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Förord

”Att redan må piss och sedan ha extremt mycket press i skolan är som att tända 
eld på bensin.” 

När unga människor i Sverige själva beskriver vad som får dem att må dåligt pekar många 
på skolstress, betygskrav och vårdköer. Flera lyfter fram att psykisk hälsa borde bli 
ett skolämne.  

Det är resultatet av For A Better Day, ett initiativ som startades av Tim Bergling Foun-
dation tillsammans med Bris, Mind och Suicide Zero för att få en bild av vad unga själva 
upplever sig behöva för en bättre dag. 

Målet med For A Better Day är att motverka psykisk ohälsa och förhindra att någon ska 
behöva se självmord – idag den vanligaste dödsorsaken bland unga i Sverige – som enda 
utväg. Vi vill också minska stigmat kring dessa frågor genom att prata om dom i ett mer 
naturligt sammanhang, det är vetenskapligt bevisat att ett medmänskligt samtal och att få 
någon att få prata med om livet hjälper mycket när man möter olika svårigheter. Inom ra-
marna för For A Better Day har unga människor under 25 år sedan december 2020 kunnat 
dela med sig av erfarenheter, tankar, idéer och förslag. Denna insamling av ögonblicksbilder 
från samtiden är sammanställd och sammanfattad i den här skriften. Nu är det upp till oss 
övriga att lyssna och agera.

Alla barn och unga har rätt att få stöd när det är svårt, att rustas för livet och dess utma-
ningar och att kunna utvecklas till sin fulla potential. En trygg och bra uppväxt och att klara 
skolgången är de starkaste skyddsfaktorerna mot psykisk ohälsa på lång sikt. De barn och 
unga som mår dåligt och som inte lyckas i skolan riskerar att tidigt hamna i utanförskap och 
få psykiska besvär. Barnkonventionens rättigheter, som blev bindande lag i Sverige 1 januari 
2020, gäller varje individ under 18 år och syftar till att ge varje barn förutsättningar att ut-
vecklas och må så bra som möjligt. 

Verkligheten ger dock fortfarande ett annat facit. Trots att barnkonventionen tydligt sti-
pulerar att barn och unga ska inkluderas i frågor som påverkar deras liv och livsvillkor lyser 
sådana rutiner och processer med sin frånvaro. Det här gäller inte minst i förhållande till 
myndigheter och samhällsinstanser som skola, vård, socialtjänst och annan omsorg. Rap-
porten avslöjar en förtroendeklyfta mellan unga och vuxna. Unga har bett om hjälp men 
inte sällan blivit avfärdade. Ibland handlar den här försummelsen om okunskap, ibland är 
det en resursfråga. Oavsett förklaring är den oacceptabel eftersom den får betydande kon-
sekvenser för barn och unga här och nu. 

Vi har fått in ca 1500 svar från unga. Samhället har en skyldighet att ta dem på allvar, 
men också allt att vinna på att göra det. Det är ju de unga som ger oss en framtid.
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Om initiativtagarna
 
Tim Bergling Foundation grundades av familjen Bergling efter Tim Berglings bortgång den 
20 april 2018. Den 5 december är stiftelsens årliga dag, varför det också var det datumet 
som blev startskottet för initiativet For A Better Day. 

Bris, Barnens rätt i samhället, är en av Sveriges ledande barnrättsorganisationer som 
varje dag kämpar för ett bättre samhälle för barn. Med barnkonventionen som grund stöttar 
Bris barn i utsatta situationer, mobiliserar samhället och påverkar beslutsfattare för ett sam-
hälle där barnets rättigheter tillgodoses. Bris driftar det officiella stödlinjenumret 116111 och 
chatt dygnet runt samt erbjuder även stödfunktioner för barn såsom mottagningar, grupp-
verksamhet och forum. Bris riktar också stöd till vuxna genom föräldraskapstödsprogram 
och stödlinjer i frågor som rör barn. 

