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Sammanfattning 

Allt fler ungdomar lider av psykisk ohälsa. Unga tjejer står för den 

mest dramatiska ökningen. Syftet med denna studie är att 

identifiera de mest förekommande stressorerna hos ungdomar på 

internetforumet terapisnack.com. Genom granskning av 200 inlägg 

undersöktes dessutom skillnader i kön, ålder samt förekomst av 

multipla stressorer. Genom en kvalitativ innehållsanalys visade 

resultaten att fler tjejer än killar skriver på terapisnack.com och att 

de upplevda stressorerna skiljer sig åt mellan könen. Ungdomarna 

är i stort sätt lika gamla, oavsett vilken stressor de har. Många 

ungdomar beskriver en problematik som innefattar multipla 

stressorer. Det finns även åldersskillnader i förekomsten av 

multipla stressorer. Resultaten kan bero på skillnader i 

självpresentation och mognadsutveckling, samt inre och yttre 

faktorers betydelse för den psykiska ohälsan. 
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” I just feel so bad and just want to feel good, so I hope I can get some answers here 

where I can be anonymous” ˡ 

 

Emelie Åkesson & Linda Svernell 

Örebro University 

 

Abstract 

A growing number young people are suffering from mental illness. 

Young girls stand for the most dramatic increase. The aim of this 

study is to identify adolescents most prevalent stressors at the 

internet community terapisnack.com. Through an investigation of 

200 posts differences in gender, age and the presence of multiple 

stressors were examined. Through a qualitative content analysis 

results showed that more girls than boys write at terapisnack.com 

and that the perceived stressors differ between the gender. The 

adolescents are almost the same age, regardless of their stressor. 

Many adolescents describe a problem that involves multiple 

stressors. Also, age differences have been found in the prevalence 

of multiple stressors. The results may be due to differences in self-

presentation and maturation, as well as the importance of internal 

and external factors of mental illness. 

Keywords: Mental illness, adolescents, stressors, gender differences, age 

differences, multiple stressors. 

ˡ Psychology C, Autumn 2012. Supervisor: Håkan Stattin 
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1. Jag bara mår så dåligt och vill bara må bra så jag hoppas 

att jag kan få lite svar här där jag kan var anonym. 

          Mycket tyder på att den psykiska ohälsan ökar bland dagens ungdomar. Unga 

människor står inför många omvälvande fysiska, psykiska och sociala förändringar och möter 

dagligen stora krav (WHO, 2012). I Sverige är ungdomar den åldersgrupp vilka haft den 

sämsta hälsoutvecklingen sedan 1990-talets början. Den psykiska ohälsan verkar dessutom i 

en hög omfattning associeras med en viss ålder, där de äldsta tonåringarna är mest utsatta. 

Faktum är att svenska barn under 15 år benämns vara bland de mest hälsosamma i hela 

världen, medan ungdomar i åldrarna 15 – 24 år uppvisar helt andra utvecklingar (Statens 

folkhälsoinstitut, 2011). 

1.1 Internaliserade problem och utlösande faktorer 

          För att analysera och diskutera psykisk ohälsa bör internaliserade problem 

operationaliseras. Internaliserade problem innefattar ångestsjukdomar, depressiva problem, 

ätstörningar, problematisk könsidentitet, psykotiska sjukdomar, depression samt 

psykosomatiska besvär, vilka yttrar sig på ett inåtvänt sätt (Reynolds, 1992). Även 

tvångsmässiga problem och självmordstankar kan inkluderas (Smith, 2007). Internaliserade 

problem ökade mellan åren 1985 och slutet av 1990-talet. Under 2000-talet, däremot, finns 

ingen ökning med undantag för ungdomar i årskurs 9 (Socialstyrelsen, 2009). I och med att 

internaliserade problem är subjektivt upplevda är det svårt att identifiera förekomsten och 

utvecklingen av dessa problem. 

          Rapporter utgivna av Barnens rätt i samhället (BRIS) speglar barn och ungdomars 

hälsosituation samt möjliggör upptäckten av internaliserade problem. Nyligen presenterades 

en kvalitativ studie där en granskning av över 1500 mail- och chattkonversationer gjordes för 

att lyfta fram barn och ungdomars egna ord. Studien presenterar ungas psykiska ohälsa i form 

av deras tankar, känslor och upplevelser. Resultatet visar att dessa barn och ungdomar 
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uppvisade mönster av depression, stress, ångest, sömnproblem samt självskadebeteende.  

Dessa internaliserade problem kombinerades ofta med en svag framtidstilltro, känsla av 

ensamhet samt uppgivenhet (BRIS, 2012). BRIS rapporter ger en ökad förståelse för 

ungdomars livssituation samt vad som utlöser den psykiska ohälsan. 

          Vad som aktiverar internaliserade problem brukar benämnas stressorer, yttre utlösande 

faktorer som framkallar olika negativa reaktioner. Dessa stressorer beskrivs som individuella 

och okontrollerbara, vilket innebär att det i förväg är svårt att avgöra vilken reaktion som 

kommer att utlösas (Taylor, 2009). Eftersom stressorer utgår från den enskilda individen 

skiljer det sig mycket i vilka situationer/händelser dessa utlöses. 

          Stressorer för ungdomar kan delas in i tre kategorier; stora livsförändringar, kroniskt 

stressfulla förhållanden samt stress kring vardagssysslor. Vardagsstressen är den stress som 

dominerar mest för ungdomar och den kan innefatta problem med familj, skola och 

kamratrelationer (Compas, 1987). Det har visat sig att det är just dessa vardagsstressorer som 

är den mest avgörande hälsoprediktorn (Compas et al., 1985). För att hitta orsaker till 

ungdomars stress bör främst situationer i vardagen fokuseras.  

          Bakomliggande faktorer kan dessutom ha en avgörande roll för psykisk ohälsa. Ett 

verktyg för att förklara bakomliggande faktorer till ungdomars psykiska ohälsa är 

stress/sårbarhetsmodellen. Den hjälper oss att förstå varför vissa ungdomar mår psykiskt  
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dåligt medan andra inte gör det. Den beskriver en interaktion mellan medfödd eller förvärvad 

sårbarhet samt miljöfaktorer. Om ett barn har en hög grad av medfödd/förvärvad sårbarhet i 

kombination med multipla stressorer är risken för psykisk ohälsa allra störst (1). Med en låg 

medfödd/förvärvad sårbarhet tillsammans med låg stress är risk för psykisk ohälsa minst (4). 

Om ett barn har stabila medfödda/förvärvade faktorer som ger låg sårbarhet kan hon/han 

förväntas klara av att hantera motgångar och stressorer på ett sunt sätt (2). Om ett barn istället 

föds in till världen med en hög medfödd/förvärvad sårbarhet kan psykisk ohälsa vara ett 

återkommande problem i livet; dock kan detta förhindras om barnet får växa upp i en trygg 

miljö (3) (Ljungberg, 2008). Ungdomars psykiska ohälsa kan förstås genom att se till 

kombinationen medfödda/förvärvade faktorer och miljöfaktorer – även om det inte alltid är 

enkelt att definiera sårbarhet och var gränserna går mellan hög och låg stress.  

1.2 Vad bidrar till ungdomars psykiska ohälsa 

          Under ungdomsåren genomgås dramatiska fysiska, kognitiva, sociala och emotionella 

förändringar. Speciellt under tonåren går ungdomar igenom en övergångsfas från barndom till 

vuxenvärld som på många sett kan upplevas som stressande. Stora fysiska förändringar, i och 

med puberteten, sker i takt med en ökad vilja att förstå sig själv, bli mer självständig samt 

hitta sin identitet. Samtidigt får kärleksrelationer en mer central plats där sexdebuten ingår 

(Santrock, 2011). Denna omvälvande förändring bidrar med stor sannolikhet till en ökad 

sårbarhet gentemot stressorer i omgivningen. 

          Barn och ungdomspsykiatrin (BUP) redovisade i sin senaste verksamhetsplan de 

vanligaste anledningarna till att kontakta BUP. Problemen innefattade föräldrabekymmer, oro, 

ängslan eller ångest, depression och nedstämdhet samt aggressivitet och utbrott (BUP, 2011).      

