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Kvällens brasklapp! 

UNGA MÅR ALLT SÄMRE – ELLER? 8

OMFATTNING OCH UTVECKLING ÖVER TID

I det här avsnittet går vi igenom vad det finns för 
kunskap om psykisk ohälsa bland unga i Sverige och 
vilka förändringar som skett över tid.

Det finns inget mått som mäter alla dimensioner av psykisk 
hälsa, som emotionellt, psykologiskt och socialt välbefin-
nande. Väl genomförda studier, som är baserade på vedertagna 
mätinstrument för att mäta förekomst av psykisk hälsa, 
psykisk ohälsa och psykiatriska tillstånd i Sverige är sällsynta. 
Breda befolkningsbaserade studier som följer utvecklingen 
över tid saknas helt (FORTE 2015). Därför är det lite av ett 
pussel att förstå utvecklingen.

Hur vanliga sägs dessa tillstånd vara?
FN uppskattar att 20 procent av alla världens 14 – 24-åringar 
drabbas av psykisk ohälsa under ett år. Risken för att drabbas är 
särskilt hög när unga ska etablera sig i vuxenlivet (FN 2016). 
När skolan har slutat saknas dagliga rutiner, och det är då man 
ska etablera sig i vuxenlivet, hitta bostad, ordna försörjning, 
och ta vara på alla de möjligheter som finns. Av en rapport från 
BRIS framgår att Sverige utmärker sig internationellt genom 
att ha en sämre utveckling än många andra länder, gällande 
den självrapporterade psykiska ohälsan. Huruvida den själv-
rapporterade ohälsan påverkas av ett öppnare samtalsklimat 
är dock oklart enligt BRIS (2018). Folkhälsomyndighetens 
rapport Varför ökar den psykiska ohälsan bland barn och unga 
i Sverige? – utveckling hos barn och unga de senaste tjugo åren 
(2018) menar bland annat att psykosomatiska symtom (ont i 
magen pga. oro, osv) ökar bland unga, sedan några år tillbaka. 
 I Statistiska centralbyråns årliga undersökning av levnads-
förhållanden (ULF) ingår sedan år 1980 en fråga om besvär av 
ängslan, oro eller ångest. Under perioden år 1980 – 2017 har 

andelen som anger sådana besvär i åldersgruppen 16 – 24 år 
fyrdubblats från 9 till 35 procent. Andelen i samma åldersgrupp 
som anger svåra besvär av ängslan, oro eller ångest har sex-
dubblats under samma period, från under två till elva procent. 
Det har dock skett ett metodbyte 2006/20074 vilket kan påverka 
resultatet.

Figur 4 ovan visar att mönstret över tid är tämligen likartat 
för unga män som för unga kvinnor men nivåerna skiljer sig 
åt, där fler kvinnor än män uppger att de upplever ängslan, 
oro och ångest. Det är också mer ovanligt att ange att man 
upplever svåra besvär, både för män och kvinnor. För de svåra 
besvären är det statistiskt oklart om det skett en ökning. En 
ökning kan endast säkerställas för de lindrigare besvären, för 
män mellan år 2012 – 13 och 2014 – 15 samt för kvinnor både 
mellan år 2012 – 13 och år 2014 – 15 samt mellan år 2014 – 15 
och år 2016 – 17. 

2.  Omfattning och utveckling över tid

Figur 4 Undersökningarna av levnadsförhållanden, hälsotillstånd, fysiska 
och psykiska besvär. Andel personer (16 – 24 år) i procent efter indikator, 
kön och årsintervall år 2008 – 2017. (Källa: SCB, ULF/SILC)

4 Metodbytet innebar ett skifte från besöksintervju till telefonintervju.

Jag skulle behöva att 
någon sa till mig: jag 
tar dig på allvar.
Tjej, 19
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Kunskapsöversikt om ungas psykiska hälsa i Sverige 2018 

”

"

2019-05-23

Syfte med föreläsning

• Ge information om psykisk ohälsa bland barn och unga

• Ge möjlighet till reflektion
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Föreläsningen kommer svara på

• Vad är psykisk ohälsa? 

• Hur ser den psykiska ohälsan ut bland unga idag? 

• Hur har den förändrats över tid? 

• Hur kan psykisk ohälsa uppstå? 

• Hur kan vi möta psykisk ohälsa?

• Hur kan psykisk hälsa främjas?

2019-05-23

Schema och form

18.00 - 18.50
Föreläsning

18.50 - 19.10 
Fika

19.10 - 20.00 
Föreläsning

2019-05-23
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Psykisk ohälsa – vad är det?

2019-05-23

Definition av psykisk (o)hälsa

”Den psykiska hälsan är ett
tillstånd av mentalt välbefinnande
där varje individ kan förverkliga de
egna möjligheterna, kan klara av
vanliga påfrestningar, kan arbeta
produktivt och kan bidra till det
samhälle hen lever i”

- WHO

2019-05-23
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Språket och psykisk ohälsa

Psykisk hälsa
Psykisk ohälsa
Psykiska problem
Psykisk störning
Psykisk sjukdom 
Psykisk funktionsnedsättning
Psykopatologi 
Diagnoser

2019-05-23

Autismspektrumtillstånd

Intellektuell 
funktionsnedsättning          

ADHD

Tourettes syndrom

Språkstörning

Depression

Diagnoser

Ångest

Tvångsbeteenden och -tankar

Bipolaritet

2019-05-23
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Psykosomatiska symtom

• Huvudvärk
• Ont i magen
• Ont i ryggen
• Känt sig yr
• Känt sig nere
• Varit irriterad
• Varit på dåligt humör
• Känt sig nervös
• Haft svårt att somna

• Något av ovanstående mer än en gång i veckan under de senaste sex månaderna = 
psykosomatiska symtom – Folkhälsomyndigheten.

