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Abstract 

Studiens syfte var att undersöka om det finns något samband mellan individualiserade 

relationer i familjen och den ökade psykiska ohälsan. Metoden för studien var 

kvalitativa forskningsintervjuer och tre terapeuter som var verksamma i Göteborg 

intervjuades. Materialet som framkommit genom intervjuerna har framställts genom 

beskrivande analys där intervjupersonernas berättelser har återgivits. Resultatet av 

studien visar på att den psykiska hälsan har påverkats av att individer inom familjen 

blivit mer individualiserade, dock inte om det är positivt eller negativt. Terapeuterna såg 

en mer positiv bild av individualiseringens inverkan på psykisk hälsa, mycket på grund 

av ökad jämställdhet och större möjligheter till att uttrycka sina behov. Forskning visar 

på att individualiseringen går att koppla till den ökade psykiska ohälsan där prestation 

och stress är en stor del av vardagen. Empiri och tidigare forskning visar båda en 

entydig bild av att samhällsutvecklingen har inneburit ökad stress och prestation för 

människor. Det som skiljer resultatet åt är att orsaken till den psykiska ohälsan skulle 

bero på individualiseringen. 

 

Nyckelord: Individualisering, sociala relationer, familjen, psykisk ohälsa, Anknytning.  
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1. Bakgrund   
 
Samhällsutvecklingen går framåt och redan vid övergången från det agrara till det 

industriella samhället så började individualiseringen ta fart. I och med 

individualiseringen så har enskilda individers behov och ansvar blivit mer viktigt i 

samhället (Veenhoven, 2005). Människans möjligheter till valfrihet ökar med de 

moderna sociala systemen. Moderniseringen i samhället kan såklart vara en fördel för 

vissa men en nackdel för andra eftersom inget samhälle kan uppfylla behoven för alla 

lika bra. Generellt så är samhällsklimatet mer tillåtande och det finns större möjligheter 

till självförverkligande idag än tidigare (Veenhoven, 2005).  

 

Att avgöra vad som är orsaken till att människor mår dåligt kan vara svårt eftersom det 

är ett komplext problem med många möjliga faktorer. Samhälleliga förändringar, 

värderingar och normer kan vara några, bristande kontakt med vuxna kan vara en annan 

(Stockholms stadsmission, 2013). Genom att samhällen konstant utvecklas så sker det 

hela tiden stora förändringar i hur människor skapar relationer och umgås. Det har skett 

en ökning i användandet av teknisk utrustning på senare år och stora delar av vårt 

sociala umgänge har förflyttats till att ske genom mobiltelefon och dator (Norlèn, 2014). 

Det har i vissa fall skapats ett ohälsosamt användande av mobiler från både barn och 

föräldrars sida. Inom familjen är det viktigt att dra gränser och att föräldrar prioriterar 

relationen med sina barn (Norlén, 2014). Media porträtterar bland annat genom Udovic 

(2014) en vinklad bild av hur våra relationer förändrats och att barn idag uppfostras till 

att bli självständiga, egocentriska och presterande för både sin egen vinnings skull och 

för samhällets. Det är en generation som mår dåligt och som är förvirrad inför livsval 

och påtryckande höga krav från både sig själva och samhället menar Udovic (2014). Vi 

lever i en tid som kräver att individer är självständiga i tidiga åldrar och lär sig att man 

bara kan lita på sig själv (Udovic, 2014).  

 

Nya familjekonstellationer med mindre familjestorlekar, större andel singlar, 

skilsmässor och en utbredd rörlighet försvagar de flesta former av nära relationer menar 

Lindbladh & Bustos (2004). I en studie gjordes intervjuer där olika individer fick dela 

sina upplevelser, varav de flesta delade bilden av att sociala relationer blivit mer 

sårbara, mer ensamma, och att alla former av relationer blivit mer problematiska 

(Lindbladh & Bustos, 2004). Trots en ökning i skilsmässostatistiken och stora 
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familjeombildningar så är idealet för många ändå kärnfamiljen. En idyllisk fantasi om 

den perfekta familjen finns för många om hur livet skall levas och frodas. Idealbilden på 

familjen för många är harmonisk och kärleksfull medan i verkligheten kan det vara en 

kamp om motstridiga viljor mellan individerna. Idealet och verkligheten kan ofta vara 

oförenliga (Gillis,1997).  

 

I en artikel från Aftonbladet menar Rusz (2012, 8 maj) att distanser mellan vuxna och 

barn ökar genom att föräldrar vill ha utökade dagistider. Föräldrar verkar behöva mer 

tid för sig själva. Rusz (2012, 8 maj) menar att vuxna antingen prioriterar andra 

aktiviteter eller tvingas att spendera mer tid utanför familjen än tidigare, vilket är 

oroande. Barn lämnas bort på dagis i allt tidigare åldrar vilket författaren till artikeln 

menar är ohälsosamt för barnen. De två första åren i ett barns liv är betydelsefull för hur 

vi lär oss att skapa och vidmakthålla relationer genom livet. Föräldrar som prioriterar 

sina egna intressen före sina barns, riskerar att ge sina barn konsekvenser för livet. 

(Rusz, 2012, 8 maj).   

 

Individualiseringen går att se på olika sätt och beroende på vem som framställer den 

vinklas den olika, Udovic (2014) framställer en stark bild av att människors behov av 

egentid för aktiviteter, jobb och användande av teknologi ökar och påverkar så att 

ungdomar aldrig mått så dåligt som nu. Udovic (2014) menar att relationer både i och 

utanför familjen påverkas av att det har skapats en generation av egoister. Det finns 

andra meningar om samhällsutvecklingen där forskning tyder på att individualiseringen 

har inverkat så att människan är mer lycklig nu än någonsin (Veenhoven, 2005). Genom 

att studera de faktorer som media framställer som individualisering och jämföra med 

forskning kring området kommer studien att undersöka om det finns något samband 

mellan individualiserade relationer inom familjen och psykisk ohälsa. Är det så som 

media framställer det att samhället håller på att individualiseras allt mer, finns det någon 

sanning i att individualiseringen kan vara en orsak till den ökade psykiska ohälsan, eller 

kan det bero på någonting annat? 

1.1 Syfte 

Syfte är att undersöka om det finns något samband mellan individualiserade relationer i 

familjen och psykisk ohälsa.  
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2. Aktuellt kunskapsläge  
 

2.1 Sociala relationer i familjen 

Familjen består idag ofta av många pågående projekt då varje individ inom familjen har 

ett eget livsprojekt som skall kombineras med resterande av familjen. Det finns ofta en 

drömbild av ett rikt privat – och yrkesliv samtidigt som familjelivet skall blomstra. Att 

få ihop allt detta kan vara svårt i dagens samhälle som fylls av tidsbrist och stress 

(Lundström & Bäck-Wiklund, 2001). Arbetsmarknaden blir allt mer gränslös och 

förutsätter att individer är flyttbara och tillgängliga med inte allt för starka emotionella 

band. Utvecklingen har enligt Lindbladh & Bustos (2004) förvandlat familjen till 

någonting opraktiskt som är begränsande för den enskilda individen. 

 

I en studie som gjorts av UNICEF (2014) över föräldrars tillgänglighet för barnen efter 

arbetstid så uppger 43 procent av föräldrarna i studien att deras dator och 

mobilanvändande gör eller kan göra att de tillbringar mindre tid med sina barn än vad 

de annars skulle ha gjort. Studien visar att många arbetsplatser kräver större 

tillgänglighet av sina anställda, utbudet av sociala medier ökar och därefter behovet av 

att ständigt uppdatera sig. Norlén (2014) menar att individer har börjat socialisera sig på 

nya sätt, genom sociala medier och där av spenderar mer tid framför dator och 

mobiltelefon. Hon menar varken på att det skulle vara positivt eller negativt för 

relationerna inom familjen men om föräldrars användande av datorer och mobiler 

prioriteras framför barnen så är detta ett hot för familjen som enhet (Norlén, 2014). 