Även BRIS har redogjort för de mest frekventa problemområdena för ungdomar. Detta 

gjordes genom granskning av 21 848 enskilda kommunikationer i barnens hjälptelefon, BRIS-

mailen och BRIS-chatten under år 2008. De fem största anledningarna till att barn och 
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ungdomar tog kontakt kretsade kring kamrater (34,9%), skolan (29%), rädsla/oro (24,2%), 

mobbning/kränkande behandling (19,7%) samt familjekonflikter (18%) (BRIS, 2009). BUP 

och BRIS rapporter tydliggör att ungdomar har olika typer av problem som grundar sig i både 

externa och interna stressorer. 

          När ungdomar själva fick beskriva sin syn på stress och psykisk ohälsa involverades 

faktorer som det ökade prestationskravet i samhället, media och reklam samt den oändliga 

valfriheten. Mest frekvent nämndes dock skolan som stressfaktor (SOU, 2006:77). Det kan 

därmed konstateras att en mängd olika stressorer ligger bakom ungdomars psykiska ohälsa 

men att problem med relationer och skola dominerar. 

          Vid jämförelse med europeiska länder rapporterar svenska ungdomar oftare en högre 

självskattad psykisk ohälsa, så som att inte trivas i skolan eller vara stressad över skolarbetet 

(Socialstyrelsen, 2009). Ungefär 10% av barn i årskurs 5 säger sig vara stressade över skolan 

och dess krav. Lika stor andel tjejer som killar beskriver denna stress (Statens 

folkhälsoinstitut, 2011). Skolan som stressor kan dels relateras till de elever vilka har svårt att 

nå de olika kunskapskraven. Hit inkluderas också elever som ställer höga krav på sig själva 

och sitt skolarbete (Wester, 2005). Boström-Linden & Perssons (2007) studie i Örebro län 

fann ett starkt samband mellan skola och ungdomars psykiska ohälsa. Skolan inkluderade en 

mängd olika stressorer, exempelvis mobbning, avsaknad av kamrater i skolan, möjlighet till 

att påverka samt skoltrivsel. Skolan är därmed en arena som för många ungdomar förknippas 

med ångest, stress och utsatthet, många gånger utan lärares och familjs vetskap. 

          Familjeförhållanden kan också relateras till ungdomars psykiska ohälsa. Misshandel, 

övergrepp och utsatthet i hemmet är givetvis något som påverkar ungdomar negativt. Det som 

ofta glöms bort, men som bidrar till den psykiska ohälsan är en bristande kommunikation 

mellan barn och föräldrar som ungdomar ofta ser som negligerande. En mängd ungdomar bär 

dagligen på problem och bekymmer som föräldrar inte vet om (BRIS, 2012). Olika 
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boendeförhållanden, familjetyp, föräldrarnas sysselsättning och status kan påverka hur 

ungdomar mår (Boström-Linden & Persson, 2007). Att ha en trygg hemmiljö och socialt stöd 

i sin familj kan därmed ses som avgörande för ungdomars psykiska hälsa. Att känna att man 

är respekterad som person, upplevs som värdefull, och har möjligheter att kontrollera sin egen 

situation hemma utifrån ens ålder och mognad tycks vara något som ungdomar ser som 

centralt i föräldrahemmet. 

          Vänskap och sociala relationer är mycket viktigt för ungdomar. Framför allt i tidiga 

ungdomsår finns ett stort behov av nära vänskapsförhållanden (Santrock, 2011). I en studie 

för att identifiera de mest stressfulla situationerna som involverade vänskap, svarade 33% 

bråk/oenighet med vänner av samma kön. Detta kunde innebära ryktesspridning, lögner, stöld 

eller missbruk. Därefter svarade 19% bråk/oenighet med motsatt kön vilket ofta involverade 

kärleksförhållanden som tagit slut, avundsjuka eller graviditet (Washburn-Ormachea et al., 

2004). Chango et al. (2011) menade att relationsstressorer är vanliga, exempelvis emotionell 

utsatthet och avsaknad av nära kontakt till vänner. Deras studie visar att om ungdomar har 

multipla relationsstressorer så finns det en stor risk för utvecklandet av depressiva symptom. 

Vänskap under ungdomsåren är viktigt för identitetsskapande och personlighetsutveckling, 

och en direkt linje kan därmed dras mellan bristfälliga kamratrelationer och psykisk ohälsa.  

1.3 Skillnader mellan yngre och äldre ungdomar 

          Det finns en mängd forskning som visar att den psykiska ohälsan är åldersrelaterad. 

Undersökningar av barns välbefinnande i årskurs 5 visar på en låg grad av psykisk ohälsa, 

samtidigt som äldre ungdomar uppvisar en helt annan utveckling. Från 1990-talets början 

fram till idag visar rapporter att ungdomar i årskurs 9 mår allt sämre över tid (Statens 

folkhälsoinstitut, 2011). En studie av Boström-Linden & Persson (2007) gjordes år 2005 i 

Örebro län för att jämföra den psykiska ohälsan mellan olika åldersgrupper. Självskattningar i 

åk 7, 9 och 2:a året på gymnasiet visade att det främst var mellan skolår 7 och 9 som den 
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psykiska ohälsan ökade. Ålder har visat sig ha en betydande roll i utvecklande av psykisk 

ohälsa, där de yngre ungdomarna under 15 år anses vara minst drabbade. 

          Bland de äldre ungdomarna över 15 år tyder flera undersökningar på att symptom som 

nedstämdhet, ångest och oro ökar dramatiskt. Dagens folkhälsorapporter visar en fördubbling 

av depression och självskadebeteende hos dessa ungdomar, jämfört med för 20 år sedan. Detta 

involverar ofta diagnoser som kräver vård (Statens folkhälsoinstitut, 2011). Ungdomar i 

åldern 16–19 visade upp en dramatisk ökning av depression mellan åren 1997 och 2007. 

Ökningen var fyra gånger större än i åldrarna 20–24 (Socialstyrelsen, 2009). I takt med denna 

ökning av ungdomars psykiska ohälsa ökar även receptskrivning för antidepressiva medel. 

Unga tjejer är den grupp som använder dessa antidepressiva medel mest (Socialstyrelsen, 

2005). Ungdomar över 15 år har visat sig vara den åldersgrupp som mår sämst.   

1.4 Könsskillnader 

          Ett av de mest uppseendeväckande resultaten från den senaste tidens folkhälsorapporter 

handlar om skillnader i tjejer och killars psykiska ohälsa. Var tredje tjej i årskurs 9 har 

uppgivit att de mer än en gång i veckan känt sig nere. I årskurs 9 fick dessutom tjejer sämre 

hälsoresultat än killar då de fick självskatta sin hälsa (Socialstyrelsen, 2009). Nästan varannan 

svensk tjej, mot var fjärde kille, rapporterade om minst två psykosomatiska problem i veckan, 

vilka innefattar en psykisk och social stress som yttrar sig i kroppsliga symptom. Femtonåriga 

tjejer är den mest utsatta gruppen och jämfört med jämnåriga danska tjejer har dubbelt så 

många svenska tjejer psykosomatiska problem. Även i jämförelse med andra länder är 

svenska tjejers hälsosituation oroväckande (WHO, 2012). Ur ett internationellt perspektiv 

utmärker sig svenska tjejers psykiska ohälsa.  

          Flera studier kan uppvisa skillnader mellan könen i stressorer. Tjejerna har i större 

utsträckning interpersonella problem, konflikter gentemot andra, och det skapar en 

psykologisk stress. Skillnader går även att finna gällande hanteringsstrategier där tjejer 
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betydligt oftare utnyttjar ett socialt stöd (Stark et al., 1989). Tjejer upplever dessutom kompis- 

och kärleksrelationer som betydligt mer stressfulla än vad killar gör, eftersom sociala 

relationer har en mer central roll i tjejers identitetsskapande. Dock kan detta till viss del bero 

på att killar har svårare att erkänna sin interpersonella stress (Compas et al., 1993). Det kan 

dock generellt konstateras att den psykiska ohälsan hanteras olika beroende på 

könstillhörighet.  

          Av de patientkontakter som togs emot under år 2011 av BUP var 53% killar och 47% 

tjejer. Vad som framgick utöver dessa siffror var att killar i en betydligt större utsträckning 

sökte hjälp innan tonåren medan tjejer istället dominerade under sin tonårstid. Även andra 

siffror skiljde sig mellan könen där killarna stod för 55% av dem som sökte sig till 

öppenvården. En större andel tjejer, 66%, sökte sig istället till den slutna vården (BUP, 2011). 