2019-05-23

Ångest

2019-05-23
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Psykisk ohälsa hos barn och unga

2019-05-23

Bikupa! 

• Vilken psykisk ohälsa upplever du som mest framträdande bland 
barn och unga som du träffar idag?

• Hur skiljer sig upplevelsen av psykisk ohälsa idag från den när du 
var ung?
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Nya rapporter

 
 

 

Utvecklingen av psykisk 
ohälsa bland barn och 
unga vuxna 
Till och med 2016 
 

  

UNGA MÅR ALLT SÄMRE – ELLER? 
Kunskapsöversikt om ungas psykiska hälsa i Sverige 2018

 

 

Varför har den psykiska  
ohälsan ökat bland barn  
och unga i Sverige?  
Utvecklingen under perioden 1985−2014  

  

2019-05-23

Översikter av ungas psykiska ohälsa idag

Mind
v99% tror att ”jag tror 

jag kommer få det bra i 
framtiden”

v29% av 16-29 ”mycket 
gott psykiskt 
välbefinnande”

v 74% av 16-29 ”gott 
psykiskt välbefinnande”

vAllvarliga psykiatriska 
diagnoser eller ängslan, 
oro och ångest har inte 
ökat nämnvärt hos unga 
senaste decenniet

Socialstyrelsen
vGenerell ökning av 

psykisk ohälsa 
v10% av pojkar 10-24 år
v10% av flickor 10-17 år
v15% av flickor 18-24 år

Folkhälsomyndigheten
vGod hälsa & livstrivsel
vFlickor mindre nöjda 

med sin kropp
vStor psykosomatisk 

problematik
vÖkad mobbing
vPappor pratar mer
vSkolstress, lägre 

skoltrivsel
vMindre rökning, mindre 

rörelse
2019-05-23
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Vad lider unga mest av idag?

UNGA MÅR ALLT SÄMRE – ELLER? 10

 Figur 6 visar att förskrivningen av läkemedel som anti-
depressiva, adhd-medicin, lugnande och ångestdämpande 
medel har ökat de senaste åren. Däremot har förskrivningen 
av smärtstillande minskat under motsvarande period. Studier 
visar att antidepressiv medicin kan ha allvarliga biverkningar 
som t.ex. ökad risk för suicid och svårare depression (Barbui, 
Esposito & Cipriani 2009; Hengartner, Angst & Rössler 2018) 
vilket gör att dessa måste skrivas ut med försiktighet.
 Hittills har vi främst tittat på publikationer och statistik 
i form av myndighetsrapporter. Det finns dock en skillnad 
mellan den typ av forskning som de statistikförande myn-
digheterna producerar och annan vetenskaplig litteratur. 
Vetenskapliga synteser tar hänsyn till en större del av den 
vetenskapliga produktionen. Synteser kommer därför många 
gånger till resultat som inte är så alarmistiska utan ofta kan 
peka åt lite olika håll eller komma fram till att det inte skett 
någon förändring alls. Eftersom sådana studier är en samman-
fattning av många andra studier är de också mycket värdefulla 
för hur man ska tolka resultatet. Härnäst kommer vi att gå 
igenom några mer sammansatta studier.
 Sådana internationella sammanställningar av forskning 
tyder visserligen på att den psykiska ohälsan bland unga i 
höginkomstländer har ökat under de senaste 30 åren (Potrebny 
m.fl. 2017), i synnerhet bland flickor, samt att socioekonomisk 
utsatthet ökar risken för psykisk ohälsa. Men de antyder även 
att problemet med de lättare besvären är ett resultat av att vi 
pratar mer om psykisk ohälsa idag (Petersen m.fl. 2010; Bor 
m.fl. 2014; Ross m.fl. 2017 & Potrebny m.fl. 2017).
 Bor m.fl. (2014) genomförde en systematisk litteraturge-
nomgång för att klarlägga om den försämrade psykiska hälsan 
bland dagens ungdomar omfattar såväl externaliserade som 
internaliserade problem. Bördan av externaliserade problem 
som uppförandestörning, aggressivitet och impulsivitet var 

så gott som oförändrad hos både pojkar och flickor (Bor m.fl. 
2014).
 Ett viktigt mått som används för att mäta hur besvä-
rad man är av sin sjukdom är begreppet sjukdomsbörda. 
Sjukdomsbörda är en sammanvägning av förlorade år på 
grund av för tidig död och funktionsnedsättning och mäts med 
hjälp av så kallade DALYs (disability-adjusted life years) 
eller funktionsjusterade levnadsår. En DALY5 motsvarar ett 
förlorat friskt år. Den senaste undersökningen av den globala 
sjukdomsbördan publicerades 2016, och enligt den är – efter 
hudsjukdomar – depression, ångestsyndrom och självtillfogade 
skador några av de tillstånd som orsakar störst sjukdomsbörda 
bland unga män och kvinnor, 15 – 19 år, i Sverige (tabell 1). 
Bland unga män står självtillfogade skador för en större andel 
av sjukdomsbördan än vad depressiva tillstånd och ångestsyn-
drom gör. Bland de unga kvinnorna är mönstret det motsatta. 
Denna könsskillnad förklaras av att suicidtalen är högre bland 
männen (Folkhälsomyndigheten 2018). 
 