 

Det finns en strävan för individer att finna sin unika personlighet och att bli 

självständig. I och med det individualistiska fokus som ökar upplöses sakta 

kärnfamiljen och Borsits (2002) menar att funktionen i den traditionella familjeformen 

inte säkert längre är funktionell när samhället utvecklas med nya krav. Människan är ett 

flockdjur och mår som bäst i sociala sammanhang, vilket innebär att familjen måste 

finnas kvar men utvecklas i nya mönster och funktioner (Borsits, 2002). Människan har 

ett starkt behov av att leva i sammanhang för sitt eget välbefinnande och behovet av 

samvaro blir ännu viktigare då samhället går mot att bli mer individfokuserat menar 

Borsits (2002). Forskning visar på att det finns starka samband mellan svaga 

familjeband och stress vilket också kan leda till ohälsa (Lindbladh & Bustos, 2004).  
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Människan lever i dagens samhälle i större enskildhet med mer privat utrymme och 

fokus på egna behov än vad vi tidigare har gjort. Det betyder inte att behovet av sociala 

relationer försvinner, men kanske att vi har svårare att anpassa oss (Blomquist, 2001).  

Det har blivit lättare att finna sociala relationer på annat håll än inom familjen vilket 

tillgodoser samhällets efterfrågan på rörlighet, flexibilitet och tillgänglighet. Denna 

tillgång på relationer innebär att individer i större utsträckning kan välja vilka grupper 

de vill tillhöra och i vilken grad de vill knyta an och skapa relationer. Behovet på 

tillhörighet men samtidigt viljan att vara fri och ta dagen som den kommer efter 

engagemang och önskemål kan skapa en ambivalens menar Blomquist (2001). De stora 

valmöjligheterna att skapa relationer utanför familjer i olika aktiviteter gör att det 

skapas en distansering mellan familjeliv och den egna personen (Dencik & Schultz, 

1999). Det finns forskning som diskuterar framtiden i ett individuellt samhälle och som 

tar upp aspekten av att individer verkar ha behov av större privat utrymme idag än 

tidigare (Duncan & Phillips, 2011). Det blir allt vanligare att man i en kärleksrelation 

inte bor ihop utan delar på allt förutom boendet (Duncan & Phillips, 2011). Inför 

framtiden skulle egenboenden kunna bli en allt mer vanlig lösning för att uppnå både 

frihet, autonomi men samtidigt närhet och trygghet i relationer. Denna studie menar 

dock att det är oklart vad en sådan utveckling skulle innebära för sociala villkor 

(Duncan & Phillips, 2011). Det har skett en uppgång bland singelstatistiken i världen 

bland unga och detta kan ses som att unga vuxna blivit individualiserade i större 

utsträckning än tidigare. Att vara singel kopplas ofta av media till att vara självständig 

och stark och där av också någonting positivt (Poortman & Liefbroer, 2010). 

Värderingar och attityder inom familjen har förändrats i och med att levnadsvillkoren 

utvecklats, generellt finns en positiv inställning till den ökade frihet som 

individualisering möjliggör. Detta har samtidigt lett till att individer inte längre ser på 

normer och traditioner på samma sätt som tidigare (Poortman & Liefbroer, 2010). 

2.2 Individualisering av nära relationer i koppling till ohälsa 

SOU (2006:77) visar att den psykiska ohälsan ökar och har ökat sedan andra 

världskriget i Sverige både bland ungdomar och vuxna. Ökningen sker snabbast bland 

ungdomar även om ökningen också är stark band vuxna. SOU (2006:77) visar att den 

psykiska hälsan inte påverkas utefter hur välfärdssystemet ser ut. När det handlar om 

elevvård eller hur ungdomsmottagningar bedrivs i Sverige så finns det inget annat land 

som kan mäta sig i kvalité. Välfärden har varit stabil de senaste 26 åren och om den 
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psykiska hälsan skulle förklaras genom välfärden så skulle den vara mycket bra (SOU, 

2006:77).  

 

Sverige är ett land som erbjuder individer stora valmöjligheter och med stor frihet 

uppfostras många ungdomar till den världsbilden att dem kommer att kunna göra vad de 

vill i framtiden. Denna frihet är otrolig för många, men medför också en viss osäkerhet 

för andra (SOU, 2006:77). Egenansvar ökar inom de flesta arbetsmarknaderna och 

starkt inom skolans värld. Studier som gjorts i USA visar att den upplevelsen som 

människor känner inför frihet inte stämmer överens med vad som visar sig i 

verkligheten. Den känsla av kontroll som människor uppger sig få genom ökad frihet 

visar studiens resultat på det motsatta, kontrollen minskar och oron ökar (SOU, 

2006:77).  

 

I en studie fick individer dela med sig av sina upplevelser av hur individualiseringen 

påverkat relationer (Lindbladh & Bustos, 2004). Resultatet visade på att de flesta delade 

bilden av att sociala relationer blivit mer sårbara, hur vi blivit mer ensamma, och att alla 

former av relationer blivit mer problematiska. En skolsköterska berättar i intervjun om 

att föräldrar ringer angående sina barn men att samtalet ofta slutar med att föräldern 

pratar om sina egna problem. Hon har märkt en stor ökning från både barn och föräldrar 

med en önskan att bli hörd. Hennes slutsats har blivit att människor inte lyssnar på 

varandra längre då samhället har blivit så stressigt att människor bara har tid med sig 

själva. Skolsköterskan vill mena på att den psykiska ohälsan ökar på grund av ständigt 

förändrade familjeförhållanden och stress (Lindbladh & Bustos, 2004). Mekanismer 

som kan härledas till att människors individfokus ökar kan kopplas till en förhöjd social 

och psykisk sårbarhet. Det är därför viktigt att se till vad det kan komma för 

konsekvenser ur att sociala band individualiseras menar Lindbladh & Bustos (2004). 

 

Det är inte bara inom familjen som den psykiska ohälsan visar sig utan i vardagens alla 

moment av krav och ansvarstagande. Inom familjen, i arbetslivet och i vardagen finns 

olika krav och förväntningar på individer. Människor har också krav på sig själva och 

sina liv vilket verkar ha ökat på senare tid (SOU, 2006:77). Förväntningar som individer 

har blir inte uppfyllda så som önskats och är i realiteten kanske inte möjliga att uppnå. 

Det skapar en oro och stress när förväntningarna är högre än vad realiteten kan 

möjliggöra, vilket är en av grunderna till att individer mår dåligt (SOU, 2006:77).  



 11

 

Ungdomar uppger själva genom SOU (2006:77) att de känner sig stressade och har 

prestationsångest väldigt ofta. Studien menar att de faktorer som beskrivs kommer av 

individualisering och är en bidragande faktor till psykisk ohälsa. Mångfald tänker 

många skall berika och vara någonting positivt, det är så som media framställer 

utvecklingen. men för vissa har det istället uppkommit en känsla av ångest och 

prestationskrav inför att kunna hantera alla val (SOU, 2006:77). En stor skillnad när 

man blickar tillbaka till 1980 talet som studien gjorde och jämförde med dagens 

samhälle är att man kan se hur mycket rikare tillvaron har blivit för människan. 