Man kan sammanfatta att killarna kontaktade BUP i större utsträckning, men tjejer kan antas 

ha en svårare problematik eftersom de oftare sökte sig till den slutna vården.  

          Det finns även tydliga könsskillnader relaterat till självmordsproblematik. I åldrarna 16-

24 begår killar självmord dubbelt så ofta som tjejer. Dock visar det sig att tjejer med tre 

gånger större frekvens än killarna försöker ta livet av sig. Antalet självmord har minskat i 

samtliga åldersgrupper med undantag för just 16-24åringarna där man dessvärre istället 

uppvisar en ökning (Socialstyrelsen, 2009). Varför färre tjejer än killar tar sitt liv, trots att fler 

tjejer försöker göra det, kan bero på att självmordsproblematiken i sig innefattar även andra 

aspekter utöver viljan att dö. Exempelvis behov av uppmärksamhet och/eller bekräftelse. 

          Sättet att beskriva sina problem skiljer sig mellan tjejer och killar. Under år 2011 var 

hela 94,6% av de samtal till BRIS som rörde psykisk ohälsa från tjejer (BRIS, 2012). Detta är 

en ökning från 2008 års rapport som visade att 78% av samtalen om psykisk ohälsa var från 

tjejer (BRIS, 2009). Dock säger inte procentsatsen 94,6 att tjejer mår så mycket sämre än 

killar eftersom det kan handla om att tjejer har lättare för att ta kontakt och prata om sina 
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problem. Killarna beskrev sig ofta som isolerade utan socialt stöd, vilket skulle kunna förklara 

denna procentskillnad. Dessutom tenderade killarna att skylla sina problem på externa 

faktorer medan tjejer istället tenderade att ta på sig ansvaret själva. Generellt sett hade tjejer 

som kontaktade BRIS via mail och chatt en tendens att beskriva sina problem mer utförligt 

och beskrivande, i snitt 336 ord per mail, mot killarnas 193 ord. (BRIS, 2012). BRIS studie 

framför en viktig aspekt då diskrepansen mellan tjejer och killars psykiska ohälsa måhända 

kan förklaras av skillnader i självpresentation.  

1.5 Psykisk ohälsa och Internet  

          I och med att Internet har kommit in i ungas liv har det uppstått en helt ny arena för 

kommunikation, där den psykiska ohälsan ges utrymme att diskuteras. 93% av ungdomar i 

åldrarna 12 – 17 år använder Internet regelbundet (Lenhart et al., 2007). Mängden av olika 

kommunikationssätt möjliggör en enkel kontakt utan ”face-to-face”-kommunikation 

(Gackenbach, 1998). Internet bidrar därmed till en ny kommunikationsform för ungdomar. 

          Särskilt ungdomar som känner sig socialt ängsliga sägs gynnas av de nya 

kommunikationsmöjligheterna då de kan uttrycka sina känslor på en plattform som känns 

mindre skrämmande (Kirsch, 2010). Stöd och hjälp som erbjuds på Internet utnyttjas ofta av 

personer som har svårigheter att blotta sina problem samt känner skam kring dessa. Personer 

med depression eller självmordstankar uppvisar ofta en låg önskan om personlig hjälp i det 

verkliga livet (Rickwood et al., 2005). Olika kommunikativa plattformar på Internet kan 

därmed locka de som är i behov av hjälp samt de som inte annars söker hjälp.  

          I och med anonymiteten som Internet erbjuder är det möjligt att utforska sin identitet på 

ett bredare plan (Kirsh, 2010). Möjligheten till anonymitet bidrar till ett mer öppet och ärligt 

samtal.  Flera av barnen och ungdomarna som tar kontakt med BRIS beskriver att de aldrig 

skulle vågat beskriva sin problematik om inte BRIS mail- eller chattfunktion fanns tillgänglig 
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(BRIS, 2012). Anonymiteten som Internet erbjuder kan ses som ett hjälpmedel för att skapa 

ett tryggare samtalsklimat för unga som har någon form av social problematik. 

          Givetvis finns även baksidor med Internet. Mobbning på Internet blir en allt vanligare 

företeelse vilket utgör ytterligare en arena för kränkningar och utsatthet. Trettiosex procent av 

de internetanvändande ungdomarna har upplevt en allvarlig negativ situation på Internet 

(Friends, 2012). Även Withlock et al. (2006) menar att ungdomars internetanvändande kan 

öka deras självdestruktiva beteenden då en mängd olika sidor syftar till självskadande 

handlingar. Internet kan därmed inte enbart ses som ett verktyg för att stärka den psykiska 

hälsan.  

1.6 Syfte och frågeställningar 

          Efter att ha tagit del av forskningsläget som rör psykisk ohälsa kan konstateras att 

ungdomar i de sena ungdomsåren mår sämst. Det går också att fastställa att de tydligaste 

könsskillnaderna visar sig just i dessa sena ungdomsår. Tidigare forskning fokuserade mycket 

på ungdomars internaliserade problem och vilka ohälsosamma beteenden dessa förorsakar. 

Det vi anser saknas i forskningsläget är mer utförligt vad som aktiverar dessa psykiskt 

ohälsosamma beteenden, alltså vilka stressorer som utlöser ungdomars internaliserade 

problem. Önskvärt vore också mer forskning om hur stressorerna skiljer sig mellan tjejer och 

killar samt om tjejer eller killar har en större tendens till multipla stressorer. Denna kunskap, 

menar vi, lägger grunden till att på lång sikt kunna förändra olika faktorer i miljön vilka 

orsakar psykisk ohälsa hos ungdomar. 

          Denna studies syfte är att undersöka vilka problem ungdomar har och hur dessa 

beskrivs i internetforumet terapisnack.com. Undersökningen kommer att genomföras i form 

av en kvalitativ studie med innehållsanalys. Våra forskningsfrågor är följande: 

- Vilka stressorer är mest förekommande bland ungdomar som skriver till 

terapisnack.com? 
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- Hur stor andel tjejer och killar skriver på terapisnack.com och kan vi se några köns- 

och åldersskillnader i stressorerna? 

- Hur stor andel av ungdomarna beskriver multipla stressorer och kan vi se en tendens 

att multipla stressorer är kopplade till ett visst kön eller ålder?  

2. Metod 

2.1 Deltagare 

          Vi har undersökt de personer som vänt sig till diskussionsforumet terapisnack.com för 

att få hjälp och stöd under perioden januari 2012 till november 2012. Den yngsta personen i 

vårt urval är 12 år och den äldsta 18 år. Medelåldern är 15,6 år (medelåldern för tjejer är 15,6 

år och för killar 15,8 år).  Diskussionsforumet terapisnack.com finns på Internet och är 

därmed tillgängligt för vem som helst, vilket gör att den demografiska avgränsningen är hela 

Sverige. Forumet är öppet för både tjejer och killar. 

2.2 Material 

          Det finns en mängd olika internetforum som erbjuder ungdomar hjälp och stöd i frågor 

om ångestladdade problem. Vi bedömde att terapisnack.com var en bra sida för alla sorters 

frågor och funderingar som rör psykoterapi, självkänsla och panikångest såväl som övriga 

frågor om psykisk hälsa. Här kan man anonymt ställa frågor och få svar av experter eller av 

andra medlemmar på forumet. Ämnestråden ”Terapisnack för dig under 18 år” valdes ut för 

att kunna besvara våra forskningsfrågor. I just detta forum för ungdomar har ingen 

kategorisering utefter ämne gjorts i förväg, vilket är fallet på många andra internetforum. Det 

ger oss därmed möjlighet att själva skapa kategorier utifrån ungdomars beskrivning av 

stressorer i inläggen.  

2.3 Procedur 

          Under ämnestråden ”Terapisnack för dig under 18 år” fanns vid tillfället för 

urvalsproceduren 3315st inlägg. En kvalitativ innehållsanalys valdes som forskningsmetod. 
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Genom ett bekvämlighetsurval granskades de 200 senast publicerade inläggen. För att få en 

helhetskänsla av materialet började vi med att läsa igenom de 100 första inläggen. När vi 

bildat oss en uppfattning om innehållet började vi att mer ingående granska inläggen. Vi 

urskilde om möjligt kön och ålder samt räknade hur många ord varje inlägg bestod av. 