Tabell 1 Rangordning av sjukdomstillstånd  
som orsakade störst sjukdomsbörda (DALY)  
för unga män och kvinnor i Sverige 2016.  
(Källa: Institute of health metrics and 
evaluation, IHME)

Män (15 – 19 år) Kvinnor (15 – 19 år)

1 Hudsjukdomar 1 Hudsjukdomar

2 Självtillfogade 
skador

2 Depressiva 
tillstånd

3 Smärta i 
länd rygg och 
nacke

3 Migrän

4 Trafikolyckor 4 Ångest-
syndrom

5 Migrän 5 Smärta i 
länd rygg och 
nacke

6 Depressiva 
tillstånd

6 Astma

7 Ångest- 
syndrom

7 Självtillfogade 
skador

8 Uppförande- 
störning

8 Bipolär  
sjukdom

9 Narkotika- 
beroende

9 Uppförande-
störning

10 Astma 10 Ätstörningar

OMFATTNING OCH UTVECKLING ÖVER TID

5  DALY är ett mått på den samlade sjukdomsbördan i en befolkning. Den beräknas som summan av förlorade år på grund av tidig död (YLL; years of life lost) och förlorade år på grund av 
funktionsnedsättning (YLD; years lost due to disability). Det senare bygger på viktning av sjukdomstillstånd som är gjord i olika omgångar genom expertpaneler, enkäter och intervjuer med 
olika befolkningsgrupper i olika länder i världen. Betydelsen av funktionsnedsättning vid olika tillstånd har värderats påfallande likartat när olika metoder använts (Allebeck & Agardh 2017).

Figur 7 Utvecklingen av sjukdomsbörda (DALY per 100 000 invånare) för 
depression i USA, Sverige, Japan och Kina, år 1990 – 2016.  
(Källa: Institute for health metrics and evaluation, IHME).
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Rangordning av sjukdoms-
tillstånd som orsakade 
störst sjukdomsbörda för 
unga män och kvinnor i 
Sverige 2016. 

Källa: Institute of health
metrics and evaluation, 
IHME.

Illustration: MIND. Unga 
mår allt sämre – eller? 
Kunskapsöversikt om 
ungas psykiska hälsa i 
Sverige 2018 
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Orsaker till (ökad?) psykisk ohälsa

2019-05-23



Psykisk ohälsa hos barn och unga 2019-05-24

www.pedagogiskpsykologi.se 10

Familjesituation

• Föräldraseparationer ej fastställd orsak till psykisk ohälsa.

• Fler barn kan prata med sina pappor idag. När barn inte kan prata med 
föräldrar så ökar risken för psykosomatiska symtom.

• Mindre auktoritär uppfostran idag. Detta ger mindre internaliserande 
problem hos barn och unga. 

• Folkhälsomyndigheten ser sammantaget inte förändrad familjesituation 
som förklaring för ökade psykosomatiska besvär i befolkningen. 
Källa: Rapport 2018 av Folkhälsomyndigheten: Varför har den psykiska ohälsan ökat bland barn och unga i Sverige? 

2019-05-23

Föräldraskap

Får mycket hjälp
Hjälper inte till hemma

Får mycket hjälp
Hjälper till mycket hemma

Får lite hjälp
Hjälper inte till hemma

Får lite hjälp
Hjälper till mycket hemma

Föräldraskap

”Curlingföräldrar”

Källa: https://www.vive.dk/da/udgivelser/kortlaegning-af-viden-om-opdragelse-6994/2019-05-23
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Socioekonomiska faktorer

• Färre fattiga idag i absoluta mått. 

• Relativ fattigdom har ökat – klyftorna är större. 

• Relativ fattigdom kan ge ökad fysisk och psykisk ohälsa. 
Källa: The Broken Ladder, Keith Payne, 2018

Källa: Rapport 2018 av Folkhälsomyndigheten: Varför har den psykiska ohälsan ökat bland barn och unga i Sverige? 

2019-05-23

Skola

• Det finns ett tydligt samband mellan låga skolprestationer och psykisk 
ohälsa. Skolprestationerna bland högstadieelever försämrades under 
perioden 1995−2012, enligt de internationella undersökningarna Pisa 
och TIMSS.

• Psykosomatiska symtom och 

skolstress har en stark koppling.

• Samtidigt: Minst press i världen.

2019-05-23
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Arbetsmarknad

• Mer osäker arbetsmarknad med krav på högre utbildning och 
kompetens än tidigare. 

• Hög ungdomsarbetslöshet är starkt kopplat till psykisk ohälsa.

• Ovanstående tros ge ökad oro inför framtiden hos unga.