Mind arbetar för ett samhälle som uppmärksammar och motverkar psykisk ohälsa, där 
personer med psykisk ohälsa blir respekterade och får det stöd de behöver, och där ingen tar 
sitt liv. Som oberoende ideell förening är vår roll att både vara en röst i samhällsdebatten, 
och samtidigt kunna täppa till luckorna i det offentliga skyddsnätet. Bland annat anord-
nar vi seminarier, konferenser, utbildningar och sprider information om psykisk ohälsa och 
stödjer människor som har tankar på självmord i form av en omfattande stödverksamhet. 

Suicide Zero är en ideell organisation som arbetar för att radikalt minska självmorden, 
genom att öka kunskapen hos politiker, journalister, vård- och skolpersonal samt allmän-
heten. Detta görs genom lobbying, debattartiklar i nyhetsmedier, utbildningar och föreläs-
ningar för olika yrkesgrupper. Vi jobbar mot en nollvision för självmord i Sverige genom 
att bilda opinion och påverka beslutsfattare, öka kunskapen om självmord samt minska 
stigmatiseringen av psykisk ohälsa. 

Vi fyra verksamheter som står bakom initiativet har alla fokus på att stärka den psykiska 
hälsan hos barn och unga. Vi har många års erfarenhet av att ge stöd och skapa opinion i 
frågan. Nu samlar vi oss i detta initiativ för att nå nya resultat tillsammans med Sveriges 
barn och unga. 

  
  

Hur insamlingen av svar gått till 

Två saker utmärker den här insamlingen av svar från unga om vad de behöver för en bättre 
dag. Dels har det kommit in väldigt många svar: Ungas vilja att göra sina röster hörda är 
stor. Dels har svaren kommit från människor vars enda gemensamma nämnare är att de är 
under 25 år. Vi har inte riktat oss specifikt till unga som mår dåligt utan fokus har legat på 
vad som skulle göra livet bättre - oavsett hur det nu ser ut.  

Det här är texten som sedan 5 december 2020 möter besökaren på hemsidan https://
www.timberglingfoundation.org/projects/forabetterday: 

 
Vad behöver du For A Better Day? För att få bort den där klumpen i magen, för 
att kunna gå till skolan utan en massa jobbiga tankar, för att känna dig mindre 
ensam? Nu behöver vi din hjälp. Ingen tanke är för liten. Berätta vad du upplevt, 
vad du har känt och vad du anser måste förändras. 

 
Du som är under 25! Var med och bidra till Sveriges största insamling av barn 
och ungas tankar, förslag och idéer för en bättre dag. Vi kommer att samman-
ställa svaren och lämna över dem till statsministern och Sveriges regering. Be-
roende på hur de reagerar kommer vi att fortsätta påminna dem tills de tar tag 
i problemen. 
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De inkomna svaren 

Vi önskar att alla unga ska kunna må bra och känna glädje. Ändå mår många barn och unga 
dåligt idag. Många klarar inte av skolan och i undersökning efter undersökning vittnar unga 
människor om en avsaknad av stöd, stress inför prestationskrav och oro inför framtiden. 
Medan elevhälsan saknar resurser växer köerna till BUP av unga som från början bara hade 
behövt en trygg vuxen att prata med. Eller, som en av de unga fångar det: en kram. 

Självmorden bland barn och unga har ökat med nästan 1 % per år under 2000-talet. Ök-
ningen gäller både flickor och pojkar. Varje år vårdas fler än 5 000 barn och unga upp till 
24 år för självmordsförsök i Sverige. Cirka 160 av dem – 3 personer i veckan – dör varje år i 
självmord. Varje ung person som känner att självmord är enda utvägen är ett misslyckande 
för samhället. 