Skillnader som är utmärkande i vardagen är allt från små till stora saker, så som vad 

man skall äta för frukost, hur man skall ta sig till jobbet eller skolan, vilka kläder man 

skall ha på sig, vilken tv-kanal eller film man skall se eller hur man skall spendera sin 

semester. Valmöjligheter som 1980 inte fanns alls i samma utsträckning, det fanns bara 

en buss som gick och man tittade inte på tv på samma sätt som idag eller hade lika 

många valmöjligheter (SOU, 2006:77). Idag har det blivit stort fokus på effektivitet, 

man tränar kanske själv för att inte behöva anpassa sig till någon annan, äter själv för att 

andra i familjen har andra tider och generellt så har individer idag oftare en mer aktiv 

fritid än tidigare (SOU, 2006:77). Individualiseringen är en del av samhällsutvecklingen 

och enligt SOU (2006:77) går ökningen av den psykiska ohälsan att förklaras genom att 

individualiseringen har ökat. Det är en verklighet som ger mer möjligheter åt 

individerna men samtidigt skapar en större oförutsägbarhet som kan skapa ångest (SOU, 

2006:77) 

2.3 Otillfredsställelse ökar konsumtion av relationer 

I vårt svenska samhälle har inte bara konsumtion av materiella ting ökat, utan även vår 

syn på relationer. I historien var kärlek mer stabil än idag och vi har börjat se kärlek och 

relationer som någonting vi konsumerar (Bauman, 2003). När behoven inte längre är 

tillfredsställda och inte längre räcker till så är utbudet på marknaden stort av ytliga 

relationer (Bauman, 2003). Konsumtionen av relationer skulle kunna härledas till den 

brist på nöjdhet som Beck (1986) menar på. Beck (1986) menar att individualisering för 

många medför en känsla av otillräcklighet och att detta har ett direkt samband med 

sjukdom och kris. Levnadsvillkoren för individer har generellt förbättrats men 

människors förväntningar på livet har utvecklats ännu snabbare. Den snabba 

utvecklingen blir en paradox eftersom upplevelsen av brist på tillfredställelse ökar 
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samtidigt som levnadsvillkoren blir högre. Klyftan mellan realitet och förväntningar har 

ökat (Beck, 1986). Bristen på nöjdhet kan även kopplas till en studie som menar på att 

levnadsstandarden blir högre och högre men att känslan av otillräcklighet ökar ännu 

snabbare och skapar ångest (SOU, 2006:77). De faktorer som ökar individfokus och 

självcentrering ökar risker för att få försämrad psykisk hälsa (SOU, 2006:77). De 

faktorer i samhället som skapar en upplevelse av otillräcklighet när samhällets 

levnadsstandard ändå ständigt förbättras skapar en krock och kan ge ångest. Krocken 

mellan förväntningar och det som går att realisera kan skapa en oro hos individer (SOU, 

2006:77).  

 

Människan har ett behov av att känna sig trygg, känna tillit och självständighet 

(Månsson, 1998). Denna trygghet blir inte lika konstant i ett ombytligt samhälle där 

relationer byts ut efter ombytliga behov som inte tillfredsställs. Det finns en stor 

valfrihet i samhället som även syns genom hur vi hanterar och vårdar våra relationer. 

Valfriheten har aldrig tidigare varit så stor som den är nu vilket är ett hinder för vissa, 

men skapar möjligheter för andra (Giddens, 1999). Det tycks vara svårare för människor 

att bygga och knyta an till långvariga stabila relationer idag samt att få vardagen att gå 

ihop, det är paradoxalt så att vi får mer problem i relationerna även om de bli mer 

jämställda och öppna (Bäck- Wiklund, 1997). Att vara individualist framställer 

Rotenberg (1977) som ett västerländskt fenomen. Studien beskriver individualismen 

som någonting som kommit farligt nära till att förknippas med ensamhet och prestation. 

Stressade samhällen, att lägga stor vikt på självständighet och prestation är några 

faktorer som förknippas med individualisering och har för många en koppling till 

mognad och mental hälsa. Studien menar att det lika väl kan kopplas till det motsatta 

och påverka det mentala negativt och bidra till psykisk ohälsa (Rotenberg,1977). 

2.4 Definitioner 
Med nära relationer menar jag det relationer som innefattar kärleksband, så som inom 

familj, partner eller inom äktenskap. Familj kan betyda olika för alla, och särskiljer inte 

ut blodsband utan snarare en känsla hos individen av att innefattas av en familj. Nära 

relationer, kärlek och trygghet avspeglar i rapporten det kollektiva samhället. I studien 

menas individualisering som en process vilket leder till större individfokus, 

självständighet och ansvarstagande. Individualisering kan syfta på många olika saker, 
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både positivt och negativt och det är de faktorerna som kommer att studeras för att se 

om det finns någon koppling till psykisk ohälsa.  

3. METOD 

 

Studien har genomfört intervjuer med legitimerade par- och familjeterapeuter. Denna 

yrkesgrupp är verksam inom socialt arbete och bör ha stor kunskap om relationer inom 

familjer genom att de ofta arbetar med konflikter, relationsstärkande åtgärder och 

skilsmässor. Denna yrkesgrupp bör också ha kunskap om hur den eventuellt ökade 

individualiseringen påverkar familjer och familjebildningar samt psykisk ohälsa i 

Sverige. För att komma åt par- och familjeterapeutens erfarenheter valdes intervjuer 

som metod. Studien krävde mer ingående samtal med öppna dialoger vilket bäst kunde 

studeras genom kvalitativ intervju. Intervjumetoden var ostrukturerad för att uppnå stor 

frihet för den intervjuade, men också delvis semistrukturerad eftersom 

intervjupersonerna fick färdiga påståenden att utgå ifrån. I en delvis ostrukturerad 

intervju kan samtalet flyta på utefter vad för reflektion terapeuten vill ta upp och därför 

skapa en bredd i samtalet. Materialet i intervjun samlades in genom att följa en 

intervjuguide där påståenden fanns färdigställda, där av semistrukturerad intervjuguide. 

De påståenden som användes kom ifrån den bakgrund som finns i arbetet, 

utgångspunkten för påståenden var att göra starka uttalanden som intervjupersonen 

sedan fritt fick ta ställning till. Påståendena kan anses starka och vinklade, men detta för 

att snabbt komma in på kärnan. En nackdel med delvis semistrukturerad intervju är att 

de kan begränsa svaren (Bryman, 2002). Tolkningen av intervjuerna har gjorts utifrån 

det faktiska innehållet i arbetet, där det insamlade materialet från intervjuerna först 

spelades in för att sedan transkriberas i text.  

 

Urvalet för studien gjordes genom att tillfråga par- och familjeterapeuter att delta i 

intervjuerna. Kravet på intervjupersonerna var att de skulle vara legitimerade par- och 

familjeterapeuter, annars inga krav på inriktning. Personerna valdes ut genom 

strategiskt urval, vilket gjordes genom att söka upp ett urval av terapeuter inom 

Göteborg. Urvalet bestod av 13 instanser att kontakta, en del privata vilket resulterade i 

fler namn per företag och i de kommunala fanns inga enskilda personer att kontakta 

utan företaget som enhet förfrågades. Sex av de tillfrågade var kvinnor och tre var män. 
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Fyra av de tillfrågade var oklart om antal anställda och vilka kön de hade. En av 

männen kom ifrån den kommunala sektorn vilket innebar att vid urvalet så var det 

oklart om det skulle bli en man eller en kvinna. Och den andra mannen bedrev eget 

företag och var den enda som arbetade på företaget. Vilka av dessa tretton i första 

urvalsgruppen hade ingen betydelse för studien utan de slumpades i ett första urval ut 

sex stycken. Sex stycken valdes eftersom det kan antas finnas en del bortfall och att 

förhoppningsvis hälften av de tillfrågade skulle vara intresserade. Av de sex tillfrågade 

svarade två stycken omedelbart att de var intresserade. Eftersom de två första deltagarna 

var män så valdes enbart de kvinnliga kandidaterna ut för att sedan slumpartat väljas ut 

för den sista platsen. Det var inte av betydande vikt att både kvinnliga och manliga 

terapeuter deltog i studien men för att möjligheten fanns så gjordes denna prioritering 

för att berika studien med att involvera båda kön. Tre terapeuter deltog i studien, två 

män och en kvinna. Tre deltagare kan anses vara minsta antalet för att ett resultat skall 

bli så tillförlitligt som möjligt i en studie (Larsson, Lilja & Mannheimer, 2005).  

Intervjuguiden struktureras kring tre teman som genomsyrar studien. Familj och nära 

relationer, individualisering och anknytning. Genom de tre teman som finns integrerat i 

arbetet skapades påståenden som terapeuterna fritt fick reflektera kring, starka 

påståenden som var menade att skapa ett samtalsämne att utgå ifrån. Samtalet breddades 

och berikades av ett fritt flödande samtal där intervjupersonen fick ta stor del. Intervjun 

inleddes med att presentera syftet och att tiden vi hade på oss var max sextio minuter. 