2019-05-23

Datoranvändning och sociala medier

”Det finns flera litteraturöversikter som tyder på att det finns både positiva 
och negativa hälsoeffekter av att ägna sig åt internetbaserade aktiviteter […] 
Det vetenskapliga underlaget är dock otillräckligt för att klargöra 
hälsoeffekterna av olika typer av digital medieanvändning”

- Rapport 2018 av Folkhälsomyndigheten: Varför har den psykiska ohälsan 
ökat bland barn och unga i Sverige? 2018

Medvetenhet och begränsning av sociala medier kan reducera ensamhet och 
nedstämdhet. 
Källa: Hunt et. al (2018) No More FOMO: Limiting Social Media Decreases 
Loneliness and Depression

2019-05-23
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Sociala medier

• Social comparison

2019-05-23

Sociala medier och psykisk ohälsa

for each missing data point [32]. We imputed 20 data sets, and report
consolidated results from all imputations using Rubin's combination
rules [33]. Results from the imputed analyses did not vary substantively
from the analyses using listwise deletion (analysis not shown).

2.5. Statistical Analysis

To examine whether and by how much associations between social
media use and depressive symptoms were explained by markers of on-
line harassment, sleep, self-esteem and body image we ran multivari-
able linear regression models, adding and removing variables in
separate blocks of adjustment, as follows:

Model 0 – social media use plus confounders (family income, family
structure, age, internalising symptoms at age 11)
Model 1 – M0 plus online harassment
Model 2 – M0 plus sleep quantity and quality (sleep hours, latency
and disruption)
Model 3 – M0 plus self-esteem
Model 4 – M0 plus body image (happy with appearance and body
weight satisfaction)

The potential a priori moderating effect of gender on the social
media use and depressive symptoms relationship was tested for
(using Wald t-tests) by adding in a gender by social media use interac-
tion term to Model 0 (p b 0.05). The regression model findings are
therefore presented for girls and boys separately. Wald tests assessed
the a priori role of online harassment, sleep, self-esteem and body
image asmediators between socialmedia use and log depressive symp-
toms, by showing the significance of social media use before (Model
0) and after their introduction (Models 1–4).

In supplementary analysis, to assess consistency of findings, we ran
logistic regressionmodels using a binary indicator for clinically relevant
symptoms.

Path models were then estimated to quantify the hypothesised ex-
planatory pathways between social media use and mental health (see
Fig. 1). A first model allowed all paths to differ by gender. Wald tests
then assessed the statistical significance of any differences, after
Bonferroni adjustment to account for the 75 tests. In the second

model, all non-significantly different paths were constrained to be
equal across gender.

The path models were estimated using the generalised structural
equation model, GSEM command in Stata, which allows for the contin-
uous, binary, categorical and ordered measures to be modelled using
linear, logistic, multinomial and ordinal logistic specifications,
respectively.

All analyses were carried out using Stata version 15.1 (Stata Corp).
Surveyweights were applied throughout to take account of the unequal
probability of being sampled.

3. Role of the Funding Source

The study was funded by the Economic and Social Research Council
(ES/R008930/1). The funder had no role in the study design; in the col-
lection, analysis, and interpretation of data; or in the writing of the re-
port; or in the decision to submit the article for publication. The
corresponding author had full access to all intermediate outputs, with
the study statisticians (AZ and AS) having access to the full study
datasets. All authors had final responsibility for the decision to submit
for publication.

4. Results

The average age of participants was 14.3 (SD 0.34) years. Girls re-
ported more hours of social media use than did boys. Over two fifths
of girls used social media for 3 or more hours per day compared with
one fifth of boys (43.1% vs 21.9% respectively), and only 4% of girls re-
ported not using social media compared to 10% of boys (Table 1). Com-
pared with boys, girls were more likely to be involved in online
harassment as a victim or perpetrator (38.7% vs 25.1% respectively).
Girls were more likely to have low self-esteem (12.8% vs 8.9%), to
have body weight dissatisfaction (78.2% vs 68.3%) and to be unhappy
with their appearance (15.4% vs 11.8%). Girls weremore likely to report
fewer hours of sleep compared with boys (b7 h 13.4% vs 10.8%) and to
report experiencing disrupted sleep often (27.6% vs 20.2%) or most of
the time (12.7% vs 7.4%) but were similar in reporting how long it
took them to fall asleep (Table 1).

Social media use was associated with experiences of online harass-
ment, short sleep hours, the time it takes to fall asleep, sleep disruption,
being happy with appearance and bodyweight satisfaction among girls

Fig. 1. Hypothesised pathways between social media use and depressive symptoms in young people.

62 Y. Kelly et al. / EClinicalMedicine 6 (2018) 59–68

• Korrelation mellan användning av 
social media och dålig sömn, 
trakasserier på nätet, dålig 
självkänsla och negativ 
kroppsuppfattning. OBS! Ej 
fastställd kausalitet. 

• Det finns dock många 
”confounders” – faktorer som 
påverkar utfallet av social media 
användning. 

• Det som också spelar in är, ”fear
of missing out”, passiv eller aktiv 
användning av sociala medier, tid 
på dagen, tidsåtgång m.m. 