Meningsbärande enheter, specifika ord eller meningar som på ett tydligt sätt sammanfattade 

inläggets problematik markerades. På detta sätt skapas mening i en större mängd data (Fejes 

& Thornberg, 2009). I detta stadium gjorde vi också tänkbara kategorier utifrån beskrivande 

stressorer. Irrelevanta kategorier kunde tas bort eller slås ihop med områden som innefattade 

likartad problematik. Exempelvis slogs de tidigare tänkbara kategorierna ”kamratproblem” 

och ”mobbning” ihop till den gemensamma kategorin ”kamratrelationer”. De inlägg som inte 

kunde placeras in i en specifik kategori bildade kategorin ”övrigt”. Efter en genomläsning av 

de 100 första inläggen sammanfattade vi dem i tio kategorier.   

          För att undersöka validiteten i våra kategorier valde vi att göra en korsvalidering. I vårt 

fall innebar detta att vi granskade ytterligare 100 inlägg och vi undersökte om de tio 

ursprungliga kategorierna också kunde användas för de nästkommande 100 inläggen. Vi fann 

att vi enkelt kunde använda alla utom en av kategorierna. Den ursprungliga kategorin 

”dödsångest” omformulerades till en bredare kategori, ”rädslor”, eftersom vi då kunde få in 

fler inlägg som inrymde samma problematik.  

          Eftersom ett flertal ungdomar använde forumet tämligen ofta fann vi att vissa 

användarnamn förekom fler än en gång i de 200 inläggen. För att detta inte skulle påverka och 

missvisa resultatet sammanställdes inläggen från en och samma individ för att på så sätt 

identifiera dennes huvudstressor. Detta innebär att inläggen i vårt urval är skrivna av 200 

olika ungdomar.  

          Vår kvalitativa innehållsanalys innebar att vi själva stod för tolkningen av innehållet. 

Tolkningarna gick ut på att fastställa huvudproblemet i inläggen och dokumentera vad 
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kategorierna hade för gemensamma meningsbärande enheter. Utöver vår kvalitativa analys 

användes även redovisningar av kvantitativ karaktär. I form av numerisk data redovisades de 

mest frekvent förekommande stressorerna och variablerna kön- och åldersskillnader samt 

multipla stressorer. Då vi undersökte multipla stressorer differentierade vi mellan (a) att 

endast en stressor identifierats, och (b) att flera stressorer nämnts, vilket vi benämner som 

multipla stressorer. 

          Avslutningsvis försökte vi identifiera bredare teman i texten för att finna det latenta 

innehållet (Graneheim & Lundman, 2004). Våra 9 kategorier, kategorin övrigt ej medräknad, 

bildade två teman utifrån stressorernas ursprung. Uppdelningen av våra två teman beror på 

om stressorerna kan identifieras som problem som kommer utifrån eller inifrån den egna 

individen.  

2.4 Definition av begrepp  

          För att underlätta läsningen och tydliggöra vår skrivna text följer nedan definitioner och 

förklaringar på de begrepp som ingår i studien. 

2.4.1   Ungdomar  

          När ordet ungdomar används i uppsatsen avses personer som är mellan 12 och 18 år, 

där de som benämns som yngre ungdomar är under 15 år och de äldre är över 15 år.  

2.4.2    Internetforum 

          Ett forum är en internetsida där människor kan ställa frågor och diskutera olika ämnen.   

2.4.3   Inlägg 

          Internetforum utgörs av inlägg, frågor och svar. Som medlem på terapisnack.com har 

man tillgång till att både skriva inlägg (ställa frågor) samt läsa andras inlägg.  
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3. Resultat 

3.1 Stressorer 

          Vilka stressorer är mest förekommande bland ungdomarna som skriver till 

terapisnack.com och vad innefattar dessa? Detta redovisas i Figur 1. 

Figur 1: Fördelning av ungdomarnas stressorer i frekvens och procent 

          Figur 1 visar att de identifierade stressorerna i ungdomarnas inlägg är uppdelade på 

följande sätt: Kärleksbekymmer 44st (22%), Uppgivenhet 27st (18,5%), Familjeproblem 24st 

(12%), Otillräcklighet 21st (10,5%), Personlighetsproblem 18st (9%), Ensamhet 15st (7,5%), 

Kamratrelationer 4st (7%). Fysisk hälsa 8st (4%), Rädslor 7st (3,5%) samt Övrigt 12st (6%). 

Notera att vi inte alltid kunde återfinna tydliga externa stressorer. Det gäller främst 

kategorierna Uppgivenhet, Otillräcklighet samt Personlighetsproblem. 

3.1.1   Kärleksbekymmer 

          Totalt 22% av ungdomarna presenterar sitt problem på ett sätt som kan kategoriseras 

som kärleksbekymmer, vilket gör den till den mest frekventa stressorn. Kärleksbekymmer för 

ungdomarna innefattar bland annat olycklig kärlek där många av ungdomarna skriver på 

forumet för att få tips på hur de kan glömma en person de är kära i. Exempelvis ”Orkar inte ha 

det såhär, hur ska jag göra för att helt enkelt sluta bry mig om, glömma honom”, ”För ungefär 
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en månad sedan blev jag dumpad av min drömtjej [...]Hon har gjort mig så illa, Och jag är arg 

på henne. Men samtidigt kan jag inte glömma henne, jag saknar henne någe sjukt” samt ”Men 

ändå vill jag bara komma över honom, glömma bort allting, tyvärr verkar det vara omöjligt”    

          Utnyttjande och trakasserier benämns i en del av inläggen; ”Vet inte hur många ggr jag 

frågat han va som är fel, men han svarar aldrig. Han verkar dessutom göra allt för att såra 

mig”, ”Min kille var otrogen, jag kan inte äta bara blir illamående. Vad ska jag göra??” samt 

”då försökte jag få kontakt med honom .. men han bara ignorera mig gång på gång”. I nämnda 

citat är det personen som blivit sviken som ventilerar sitt problem, vilket är vanligast. Dock 

finns det några inlägg som är skrivna från personen som svikit sin partner, ”För bara tre dagar 

sedan förlorade jag oskulden med 'Kristoffer' bakom ryggen på 'Anton'”. 

          Ungefär en tredjedel av inläggen rör olika funderingar kring relationer, frågor som vi 

tolkat som ”vanliga tonårsproblem” relaterat till kärleksbekymmer. Dessa funderingar kan 

exempelvis vara ”bara slinker in i the friend-zone och om det inte är den fruktansvärda zonen 

så är det aldrig någon som vågar vara med mig själv på det sättet” och ”Jag är förälskad i en 

kille.. han gillar mig väldigt mycket men han har sagt att han inte är intresserad av ett 

förhållande just nu.” 

3.1.2   Uppgivenhet 

          Totalt 18,5% av ungdomarna i urvalet beskriver sitt problem utifrån termer som 

innefattar uppgivenhet. Uppgivenhet för ungdomarna i vårt urval innebär en stor olust till livet 

kombinerat med en svag framtidstro. Meningslöshet och hopplöshet är ofta förekommande 

ordval, ”Jag har helt enkelt ingen lust, det känns så otroligt meningslöst bara”, ”Jag vill inte 

kämpa längre, livet känns meningslöst”, ”allt känns så hopplöst” och ”Har inga framtidsplaner 

eller långsiktiga mål. Ingenting. Hur ska jag hantera min känsla av hopplöshet?” samt ”Det 

känns som jag inte har något att finnas till för”, ”Jag har verkligen nått botten, känns att 

ingenting kan få mig att le igen”.     
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          Självmordstankar samt en vilja att fysiskt skada sig själv är mycket vanligt inom denna 

kategori. ”Jag tänker varje dag på att ta mitt liv, skära mig eller liknande”, ”Jag har försökt 

begå självmord flera gånger! Förra gången var jag riktigt nära, varför dog jag inte?! HJÄLP 

JAG VILL INTE LEVA MER” samt har börjat skära mig på armarna har gått ett tag nu för de 

känns mycket bättre då” är exempel på hur ungdomar uttrycker sig. 

          Flera av ungdomarna nämner också att de känner sig deprimerade och ångestfyllda. 