En kort presentation kring hur intervjun var tänkt att flöda så som att terapeuten fick ta 

sig rätten till stor uttrycksfrihet genom att intervjun delvis var ostrukturerad. De 

påståenden som fanns fick de själva reflektera fritt kring men att de påståenden som 

fanns var till för att på något sätt skapa reflektion. Under intervjuns gång kopplades 

samtalet kontinuerligt till hur de påverkar psykisk ohälsa. En viktig inledande fråga som 

jag ställde till samtliga var hur de tänkte när de först blev tillfrågade om att delta i 

studien, vad som var deras första tanke och om de ansåg att det fanns något problem. 

Samtalet avslutades med information om att de kan ta del av studien om de skulle vilja. 

I min uppbyggnad av påståendena så valde jag aktivt bort att presentera källan till 

påståenden eftersom de skulle kunna leda till ett direkt ställningstagande från den 

intervjuades sida. De tre påståenden som presenteras i (bilaga 1) har referenserna: 

teoretiker som finns med i arbetet, Rusz (2012, 8maj), Giddens (2007), och Bauman 

(2003).   
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3.1 Etiska överväganden 

Det är viktigt att ta hänsyn till etiska principer i en studie och enligt Bryman (2002) 

finns det specifikt fyra etiska principer som skall beaktas under studiens gång. Den 

första principen fick bearbetas redan under den informationsgivande fasen i studien. De 

sex första terapeuterna i urvalet fick ett informationsblad utskickat där de fick ta del av 

vad intervjun och studien innebar och hade för syfte. Denna princip är 

informationskravet som Bryman (2002) presenterar. Det första skedet i studien var att 

finna intressenter att delta och efter det försäkra sig om att de som visar intresse också 

gör det på frivilliga grunder, frivillighetsprincipen (Bryman, 2002). De ovan nämnda 

principerna togs även i beaktan vid intervjuns start då tillåtelse till att få spela in 

samtalet efterfrågades. Ett godkännande spelades in från samtliga och att de blivit 

delgivna information om syfte, frivillighet och att de när som helst skulle kunna lämna 

studien. Under studiens gång så var jag noga med att inte anteckna några namn utan 

använde mig av intervju a, b och c. Detta gjordes för att behålla konfidentialiteten för 

deltagarna i intervjuerna. Terapeuterna i studien har inte delgivit känslig information 

om sig själva eller någon annan utan de berättade utifrån sina erfarenheter av individer, 

familjer och relationer. Eftersom materialet i studien inte är av det slag att det 

presenterar personliga händelser så minimeras eventuella konsekvenser för deltagarna 

och studien. Det fanns en bra dialog både före och under intervjuerna, det var viktigt för 

att säkerställa att intervjupersonerna ville delta i studien och för att de skulle känna sig 

säkra med att delge material (Bryman, 2002).  

 

4. Resultat  
 

Terapeut ”b” talar om individualiseringen och vad den har inneburit för familjen rent 

historiskt, hur central denna utveckling har varit för att öka jämställdheten mellan 

könen. Citatet lyder:  

Om man tänker hur utvecklingen har gått rent såhär familjehistoriskt så är det klar att den mer 

patriarkala familjestrukturen så var mannen väldigt ego. Där var ju mannens behov väldigt centrala 

och både då kvinnans och barnens behov styrdes av hans väldigt mycket. Sen om man går till idag 

och tänker att, det är så olika i alla klasser och kulturer så det är svårt att prata i såhär breda 

penseldrag. Men om man tänker i någon slags medelklassfamilj och bredare än så kanske, så kan 

man tänka att idag är det väldigt mycket förhandling som skall till för att det skall gå framåt oh det 
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är ändå mer jämställt. Det är mer frågan om varje persons behov och det blir ju också mer 

krävande. 

 

Alla tre terapeuter pratade om individualisering och att det i grunden är någonting bra 

för individen då det ökar jämställdhet och skapar stora möjligheter att uttrycka sina 

behov. De menar också alla tre att det skapar en större utmaning att hålla samman 

familjen då fler viljor skall bearbetas. Terapeut ”a” uttrycker sig på följande sätt: 

Individualisering är för mig någonting positivt och bra. Det skapar jämställdhet i relationen och att 

var och en har rätt att uttrycka sina behov. Men det blir svårare att hålla ihop relationer.   

 

Kommunikation är viktigt inom familjen och i alla relationer menar ”b” och säger att 

individualiseringen har haft stor inverkan eftersom det har blivit lättare för människor 

att prata mer öppet om vilka behov som de har. Relationer inom familjen har blivit mer 

individualistiska menar samtliga terapeuter men de tycker alla att det är ett hälsotecken. 

”b” uttrycker sig såhär om individualiseringen: 

Detta är ju egentligen någonting väldigt positivt, det är ju mycket mer jämställt men det är klart att 

det kräver mycket mer. Om man lyckas med det så blir det ju mycket mer roligt och intressantare 

diskussioner. Om man lyckas att också få till ett vi behov och inte bara var och ens utan vad är vårt 

gemensamma behov. 

 

Det är stora fördelar som lyfts fram i och med att jämställdheten har ökat även om det 

kräver mer av individerna som ”b” uttrycker det. Individer i dagens samhälle vill 

prestera mer, arbeta mer och aktivera sig mer menar Lindbladh & Bustos (2004). Detta 

leder till mindre socialt umgänge med familjen vilket forskning visar har stark påverkan 

på hur människan mår och hur sårbara vi är (Lindbladh & Bustos, 2004). 

Intervjupersonerna berättar om att de kan se en koppling mellan ett samhälle som är 

individfokuserat och familjen som enhet, sambandet är den ökade stressen. 

Individualisering där ”b” ser den som tydligast är i den stressiga vardagen hemma hos 

familjer. Det finns många lockande aktiviteter för alla parter inom familjen idag och det 

handlar om att kunna kommunicera. ”b” uttrycker sig som följande: 

Bland yngre människor så märker jag det mest i uttryck av att många människor känner höga krav 

att klara av väldigt mycket i sina liv. Både det där med att behålla rörligheten och att finnas väl på 

arbetsmarknaden eller att göra karriär eller ja förflytta sig rent hierarkiskt eller geografiskt. Men 

också att vara en god vän eller partner eller förälder. Jag tycker att ganska många strävar med att 

liksom prestera och lyckas på många olika områden. Det kan vara ganska pressande och där tror 



 17

jag att kanske det här med krav, ja individualisering och tempo, ja faktiskt väldigt mycket press 

utifrån kan påverka negativt och skapa stress. 

 

Lindbladh & Bustos (2004) menar att det finns en stark koppling mellan bristen på 

trygghet och beständighet i nära relationer och psykisk ohälsa. ”b” pratar om att det 

märks tydligt att föräldrar idag har mindre tid för sina familjer och försöker då ofta 

kompensera med konsumtion under den pressade tiden som finns tillgänglig, ”b” 

uttrycker sig såhär: 

Jag tror som förälder att man ibland vill kompensera väldigt mycket och att det är ganska 

mänskligt. Då tänker man inte alltid efter om vad det är som vi behöver nu. 

 

Terapeut ”c” menar också att tiden är knapp för den individualiserade familjen, hen 

uttrycker sig såhär: 

 

det är helt galet, tid är otroligt viktigt idag. Det gäller att finnas där och att vara där. Det går inte att 

liksom plocka ut de sanna och det viktigaste och uppfostra väldigt kärleksfullt på bara fem minuter 

och sedan tro att barnen får allting. Det gäller att finnas där på riktigt, det är de som skapar 

trygghet till barnen. 

 

Individualisering resulterar inte bara för många i mindre tid att umgås på grund av jobb 

utan har även skapat utökade möjligheter för både vuxna och barn att spendera mer tid 

vid egna aktiviteter som mobiltelefoner och datorer. Detta innebär att familjen umgås 

mindre ofta med varandra eftersom det finns en mängd andra spännande olika former av 

sociala aktiviteter på annat håll. Alla tre terapeuter nämner det ökade utbudet på 

aktiviteter som ett faktum men menar att det inte alltid behöver ha negativ påverkan på 

familjen. ”a” uttrycker sig såhär om att människor trots stor tidsbrist söker sig till 

aktiviteter utanför familjen: 

Man kan säga att idag är man otrogen med sin aktivitet. Otrogna med gymmet eller med datorer. 

