitt eget liv och ansvara för det. 

För respondenterna handlade det i slutändan om dem själv att de började kämpa eller tog ett 

beslut att jag inte vill ha det så här, jag vill må bra. Precis som Anna beskriver att ingen kan 

fixa min lycka mer än jag. Så länge inte respondenterna var med på vägen mot att må bättre 

kunde inge förändring ske. Detta innebar dock inte att de måste börja med deras kraft framåt en 

annan person kunde få individen att se eller hitta denna drivkraft som att inse att jag styr mitt 

liv innebar. Tierneys (2008) undersökning använder inte orden att ta makten i livet, men 

beskriver hur det för att individen ska må bättre krävs en vilja hos individen själv, en vilja att 

bli bra. Vilja ta ansvar och att ta makten i sitt liv handlar om individen, att individen på något 

sätt är med på banan och vill förändra sitt liv. Respondenterna beskriver hur de antigen når en 

punkt eller vartefter inser att de bär ansvaret över vad de gör med sitt liv. Bea sa: 

Det hjälper inte att sätta sig på arslet och må dåligt. Jag kan sitta och må dåligt men jag 
kommer ingen vart med det.   
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Bea upplevde att hon fick en insikt om att det inte hjälpte att sätt sig ner och må dåligt och att 

det blev hennes ansvar att faktiskt resa sig upp och ta tag i saker och ting. Respondenterna 

beskrev att det dock inte alltid är lätt att ta ansvar. Karin sa: 

Det är väl alltid lättare att ta den enkla vägen och dricka eller nåt men det gör jag ju inte idag. 
Idag tar jag tar jag tag i det istället, då kunde man ju bara skita i allt ignorera det, låtsas som 
att allt är jättebra inte ta på det. 
 

Karin beskriver hur det är enklare att välja den lätta vägen och att inte ansvara för sin situation. 

Respondenterna såg dock att det var värt att ta ansvar.  

 

Två av respondenterna uttryckte att de fått kämpa med sig själv och utmana sig att göra saker 

även då de egentligen inte vågade. Bea sa:  

Jag har pressat mig själv många gånger till att gå utanför min trygghetszon och i och med det 
har jag sett att den växer och växer. Alltså idag kan jag göra det mesta som jag tyckte var 
otänkbart förut. Så att medvetet pressa mig själv att göra saker som känns obehagligt att 
liksom acceptera, tillåta mig själv att tycka att det är obehagligt men ändå göra det liksom. Att 
medvetet göra det sådana grejer har gjort ganska stor skillnad. De här med att ta tillbaka 
ansvaret av mitt liv det har varit det viktigaste för mig. 
 
Bea beskriver också just vikten av att ta ansvar och att ta makten över sitt eget liv och att det 

bland annat innebär att pressa sig själv, gå vidare även fast det bär emot. Bea anser även att det 

är viktigt med acceptans, att få känna att det känns jobbigt men att ändå gå framåt ta tag i sitt 

eget liv och fortsätta kämpa. Totalt tre respondenter beskrev vikten av acceptans inför sina 

känslor. Leaveys (2005) och Armour, Bradshaw & Roseborough (2007) tar också upp vikten 

av individens egen acceptans men detta relaterat till acceptans inför sjukdomen. Nå en 

acceptans inför sina känslor och för sin upplevelse av den psykiska ohälsan var dock i fokus i 

båda fallen. För Bea handlade det om acceptans av att det får kännas jobbigt, obehagligt men 

att ändå fortsätta kämpa.  

4.6. Strategier 

Respondenterna har alla uttryckt strategier de använt sig av för att må bättre, men strategierna 

har skiljt sig lite mellan respondenterna. De har även sett själva uttrycket för det dåliga 

måendet som en strategi för att hantera det på och i processen mot att må bättre har strategier 

såsom att skära sig bytts ut mot andra strategier. Anna sa: 

Jag hade liksom oro, ångest, skam, skuld, rädsla för allt. Det var de som malde på hela tiden 
och för att dämpa detta så blev det liksom alkohol, droger och att jag skar mig. 
 
Ja, jag gick och snacka med en kognitiv terapeut och hon gav mig övningar som jag skulle 
göra. Bara det här med att ringa ett samtal var ju värsta pärsen. Jag ville ju nästan hellre dö 
än å ringa ett samtal. Bara sådana där små grejer var ju jättejobbigt så sådana grejer har ju 
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hjälpt mig. Jag kunde inte åka buss.  Jag kunde inte gå på stan för där var det för mycket folk. 
Panikångest liksom. Och nu fungerar jag princip som en normal människa. Vad en normal 
människa nu är men ja. 
 

Citatet ovan är ett exempel på hur Annas strategi att hantera det dåliga måendet förändrades. 

Anna belyser hur hon utmanar sig själv för att må bättre. Leavey (2005) beskriver att strategier 

för att fortsätta återhämtningen var viktiga för att må bättre. Topor (2005) beskriver vikten av 

att finna strategier för att hantera sjukdomen på. Cohen (2005) beskriver också strategiers 

betydelse för att må bättre. Strategierna kunde bestå av att träna, läsa litteratur och att deltaga i 

behandling, vilket är strategier respondenterna i denna undersökning också nämnt. Anna är den 

enda av respondenterna som uttryckt en specifik terapiform som strategi för att må bättre, hon 

sa: 

KBT-terapi det har funkat mest, det har hjälpt mig. 
 