Källa & illustration: Social media use and adolescent
mental health: Findings from the UK Millennium 
Cohort Study. Kelly et al 2018.2019-05-23
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Modell över ökad rapportering av 
psykisk ohälsa

Illustration:  MIND. Unga mår allt sämre – eller? Kunskapsöversikt om ungas psykiska hälsa i Sverige 2018 2019-05-23
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vår upplevelse att det är mer riskfyllt. Det finns en så kallad 
negativitets-bias för att se risker. Den allmänna uppfattningen 
är att brottslighet, mord och liknande ökar fastän de objektiva 
siffrorna visar att det blir bättre. De flesta brottstyper minskar 
över tid. En indikator på våldsamhet i samhället är antalet 
mord. Tendensen under den period som den psykiska ohälsan 
uppges ha ökat visar samtidigt en nedåtgående trend i själv-
rapporterad utsatthet för våld. I takt med ökat välstånd får vi 
motsägelsefullt en ökad känsla av brist. En möjlig förklaring 
som framförs är att våra genetiska anlag att reagera med 
oro och ångest faktiskt spelar roll. Dessa egenskaper måste 
evolutionärt sett ha haft en betydelse, annars hade de inte  
varit kvar. 
 Ytterligare en förklaring rör vår identitetsutveckling. I 
Sverige idag har vi så många olika valmöjligheter, det är inte 
givet vad vi ska göra och var och en kan och ska skapa sin egen 
tillvaro. Sverige ligger i topp vad det gäller möjlighet att ha 
valfrihet. Vi har fokus på självförverkligande och matas med 
bilder om att det är viktigt att skapa sitt eget perfekta liv. Detta 
är dock inte samma sak som individualisering, vilket ibland 
framförs som en annan tänkbar orsak till ökad rapporterad 
psykisk ohälsa. Det finns få studier om förhållandet mellan 
individualisering och psykisk hälsa. 
 Som tabell 2 visar är det de sjunkande resultaten från Pisa, 
ökade klyftor och möjligheten att ta sig in på arbetsmarknaden 
som visar påtagliga förändringar samtidigt som den rapporte-
rade psykiska ohälsan har ökat. Alla andra påverkansfaktorer 
visar en gynnsam förändring över tid, vilket talar för en 
förändrad känslighet.

OMFATTNING OCH UTVECKLING ÖVER TID

Tabell 2 Sammanfattning om det skett samtida förändringar av 
bakgrundsfaktorer.

Bakgrundsfaktorer Samtidig ogynnsam förändring 
över tid?

Familjesituation/hemmiljö Nej

Utsatthet i barndomen Nej

Skola  

- betygsystem (Pisa) Ja

- stress Nej

Människors levnadsvillkor 
ojämnt fördelade

Ja

Mobbning Nej

Sociala medier Oklart

Upplevelser av otrygghet/
osäkerhet 

Minskning av de flesta 
brottstyper

- våld Nej6

- arbetsmarknad Ja

Individualisering Oklart

6 Arbetsrelaterat våld undantaget.

Min pojkvän har 
självmordstankar. 
Vad ska jag göra?
Kille, 23

”

Illustration: MIND. Unga mår allt sämre – eller? Kunskapsöversikt om ungas psykiska hälsa i Sverige 2018 2019-05-23
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Förklaringar till ökad rapporterad 
psykisk ohälsa

Större öppenhet 
för psykisk ohälsa

vPsykisk ohälsa och 
dess symtom synlig-
görs och upp-
märksammas. Ökad 
öppenhet. Fler vågar 
söka hjälp.

Diagnoserna 
utvidgas

vDiagnoserna täcker 
in mer och vi får ett 
språk och därmed 
förståelse för sådant 
som vi inte kunnat 
pata om förut. Ingen 
reell ökning av ex. 
nedstämdhet.

Förändrade 
livsförutsättningar

v I hög utsträckning 
sunda reaktioner på 
förändrade förut-
sättningar i skola, 
arbetsliv och samhälle

Källa:  MIND. Unga mår allt sämre – eller? Kunskapsöversikt om ungas psykiska hälsa i Sverige 2018 2019-05-23

Hur kan vi möta psykisk ohälsa? 

2019-05-23
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Modell över insatser

UNGA MÅR ALLT SÄMRE – ELLER? 41

för förebyggande arbete. I figur 10 presenteras en sådan. I 
modellen visas fyra olika sätt att förstå samhälleliga åtgärder 
för att antingen främja hälsa proaktivt eller också bekämpa 
ohälsa reaktivt. Figuren innehåller också en dimension för att 
visualisera åtgärder som riktar sig mot individen respektive 
kollektivet. 

■   Den första kvadranten innehåller kollektiva och proaktiva 
ansatser som till exempel: Kommunal utbyggnad, social-
tjänst, hyresrätter, möjlighet till rekreation, skolor av hög 
kvalitet, gratis hälso- och sjukvård, progressiva skatter för 
att utjämna inkomster i befolkningen.

■   Den andra kvadranten representerar proaktiva och per-
soncentrerade ansatser som: Livsfärdigheter, emotionell-

kunskap, fitnessprogram, coaching, kostråd, utbildning att 
motstå grupptryck för intag av alkohol och narkotika.

■   Den tredje kvadranten visar exempel på tendenser till 
medikalisering11. Krisbearbetning, terapi, medicinering, 
copingtekniker, stresshantering.

■   Den fjärde kvadranten återfinns mellan det kollektiva och 
reaktiva och exemplifieras av soppkök för fattiga, välgören-
het, härbärgen och fängelseindustri som är åtgärder som är 
riktade mot de allra mest resurssvaga.

Mer fokus måste riktas mot den första och andra kvadranten 
menar Prilleltensky (2011).

Figur 10 Reaktiv/proaktiv och kollektivistisk/individualistisk dimension över hur vård- och omsorg kan organiseras (jfr. Prilleltensky 2005). 

11  Medikalisering betyder enligt Nationalencyklopedin: förhållandet att ett problem som i grunden inte är av medicinsk karaktär diskuteras eller betecknas som en medicinsk företeelse 
(förklaras mer ingående i nästa kapitel).