Tidigare var vi otrogna med vår granne. 

 

Så som terapeut ”a” menar har människan blivit mekanisk och njuter inte lika mycket 

som hon brukade göra. Människan är rotlös och byter hem, saker och relationer när som 

denne behagar. Detta menar ”a” inte måste vara dåligt för den enskilde individen då det 

eftersträvas en högre kvalité på både vardagen och i relationerna.  

Vi står inte ut med dåliga relationer, vi vill ha högre kvalité och byta upp oss. Det är bra att 

eftersträva högre kvalité, men inte genom att bränna alla skepp.      
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Med detta citat förklarar terapeut ”a” om sin åsikt att människan blivit så individuell att 

vi har problem att anpassa oss till någon annan. Om relationen inskränker på 

individualiteten är det många som inte vill samarbeta som par eller familj. Forskning 

visar på att det finns en växande känsla av otillräcklighet bland människor i det svenska 

samhället, detta trots att levnadsstandarden ökar konstant (SOU, 2006:77). Studien 

påvisar också att människan tänker mer på sina egna behov idag än tidigare och har en 

hög önskan om att självförverkliga sig själv och uppnå sina drömmar i livet. Detta skall 

ske utöver tidsbristen som kommer utav jobb och andra förpliktelser (SOU, 2006:77). 

 

Familjen var förr mer kollektiv än vad den är idag. Terapeut ”a” drar en parallell till 

Uruguay vilket är dennes hemland och menar att kollektivism inte är en skyddsfaktor 

för psykisk ohälsa då hen trycker på att det inte finns någonstans i världen som 

självmordsstatistiken är så hög som i Uruguay. Terapeut ”a” menar att det där finns en 

väldigt stark kollektivism och samtidigt en hög självmordsstatistik vilket tyder på att 

kollektivism inte är en skyddsfaktor för psykisk ohälsa. Terapeuten ”a” menar på att det 

snarare handlar om kultur i ett samhälle, hen säger såhär: 

Det tema som är väldigt viktigt här det är självmord. Det är väldigt många människor som tar 

livet av sig. Det som är intressant är att det land som har den högsta statistiken för självmord 

i världen i Latinamerika är Uruguay, mitt hemland. Där finns det väldigt mycket kollektivt. Så 

jag tänker på här i Sverige vi har egentligen 1500 personer som tar livet av sig rent statistiskt 

och landet är väldigt individualistiskt. Men i Uruguay där är det procentuellt mycket högre. 

 

Generation för generation kommer längre och längre ifrån sig själva menar ”c” och 

därför kommer vi också längre ifrån varandra. Hen menar också att själva begreppet 

individualisering har blivit snedvridet av media och står enligt hen inte alls för 

någonting negativt och ego centrerat.  

Att fly från verkligheten och konsumera relationer eller att inte bry sig om någon annan än sig 

själv, det är inte att vara individuell för mig, det beror ju på vad jag menar med individualiserat. 

Jag vänder på begreppen lite granna, jag menar på att det är bra att vara individualiserad. Går vi in 

i vårt eget hjärta så blir vi väldigt kärleksfulla och vill hjälpa andra människor, det är vad jag kallar 

individuell.  

 

Citatet ovan var en tydlig ståndpunkt för terapeuten. Att vara individuell eller 

individualiserad menade hen är positivt, det finns inte så många som är riktigt 
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individuella i dagens samhälle menade ”c” och talade om att hen ser ett mönster i att 

människor försöker anpassa sig till personer och samhället runt omkring istället för att 

tänka på sina egna och andras innersta behov. Anpassa oss för att inte sticka ut för 

mycket, eller sticka ut jätte mycket för att försöka verka individuell men egentligen bara 

vara osäker innerst inne och inte våga vara sig själv. ”c” uttryckte sig såhär:  

Frågan är om de är sig själva eller försöker de vara speciella. Är individuell idag kanske att vara 

enormt icke individuella, att försöka vara de som de andra gillar. 

 

Detta menar hen att media framställer som att vara individuell, att forma sig efter vad 

man tror att andra gillar. ”c” menar att många bär på en falsk bild av att vara individuell 

och självständig eftersom det efterfrågas. ”c” menar också att människor blir mer 

egoistiska och tänker mer på sig själva, men ville inte kalla det för att bli 

individualistisk. Hen menade tvärt om att människor blir mindre individualistiska i ett 

individualiserat samhälle. Fokus hamnar på individen men har blivit mer ytligt och 

beskyllande. ”c” menar att vi inte ser oss själva längre utan bara ytliga faktorer, vi mår 

själva inte bra av att bli bedömda efter utseende och prestation utan behöver gå in i oss 

själva och se varandra med andra ögon. Hen beskriver det såhär: 

Vi tappar tilltron till oss själva och tror att det finns experter som kan bättre, grupper som gör på 

andra sätt. Och det här med utbytbarheten det handlar också om oss själva, vi tror inte att vi har ett 

värde i oss själv, jag får ett värde om jag beter mig på ett visst sätt i denna grupp eller i denna 

relation. Vem jag är, är egentligen ointressant, huvudsaken är att jag får vara med.  

 

Terapeuterna var eniga om att de inte anser att individualisering gör att familjer eller par 

skiljer på sig för lätt utan det ser snarare att människor försöker hålla ihop så länge de 

bara kan, kanske för länge ibland. ”c” uttrycker det som följande: 

Varför man går kanske man inte ens vet själv. Alldeles för få människor vågar titta efter vad det är 

som gör att man vill gå. En del säger nu att folk skiljer sig för lätt, man bråkar om tandborsten 

eller annat. Jag vill inte hålla med om det, det är inte så. I alla fall inte de par som jag träffar här, 

de kämpar hårt. Dom kämpar på ett sätt för att behålla någonting de har, inte för att vara dem de 

är.  

 

Människor mår dåligt och försöker byta ut sig själva genom att byta ut sina partner. Det 

finns en konstant otillräcklighet hos människor idag som de tror att de kan fylla genom 

utbytbarhet av både relationer och materiella ting menar ”c”.  

Denna känsla av otillräcklighet är någonting som jag tror kommer att öka, om du vill kalla det 

individualism. Vi måste ge varandra tid, annars kommer vi aldrig kunna ha en långvarig lycklig 
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relation. Människor är dåliga på att vara individuella i ett individfokuserat samhälle. Vi ser inte 

våra riktiga behov utan löser otillräckligheten med ytliga och snabbt utbytbara lösningar. 

 

Den otrygghet och rotlöshet som skapas genom att ofta byta ut sina relationer kan skapa 

en sårbarhet och risk för olika psykiska problem, så som depression (Lindbladh & 

Bustos, 2004). Den psykiska sårbarheten som kan komma av otrygghet i 

vuxenrelationer kan också avspegla sig på barnen (Lindbladh & Bustos, 2004). ”c” 

menar att det är känslan av otillräcklighet som gör att vi letar efter förändring och byter 

relationer ofta, känslan kommer inifrån och kommer inte lösas av att vi konstant 

sysselsätter oss med aktiviteter eller byter partner. Problemen måste lösas inifrån med 

reflektion över vad vi själva behöver och vill ha ut av relationer och livet. 

Forskning visar att denna känsla av otillräcklighet skapar ångest och kommer av att 

samhället har blivit allt mer individfokuserat. De faktorer som skapar individfokus ökar 

risken för att få försämrad psykisk hälsa (SOU, 2006:77). 

 

Samtliga intervjupersoner ansåg inte att man generellt kunde säga att 

individualiseringen bidrog till ökad psykisk ohälsa utan gynnar alla människor olika. 

Det finns vissa delar, som samhället genom ett ökat individfokus är med och påtvingar, 

som skulle kunna vara en bidragande faktor till den enskildes ohälsa. I enlighet med 

rapporten (SOU, 2006:77) så menar även intervjupersonerna att individer idag har höga 

krav och förväntningar på sig själva som många gånger är orimliga. Samhällets 

påtryckningar om hur man själv och hur familjen skall vara är stora och när realiteten 

inte efterföljer normen så kan en stark oro och nedstämdhet skapas (SOU, 2006:77).  