Leaveys (2005), Hardiman, Lawson & Mancini (2005), Mancini, (2007), Happnell, (2008), 

Borg et al. (2005) och Topor (2005) beskriver vikten av behandling i form av exempelvis 

medicin. De framhåller främst delaktigheten för individen i behandlingen och inte en specifik 

behandlingsform. För Anna var det en specifik form av terapi som hon upplevde verksam och 

hur det fungerade som en strategi. Bea beskriver även hon hur en behandlingsform som strategi 

fungerat för henne, men hon kan se hur den både varit till för- och nackdel. I övrigt nämner inte 

heller respondenterna någon specifik behandlingsform. Bea berättar om antidepressiv medicin: 

När jag mådde som sämst då var det liksom som jag var långt ner i en brunn. Men när man tog 
medicin så kom huvudet ovanför vattenytan. Sedan får man liksom jobba med sig själv. Man 
kommer inte längre med medicin. Men den lilla biten gör jättestor skillnad för om man ska 
sjunka eller flyta/…/. Samtidigt tycker jag visst medicinen hjälper en att komma upp en nivå 
men tar också bort udden, topparna. 
 

Ta medicin var en strategi som hjälpte Bea, men hon tyckte inte medicin ensamt hjälpte det 

krävdes mer för att må bättre. Medicinen hade även sina baksidor då hon upplevde att både 

dalarna och topparna i måendet suddades ut, det hjälpte henne att inte må lika dåligt men tog 

udden ur glädjen. Topor (2005) tar upp medicinens betydelse och belyser hur den kan fungera 

både som en hjälp och som ett hinder för återhämtningen. Det är viktigt att individen får rätt 

medicin. Hardiman, Lawson & Mancini (2005) benämner mediciners bieffekter som ett hinder 

för återhämtningen, men att mediciner även kan främja den. Bea beskriver också hur 

medicinen kan vara både till hjälp och vara ett hinder. Medicinen hon tagit gav effekter av att 

dämpa nedstämdheten men den hade sina bieffekter, den dämpade även glädjen. Bea tar även 

upp ytterligare en aspekt kring medicin. Hon ser inte medicin som någon universallösning utan 

 27



som en liten del, inte den viktigaste komponenten, utan de mesta jobbet ansåg hon att hon fick 

göra själv. Bea beskriver inte delaktigheten i beslut rörande medicinering.  

 

Tina beskriver träningen som strategi: 

Jag började träna då vart de ju bättre. Jag kunde ta ut det där och sedan fick jag träningsvärk 
och något annat att tänka på. 
 

Cohen (2005) beskriver hur träning kan vara bra för återhämtningen. Topor (2005) beskriver 

hur aktivitet kan vara viktigt på vägen mot att må bättre genom att distrahera, få individen att 

tänka på något annat. Tina fick genom träningen något annat att tänka på. På så vis 

distraherades hon från det dåliga måendet, men träningen fyllde även en annan funktion, där 

hon kunde få utlopp för sin ilska. Tre av respondenter beskriver dock strategier de använt sig 

av då de mådde dåligt som de upplevde fungerade och som de använder än idag. Två av 

respondenterna beskrev skrivandet och hur det hjälpt dem förut och idag. Anna sa: 

Skrivandet har varit väldigt viktigt för mig. Det är det fortfarande för så fort det är oreda i 
skallen och jag inte vet hur jag mår eller hur jag känner så sätter jag mig ner och skriver ner 
det, så läser jag det och då vet jag att så här är det. 
 

Anna tycks uppleva skrivandet som ett hanteringssätt hon använder då hon mår dåligt ett sätt 

att skapa struktur. Topor (2005) beskriver hur det kan hjälpa individen att formulera sig på 

olika sätt, som att skriva. Strukturering av sina erfarenheter ger en ram till det man upplever. 

Anna fick genom skrivandet en struktur på vad hon kände och tänkte, en ordning och ett sätt att 

uttrycka känslorna på.  Karin beskriver hur musiken som strategi hjälpte och hjälper henne: 

Det har alltid varit musik för mig, det är mycket texterna som gjort en starkare på nåt vis. En 
del låtar är precis som dom är skrivna till mig eller precis som jag skrivit dom själv. Det är 
sådan förståelse, sådana känslor som man själv känner/…/. Få ventilera det på nåt vis, få ut 
det, det är hemskt skönt.  
 

Karin beskriver att musiken som strategi för att hantera känslorna handlar om förståelsen, att 

känna igen sig i musiken och att få utlopp känslorna. Förutom vikten av strategier så menar 

Hardiman, Lawson & Mancini (2005), Mancini (2007), Cohen (2005) och Borg et al. (2005) 

att deltagande i meningsfulla aktivteter eller sociala aktiviteter främjar återhämtningen. Borg et 

al. (2005) beskriver att en aspekt av aktiviteten var att motverka symtom. Respondenterna 

beskrev inte vikten av att delta i en social aktivitet. Strategierna för respondenterna fungerade 

inte likt de sociala aktiviteterna såsom att uppleva tillhörighet med andra. För respondenterna 

handlade dock strategierna ofta om en aktivitet som de ägnade sig åt för att motverka symtom, 

vilket på så vis har en viss likhet med aktiviteterna som beskrivs av bland annat Borg et al. 
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(2005). Cohen (2005) beskriver även att delta i en form av social aktivitet är en strategi för att 

må bra och hantera måendet på.  

 

Behandlingshem eller hem för vård och boende var viktigt för respondenterna, att det 

fungerade som en vändpunkt har redan belysts men något som tre respondenter upplevde att 

tiden på hemmet gav dem en viktig strategi för att må bra, vilket var rutiner. Tina sa: 

Ja men det var ju det här med att få struktur på vardagen liksom. De här med att städa minst 
en gång i veckan, laga mat, träna på det här med ekonomi och försöka få någon slags struktur 
på skolan.  
 

De tre respondenter beskrev att vardagsrutiner blev viktigt och fortsatte vara viktigt för dem för 

att må bra. Tina upplevde att hon fick träna på rutiner då hon bodde på hemmet men att det 

även fanns saker som var mindre bra på hemmet då hon tyckte personalen var inkonsekvent. 