Exempelvis ”ibland känner jag mig så deprimerad att jag kan göra nästan vad som helst”, 

”mår ofta väldigt dåligt, har ångest som fan och ibland så känns det som om den kväver mig 

och jag kan inte andas” samt ”jag har under flera år känt mig allmänt deprimerad. Jag har 

skurit mig själv ganska kraftigt ett flertal gånger och känner absolut ingen mening med livet” 

3.1.3   Familjeproblem 

          Totalt 12% av ungdomarna i urvalet beskriver sin familjesituation som anledningen till 

deras problem. Familjeproblem för ungdomarna i vårt urval handlade bland annat om 

missgynnsamma hemförhållanden, ”pappa dricker och super dagligen, han mår dåligt om han 

inte gör det. Han har inte råd med kläder så jag har ALDRIG några kläder” 

          Fysiska och psykiska trakasserier nämns även i vissa inlägg. Exempelvis ”Bor hos 

mamma, men känner att jag måste flytta. Det är så akut att jag snart inte orkar mer, mamma 

slog mig när jag var mindre och gjorde det nyligen igen”, ”Mamma kastade en kniv på mig 

och skrek '' OM DU ÄNDÅ SKA SKÄRA DIG SJÄLV, VARFÖR INTE BARA TA DEN 

HÄR KNIVEN OCH DÖDA DIG SJÄLV MED EN GÅNG!?'' samt ”min mamma och syster 

och framförallt mamma "mobbar" mig”. 

          Frånvaro och ignorering av föräldrar beskrivs i vissa av inläggen. Gemensamt för 

många av ungdomarnas familjeproblem är en bristande kommunikation till 

familjemedlemmar. Flera av ungdomarna uttrycker ”Ingen i min familj bryr sig om mig” och 

”jag har ingen att vända mig till”. Nästan hälften av ungdomarna med familjeproblem 
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beskriver att de endast lever med en av föräldrarna och knappt har någon kontakt med den 

som är frånvarande. I samband med denna familjesituation nämner även vissa av ungdomarna 

en problematik med vårdnadshavarens nya partner, exempelvis ”Min mammas pojkvän kan 

vara den sjukaste människan jag någonsin har träffat. Han påstår att jag ljuger om massa 

saker, och mamma tror på honom” 

3.1.4   Otillräcklighet  

          Totalt 10,5% av ungdomarna i urvalet beskriver sig själva som otillräckliga. 

Otillräcklighet för ungdomarna i vårt urval benämns ofta i termer om värdelöshet, exempelvis 

”känner mig värdelös, riktigt jävla värdelös!”, ”klagar konstant över mitt utseende och min 

personlighet. Tycker jag är dum, ful, äcklig, grotesk, korkad”, ”Jag hatar mitt utseende”, ”visa 

mig i bikini får jag bara ångest över”, ”Jag är så hemsk som jag vet inte vad...” samt ”Måste 

bli bekräftad, duger jag verkligen?”. Ungdomarnas beskrivning om otillräcklighet är både 

kopplat till utseende och personlighet.  

          En stor del av dessa ungdomar är väldigt självkritiska då de ofta beskriver en rädsla för 

att göra bort sig, ”Men vad som verkligen står i vägen är att jag hela tiden tror att alla kommer 

att hata mig om jag öppnar mig” Dessutom jämför de sig mycket, andra anses ha perfekta och 

lyckliga liv, ”det gör så jävla ont när mina plågoandar (som är så jävla elaka) är lyckliga med 

sina pojkvänner och reser med dom och allt det där. Fan, livet är så jävla orättvist!”  

3.1.5   Personlighetsproblem 

          Totalt 9% av ungdomarna i urvalet beskrev problem med sin personlighet. Gemensamt 

för ungdomarna är att de presenterar personliga egenskaper som skapar problem för dem i 

deras vardag. Många av ungdomarna vill ha tips på hur denna svaghet kan utvecklas, 

exempelvis ”Okej, nu är jag så j*vla irriterad och trött på att vara impulsiv och samtidigt 

tillbakahållen. Jag blir risktagande, korkad, kan aldrig tänka mig för och det ger mycket 

konsekvenser. Hur lär man sig att hantera det och hindra det?” 
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          Andra ungdomar beskriver en ängslan kring olika fobier, exempelvis ”Det är såhär att 

jag har flera fobier eller vad man ska kalla det, jag får panik av alla av dem. Mest fobi har jag 

för folk som tuggar, dricker och överhuvudtaget sväljer” och ”jag gör vad som helst för att bli 

av med fobin och kunna åka buss som vanliga människor”.  

          Svårare problematik nämns i vissa inlägg då ungdomarna själva tror att de har någon 

viss diagnos eller personlighetsstörning, ”Tankarna leder till att jag måste göra saker rätt hela 

tiden”, ”om någon avbryter mig eller om jag säger fel (i tankarna) eller om jag pratar för mig 

själv så får jag säga om det tills det sitter. Jag vet inte vad det är för något. Någon sort 

tvångstankar.”, ”Jag undrar om jag kanske har någon form av OCD? När jag borstar tänderna 

kan jag stå hur länge som helst eftersom jag tycker aldrig att det blir rent”. 

3.1.6   Ensamhet 

          Totalt 7,5% av ungdomarna i urvalet uttryckte att ensamhet var orsaken till deras 

problem. Ensamhet för ungdomarna i vårt urval beskrivs ofta som en viss isolering från 

omvärlden. Exempelvis ”det finns ingen som förstår hur ensam jag egentligen är”, ”jag känner 

mig otroligt ensam. Har ingen att vända mig till” samt ”alltid efter skolan el på helger och lov 

är jag hemma och jag kan inte ens säga sista gången jag umgicks med någon utanför skolan”. 

          Många av ungdomarna beskriver dessutom en avsaknad av socialt stöd samt en längtan 

efter en nära kontakt till en vän eller familjemedlem, ”jag har inte någon där vid min sida”, 

”mitt problem är att jag vill ha EN VÄN” samt ”det skulle vara så enkelt för en människa att 

ge mig en kram och visa att den bryr sig egentligen, skulle behöva en sån vän i min närhet”.  

3.1.7   Kamratrelationer 

          Totalt 7% av ungdomarna i urvalet nämnde konflikter med kamrater som den 

huvudsakliga stressorn. Kamratrelationer för ungdomar i vårt urval innebär dels konflikter 

som skapats på grund av skvaller eller oenighet, exempelvis ”Jag är så sjukt sårad efter allt 
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hon skrivit så det finns inte. Hon vet att jag skulle göra allt för henne” samt ”Jag vill inte vara 

den som skvallrar, men det känns så fel att hon inte får veta”. 

          Dessutom nämns mobbning och utsatthet i en relativt stor utsträckning i inläggen, 

”Efter de gaddade ihop sig 1 år senare och bara började tracka ner på mig så insåg jag att de 

bara hade utnyttjat mig” samt ”Varje gång jag blir sådär ”bra kompis” med någon så skiter det 

sig alltid och jag börjar ta åt mig sånna där på ”skoj skämt” som vi killar brukar hålla på med, 

t.ex som men ditt jävla dumhuvud, så kan du ju inte göra”.   

          Flera av ungdomarna beskriver också att vänskapskonflikter skapats på grund av 

kärleksbekymmer, exempelvis ”förut var hon som min syster men då kom hennes nya 

pojkvän in i bilden som blev hennes första prioritet” samt ”en vänskap på två år där vi varit 

med om så mycket och att det ska ta slut pga en kille känns bara så.....fel”.  

3.1.8   Fysisk hälsa 

          Totalt 4% av ungdomarna i urvalet ställde frågor kring den fysiska hälsan. Det handlar 

dels om olika fysiska problem, exempelvis ”Alltså det gjorde så ont så jag grät typ och får 

alltid springa på toaletten då” och ”för någon dag sen började mina ben helt okontrollerat, och 

oförutsägbart att skaka, som om jag frös fastän jag inte gjorde det”. 

          Andra inlägg handlar mer om nyfikna frågor om kroppen och dess funktion, exempelvis 

”Kan menstruationen eller liknande påverka drömmarna?” och ”Jag är allergisk mot katt och 

kvalster och har katt hemma men jag tvekar på att det är allergin.. eller?”. 