Intervjupersonerna talar alla om att samhället blivit mer stressigt och att många känner 

prestationskrav. Detta uttrycker intervjuperson ”a” i intervjun: 

Samhället kräver mycket av individer idag. Man måste jobba hårt för att få en bra standard och bli 

accepterad, allt detta kräver att vi blir egoister. Vi måste tänka på oss själva för att lyckas prestera.  

 

I enlighet med detta citat så menar också intervjuperson ”b” att hen tycker att 

individualiseringens inverkan på individer främst visar sig i aspekten av att samhället 

blivit så stressigt. Intervjuperson ”b” uttrycker sig såhär: 

Allting går så snabbt idag, tempot och tidsbristen. Det finns inte tid till relationer längre för vi har 

så många aktiviteter och måste hänga med på jobbet. Det är ju inte bara en prioriteringsfråga utan 

även en ekonomisk fråga. Vi måste tjäna pengar och prestera som alla andra. 

 



 21

Två av terapeuterna ”a” och ”b” menar att en vanlig orsak till psykisk ohälsa är 

prestationsångest, vilket de menar ökar i dagens samhälle. Individualiserade samhällen 

ger individer stort utrymme att göra egna val och ta egna beslut i livet. Forskning 

stödjer den oro som terapeuterna ger uttryck för kring prestation och stress. SOU 

(2006:77) presenterar att vuxna men framför allt ungdomar har väldigt höga 

förväntningar och krav på sig själva som studien menar kommer ifrån att samhället 

blivit allt mer individfokuserat. När de förväntningar som människor har inte kan 

förverkligas skapas en stress och som i vissa fall utvecklas till depressioner (SOU, 

2006:77). Ett ökat stressat samhälle där stor vikt läggs på prestation och självständighet 

påvisar Rotenberg (1977) i sin forskning har stark koppling till individualiseringen. 

Denna studie påvisar även att den ökade prestationen har lett till en ökning av den 

självupplevda ensamheten. Studien påvisar att den bild som media och många i 

samhället har av individualisering är ökad mognad och mental hälsa, men studien visar 

att det likaväl kan resultera i det totalt motsatta. Den psykiska hälsan påverkas negativt 

(Rotenberg, 1977).  

 

Den verklighet som människan lever i idag har skapat många nya möjligheter, men 

samtidigt så har en stor oförutsägbarhet skapats som medfört ett ökat stressmoment av 

att behöva prestera på alla plan i livet. SOU (2006:77) påvisar att de faktorer som 

kommit av individualiseringen har resulterat i en försämrad psykisk ohälsa. Samtidigt 

som en del forskning tyder på att individualiseringens inverkan har påverkat på många 

negativa plan för den psykiska ohälsan så finns det forskning som tyder på att 

människan aldrig har varit så lycklig som hon är nu (Veenhoven, 2005). Människor 

lever längre än någonsin förr och håller sig friska längre, med detta material dras 

slutsatsen att människan också är lyckligare än någonsin (Veenhoven, 2005). 

 

I ett samhälle där konsumtion och en önskan om att ständigt vilja höja kvalitén på både 

materiell och relationer, så menar ”a” att vi måste bli bättre på att vårda det vi har 

istället för att konstant söka efter annat. 

Vi måste lära oss att med stor valfrihet göra de bra valen och ta hand om de saker vi redan har och 

de människor vi känner.  

 

Citatet ovan trycker på att människan blivit sämre på att se värdet i det som finns nära. 

”a” menar också att människan lätt tänker att högre kvalité betyder mer lycka, men 
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människan måste inse att lycka inte är ett konstant tillstånd. ”c” menar att vi konsumerar 

relationer och varor för att komma ifrån våra brister och att slippa tänka på vad som 

vore bäst för oss själva. Hen menar att ju mer vi konsumerar och förtränger det vi 

egentligen behöver så kommer vi bara att må sämre och sämre. Detta menar ”c” är en 

stor anledning till den ökade psykiska ohälsan i samhället, att vi rymmer ifrån oss 

själva. Hen säger såhär: 

I framtiden tror jag att människan kommer att söka fler partners för att försöka finna mer lycka. 

Konsumtionen kommer att öka för att människor rymmer ifrån sig själva. Om vi nu kallar detta 

individualiseras så är jag rädd för att detta kommer att öka. 

 

Att känna ensamhet är någonting som ”a” beskriver som någonting som vi måste 

acceptera. Det ligger i vårt öde att vi kommer att bli mer ensamma än tidigare men 

menar också att ensamhet i sig inte behöver vara någonting negativt. ”a” uttrycker sig 

följande om att det finns en koppling mellan individualisering och ensamhet: 

Ensamheten är ett öde som vi måste acceptera, ett öde av att vi blir mer individfokuserade. 

 

”a” menar att med den självständighet som kommer ur individualisering så kommer 

också en ökad ensamhet. Den otillräcklighet och ensamhet som många människor känner 

idag menar ”c” kommer ifrån att individer blivit så dåliga på att känna efter och acceptera 

sig själva.  

Jag tror att det finns jätte många som säger att de trivs jätte bra att leva ensamma och vill vara 

självständiga. Men jag tror att de är bullshit. Jag tror inte att det finns någon som vill leva 

ensamma. Man kan trivas jätte bra med det upplägget inget tjat men jag tror inte att någon vill leva 

ensam. Idag har det blivit ett skällsord att vara beroende av någon annan. 

 

Människan tycks aldrig bli nöjd och presterar hela tiden mer för att nå högre kvalité. 

Detta menade terapeut ”c” skulle kunna vara en följd av individualiseringen, att vi på fel 

grunder försöker överkompensera de känslor av ensamhet och missnöje som vi får genom 

osunda relationer. Otrygghet i sig själv pratar terapeuten om i intervjun som koppling till 

konsumtion av relationer. Alla tre terapeuterna ville framhäva att ett hälsosamt egotänk är 

bra, vilket har kommit genom ett ökat individfokus. För att relationer skall må bra måste 

den enskilda individen sköta om sina egna behov och blir då individfokuserad. Terapeut 

”c” menar på att det är få som tar vara på sig själva idag och tänker på sina egna behov på 

rätt sätt. När människor blir ego på ett negativt sätt så som att konsumera och att tänka 

ytligt där Quick-fix blir lösningen för problem, så blir det oftast inte bra. Det är lättare att 
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gå den snabba vägen vilket många gör i ett stressat samhälle. Välja ny partner, släta över 

sina egna brister genom att skylla på andra, välja att aldrig reflektera för att slippa tänka 

på sina dåliga sidor eller vad som egentligen skulle behöva göras, ”c” beskriver det såhär: 

För att folk skall få lyckliga relationer så måste man bli hel i sig själv. Om min rädsla är att den 

här individualismen utvecklas, vad nu individualism är för någonting. Att vi kommer länge och 

längre ifrån sos själva och mindre och mindre mod för att stå upp för den vi är, utan vi 

kommer längre ifrån oss själva och får svårare och svårare för att ha relationer. Vilket gör att 

de sammanhang som vi kallar relationer som vi befinner oss i, de räcker i två år och sedan 

rasar vi ner i slutändan. Vi lever i konsumtionssamhälle så vi konsumerar relationer också. 

 

En studie visar på att de faktorer som ökar individfokus och självcentrering också ökar 

risker för att få försämrad psykisk ohälsa (SOU, 2006:77). Föräldrar som prioriterar 

annat än sina barn på grund av jobb eller aktiviteter kan resultera i att få sämre 

anknytning menar ”a” men säger samtidigt att det inte behöver vara skadligt i längden 

för den psykiska hälsan. Det är inte en dålig anknytning som inte går att reparera menar 

terapeut ”a” utan uttrycker sig såhär: 

Anknytning går nästan alltid att reparera senare i livet även om det skapar mer oro för barnen. Det 

är när föräldrar är narcissistiska som barn har stora problem att reparera sig senare i livet. Då får 

barn problem att skapa trygga relationer när de själva blir vuxna. 