Anna berättar om vikten av rutiner för att må bra då hon kom hem från behandlingshemmet: 

/…/. Det viktigaste för mig i början var rutiner och bröt jag dem så blev det inge bra. Så om 
jag skulle råka vända på dygnet så mådde jag inge bra då sov jag bort en hel dag därefter. 
 

Rutiner såsom mat och sömn beskrevs inte specifikt som viktigt i någon av de studier som 

framkommer i den tidigare forskning som uppsatsen belyser. 

4.7. Viktiga personer 

Alla respondenter har beskrivit hur någon professionell varit till hjälp för dem på deras väg mot 

att må bättre. Topor (2005) belyser att återhämtningen är en individuell process, men sker i ett 

socialt sammanhang där andra människor har en avgörande roll. För respondenterna handlade 

det om deras resa mot att bli bättre men på vägen behövdes hjälp och stöd. Leaveys (2005), 

Tierneys (2008), Topor (2005), Armour, Bradshaw & Roseborough (2007), Hardiman, Lawson 

& Mancini (2005), Cohen (2005), Happnells (2008), Borg et al. (2005) och Borg et al. (2006) 

beskriver alla hur professionella varit till hjälp för återhämtningen. Johansson, Brunnberg & 

Eriksson (2007) använder inte ordet professionella men beskriver vikten av vuxnas roll för 

ungdomar. Vikten av vuxna som bryr sig, är trygga och går att prata med. När respondenterna i 

denna studie beskrivit vad som varit bra med professionella har det handlat mer om deras 

egenskaper som personer än om deras specifika roll som professionell. Borg et al. (2006) & 

Topor (2005) belyser också att relationen med den professionella och personliga drag hos 

hjälparen har större betydelse än en speciell metod eller den professionellas befattning. Två av 

respondenterna beskrev hur den professionella hjälpt dem genom att ha funnits där, brytt sig 

och lyssnat. Armour, Bradshaw & Roseborough (2007) använde inte orden finnas där men 
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beskrev hur det var viktigt att den professionella stod för kontinuitet och stabilitet. Cohen 

(2005), Topor (2005) Leaveys (2005) och Tierneys (2008) belyste vikten av att den 

professionella lyssnade. Anna beskrev hennes kurator i gymnasiet så här: 

Kuratorn på gymnasiet det är väl hon som har lyssnat mest och ja verkligen lyssnat och det har 
känts som hon brytt sig /…/. Hon har liksom funnits där på nåt vis och det är väl ungefär vad 
jag har behövt, veta att något brytt sig för innan hade jag ingen som lyssnade, kändes det som i 
alla fall.  
 

Burns och Rapee (2006) beskriver vikten av en kurator och att denne kan vara till hjälp. Tina 

beskrev även andra aspekter av hennes och hennes gymnasiekurators relation: 

Jag kunde liksom komma dit vara på så jävla uselt humör. Det bara rykte ur öronen på mig 
och ögonen var alldeles svarta och hon hade bara den här nonchalanta stilen liksom. Hon 
bara jaha vad är det som hänt nu då sätt i gång /…/.  Kuratorn satte sig ner på min nivå eller 
ett snäpp neråt så att jag kunde se ner på henne men ändå så visste man undermedvetet att hon 
står högre upp /…/. Kuratorn och rektorn var de som fixade så jag fick mitt 
inackorderingsbidrag även fast jag inte skulle ha fått det för mamma bodde för nära skolan. 
 

Tina tyckte det var mycket värt att kuratorn kunde föra samtalet på hennes nivå och möta 

henne där hon var. Tina visste vilken ”maktrelation” som fanns men att kuratorn försökte skapa 

en ömsesidig relation. Tina fortsätter vidare att beskriva deras relation: 

I ett pass av våra möten så satt jag hos henne med skolböckerna också pluggade jag och hon 
satt där och skrev några dokument. Också kunde jag fråga henne om jag inte hängde med/…/. 
Jag kunde sitta där och plugga. Hon tog sig tid och verkligen lyssnade. Ett annat pass då åkte 
vi upp på affären och köpte muggar, tallrikar, djuptallrikar, assietter och en skål och sådant 
man ska ha till lägenheten /…/.  Hon engagerade sig så mycket mer än bara i mitt psykiska 
mående. De var liksom de här med att hon fanns där såväl psykiskt som fysiskt. De tyckte jag 
var underbart.  
 

Tina beskriver hur kuratorn gick utanför det förväntade, hur hon tog sig tid och båda citaten 

berör hur kuratorn även hjälpte till med andra faktorer i Tinas liv bortom samtalen. Detta är 

något som de övriga respondenterna inte nämnde. Borg et al. (2006) och Topor (2005) beskrev 

vikten av att den professionella gjorde något annorlunda än vad som förväntades och göra mer 

än vad som krävs som att ta sig mer tid än förväntat och få personen att känna sig utvald. 

Topor (2005) belyste även att vara flexibel beträffande tid och kunna ta sig tid då det fanns 

behov.  Tinas kurator tog sig inte bara tid efter det behov Tina hade utan använde även tiden 

utifrån de behov Tina hade, såsom att hjälpa till med skolarbete och handla porslin. Happnell 

(2008) beskriver vikten av att göra något extra och ta speciella initiativ gentemot klienten.  

Tinas kurator gick förbi det som förväntades av hennes roll och hon gjorde mer och något 

annorlunda. Detta såväl med att ta sig tid som att utföra uppgifter som var till hjälp för Tina 

men som inte nödvändigtvis var något hon utifrån sin roll som kurator var tvungen att göra. 
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Tina fick känna sig speciellt utvald. Hon upplevde att kuratorn gjorde något extra för henne 

såsom att hjälpa till med inackorderingsbidrag. Detta trots att hon inte var berättigad till det då 

hennes mamma bodde för nära.  