3.1.9   Rädslor 

          Totalt 3,5% av ungdomarna beskrev rädslor till olika stimuli som orsaken till deras 

problem. Vissa av ungdomarna beskrev en rädsla för att dö, exempelvis ”100% säker på att 

jag håller på att dö. Min största rädsla är att jag ska råka illa ut, bli sjuk och få svårt att andas 

på ett eller annat sätt”, ”har alltid varit riktigt rädd för att bli allvarligt sjuk så man skulle 

kunna dö”. 
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          Andra ungdomar beskriver en rädsla för att vara ensamma, inte för att känna sig ensam 

utan för att vara själv. ”Jag är rädd att stanna hemma ensam. Om jag ska gå på toa mitt i 

natten måste jag väcka mamma annars kan jag inte gå dit själv” och ”är rädd för att vara 

hemma själv. Nästan varje gång när jag är hemma helt själv (tex. efter skolan när mamma och 

pappa jobbar..) så låter huset så mycket, ibland känns det som om någon är där, att någon 

stirrar på mig” är exempel på denna problematik. 

3.1.10   Övrigt 

          I urvalet fann vi 6% av inläggen som vi ej kunde kategorisera till en av våra stressorer. 

Inläggen inom denna kategori gör vi ingen djupare tolkning av. 

3.2 Kön- och åldersskillnader 

          Hur stor andel tjejer och killar skriver på terapisnack.com? Detta redovisas i Figur 2.

 

Figur 2. Fördelning av 200 inlägg i frekvens och procent av tjejer, killar och odefinierat kön. 

          Figur 2 visar att 114st (57%) av inläggen var från tjejer, 40st (20%) av inläggen var från 

killar och i 46st (23%) av inläggen hade vi inte möjlighet att identifiera kön. Från och med nu 

tar vi inte längre hänsyn till de inlägg där kön inte identifierats, utan fokuserar enbart på de 

personer vi kan identifiera som tjejer och killar. 

          Kan vi se några könsskillnader i stressorerna? Detta redovisas i Figur 3.  
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Figur 3. Fördelningen av tjejer och killar inom varje stressor presenterat i procent. 

          Figur 3 visar de identifierade stressorerna och fördelningen av tjejer och killar i dessa. 

Endast i kategorin övrigt kan fler killar identifieras än tjejer. Utöver stressorn rädslor, där lika 

många killar och tjejer förekommer, är tjejer överlägset mest frekventa över alla kategorier.  

          Den tydligaste könsskillnaden, där killar och tjejer skiljer sig åt mest procentuellt, finns 

i stressorn kamratrelationer. Tjejer och killar skiljer sig åt med 65 procentenheter där tjejer 

tydligt dominerar med 79% mot killarnas 14%. De två killar som skrivit inlägg kopplat till 

kamratrelationer nämner utsatthet och mobbning som anledningen till problemet. Tjejerna 

lägger en större tyngd på problem med sin bästa vän samt hur kärleksproblem står i vägen för 

vänskap. Utöver stressorn kamratrelationer är fysisk hälsa samt familjeproblem de stressorer 

som uppvisar de tydligaste könsskillnaderna.  

          Kärleksbekymmer, den mest frekventa stressorn i vårt urval, visar att 64% av inläggen 

är skrivna av tjejer respektive 36% av killar. Killarna är betydligt mer frekventa i denna 

kategori jämfört med övriga kategorier, vilket innebär att killarnas främsta stressor i vårt urval 

är just kärleksbekymmer. Den stressor som minst kan kopplas samman med killarna i vårt 

urval är familjeproblem. Endast 8% av inläggen om familjeproblematik är skrivna av killar. 

          Kan vi se några åldersskillnader i stressorerna? Detta redovisas i Figur 4.  
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Figur 4. Fördelningen i medelålder inom stressorerna för samtliga ungdomar samt för tjejer 

och killar.  

          Figur 4 visar att kärleksbekymmer, med undantag för kategorin övrigt, är den stressor 

som kan kopplas ihop med de äldsta ungdomarna (M=16). Inom stressorn kamratkonflikter är 

ungdomarna som allra yngst (M=14,5).  

          En viss skillnad mellan tjejer och killar går att finna i åldersavseende. Tjejernas högsta 

medelålder kan identifieras i stressorn uppgivenhet (M=16,3) medan de äldsta killarna 

identifieras i stressorn personlighetsproblem (M=16,5). Tjejernas lägsta medelålder kan 

identifieras i stressorn kamratkonflikter (M=14,8), vilket även gäller för killarna (M=14). De 

tydligaste medelvärdesskillnaderna i ålder mellan tjejer och killar går att finna i stressorn 

personlighetsproblem då killarna (M=16,5) är mer än ett helt år äldre än tjejerna (M=15,1). I 

stressorn kamratrelationer är tjejerna (M=14,8) däremot nästintill ett helt år äldre än killarna 

(M=14).  

3.3 Multipla stressorer 

          Hur stor andel av ungdomarna beskriver multipla stressorer och kan vi se en tendens att 

multipla stressorer är kopplade till ett visst kön? Detta redovisas i Figur 5.  
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Figur 5. Fördelningen av multipla stressorer hos samtliga ungdomar samt hos tjejer och killar 

beräknat i procent. 

          Figur 5 visar att multipla stressorer har kunnat identifieras i 37% av inläggen. 

Beräkning av multipla stressorer inom kön, som därmed ej är påverkat av antalet skrivna 

inlägg, visar att 38% av tjejerna respektive 25% av killarna beskriver en problematik med 

multipla stressorer.  

          Kan vi se en tendens till multipla stressorer kopplat till en viss ålder? Detta redovisas i 

Figur 6.  

 

Figur 6. Åldersfördelning i frekvens av multipla stressorer inom spannet 12 till 18 år. 

          Figur 6 visar att förekomsten av multipla stressorer varierar beroende på ungdomarnas 

ålder. Med undantag för en stagneringen mellan 13 och 14års ålder får fler ungdomar multipla 

stressorer i takt med att de blir äldre. En markant ökning sker främst vid 15års ålder. De äldre 

ungdomarna uppvisar alltså en betydligt större problematik med multipla stressorer än de 
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yngre ungdomarna. Dock sjunker denna linjära ökning dramatiskt efter 17års ålder. Resultaten 

visar att 17 och 18åringarna i urvalet har mycket skilda upplevelser av multipla stressorer. Här 

bör nämnas att få 18åringar ingår i urvalet. 

3.4 Yttre faktorer  

          De nio identifierade stressorerna, övrigt ej medräknad, kan delas in till två huvudsakliga 

teman, yttre samt inre faktorer. Stressorerna som vi placerat till temat yttre faktorer innefattar 

kärleksbekymmer, familjeproblem, ensamhet, kamratrelationer, fysisk hälsa samt rädslor. 

Tillsammans står dessa för 60% av inläggen i urvalet. Gemensamt för dessa stressorer är att 

samtliga härstammar samt aktiveras av stimuli utanför den egna individen. 65% av tjejerna, 

respektive 74% av killarna beskriver en problematik som rör denna typ av problem. 

Ungdomarna med denna problematik har en medelålder på 15,2 år. 

3.5 Inre faktorer 

          De stressorer som kan förknippas med inre faktorer innefattar uppgivenhet, 

otillräcklighet samt personlighetsproblem. Dessa utgör 40 % av inläggen i urvalet. Inre 

faktorer kan härledas till interpersonella problem och problem som hamnar inom den egna 

individen. 35% av tjejerna respektive 26% av killarna har problem med dessa typer av 

stressorer. Ungdomarna med denna problematik har en medelålder på 15,6 år, vilket är något 

högre än medelåldern för yttre faktorer. 

4. Diskussion 

          I ungdomsåren sker en mängd fysiska och psykiska förändringar. Övergångsfasen 

mellan barndom och vuxenvärld kan många gånger uppfattas som problematisk. Då 

ungdomar är den grupp vilka haft den sämsta hälsoutvecklingen sedan 90-talets början 

(Statens folkhälsoinstitut, 2011), ställs högre krav på forskning om ungdomars hälsosituation. 

Folkhälsorapporter från den senaste tiden pekar på att ungdomar mår allt sämre, dock har nya 

kommunikationsmöjligheter bidragit till en ny plattform för socialt stöd i och med att Internet 
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har blivit en central del i ungdomars liv.  