 

Citatet ovan om trygghet menar ”a” inte behöver komma ur individualiseringen men 

menar på att det mycket väl kan göra det. Föräldrar som inte har tid att tänka på andra 

än sig själva eller av andra skäl inte gör det riskerar hälsan för familjen. ”c” menar att 

människor är otroligt dåliga på att prioritera rätt idag, det som verkligen är de viktiga 

behoven för människor och att vi skall må bra tillsammans. Tid är en bristvara i dagens 

samhälle och ”c” beskriver följande:  

Tid är otroligt viktigt idag. Det gäller att finnas där och att vara där. Det går inte att liksom 

plocka ut de sanna och det viktigaste och uppfostra väldigt kärleksfullt på bara fem minuter 

och sedan tro att barnen får allting. Det gäller att finnas där. 

 

Terapeut ”c” pratar om att det blir allt vanligare att antingen ha ohälsosamma relationer 

för att slippa vara ensam, eller att inte ingå i relationer alls för att man inte vill bli 

lämnad. Ingen av intervjupersonerna gick vidare in på eller hade en åsikt om varför så 

många lever som singlar, men att det i koppling till anknytning kan finnas spår av att 

människan blir sämre på att anknyta eller av olika skäl inte vill anpassa sig.  
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Enligt SOU (2006:77) så är individualiseringen en stor del av samhällsutvecklingen och 

har medfört att vissa människor i samhället har påverkats negativt. Sammanfattningsvis 

visar resultatet på att terapeuterna menade att det var svårt att prata i generella termer 

eftersom det beror mycket på individuella förutsättningar. Att fokusera på behov är 

viktigt menade alla terapeuter, någonting som inte funnits tidigare och är väldigt positivt 

med utvecklingen. Jämställdheten har ökat och familjen har ställts inför stora utmaningar 

men också stora möjligheter att bli starkare tillsammans. Prestation och stress höll 

samtliga intervjupersoner med om var den största boven till psykisk ohälsa när det 

handlar om att individualiseras. ”c” menade utöver prestationen som störta hot mot 

psykisk hälsa att människan i all stress glömmer bort att se till sina egna sanna behov och 

därför mår allt sämre. Avslutningsvis så har arbetet presenterat ett antal studier som 

påvisar sambandet mellan individualisering och psykisk ohälsa, däribland SOU (2006:77) 

som beskriver att individualiseringen har ökat och är en bidragande faktor till att den 

psykiska ohälsan har ökat. Lindbladh & Bustos (2004) beskriver också att den ökade 

individualiseringen i samhället kan kopplas till en ökad social och psykisk sårbarhet. 

Även Roteberg (1977) har gjort kopplingen att det finns ett samband mellan 

individualisering och psykisk ohälsa, detta genom att se faktorerna i ett stressat samhälle 

där stor vikt läggs på prestation och självständighet.  

 

5. Diskussion 

Studien har visat på ett resultat där svaren skiljer sig bland den tidigare forskningen och 

empirin. Generellt menar terapeuterna att man inte kan härleda den ökade psykiska 

ohälsan till individualiseringen, de menar snarare att den psykiska hälsan har förbättrats 

tack vara att individers individfokus har ökat. Forskningen visar på en koppling mellan 

individfokus och psykisk ohälsa genom ökad stress och prestationsångest. Eftersom 

resultatet är tvådelat så är det oklart om påverkan är positiv eller negativ, dock går det 

att klargöra att individualiseringen har någon form av inverkan på den psykiska hälsan. 

Begreppet individualisering var för samtliga terapeuter någonting positivt men de håller 

med om de faktorer som beskrivs som individualisering ökar. Terapeuterna medger att 

individualiseringen har skapat individualister och att detta för vissa övergår till egoism, 

vilket kan påverka familjens relationer på ett negativt sätt, dock menar ”a” och ”b” att 

detta inte är någonting som de oroar sig för. ”c” menar att detta oroar hen väldigt 
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mycket men vill inte koppla det till individualisering, detta ego fokus förklarar hen 

snarare som motsatsen till individfokus.  

 

Trots att samhället är så individfokuserat så menar ”c” att vi inte är individuella nog. 

Det är ett spännande uttalande som terapeuten gör och hen menar på att vara individuell 

är allt annat än vad många är idag. De faktorer som terapeuten beskriver som oroande 

med utvecklingen stämmer överens med vad tidigare forskning beskrivit som 

individualisering, dock är inte ”c” överens om att de beror på individfokus. Terapeut ”c” 

var den enda av de intervjuade som menade att samhällsutvecklingen är på väg åt ett 

farligt håll och att människor mår mycket dåligt. Både ”a” och ”b” trodde att 

påföljderna av individualiseringen kommer att bli positiva, de såg inte någon oroande 

fara med en ökad egocentrering i samhället utan tror snarare på att det kommer att växa 

fram lösningar som anpassas till det individualiserade samhället. ”c” kopplade inte de 

negativa aspekterna med samhällsutvecklingen till individfokus utan menade att det 

måste bero på någonting annat. ”a” som menar att en eventuell framtid av ökande 

ensamboende inte behöver påverka hälsan negativt och att det är bra att tänka på sina 

egna behov. ”b” som menar på att människan inte har blivit mer ego och ser värdet i 

sina relationer och kommer att uppskatta de ännu mer nu än tidigare. ”c” skiljer sig från 

de andra två med att genomgående hålla med om de faktorer som forskningen pekar på, 

dock med den skillnaden att hen inte vill kalla det för individualisering.  

  

Media framställer idag en bild till barn och ungdomar att ensam är stark, du klarar vad 

som helst och se till dina egna behov för du är den enda du kan förlita dig på, Udovic 

(2014) är en av de mediala källorna för detta budskap. Denna bild som Udovic (2014) 

presenterar av att ungdomar mår dåligt av pressen som samhället påtvingar dem genom 

att få ta större ansvar och tilldelats större valmöjligheter visas i studien till viss del 

stämma överens med forskning. Detta enligt SOU (2006:77) som presenterar en studie 

som visar på att den upplevda kontrollen som kommer av valfrihet är falsk, studien visar 

på den motsatta effekten vilket betyder att det som ungdomar tror sig uppleva som 

kontroll snarare resulterar i förvirring och minskad kontroll (SOU, 2006:77). 

 

Alla tre terapeuterna menade att individfokus i lagom mån var hälsosamt för den 

enskildes hälsa och då också kan vara en friskfaktor för familjen. Terapeut ”b” och ”c” 

menade på att bland annat prestationsångest och stress som bidrar till psykisk ohälsa 
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kommer ur samhällsklimatet men att de inte nödvändigtvis behöver bero på 

individualisering. Terapeut ”a” menade att det som skapar stress och prestationsångest 

kommer ifrån ett allt mer individualiserat samhälle men hen menade dock att eftersträva 

hög kvalité på livet inte behöver vara en dålig sak och skall inte ha påverkat den 

psykiska hälsan negativt. Samhället blir mer individfokuserat enligt samtliga terapeuter 

även om betydelsen av detta skiljer sig åt. Terapeuterna strävade efter att lyfta 

fördelarna med individfokus snarare än att påpeka dess eventuella nackdelar, snarare 

beskrev de alla de positiva aspekterna med utvecklingen. Det som framkom som 

negativt var ökad stress och prestation där de höll med om att det kan vara en faktor till 

ökad psykisk ohälsa, dock ansåg de inte finnas en stor koppling till individualisering. 

Varför skiljer sig resultatet från forskning och empiri åt i studien? Kan verkligen medias 

bild av individualiseringen stämma när terapeuterna själva som arbetar inom området 

inte har märkt av någon konsumtion av relationer eller utbytbarhet?  