 

Två respondenter beskriver hur de tyckt att de som varit bra med den professionella har varit 

att hon var hård när det behövts och vågat ställa krav. Bea beskriver hur en terapeut på 

behandlingshemmet hon bott på hjälpte henne: 

/…/. Vi hade en fullständigt sinnessjuk terapeut höll jag på att säga, men hon var bra på det 
hon gjorde /…/. Det var första gången som jag kan komma ihåg att någon såg vad jag höll på 
med och satte stopp. Jag bara körde rakt ner hela tiden och hon bara stannade upp mig. Jag 
blev liksom stående ett tag i livet och undrade vad i hela helvete jag skulle göra nu. Men det 
var jättenyttigt för det jag hade gjort hittills funkade ju inte.  
 
Jag var verkligen så jävla förbannad på henne och hon liksom la tillbaka allt ansvar på mig 
/…/.  
 

Bea beskriver vikten av att terapeuten vågade sätta stopp, säga ifrån och lägga ansvaret på 

henne och hur hon blev viktig för att förändringen skulle komma till stånd för hennes del. Detta 

med att vara hård och ställa krav som ett viktigt drag hos professionella är inget som studierna 

som refereras till i uppsatsen framhåller. 

 

Respondenterna anser att det hjälpt dem att må bättre genom att känna sig omtyckta, de har då 

relaterat till kompisar eller en partner som hjälpt dem för att må bättre. Tina sa: 

I gymnasiet började jag umgås med en tjej som accepterade mig för den jag var. Hon såg mig 
som rolig, kul att umgås med, påhittig och snabbtänkt.  
 

Johansson, Brunnberg & Eriksson (2007) beskriver även vikten av att känna sig omtyckt för att 

må bra psykiskt. Tina beskriver även hur hon upplevde att hennes rektor visade att hon tyckte 

om henne och att det var hennes sätt att bemöta henne på som var till hjälp. Tina förklarar sina 

tankar om rektorn så här: 

Jag kan åka dit imorgon och hon skulle kunna säga mitt namn. ”Hej Tina, det var länge sedan, 
hur är det?” Jag får en känsla av att hon alltid blir glad när jag kommer dit och hälsar på.  
 

Tina upplevde sig som en individ inför rektorn en individ hon skulle kunna komma ihåg och 

namnge. Borg et al. (2006) beskriver vikten av att den professionella hittar något av värde i 

relationen med indivden. Tina upplevde det som att kuratorn såg något hos henne, att hon hittat 

något hos Tina som hon gillade. Rektorn bemötte i alla fall Tina så att hon fick den känslan. 

Borg et al. (2005) skriver att det är viktigt att professionella ger ett respektfullt bemötande och 

 31



att de genuint bry sig om individen. Topor (2005) beskriver vikten av att den professionella 

visar ett genuint intresse. Tina upplevde att hon fått och skulle få ett bra bemötande av rektorn. 

Rektorns agerande upplevdes som genuint och med värme. De fanns som Tina upplevde det en 

äkthet i rektorns sätt att agera.  

 

Alla respondenter förklarar hur relationer med en partner eller kompis hjälpt dem att må bättre, 
Anna berättade: 
Det är mina vänner som hjälpt mig, de har varit ett stöd /…/. De fanns alltid där dygnet runt 
vad det än var kunde jag ringa dom. De var skit desamma om de var på jobbet de svarade 
ändå när jag ringde. 
 

Vännerna som fanns där och stöttade beskrivs av Anna. Samhörighet var något som var viktigt 

för alla respondenter. Happnell (2008) beskriver vikten av social samhörighet. Tre av 

respondenterna var mobbade och inte med i den sociala samhörigheten, men fann i gymnasiet 

nya vänner. Tina berättade dels om att först inte ha vänner och sedan vad vännerna betytt: 

De enda vännerna jag hade, eller jag hade inga riktiga vänner, de var det att jag dög när 
ingen annan hade tid. 
 
I gymnasiet träffade jag Kristine. Med Kristine spelade det ingen roll, jag kunde gå runt i 
mysbyxor och kängor eller tighta jeans och höga stövlar det spelade ingen roll för hon såg 
mig. 
 
Kompisarna har liksom fått mig att inse att jag inte är så jävla värdelös. Så livet blir ju lättare 
med kompisar. Jag kan liksom gå på stan och så kan jag få för mig att jag ska ringa någon av 
dem och då har de oftast tid att prata.  
 

Tina upplevde sig utanför i skolan men fann sedan vänner som blev viktiga för henne och för 

att hon skulle må bättre. Vännerna accepterade henne för den hon var, fanns där, tyckte om 

henne och lyfte fram hennes positiva egenskaper. Borg et al. (2005) beskriver hur det för 

återhämtningen var viktigt med vänner och familj som visade acceptans och att ha vänner och 

eller familj gav en känsla av tillhörighet. Förutom samhörighet beskrev även respondenterna att 

acceptans var viktigt. Johansson, Brunnberg & Eriksson (2007) belyser vikten av att ha 

relationer med andra såsom kompisar för att må bra psykiskt. Armstrong, Hill & Secker (2000) 

beskriver vikten av relationer med andra, att känna tillhörighet och stöd som viktigt för det 

psykiska välbefinnandet. Burn och Rapee (2006) beskriver vikten av vänner och familj 

beträffande vilka som kan vara till hjälp vid psykisk ohälsa. Armour, Bradshaw & 

Roseborough (2007), Hardiman, Lawson & Mancini (2005), Happbells (2008), Cohen (2005), 

Borg et al. (2005) och Borg et al. (2006)  beskriver vikten av att ha stödjande relationer med 

vänner och nätverk.  Bea beskriver vilka som varit till hjälp för henne: 
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De var de andra tjejerna i behandlingen. Vi var väldigt nära varandra. Alla hade nästan 
samma upplevelser det var verkligen ett jättestort stöd. Man kunde säga: ja idag har jag en 
dålig dag men det är rätt okej ändå och alla förstod vad jag menade. Allting var okej med dom 
liksom.  
 