Åtgärder riktade mot kollektivet

Åtgärder riktade mot individen

Reaktiv Preventiv och proaktiv

Fjärde kvadraten
Härbärgen för hemlösa, välgörenhet, fängelse-
industriella komplex, soppkök för fattiga, screening 
i samband med anställningsintervjuer, avsked från 
arbeten.

Tredje kvadraten
Krisbearbetning, terapi, medicinering, copingtekniker, 
stresshantering.

Första kvadraten
Kommunal utbyggnad, socialtjänst, hyresrätter, möj-
lighet till rekreation, skolor av hög kvalitet, elevhälsa, 
gratis hälso- och sjukvård, progressiva skatter för att 
utjämna inkomster i befolkningen.

Andra kvadraten
Livsfärdigheter, emotionell kunskap, fitnessprogram, 
coaching, kostråd, utbildning att motstå grupptryck 
för intag av alkohol och narkotika.

FRÄMJANDEFAKTORER

Illustration:  MIND. Unga mår allt sämre – eller? Kunskapsöversikt om ungas psykiska hälsa i Sverige 2018 

2019-05-23

Brandsläcka eller -säkra? 

• ”…det finns en risk att alarmistiska budskap
i sig påverkar ungas självbild negativt och bidrar till fokus på vård 
istället för prevention”

• Samtidigt: De barn som har svåra psykiatriska symtom rapporteras 
också vara jämnstort över tid mellan kulturer. Åtgärder behövs.

Källa:  MIND. Unga mår allt sämre – eller? 
Kunskapsöversikt om ungas psykiska hälsa i Sverige 2018 

Källa: Polanczyk GV, Salum GA, Sugaya LS, et al. Annual research review: a meta-analysis of the worldwide
prevalence of mental disorders in children and adolescents. J Child Psychol Psychiatry. 2015;56(3):345-65.

Potrebny T, Wiium N, Lundegård MM. Temporal trends in adolescents' self-reported psychosomatic health
complaints from 1980-2016: a systematic review and meta-analysis. PLoS One. 2017;12(11):e0188374.

2019-05-23
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Nivåer på insatser

• Hälsofrämjande
• Förebyggande
• Åtgärdande

Illustration:  MIND. Unga mår allt sämre – eller? 
Kunskapsöversikt om ungas psykiska hälsa i Sverige 2018 
2019-05-23

Hur möter jag ett barn som mår dåligt?

• Var en vanlig, närvarande vuxen 

Länk: https://www.youtube.com/watch?v=nyq0ewAtRoY Länk: https://www.youtube.com/watch?v=OMR7wsadfdM
2019-05-23
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Att grunda för ett gott samtal 

• Bedöm relationsdjupet
• Vad tycker personen om mig?
• Litar personen på mig? 

• Bedöm ungdomens förmåga att hålla samtal om svåra känslor
• Samtal om svåra känslor kan väcka svåra känslor
• Samtala under aktivitet
• Pressa inte, återkom istället
• Validera, normalisera
• Tillför personen värde på genuint sätt

• ex ”Det är viktigt för mig att du mår bra”

2019-05-23

Säkerhetsbeteenden

2019-05-23



Psykisk ohälsa hos barn och unga 2019-05-24

www.pedagogiskpsykologi.se 19

Ibland behöver vi inte göra så mycket

• Traumamedveten omsorg:  
Tre pelare.

• Vi är utrustade för att 
hantera trauman.

• ”Watchful waiting”

Trygghet

Relationer

Coping
2019-05-23

Psykisk hälsa – vad behöver unga?
Frisk- och skyddsfaktorer

2019-05-23
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Individuella skyddsfaktorer

vEtt stabilt humör
vBegåvning utan några kognitiva 

svårigheter
vFörmåga att fungera socialt med 

jämnåriga och vuxna
vÖppenhet med att söka hjälp, be 

om råd och våga pröva andras 
lösningar om det behövs

vStöd från föräldrar och andra 
vuxna som kan samarbeta kring 
frågor som rör barnet

vUpplevelse av kontinuitet och 
sammanhang

vAtt klara de uppsatta målen i 
skolan

vEtt tryggt förhållande till skolan

2019-05-23

Friskfaktorer

• Kunskap om känslor

UNGA MÅR ALLT SÄMRE – ELLER? 38

Kunskap om känslor
Alejandro Adlers forskning (2016) handlar om vilken bety-
delse välbefinnande har för akademiska prestationer. Han har 
testat sin modell i över femhundra skolor över hela världen. 
Adler arbetar med utbildningsfrågor inom FN och har i 
samarbete med regeringarna implementerat nedanstående 
mål i läroplanerna i Bhutan, Nepal, Indien, Mexico, Peru, 
Australien, Jordan och Colombia.
 Adlers forskning hävdar att när man undervisar eleverna om 
följande tio punkter i livskunskap ökar resultaten även för de 
akademiska ämnena som språk och matematik.
1. Mindfulness: att lugnt iaktta tanke, känsla och omgivning.
2. Empati: att kunna identifiera vad andra känner och tänker.
3.  Självmedvetenhet: att känna till egna styrkor, svagheter, 

begränsningar och mål.
4.  Att acceptera känslor: att identifiera, förstå och hantera 

känslor.
5.  Kommunikation: att vara aktiv och konstruktiv i ett samtal.
6.  Interpersonell relation: att främja friska möten med 

vänner och familj.
7.  Kreativt tänkande: att sätta värde och uppskatta idéer 

som är nya och användbara.
8.  Kritiskt tänkande: att odla förmåga till att begreppslig-

göra, applicera, konceptualisera, analysera, syntetisera och 
utvärdera information för få vägledning i hur man ska tolka 
en situation och agera.