 

En förklaring till detta skulle kunna vara så som beskrivs i metodens för och nackdelar 

att terapeuterna enbart träffar de som är motiverade och har levt en längre tid i sina 

relationer, terapeuterna möter inte de utbytbara kortvariga relationerna eller de 

människor som är rädda för att ingå i relationer över huvud taget. Detta skulle kunna 

vara en förklaring till varför forskning och empiri är oense om begreppet 

individualisering och om det är positivt eller negativt. Terapeuterna möter människor 

som kämpar för sina relationer och familjer och som bara genom att komma i terapi 

visar att de bryr sig om och visar empati för andra människor. En förklaring till varför 

terapeuternas erfarenheter och reflektioner går isär kan nog bara förklaras genom att 

människan är olika. Terapeuterna har alla personliga åsikter om hur individer hanterar 

de ökade möjligheterna och att vi alla drabbas olika av att få ta större ansvar. Att ha en 

åsikt om hur den ökade tekniska utrustningen avspeglar sig i relationer skulle kunna 

vara väldigt personligt och situations anpassat. Upplevelsen som varje enskild person 

har om teknisk utrustning, tv-spel, film, och användandet av datorer och mobiler skulle 

rent av kunna vara en generationsfråga. Hur socialiserar vi oss i det moderna samhället, 

det är kanske för tidigt för att svara på om vi blir mer eller mindre sociala av teknisk 

utrustning, kanske går det inte att svara på helt enkelt. Det enkla svaret är kanske att det 

blir annorlunda men inte sagt bättre eller sämre? Även terapeuterna är människor och 

den mänskliga faktorn och individuella åsikter och erfarenheter spelar in på alla plan.  

 



 27

Slutsatsen för studien är att resultatet är tvådelat, terapeuterna menar att man inte kan 

härleda den ökade psykiska ohälsan till individualiseringen, de menar att den ökade 

psykiska hälsan lika väl skulle kunnat förbättrats tack vara individualiseringen. 

Forskningen presenterar en annan bild där de kan påvisa en koppling mellan 

individfokus och psykisk ohälsa. Samhällsutvecklingen har bidragit med väldigt mycket 

och terapeuterna menar att det är svårt att säga vad det är som skapat en ökad psykisk 

ohälsa. Individfokus i form av en strävan efter ökad självständighet, vilja att prestera 

mer, uppnå högre standard och självförverkliga sig själv i högre mån ökar i ett 

individualiserat samhälle, detta kan konstateras genom både forskning och empiri. 

Resultatet som kommit ur studien är att individualisering i samhällen är en bidragande 

faktor till psykisk hälsa, dock inte sagt om den är positiv eller negativ. Jämlikt, frivilligt 

och lika rättigheter för alla men ändå otryggt ensamt och förvirrande. 

 

5.1 Metodens för och nackdelar  
Det kvalitativa metodvalet har varit en fördel för studien då det hade varit problematiskt 

att utföra den på annat sätt. Urvalet för intervjuerna var bra, även om vissa grupper av 

relationer och individer inte syns i studien. Terapeuterna träffar människor och par som 

själva väljer att komma på terapi vilket utesluter vissa typer av relationsproblem så som 

kortvariga ytliga relationer, alltså det som skulle kunna ses som konsumtion av 

relationer. Terapeuterna hade själva inte träffat på någon form av konsumtion i 

relationerna de arbetat med och kunde därför bara ha en åsikt om fenomenet generellt.  

En aspekt i urvalet är klassfrågan, för att få en bredare bild av alla samhällsskikt så 

skulle möjligen även en enkätstudie kunnat berika studien. Utarbetade svar som tydligt 

svarar på ställningstaganden och involverar även dem som inte vill, har råd eller tror på 

terapi. När urvalet för intervjuerna gjordes drog tidsperioden ut på grund av att den sista 

deltagaren tog lång tid att hitta. De två första deltagarna svarade direkt ja, vilket kan ha 

gjort att förväntningarna på den sista deltagaren skulle komma av sig själv var för höga.  

 

Under materialinsamlingen som gjordes genom intervjuer så gled samtalsämnet ofta ut 

ifrån syftet, detta trots att intervjuerna var delvis semistrukturerade med påståenden. Att 

detta hände kan bero på bland annat stort engagemang från både intervjuarens och den 

intervjuades sida, men också för att det är ett komplext och väldigt brett område. Under 

perioden då insamling av tidigare forskning gjordes så hittades knappt material på den 
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svenska forskningen på området, dock fanns det tillräckligt inom den internationella. 

Intervjuer var en bra metod för studien även om urvalet skulle kunnat vara bredare i en 

större studie. Det kan ha funnits andra grupper som också hade berikat studien, 

direktkontakt med föräldrar eller yrkesgrupper som arbetar med andra former av 

familjestöd. Det är ett komplext begrepp som berör en stor målgrupp och kanske hade 

resultatet sett annorlunda ut om intervjuerna utförts på en annan urvalsgrupp. Fördelen i 

framtida studier med att även intervjua föräldrar och andra yrkesgrupper skulle kunna 

vara att få en bredare målgrupp, även de som inte har råd, vill eller tror på terapi. 

Nackdelen med att intervjua enbart terapeuter kan ha varit att målgruppen som söker sig 

till terapi är liten och redan innan motiverad till förändring.  

 

Resultatet har inte blivit så tydligt som jag hade tänkt eftersom själva begreppet 

individualisation är så brett och svårt att definiera, det har funnits skiljaktigheter i vad 

begreppet innebär. Eftersom begreppet är såpass komplext skulle en slutsats kunna vara 

att individualiseringen har olika inverkan på alla beroende på olika förutsättningar i 

livet. En både nackdel och fördel för studien kan ha varit att det funnits skillnader i 

innebörden för begreppet individualisering. Det breddar studiens diskussion något 

eftersom det finns mer än bara ett svar, samtidigt som de problematiserar att 

sammanfatta ett resultat. 

5.2 Förslag på framtida forskning 
Studien hade möjligen kunnat få ett mer tydligt resultat om begreppet individualisering 

hade gått att smalna av mer och haft samma innebörd för de involverade. Studien skulle 

med fördel kunna göras i framtiden på en annan målgrupp för att nå en bredare 

population. Det är möjligt att en studie som denna skulle lämpa sig bäst om den kunde 

pågå över en längre tid för att studera individer och familjer. Det framkom flera frågor 

under studiens gång som det ännu inte verkar finnas svar på. Hur det ökade data och 

mobiltelefon användandet påverkar familjens relationer och psykiska hälsa är en av 

frågorna som framtiden får påvisa. De tre deltagande terapeuterna ställde sig alla frågan 

utifrån att människor verkar bli allt mer självständiga, är det verkligen mer hälsosamt att 

leva tillsammans än ensam? Det är en spännande fråga att studera för framtiden.  
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7. Bilaga 

7.1 Intervjuguide 

 

Intervjuguide  
 

 
 

Påståenden som överlämnas vid intervju för terapeuterna att reflektera 
kring.  

 
1. I samhället finns det idag en pågående diskussion om individualiseringens inverkan 
på individers hälsa och hur vi mår, vad har du för tankar kring detta? Du får gärna 
reflektera kring hur du i ditt praktiska arbete kommit i kontakt med fenomenet genom 
familjer och relationer?  
 
 
2. En viss psykolog som intresserar sig på området individualisering menar att den 
skapar distanser mellan vuxna och sina barn men även mellan partners. Detta genom sitt 
fokus på självförverkligande och sitt konstanta sökande efter lycka. Självförverkligande 
hos föräldrar skapar mindre tid för umgänge mellan förälder och barn vilket skapar 
problematik i anknytningsprocessen. Mindre tid för barnen skapar sämre anknytning 
som ger konsekvenser för barnen även i vuxen ålder genom att de får problem att skapa 
långvariga relationer.  
 
-Hur tänker du kring detta påståendet och tror du att fenomenet har någon inverkan på 
den ökade ohälsan i samhället och i såna fall hur?  
 
 
3. En ökande problematik i samhället idag är att individer har problem med att 
upprätthålla långvariga sociala relationer. Samhället blir mer flyktigt och utbytbart 
eftersom efterfrågan på mobilitet och självständighet ökar. Det blir i ett sådant samhälle 
svårt att finna trygghet i relationer som snabbt blir utbytbara och kortvariga, vilket gör 
oss mindre anpassade att leva i stabila långvariga relationer.  
 
-Vad tänker du kring detta påstående om att människan sägs ha problem att skapa 
trygghet både i samhället och genom nära relationer på grund av mobilitet och 
utbytbarhet. Hur påverkar det vår hälsa? 
 