Bea beskriver samhörigheten med de andra tjejerna i behandlingen och hur de hade acceptans 

inför varandra. I Beas fall var det samhörigheten med andra som upplevt samma sak som var 

viktig. Leaveys (2005), Hardiman, Lawson & Mancini (2005), Mancini (2007), Cohen (2005), 

Hapnell (2008), Topor (2005), Borg et al. (2005) och Borg et al. (2006) beskriver hur stöd från 

andra som upplevt liknande problematik var viktigt för återhämtningen. Mancini (2007) menar 

att de som upplevt liknande problem kan hjälpa till att ge strategier för att hantera måendet på 

och en förståelse.  Förståelsen för varandra är något Bea beskrev som en viktig komponent av 

relationen med de andra tjejerna i behandlingen. Bea anser att för att må bra är det viktigt med 

ömsesidiga relationer, hålla sig till relationer som gynnar välbefinnandet, hon sa: 

Hålla sig till människor som jag känner att jag får ut något av alltså inte bara jag får ut 
någonting av men att det känns som en schysst relation. 
 

Mancini (2007) beskriver vikten av jämlika relationer, vilket kan relateras till det Bea sa: att ha 

en relation där båda parter får ut något av relationen. Borg et al. (2005) beskriver vikten av 

relationer och att ta emot och kunna ge tillbaka. Tina beskriver hur en ömsesidig relation har 

varit viktig för henne hon beskriver relationen till sin kompis och hur den hjälpt så här: 

Jag var jätteglad att jag hittade Angelica när jag gjorde det för jag tror att annars hade det 
nog gått illa för oss båda /…/. Jag behandlade henne som en vuxen människa, hon var tretton 
och jag var arton, ja som en individ.  Jag är någon slags lillmamma snedstreck storasyster 
/…/. Det har påverkat mig mycket positivt för då har jag känt att det finns faktiskt någon som 
kan lita på mig. Att jag inte bara är en reservkompis. 
 

För Tina var det viktigt att finnas där för någon annan och de blev på så vis blivit viktiga för 

varandra. Borg et al. (2005) beskriver vikten av att känna sig behövd av andra och kunna hjälpa 

andra. Familjens påverkan på vägen mot att må bättre har inte varit problemfri för någon av 

respondenterna, två av respondenterna hade idag ingen kontakt eller en näst intill obefintlig 

kontakt med sina föräldrar. De andra två respondenterna hade kontakt med sina föräldrar idag. 

Johansson, Brunnberg & Eriksson (2007) beskriver ur ungdomars perspektiv att familjen var 

viktig för att må bra och att problem i familjen kunde bidraga till psykisk ohälsa. 

Respondenterna hade på olika sätt problem med familjen och såg detta som en bidragande 

orsak till det dåliga måendet. Respondenterna lyckades dock finna ett psykiskt välbefinnande 

så gott som utan familjens stöd. Armstrong, Hill & Secker (2000) Leaveys (2005) och Tierneys 

(2008) beskrev även de, vikten av familjens stöd ur ungdomars perspektiv. Armour, Bradshaw 
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& Roseborough (2007), Hardiman, Lawson & Mancini (2005), Cohen (2005), Borg et al. 

(2005) och Borg et al. (2006) beskriver också vikten av familjen, detta utifrån återhämtning. 

Armour, Bradshaw & Roseborough (2007) menar dock att familjen inte enbart underlättar 

återhämtningen, utifrån att de kan ta över för mycket. Problemet respondenterna upplevde var 

de motsatta, då de hade velat att deras föräldrar reagerat mer och inte mindre. Bea är den enda 

som nämner att hon upplevt att hennes föräldrar varit till hjälp för henne men då beskriver hon 

hur de är till hjälp idag. Bea sa: 

Bit för bit har jag fått bättre relation med mina föräldrar. Sedan jag fick barn har jag fått 
jättemycket stöd från mina föräldrar speciellt min pappa, vilket jag inte trodde. Men det är en 
annan relation nu inte barn förälder utan mer vänskap tror jag.  
 

Karin har upplevt ett stöd från sin äldre bror hon beskriver hur han har varit till hjälp: 

Ja min brorsa han har alltid funnits där för mig, han lärde mig att det var okej att känna 

känslor. Han tog aldrig avstånd från mig. Det gjorde han aldrig.  

 

Borg et al. (2006) och Topor (2005) beskriver om hur långa relationer såsom de inom familjen 

blir viktiga för återhämtningen då de står för en kontinuitet som sträcker sig långt tillbaka. 

Vikten av att ha någon som står vid sidan av personen, finns där. Karin beskriver hur hennes 

bror alltid funnits där oavsett vad hon har gjort så har han stannat kvar. Hennes bror har stått 

för kontinuitet och acceptans.  Tre av respondenterna har idag på olika sätt bildat en egen 

familj. Bea är idag mamma, hon beskriver hur hennes son hjälpt henne att fortsätta må bra: 

De har förändrat mig jättemycket för förut kunde man välja att ligga kvar i soffan men nu går 
inte det då kommer någon och hoppar på en. Det kanske låter syniskt men jag tar det som 
något positivt. Jag har fått lära mig att bita ihop. Jag tycker det är skitbra för jag har fått lära 
mig, nu lägger jag det här åt sidan, för nu är det dehär som är viktigast. 
 

Sonen gör att Bea måste få vardagen att fungera och lärt henne vikten av att bita ihop. Detta 
kan relateras till Tinas tidigare resonemang beträffande vikten av att vara behövd av någon.  