          Tidigare forskning markerar tydligt att vänskap och sociala relationer, vilka är 

uppenbara yttre faktorer, är av betydelse för ungdomars psykiska välbefinnande. Sociala 

relationer, i form av familje- och kärleksrelaterade problem, visade sig vara två av de fyra 

vanligaste stressorerna även i vår studie. Då vi funnit kärleksproblem som den mest frekventa 

stressorn understryker det vad som präglar ungdomsåren. Kärleksrelationer på ett djupare plan 

innebär en stor omställning för ungdomar. Dock menar vi att dessa kärleksproblem är en 

naturlig del av ungdomars liv och kanske inte alltid behöver klassas som psykisk ohälsa då de 

ofta innebär en temporär sinnesstämning. Andra stressorer kan istället klassas som mer 

oroande.  

          Uppgivenhet och otillräcklighet, vilka utgör inre faktorer, innehåller tillsammans 29% 

av inläggen. Ungdomarna beskriver här en problematik som många gånger handlar om en 

känsla av värdelöshet, otillräcklighet samt upplever livet som meningslöst. Många av 

ungdomarna med uppgivenhet som stressor har en vana att skada sig själva och/eller vilja att 

ta sitt liv. Hela 15 av 17 inlägg i stressorn uppgivenhet handlar om en vilja att begå självmord. 

Just de ungdomar som skriver att de vill, eller redan har försökt begå självmord, är ofta 

anonyma till den grad att de inte anger namn eller ålder. Stressorer som grundar sig i inre 

faktorer visar tydliga mönster av självskadebeteende och självmordsbenägenhet, något som 

sällan nämns i de stressorer som går under temat yttre faktorer. 

          De mönster som framkommit i våra två huvudteman presenterar en skild problematik. 

Stressorerna som innefattar inre faktorer beskriver ofta tyngre och mer oroväckande problem. 

”Jag känner mig tom. Som om jag bara vore ett skelett täckt av skinn” är ett exempel på hur 

denna problematik beskrivs. En mycket stor del av ungdomarna beskriver tydligt att de känner 

sig deprimerade och har svår ångest. Vår uppfattning är att undermeningen i dessa inlägg är 

att yttre faktorer kan vara den bidragande orsaken till denna upplevda ohälsa. Dock tenderar 
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ungdomarna att fastna vid termer kring depression och ångest, som försvårar tolkning av 

vilken/vilka yttre stressor/er som ligger till grund för problemet. Troligtvis kan påverkan av 

yttre faktorer med multipel karaktär ha pågått under lång tid, vilket har skapat denna känsla av 

hopplöshet och tomhet. Kan vi därmed uttala oss om huruvida inre eller yttre faktorer orsakar 

den tyngsta problematiken i ungdomars psykiska ohälsa? 

          BRIS senaste studie (2012) beskriver att allt fler ungdomar idag uppvisar 

internaliserade problem såsom ångest, oro och depression. En stor del ungdomar i vårt urval 

beskriver i likhet med detta en tydlig känsla av meningslöshet utan framtidstilltro. Vi anser att 

utvecklingen av den här typen av psykisk ohälsa är oroväckande och kan vara anledningen till 

de stigande resultaten i den senaste tidens folkhälsorapporter som visar att ungdomar mår allt 

sämre. Hur yttrar sig då denna psykiska ohälsa hos killar respektive tjejer? 

          Under ungdomsåren genomgås en djup omvandling i känslomässiga, kognitiva och 

beteendemässiga system (Allen & Land, 1999). Vi har funnit tydliga procentuella skillnader 

vad gäller tjejer och killars upplevda stressorer, vilket främst visar sig i stressorerna 

kamratrelationer, fysisk hälsa och otillräcklighet. En möjlig orsak kan vara att tjejer och killar 

upplever dessa känslomässiga, kognitiva och beteendemässiga förändringar olika eftersom 

förväntningar på respektive kön skiljer sig åt. Dessa förväntningar kan bero på stereotypa 

normer som avgör hur tjejer respektive killar bör hantera sina problem. 

          Ur ett samhällsperspektiv skulle könsskillnaderna kunna förklaras av de sociala roller 

som tjejer respektive killar förväntas anta. Män borde, enligt stereotypa könsroller, visa sin 

aggressivitet öppet medan kvinnor uppfostras till att rikta sin ilska inåt (Øverland, 2010). Vi 

kan slå fast att tjejer och killar upplever olika stressorer och möjligen hanterar dem på olika 

sätt.  

          Det finns dessutom en skillnad mellan könen i hur de presenterar sitt problem. I vår 

studie fann vi att betydligt fler tjejer än killar nyttjar terapisnack.com. Vid beräkning av antal 

http://www.bibli.se/search?searchtype=Biblioteket&fContrib=%c3%98verland%2c+Svein
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ord i ungdomarnas inlägg i vår studie visar resultaten också en tydlig könsskillnad. Tjejerna 

beskriver sina problem mer utförligt, i snitt 367 ord per inlägg mot killarnas 220 ord. Det kan 

därmed konstateras att tjejer i textform generellt sett väljer att mer utförligt och beskrivande 

presentera sitt/sina problem, vilket bekräftar tidigare forskning. 

          Efter att ha påvisat denna skillnad gällande självpresentation mellan könen finns delar 

att diskutera kring vårt resultat. Den utmärkande skillnaden i andelen tjejer och killar, där 

tjejer dominerar, kan inte ensamt förklara att den psykiska ohälsan är mer utbredd hos tjejer 

än killar. Kanske är det så att tjejer generellt sett har lättare för att prata om och, eventuellt, 

älta sin oro än vad killar har. Stark et al. (1989) nämner att tjejer oftare utnyttjar ett socialt 

stöd. Internetforumet terapisnack.com kan ses som ett sådant stöd och kan således till viss del 

förklara varför tjejer står för den största andelen skrivna inlägg i vårt urval. 

          Könsskillnader i självpresentation kan dessutom påverka resultatet om multipla 

stressorer. I och med att vi i vårt resultat fann att tjejer mer utförligt beskriver sina problem 

kan givetvis fler multipla stressorer fångas upp. Killar däremot, som istället i en mer förkortad 

text beskriver sin problematik, fokuserar eventuellt på sitt huvudproblem och utelämnar övrig 

information. Resultaten som visar att fler tjejer än killar har multipla stressorer kan därmed ha 

påverkats av olikheter i självpresentation. 

          Utöver olikheter i självpresentation finns andra könsskillnader. En internationell studie 

visar på en skillnad i internaliserade problem (Shin et al., 2011). Tjejer riskerar att få 

internaliserade problem i ungdomsåren om de haft det redan i yngre ålder, medan killarnas 

internaliserade problem i barndomen inte signifikant påverkar om dessa problem kvarstår i 

ungdomsåren. En svensk studie visar på ytterligare könsskillnader och fastslår att tjejer har 

fler internaliserade problem än killar (Nordström-Bask, 2009). Dessa studier är i enlighet med 

vår studie överens om att tjejer i större utsträckning än killar, 35% respektive 26%, upplever 

en problematik som upplevs komma inifrån, det vill säga inre faktorer. 
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          De inre faktorerer som i vår studie identifieras i stressorerna uppgivenhet, 

otillräcklighet och personlighetsproblem är överrepresenterade bland tjejer. I motsats är 

kärleksbekymmer den stressor där flest antal killar ingår; hela 40% av killarna i urvalet 

beskriver kärlek som huvudsstressor. Utan att trivialisera killarnas problem, som säkerligen är 

nog så jobbiga för dem, kan de dock ses som vanligt förekommande ungdomsproblem. Inre 

faktorer, exempelvis uppgivenhet, innefattar enligt vår mening en tyngre och allvarligare 

problematik. Dessa nämnda skillnader i stressorer kan i sin tur relateras till olika behov av 

vård. Varför fler killar än tjejer söker sig till den öppna vården hos BUP kan till viss del bero 

på att killarnas upplevda stressorer är aningen mildare. Att tjejer beskriver en tyngre 

problematik kan på detta sätt förklara varför de i jämförelse med killar söker sig till den slutna 

vården som BUP erbjuder.  