9.  Beslutsfattande: att välja den bästa strategin utifrån 
tillgängliga alternativ.

10.  Problemlösning: att kunna använda enkel procedur, 
metoder eller tumregel för att lösa teoretiska eller praktiska 
problem.

Att visa sårbarhet
Shame Resilience Theory (SRT) är en teori om betydelsen av 
hantering av skamkänslor. Brené Brown (2006) beskriver att 
skam kan få allvarliga negativa konsekvenser i form av psy-
kiskt lidande för individer om den lämnas okontrollerad, vilket 
gör att det är viktigt att undersöka vilka faktorer som medför 
motståndskraft och återhämtning efter upplevda skamkäns-
lor. Studier visar att skam inverkar på många områden som 
självkänsla, depression, missbruk, ätstörningar, mobbning, 
självmord, familjevåld och sexuella övergrepp (Brown, 2006). 
Skam kan även leda till socialt tillbakadragande och isole-
ring, vilket ofta förstärker problem i form av psykisk ohälsa. 
Att kunna erbjuda strategier för att hantera skamkänslor är 
nödvändigt för människors delaktighet i samhället (Van Vliet 
2009). SRT har vidareutvecklats sedan Brown först presente-
rade den och har använts i studier som undersöker skammens 
funktion hos både kvinnor och män (Van Vliet 2009) och i 
sexuella övergrepp mot barn (Bryan & Albakry 2015).
 Strategier som förordas är synliggörande av känslor och att 
våga prata om problematiska konsekvenser. Genom att göra 
det menar Brown att vi kan träna upp förmåga att känna empati 
och gemenskap och att känslor av skam på så vis inte blir så 
hotande. Om vi tar del av varandras samlade erfarenhet från att 
ta oss igenom skamfyllda upplevelser och återhämta oss från 
dem, kan vi öka vår kunskap kring att hantera liknande fram-
tida situationer mer ändamålsenligt. Att skaffa sig motstånds-
kraft är en viktig källa till minskat psykiskt lidande. Vi behöver 
vara öppna och visa mer sårbarhet, menar Brown (2013).

Sociala relationer, platta hierarkier och minskad stress
Från djurens värld finns ett gott exempel på hur vänlighet är en 
främjandefaktor för ett samhälle, eller i alla fall en flock och 
kanske en arts överlevnad. Robert Sapolsky, professor i biologi 

Jag har varit som 
avstängd i flera 
månader.
Tjej, 16

”

FRÄMJANDEFAKTORER

Källa: Adler, A. (2016) Teaching life skills increases well-being and academic performance:  Evidence from Bhutan, Mexico, and Peru. 
Sammanställt av MIND. Unga mår allt sämre – eller? Kunskapsöversikt om ungas psykiska hälsa i Sverige 2018 2019-05-23
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Friskfaktorer

• Förståelse för stress och 
återhämtning.

• Stress är ofarligt. 
• Avsaknad av återhämtning är 

livsfarligt.

Psykisk 
ohälsa

Sömn

Kost

Fysisk 
aktivitet

Källa: MIND. Unga mår allt sämre – eller? 
Kunskapsöversikt om ungas psykiska hälsa i 
Sverige 2018 

2019-05-23

Konsekvenser av för lite sömn

• Ökad ångest
• Ökad ilska
• Nedsatt emotionsreglering
• Nedsatt inlärning
• Nedsatt uppmärksamhet
• Ökad grad somatiska svårigheter
• Ökad grad katastroftankar
• Färre positiva emotioner

• Ökad stress (svårare att sova)
• Ångest
• Rädsla
• Ältande
• Minskad tankekontroll
• Sämre minne
• Sämre problemlösningsförmåga

Ca en tredjedel av ungdomar sover för lite. Ungdomar sover inte mindre idag än förut. 
Källa:  MIND. Unga mår allt sämre – eller? Kunskapsöversikt om ungas psykiska hälsa i Sverige 2018 2019-05-23
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Friskfaktorer

• ”Life skills”
- WHO

UNGA MÅR ALLT SÄMRE – ELLER? 45

översättas som färdigheter för att hantera livet. Världs-
hälsoorganisationen (WHO) delar upp detta i tre områden:
■    Kommunikation och interpersonella färdigheter 

(inklusive att uttrycka känslor, ge feedback, lyssna aktivt, 
erkänna, förhandla, påverka, lösa konflikter, säga nej, sätta 
sig in i någon annans situation)

■    Beslutsfattande och kritiskt tänkande och liknande 
färdigheter (t.ex. att göra val, se konsekvenser, hitta 
lösningar, analysera attityder, värderingar, normer och 
inflytningskällor) 

■    Kreativitet och självhantering (t.ex. bygga självkänsla, 
självförtroende och att hantera känslor, stress och 
förändringar). 