5. Sammanfattning och diskussion 

Syftet med uppsatsen var att beskriva och fånga individers egen upplevelse av att ha mått 

psykiskt dåligt i tonåren samt vägen från det dåliga måendet. Detta med fokus på deras 

upplevelse av att lämna det dåliga måendet och att gå mot ett psykiskt välbefinnande. I 

uppsatsen har såväl etiska som metodologiska överväganden gjorts. Studien har genomförts 

men hjälp av halvstrukturerade intervjuer. Jag har inte själv de erfarenheter som 

respondenterna har beträffande psykisk ohälsa och har försökt att gå in med en respektfull 

inställning till respondenterna. Ett kritiskt förhållningssätt till mina egna antaganden har 

tillämpas, dock går det inte att bortse från att min närvaro påverkat resultatet. För att försöka 
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kartlägga den analytiska generaliserbarheten av urvalet har två aspekter belysts. 

Respondenterna har tillfrågats om de anser sig vara lika eller skilja sig från andra ungdomar 

som mått dåligt. Aspekter rörande ungdomar som mår dåligt generellt har undersökts och 

jämförts med aspekter rörande respondenternas förhållanden. Inga tecken på att respondenterna 

skiljer sig på något väsentligt vis från andra ungdomar som mått psykiskt dåligt hittades. 

Bearbetning av data skedde via meningskoncentrering. Fyra respondenter ingick i urvalet. 

Dessa valdes ut genom strategiskt urval. Respondenterna var vuxna kvinnor som upplevt 

psykisk ohälsa i tonåren, men som anser sig ha psykiskt välbefinnande idag. Syftet var inte att 

belysa kvinnor specifikt eller att belysa psykisk ohälsa utifrån kön, men urvalet resulterade i 

fyra kvinnor som ville ställa upp på en intervju. Teorier och tidigare forskning som använts i 

uppsatsen är forskning kring ungdomars perspektiv på psykisk ohälsa, återhämtningsforskning 

samt begreppet identitet. Personuppgifter har behandlats konfidentiellt. Konsekvenser för 

respondenterna av att delta i studien övervägdes både före och efter intervjutillfället. 

 

Syftet utmynnade i två frågeställningar. Dessa har besvarats i avsnitt fyra, resultat och analys. 

Respondenternas livssituation, idag och under den period de mådde dåligt berörs i 

beskrivningen av intervjupersonerna och även vartefter i resultat- och analysavsnittet detta då 

respondenternas förändringar över tid belyses. I resultat- och analysavsnittet framkommer även 

hur det gick till när intervjupersonerna började må bättre och vilka faktorer som hjälpt. Själva 

vägen från det dåliga måendet, svårigheter med att lämna det dåliga måendet, vändpunkter, 

respondenternas förändrade självbild, strategier respondenterna använder och använt sig av, 

betydelsen av makt och ansvar samt personer som gynnat vägen från psykisk ohälsa beskrivs. 

Respondenterna uppvisade såväl likheter som skillnader från varandra och från den tidigare 

forskningen som belyses i avsnitt tre.  

 

Respondenterna beskrev en förändrad självbild. De beskriver hur deras självbild omformades 

då de mådde dåligt och hur den omformades till en mer positiv bild de idag upplever sig ha. 

Respondenterna beskrev hur deras bild var påverkad av omgivningen. De kunde beskriva hur 

självbilden var beroende av omgivningens reaktioner. Detta var i enlighet med vad som 

beskrivs kring begreppet identitet i uppsatsen av exempelvis Kristiansen (2000). Tilläggas bör 

dock att det som framkommer i uppsatsen kring begreppet identitet inte på något sätt är 

komplett. Det är snarare några sätt att se på begreppet identitet. Identitet är ett begrepp det 

finns mycket skrivet om och det har varit svårt att utifrån uppsatsens ram fånga allt rörande 

begreppet identitet. Bea skiljde sig från de övriga respondenterna rörande självbild då hon 

 35



beskrev hur hon kunde se positivt på sin förmåga och att hatet mot sig själv låg i hennes 

oförmåga att finna svar på varför hon trots sina styrkor inte lyckades Varför hon mådde som 

hon gjorde. Upplevelsen med den förändrade självbilden som alla respondenter belyser har 

dock både likheter och skillnader från återhämtningsforskningen. Topor (2005) exempelvis 

menade att det är vikigt att lämna en sjukdomsorienterad identitet. I respondenternas 

beskrivningar och i Topors (2005) handlade det om att lämna en negativ identitet men 

respondenterna beskriver inte hur de haft eller har en självbild kopplad till en psykisk sjukdom. 

Respondenterna omformade sina liv tidigt och detta kanske kan ha en inverkan på att de inte 

anammat ohälsan i identiteten? 

 

Respondenterna beskrev hur processen mot psykiskt välbefinnande innehöll en vändpunkt. 

Något som blev tydligt var hur de före vändpunkten på olika sätt försökt nå ut till omgivningen 

med att de inte mådde bra, men sättet de kommunicerade på fick inget gehör. Respondenterna 

beskriver hur ingen såg, hur professionella pratade om att göra något men inte agerade. För tre 

respondenter fick droger och alkohol ”fart på agerandet”. Exempelvis så beskriver Bea hennes 

upplevelse av passiva vuxna och professionella som när hon börjar ta droger ”då visste vad de 

ska göra med henne”. Hon beskriver hur de blev lättade. Hon hade börjat ta droger och därmed 

fanns det ett ”fack” att stoppa henne i. Vändpunkten beskriver alla respondenter som en 

specifik händelse eller som en serie händelser som ledde till agerande från dem själva och eller 

omgivningen. Det handlade dock till sist om deras egen roll och hur de började fundera över 

om de ville ha det så här. Kring detta fanns det likheter med tidigare forskning. Topor (2005) 

och Cohen (2005) belyste återhämtning i liknade ordalag. Förutom att Topor (2005) beskrev 

hur vändpunkten ofta var sammankopplad med att först nå en botten där det inte kunde bli 

värre. Respondenterna beskrev inte detta. Respondenterna vände som sagt sitt mående ganska 

tidigt i livet. Alla respondenter beskrev även att själva omformningen av livet och perioden 

mellan vändpunkten eller första vändpunkten var allt annat än spikrak, det fanns med- och 

motgångar. De jobbiga med att lämna det dåliga måendet handlade främst om att gå in i något 

okänt som på så vis var ovant och skrämmande. Detta skiljer sig från Armour, Bradshaw & 