Här följer beskrivningar av och exempel på vad unga människor har gett för svar på vad 
de behöver för en bättre dag i Sverige 2021. Allt som allt har ca 1500 svar kommit in och vi 
har delat upp dem i följande tematiska områden: 

Skolan  
Vården och hjälpen 
Livet och framtiden
 -Oro för vuxenblivandet 
 -Samhällets negativa påverkan på psykisk ohälsa 
 -Ensamhet 
 -Ideal och prestationskrav 
 -Fysiskt samt sexuellt våld  
 -Mobbning 
Stigmat och fördomarna

 
 

Hur definierar vi psykisk ohälsa? 

Psykisk ohälsa kan vara svårdefinierat. Vad vi som organisationer i det här dokumentet 
menar är i grund och botten frånvaro av psykiskt välbefinnande. Bland de många inkomna 
svaren ser vi att en sådan frånvaro ibland beror på 1) samhället; ungdomens mående är 
normala reaktioner på en skadlig situation eller struktur. 2) det egna livet; ibland är den 
privata tillvaron kämpig för alla. 3) psykiska behov som faktiskt kan behöva en diagnos och 
en behandling.  

Men oavsett vilket upphovet till den psykiska ohälsan är kan vi vuxna bidra genom att se 
ungdomen och finnas till hands, lyssna förutsättningslöst och sätta rimliga krav.   

God läsning! 

Klas Bergling, Tim Bergling Foundation 
Karin Schulz, Mind 
Rickard Bracken, Suicide Zero 
Magnus Jägerskog, BRIS 
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Skolan

  
Satsa på psykisk hälsa i skolan 

Skolan visar sig vara det största område inom vilket barn och unga önskar se förändring för 
att kunna må bättre. Ett tydligt önskemål, som kommer från många, grundar sig i utbild-
ning och information om psykisk ohälsa. Man vill se schemalagda lektioner där eleverna får 
information och utbildning om psykisk hälsa och vad man kan göra för att främja psykiskt 
mående. Att lära sig när man ska söka hjälp och var man kan få hjälp finns det också öns-
kemål om. Det går hand i hand med önskemål om att minska stigmat kring psykisk ohälsa i 
skolan och att mer öppet kunna prata om att man mår dåligt. 

Information om att vem som helst kan drabbas av psykisk ohälsa är ett återkommande 
önskemål på vägen mot att minska stigmat kring psykisk ohälsa. 

Vidare finns också önskemål om att hjälpinstanser presenterar sig på skolan för att av-
dramatisera mötet mellan barn och unga och vården. Genom att instanser som exempelvis 
socialtjänsten visar upp sig i skolor och berättar vad de jobbar med och hur de kan vara till 
hjälp minskar tröskeln för att våga söka hjälp. 

Exempel på inkomna kommentarer 
  

”Gör psykisk ohälsa till en viktig och uppmärksammad del av utbildningen, vare 
sig det är på låg, mellan, högstadienivå, gymnasienivå, universitetsnivå. Jag 
har svårt att minnas en enda gång då en lärare överhuvudtaget nämnt psykisk 
ohälsa igenom min skolgång - och då studerar jag på universitetet nu.” 

 ”Jag tror på att det behövs lektioner i skolan där man lär sig hur man behand-
lar andra människor bra, hur man hanterar stress, hur man bygger upp sin 
självkänsla mm.” 

 ”Det borde vara ett obligatoriskt upplägg i både grundskola samt gymnasie-
skola där psykisk ohälsa ingår som ett eget ämne. Detta är så oerhört viktigt 
för att lyfta eleverna att våga prata om dessa frågor så att man vågar öppna 
sig. Det borde även komma ett tillägg i arbetsmiljölagen ”ingen ska utsättas för 
ohälsa eller olycksfall på arbetsplatsen” Under ohälsa borde finnas ett förtydli-
gande så att samtliga arbetsplatser faktisk har en plan för att hantera psykisk 
ohälsa på arbetsplatsen, exempelvis ASOP-utbildning, akut omhändertagande 
av suicidal person i kris.” 
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”Inför obligatoriska lektioner om psykisk hälsa (och ohälsa) med konkreta idéer 
om hur och vart barn och ungdomar kan vända sig om de behöver hjälp och 
stöd.” 