          De könsskillnader vi funnit innefattar därmed olikheter i självpresentation, inre och 

yttre faktorer, upplevda stressorer samt förekomsten av multipla stressorer. Könsskillnaderna, 

som återkommande visar att tjejer mår sämre än killar, kan bero på att tjejer inom flera 

områden har en större press och ett högre krav på sig. Uttrycket ”duktiga flickor” beskriver 

vikten av perfektion och prestation. Höga krav bildar, tillsammans med den ständiga 

objektifieringen av den unga kvinnan, ideal som i många fall blir övermäktiga. Denna strävan 

mot ouppnåeliga ideal och den ständiga jämförelsen med andra kan leda till en svag 

självkänsla eftersom upplevelsen är att man aldrig är tillräckligt bra. En svag självkänsla, som 

genomsyrar många av inläggen skrivna av tjejer, kan vara en stor faktor till psykisk ohälsa. 

          Psykisk ohälsa och ålder har dessutom visats sig ha en specifik relation. Tidigare 

forskning visar att svenska yngre ungdomar, ur ett internationellt perspektiv, ej uppvisar 

någon hög grad av psykisk ohälsa. Däremot kan äldre ungdomar starkt relateras till den 

psykiska ohälsan. Detta är något vi också fått fram i vår studie. Santrock (2011) menar att 

vänner och sociala relationer är viktigare i de tidiga ungdomsåren än i de senare. Just i 
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stressorn kamratrelationer har vi funnit den lägsta medelåldern 14,7 år, vilket därmed visar att 

sociala relationer har en speciell betydelse under de tidiga ungdomsåren. Ungdomarna som 

skriver på terapisnack.com är generellt sett i sina sena ungdomsår och vad gäller multipla 

stressorer kan intressanta resultat redovisas.  

          Mellan 14 och 17års ålder sker en kumulativ ökning av multipla stressorer. Det tycks 

vara så att vid 14års ålder ökar ungdomars problem kraftigt. Varför fler ungdomar får multipla 

stressorer vid just 14års ålder tror vi kan bero på både fysiska och psykiska förändringar. 

Pubertet, identitetsfrågor samt mognadsutveckling kan givetvis bidra till en ökad stress. 

Ökningen stannar och sjunker drastiskt efter 17års ålder. Detta tror vi kan förklaras av att 

ungdomar i denna ålder uppnått en viss nivå av mognad samt blivit mer trygga i sin identitet. 

Dock kan inga fördjupade slutsatser dras, då få 18åringar ingår i vårt urval. 

          Då vi har kunnat påvisa att multipla stressorer är som vanligast vid 17års ålder är det 

intressant att diskutera individuella förutsättningar och olikheter. De ungdomar som löper 

störst risk att utveckla psykisk ohälsa är de som dels har medfödd/förvärvad sårbarhet, vilket 

Ljungberg (2008) problematiserar i stress- och sårbarhetsmodellen. Multipla stressorer kan i 

kombination med medfödd/förvärvad sårbarhet leda till psykisk ohälsa, något som kan vara 

helt avgörande för den individuella hälsan. Dock ställer vi oss kritiska till om identifiering av 

medfödd/förvärvad sårbarhet är möjlig och mätbart? Ljungberg (2008) menar vidare att den 

psykiska ohälsan kan förhindras om uppväxten sker i en trygg miljö. Därmed kan vi 

konstatera att familjeförhållanden är grundläggande för ungas psykiska hälsa och kanske kan 

familjeproblem innebära en större problematik än andra yttre faktorer. 

          I tidigare forskning nämns skolan som en av de största orsakerna till psykisk ohälsa 

(BRIS, 2009). Något vi ställt oss kritiska till är att tidigare forskning inte tagit hänsyn till att 

skolan som stressor egentligen innefattar många olika problemområden. Genom att placera in 

problem inom stressorn skola framkommer inte om problematiken grundar sig i skolarbete, 
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stress, kamratrelationer/mobbning eller ensamhet. I vår kategoriindelning valde vi istället att 

placera kamratrelaterade problem till stressorn kamratrelationer, oavsett om problemet 

försiggick i skolan eller inte. Skolan som miljö tycks dock vara en plats där en viss del av 

ungdomars problematik försiggår. I 10% av den totala mängden inlägg nämner ungdomarna 

på ett eller annat sätt en problematik som sker under skoltid. Vi finner det intressant att vi 

ändå inte lyckats identifiera några inlägg som rör skolarbete och stress, vilket tidigare 

forskning nämner som en bidragande orsak till den ökade psykiska ohälsan hos ungdomar. 

          Då skolan inte bildade en stressor i vår studie trodde vi i förväg att en stor del av 

ungdomarnas inlägg skulle falla inom stressorn kamratrelationer. Resultatet visar att endast 

7% av ungdomars problem kretsar kring kamrater. Dock upptäckte vi att denna stressor ofta 

förekommer som multipel stressor. Femtiofem procent av inläggen med fler än en 

huvudsaklig stressor innehåller kamratproblematik. Särskilt förekommande var 

kamratproblem i stressorn ensamhet, där 8 av 9 multipla stressorer handlade om just avsaknad 

av vänner. Resultatet visar att en stor del av ungdomarna har problem med kamratrelationer, 

dock kanske andra stressorer upplevs som mer betungande och presenteras därmed i högre 

utsträckning. 

          Studien vi genomfört, i form av en kvalitativ innehållsanalys, innebär att resultatet kan 

påverkas av hur vi som betraktare tolkar materialet. Beroende på tidigare erfarenheter och 

andra personliga egenskaper kan resultatet ha speglats av vår tolkning. Plattformen 

terapisnack.com tillåter vem som helst att skriva om i stort sätt vad som helst. Det går inte att 

kontrollera om ungdomarnas beskrivna problem är på riktigt, om de är överdrivna eller 

underdimensionerade. Vi utgår dock från att det som skrivs är sant, men det kan vi förstås 

aldrig med säkerhet veta. Vad gäller den sneda könsfördelningen i urvalet hade vi kunnat 

välja att granska lika många inlägg från tjejer som från killar. Då hade vi dock gått miste om 

att fånga upp skillnad i frekvens av inlägg från respektive kön, vilket vi ville.  



JAG BARA MÅR SÅ DÅLIGT OCH VILL BARA MÅ BRA  [33] 

 

          Innehållet i ungdomarnas inlägg fick helt styra indelning av stressorer, vilket vi ser som 

en styrka. Alternativet hade varit att utgå från tidigare bestämda stressorer och därefter 

placerat in inläggen. När istället innehållet fick bilda de olika stressorerna lyckades vi i en 

större grad undvika att resultatet riktades åt något specifikt håll.  

          Resultatet i vår studie tyder på att både inre och yttre faktorer kan associeras till 

ungdomars psykiska ohälsa. Att 40% av inläggen identifierades till inre faktorer gick emot 

våra förväntningar om att identifiera yttre faktorer som bakomliggande orsak till 

internaliserade problem. Vi upptäckte ganska tidigt att även inåtvända problem kunde utgöra 

egna stressorer. Denna upptäckt kan dock vara bristfällig då enbart ett inlägg i ett 

internetforum kan sakna information om den grundläggande orsaken till internaliserade 

problem. 

          Var datainsamling sker kan vara avgörande för hur resultatet speglar verkligheten. 

Ungdomarna kan på Internet vara anonyma. De vågar vara ärliga och delge sig av sina 

innersta tankar. Detta är något som kanske inte skulle kunna vara möjligt om informationen 

insamlats i en autentisk miljö. Att vi använt Internet som plattform för vår datainsamling ser 

vi därför som en styrka. Dels menar vi att många av ungdomarnas problematik kan fångas upp 

på Internet i och med den stora mängd tid de spenderar där. Dessutom tror vi att möjligheten 

att uttrycka sin psykiska ohälsa anonymt ger oss tillträde till ungdomarnas innersta rum.   

         Slutligen kan konstateras att ökningen av ungdomars ohälsa är ohållbar. Vår studie 

bidrar med ytterligare information och kunskap om vad som är väsentligt för ungdomar i 12- 

till 18årsåldern. De mest förekommande stressorerna innefattar både yttre och inre faktorer. 

Unikt för denna studie är att många fler inre faktorer identifierats än i tidigare forskning, 

vilket kan innebära en ökning av ungdomars internaliserade problem. Fortsatt forskning bör 

främst fokusera vid interna problem för att på så sätt få en bättre bild av i vilken utsträckning 

dessa påverkar ungdomars psykiska ohälsa. 
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