Roseborough (2007), Borg et al. (2005) och Leaveys (2005) resonemang som belyser att 

diskrimineringar från samhällets sida har varit ett problem. Gemensamt för alla respondenter 

beträffande processen mot ett välbefinnande var att de lyckades hitta ett sätt att tänka kring det 

dåliga måendet. De såg perioden då det mådde dåligt som en erfarenhet som även haft positiv 

inverkan på deras liv. 
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För respondenterna var det viktigt att ta makten över sina liv för att må bättre. De handlade om 

att lämna tonåren och det dåliga måendet som på många sätt var kravlöst och där de inte tog 

ansvar för att gå in i ett psykiskt välbefinnande och ett ansvarstagande vuxenliv. För att göra 

denna övergång så betonade respondenterna vikten av att ta makten i sitt eget liv samt att 

uppleva och ta ansvar över sin situation. Makt och ansvar fick en avgörande betydelse. Detta 

var respondenterna inte ensamma om att beskriva. Flertalet källor såsom Topor (2005) och 

Cohen (2005) berörde vikten av att ta makten i sitt eget liv för att gå mot att må bättre psykiskt, 

även om de använde olika ord för det. Mancini (2007) och Happnell (2008) belyste vikten av 

att ta ansvar.  

 

Respondenterna beskrev strategier som de använde för att hantera måendet på och för att må 

bättre. Här skiljde sig respondenterna åt då de beskrev olika strategier. Syftet med att använda 

strategierna var dock desamma. De användes för att hantera måendet på som att distrahera sig 

från det dåliga måendet eller att hitta konstruktiva sätt att hantera måendet på. Alla 

respondenter beskrev hur de alltid använt sig av strategier för att hantera måendet. Vissa 

strategier var konstruktiva såsom att läsa en bok medan andra var dämpade för stunden men 

inte hjälpte i längden såsom självskadebeteende. Leaveys (2005), Topor (2005) och Cohen 

(2005) beskrev också vikten av att finna strategier för att hantera det dåliga måendet på. Tre av 

respondenterna beskrev vikten av vardagsrutiner exempelvis gällande mat och sömn, detta var 

inget som de källor som refereras till i tidigare forskning tagit upp.  

 

Andra personer var viktiga för respondenternas välmående och väg mot att må bättre. Dessa 

”andra personer” var professionella och vänner. Beträffande familjen upplevde respondenterna 

med några få undantag att de inte främjade deras positiva omformning av livet. Såväl 

professionellas egenskaper, familjen och vänners positiva roll för återhämtningen belyses av 

flertalet källor såsom Borg et al. (2006). Respondenterna beskrev olika egenskaper hos 

professionella och vänner som de upplevde hjälpt dem. Alla respondenter beskrev dock vikten 

av samhörighet med andra. Detta beskrivs av flertalet artiklar som uppsatsen refererar till 

exempelvis Borg et al. (2006). Två av respondenterna beskrev hur det hjälpt dem att den 

professionella varit hård och bestämd. Detta till skillnad från den tidigare forskning som 

uppsatsen refererar till.  Det finns som sagt både likheter och skillnader mellan den tidigare 

forskningen och respondenterna. Gemensamt är att andra personer fyller en viktig roll för att 

individen ska må bättre.  
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De visade sig svårt att finna tidigare forskning kopplat till detta ämne. Detta har begränsat 

antalet användbart material att koppla till uppsatsen utifrån psykisk ohälsa i tonåren och vägen 

bort från den. Återhämtningsforskningen fokuserar också på vägen från det dåliga måendet 

med rör sig ofta kring allvarlig psykisk ohälsa.  Detta gör dock ungdomars väg från psykiska 

ohälsa till ett viktigt område att studera närmare. Jag anser att detta är ett angeläget område för 

fortsatt forskning. Studera och fördjupa sig i vad som främjar vägen från psykisk ohälsa just i 

tonåren exempelvis beträffande professionella. Detta för att öka kunskapen och hindra den 

passivitet som respondenterna beskriver att de upplevt hos vissa professionella. Försöka 

fördjupa och närmare utforska de professionellas roll för ungdomar som mår psykiskt dåligt. 

Hur professionella kan hjälpa istället för att de unga ”ska behöva ta droger för att synas”.  

 

I uppsatsen har det gått att koppla mycket av det respondenterna sagt med 

återhämtningsforskningen och likheterna tycktes vara fler än olikheterna. Det tycks dock finnas 

en skillnad på vissa punkter som jag nämnt ovan. Upplevelsen av svårigheter med att komma 

in i samhället och känslan av att nå en botten före vändpunkten beskrivs i 

återhämtningsforskningen nämns exempelvis inte av respondenterna. Respondenterna gör sin 

omformning tidigt i livet. Det dåliga måendet tog fart i tonåren och när de äntrar vuxenlivet är 

deras väg mot att må bättre redan påbörjad. Detta har fått mig att fundera: Behöver det 

undersökas närmare vad som är problematiskt för ungdomar med att omforma sina liv och gå 

mot psykiskt välbefinnande? Finns det en skillnad som är beroende på grad av psykisk ohälsa 

och utifrån ett tidsperspektiv och i så fall påverkar det svårigheterna och behoven individen 

upplever då denne ska omforma sitt liv?  