I den norska läroplanen står det att innehållet är ämnat att 
hjälpa elever att utveckla färdigheter som främjar deras hälsa 
och göra det möjligt för dem att hantera olika utmaningar i 
livet. Eleverna ska lära sig att behärska vardagen och få stöd 
för att uppleva livet som meningsfullt. Föregångare till denna 
modell är Irland som är ett av två länder i Europa som har 
hälsa som eget ämne i skolan (det andra är Finland) och den 
irländska läroplanen för social-, person- och hälsoutbildning 
bygger på ett övergripande perspektiv om att allt lärande som 
uppstår måste återspeglas i de dagliga interaktionerna i klassen 
och hur eleverna och läraren arbetar samt relaterar till var-
andra. Undervisning i ämnet sker både på egna lektioner och 
som en integrerad del i övriga ämnen och genom att överlag ha 
en positiv skolmiljö. I den irländska läroplanen finns mål för 
varje ålderssteg som delas in i tre områden: jag själv, jag själv 
och andra och jag själv och omvärlden. Målen innehåller nya 
utmaningar relaterat till årskurs och svårighetsgraden ökar i 
takt med stigande ålder. 

Motion
Redan den grekiska filosofen Platon som levde i Aten, på 
400-talet f.Kr, efterlyste en helhetssyn på människans hälsa. 
Idag präglas vården, framför allt sedan 1600-talsfilosofen 
Descartes dualism, av en tendens att betrakta kropp och själ 
som mer eller mindre separata delar (Lassenius 2014). Att 
lida av psykisk ohälsa innebär inte frånvaron av en kropp och 
forskning visar att det finns all anledning att uppmärksamma 
detta, eftersom psykisk ohälsa ofta medför även kroppslig 
ohälsa. Inaktivitet är både en generell hälsoriskfaktor och 
en vanlig konsekvens vid psykisk ohälsa. Fysisk aktivitet är 
hälsofrämjande och en möjlighet till återhämtning. Förutom de 
fysiskt mätbara positiva effekterna kan fysisk aktivitet utgöra 
ett andrum, generera kraft och stärka känslan av att vara en 
kapabel och betydelsefull människa (Lassenius 2014).
 Anders Hansen är överläkare i psykiatri och författare till 
boken Hjärnstark, hur motion och träning stärker din hjärna 
(2016). Han har förekommit mycket i media det senaste året 
där han lanserar sitt budskap, att träning har så god effekt 
vid lättare depressioner att det faktiskt fungerar lika bra som 
antidepressiv medicin och att det är möjligt att adhd-symtom 
hos unga och behovet av adhd-medicin kan minska vid 
regelbunden träning. 
 Vid regelbunden träning kan hjärnan utvecklas och fungera 
bättre och särskilt bra är det att träna för de som vill öka sin 
förmåga att fokusera och stärka sin impulskontroll. Detta 
oberoende av utgångsläge, det vill säga om du är gammal eller 
ung, har diagnosticerats med depression eller något neuropsy-
kiatriskt tillstånd eller inte. Hjärnan har visat sig vara mer 
plastisk än vi tidigare trott och ny kunskap är också att vi får 
fler hjärnceller under livet vilket innebär att det är möjligt att 
kompensera för sjukdom och skador (Hansen 2016). 

FRÄMJANDEFAKTORER

Källa:  MIND. Unga mår allt sämre – eller? Kunskapsöversikt om ungas psykiska hälsa i Sverige 2018 2019-05-23

Vilka behov vill vi tillgodose? 

• Self-determination theory Autonomi

Social 
tillhörighet

Kompetens

Basala 
behov

Länk: https://www.youtube.com/watch?time_continue=83&v=3sRBBNkSXpY2019-05-23



Psykisk ohälsa hos barn och unga 2019-05-24

www.pedagogiskpsykologi.se 23

Behov hos barn och unga

• Uppleva mening 
• Kunna påverka sin vardag, ha autonomi 
• Ha goda relationer till andra 
• Leva i en social kontext 
• Ha balans mellan krav och rättigheter, 
mellan det vi vill och det vi måste

Källa: Åsa Nilsonne, konferens UngaVuxna Dagarna 20182019-05-23

Vad vill unga ha för hjälp? 

• Att kunskap om psykisk och psykosocial hälsa ska vara en del av läroplanen. 

• Kontinuerliga och obligatoriska samtal med elevhälsan.

• Närvarande vuxna i samhället. 

• Hjälp och stöd ska vara individanpassat och utgå från ungas behov.

• Fler unga företrädande i samhällets beslutsprocesser. 

Källa: MIND. Unga mår allt sämre – eller? Kunskapsöversikt om ungas psykiska hälsa i Sverige 2018 

Kompetens!

Social tillhörighet!

Autonomi!

2019-05-23
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Grönt!

• Att växa upp i gröna miljöer får oss att må bättre! (Grattis Åsele!)

Källa: Engemann K. et al (2019) Residential green space in childhood is associated with lower risk of psychiatric disorders from 
adolescence into adulthood2019-05-23

Hitta mening

Paradox of choice
• Fler möjligheter leder till svårare och färre fattade beslut
• Fler möjligheter leder till ökad chans att välja fel
• Fler möjligheter leder till ökad förväntan på utfallet – och ökad besvikelse

Rekommenderad video: Barry Schwartz – TED Talk: Paradox of choice

2019-05-23

https://www.ted.com/talks/barry_schwartz_on_the_paradox_of_choice?utm_campaign=tedspread&utm_medium=referral&utm_source=tedcomshare
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Avslut! 

• Frågor? 

• Mentimeter – Skriv gärna reflektioner om dagen! 

www.menti.com
22 35 61

2019-05-23

http://www.menti.com/