 

Det är svårt att bedöma hur stora slutsatser som kan dras från denna studie då det inte finns så 

mycket tidigare forskning kring ämnet. Slutsatsen utifrån uppsatsen är dock att det finns 

faktorer som främjar vägen från psykisk ohälsa i tonåren. Processen är inte spikrak men den 

startar med en vändpunkt och bär med sig nyttiga erfarenheter och utveckling. Omgivningen är 

mycket viktig för att processen från det dåliga måendet ska komma till stånd, det är viktigt att i 

alla fall någon kompis och vuxen finns där och bryr sig. Undersökningen ger hopp då det har 

en avgörande betydelse vad en enda person/professionell gör för individen som mår dåligt. I 

centrum står dock individens egen roll, där denne tar makten över sitt liv och upplever ansvar 

inför det, detta för att få uppleva det respondenterna beskrivit att: ”Idag mår jag bra”.
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Bilaga 1 
 
Hej! 
 
Jag söker 4-5 personer som skulle kunna tänka sig att delta i en studie om hur det 

kan vara att må psykiskt dåligt i tonåren, men framförallt hur vägen ifrån det dåliga 

måendet till att må bra har varit. Detta bl.a. för att olika professionella som möter 

ungdomars som mår psykiskt dåligt ska kunna se vad som kan vara viktigt för 

ungdomars så att de kan få stöd och hjälp att må bättre.  

 

Undersökningen kommer att genomföras genom enskilda intervjuer. Intervjun 

kommer att ta ca en timme. Intervjuerna kommer att utföras vecka 48 men mer 

ingående om tid och plats kommer vi gemensamt överens om utifrån vad som passar 

dig.  

 

Deltagandet är frivilligt och du kan när som helst avbryta din medverkan. Jag 

kommer att använda bandspelare under intervjun med din tillåtelse, detta kommer att 

förstöras efter att uppsatsen är klar. Alla uppgifter kommer att behandlas 

konfidentiellt, vilket betyder att inga personliga uppgifter såsom namn, ort etc. att 

spridas vidare eller finnas med i själva uppsatsen där jag kommer att skriva om 

studien.  

 

Jag som kommer att genomföra denna studie heter Sofia Lind och studerar till 

Socionom på sista terminen. Studien kommer att ske under vetenskaplig 

handledning och kommer läggas fram som akademisk uppsats vid Mittuniversitet i 

Östersund. 

 

Om det är något som du undrar över så kan du höra av dig till: 

 

Sofia Lind telefon: 070 3981681 eller mail adress: sobe0501@student.miun.se 

Eller så kan du kontakta min handledare Magnus Ottelid på telefon: 063 165511 eller 

mail adress: magnus.ottelid@miun.se  

 

Med vänlig hälsning Sofia Lind 

 

mailto:sobe0501@student.miun.se
mailto:magnus.ottelid@miun.se


Bilaga 2 
 
Intervjuguide  
 
Bakgrund social situation: 
Ålder  
Sysselsättning 
Familjesituation  
Intressen  
 
Livet innan  
Kommer du ihåg tiden innan du började må psykiskt dåligt, hur såg ditt liv ut då? 
 
Hur såg relationen till kompisar, vuxna, familj ut innan du började må dåligt? 
 
Vad gjorde du på fritiden? 
 
Hur gick det i skolan med skolarbetet och kompisar?  
 
Hur beskriver intervju personerna sitt liv då de mådde psykiskt dåligt? 
Kommer du ihåg hur det var när du började må dåligt? Var det något speciellt som 
förändrades? 
 
Vad tror du själv var orsaken till att du började må dåligt? 
 
Hur såg vardagen ut för dig under den period som du mådde psykiskt dåligt?  
 
Hur skulle du beskriva hur du upplevde ditt dåliga mående? 
 
Hur såg relationer till andra, familj, vänner, i skolan etc. ut under denhär perioden? 
 
Hur såg du på dig själv i förhållande till andra? Vilken roll hade du som tonåring? 
 
Hur såg du på dig själv när du var tonåring och mådde dåligt? 
 
Omformningen av livet vägen till psykiskt välbefinnande 
När och hur började du uppleva en förändring? När började du må bättre? 
 
Har andra i din omgivning varit till hjälp på vilket sätt? 
 
Vilka relationer upplever du var viktiga för att du skull börja må bättre? 
 
Vad tror du gjorde så att det vände och blev bättre? 
 
Är det något som du kan komma på som du själv gjorde för att må bättre? 
 
Finns det några speciella faktorer som du upplevt varit till hjälp för dig på din väg mot att må 
bättre? 
 

 



 

Är det något du känner att du hade behövt som du inte hade men som du hade velat få för att 
må bättre? 
 
Är det något du upplevde var svårt på vägen från det dåliga måendet? Hur löste du dessa 
svårigheter? 
 
När började du känna att du hade lämnat det dåliga måendet bakom dig? 
 
Livet idag 
Hur ser dit liv ut idag? 
 
Känner du dig nöjd med ditt liv? 
 
Vad är viktigt för dig idag? 
 
Hur ser du på dig själv idag?  
 
Vad har du för relationer med andra idag? Familj, vänner, partner? 
 
Vet din omgivning om att du mått psykiskt dåligt när du var yngre? 
 
Hur ser du på dig själv i förhållande till andra? Vilken är din roll? 
 
Hur skiljer sig livet idag från när du mådde psykiskt dåligt? 
 
Upplever du att det påverkar dig som person idag att du mått psykiskt dåligt? 
 
Hur ser du på framtiden? 
 
Hur ser du på dig själv när du tänker på framtiden? 
  
Är det något du skulle vilja tillägga? 
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