”Inför psykisk hälsa som ett ämne i skolan. Det måste bli ok att prata om mental 
ohälsa.” 

Se och främja elevens hälsa
 
Det önskas en bättre och mer aktiv skolhälsa, bland annat från skolkuratorer, men också 
från lärarnas sida i klassrummet. Förståelse och kunskap om psykisk ohälsa efterfrågas hos 
lärare för att de enklare ska kunna förstå och stötta elever i behov. Flera önskar att man 
skulle ha obligatoriska besök hos skolkuratorn för att i ett så tidigt skede som möjligt kunna 
fånga de elever som mår dåligt. Man önskar också en större förståelse och att det finns tid 
och utrymme från lärare att bli lyssnad på som elev. Att man hela tiden vet att det finns en 
vuxen att vända sig till om man skulle må dåligt över något. Med detta hänger tystnadsplikt 
ihop då flera uppger att de drar sig från att ta kontakt med en vuxen i skolan med rädsla för 
att föräldrar ska kontaktas och “förvärra” barnets situation. Det finns också en övergripande 
önskan om att enklare få information om hur man söker hjälp om man har behov av detta. 

För barn och unga som har en diagnos finns en önskan om anpassning om man har behov 
av det. Det kan handla om särskild undervisning eller annat stöd för att klara skolgången 
utan att behöva påverkas negativt av sin diagnos. 

 
 

Exempel på inkomna kommentarer 

”Det behövs fler vuxna i skolan som är resurser/kompisar. Man måste ha någon 
vuxen att kunna prata med på skolan. Inte någon lärare eller kurator! Man 
måste också få resurshjälp om man mår dåligt och har ångest! Inte bara höra 
att vi inte har personal. Inte konstigt vi blir hemmakämpare (eller hemmasitta-
re som det kallas bara för att stigmatisera oss ännu mer)!” 
   

”Det ska alltid, varje dag, arbeta en skolsköterska eller skolkurator på alla sko-
lor som alltid är tillgänglig för att snacka om psykiska svårigheter, eventuellt 
skriva med på sms. I dagsläget är kuratorn bara på skolan någon dag i veckan.” 

”Obligatoriska samtal med kurator minst 1-2 ggr per år på alla skolor och att 
man kan boka in för att ses oftare om det behövs.” 

” Jag har ADHD och behöver mycket bättre stöd från min gymnasieskola för 
att kunna nå de betyg jag vill ha. Ingen lärare fattar på riktigt hur det är. Man 
måste fatta att folk med mentala funktionsvariationer behöver rättvis anpass-
ning, inte bara för att få godkänt i skolan utan för att få de betyg de vill ha.” 

”Vi är så många som har diagnoser som add och adhd. Varför är skolan så oan-
passad för oss.”  

”Hade alla gått till en kurator i skolan skäms man ju inte för att man går till en 
och då hade man kunnat få hjälp tidigare! Jag tror nog alla har något de behö-
ver prata om egentligen...” 
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Minska stress och sänk kraven 

Stress, press och höga krav är den mest vanligt förekommande orsaken till psykisk ohäl-
sa bland de unga som velat dela med sig av sina erfarenheter. Flera uppger att höga krav 
från skolsystemet, kopplat till betyg och framtid, leder till press och i förlängningen också 
psykisk ohälsa. Man önskar därför mindre press från skolan. Bland annat genom att sänka 
kraven och ta bort betyg i låg ålder. Det förekommer också tankar om orättvisa i relation till 
betyg där flera unga funderar kring varför alla behöver bli bedömda på samma grund när 
man som människa är mer eller mindre bra inom olika områden. 

Flera unga uppger att kravet på muntlig presentation bidrar till ångest. Det finns en räds-
la kring att göra fel och bli uttittad av klassen vilket leder till oro och en klump i magen. 
Likaså uppger flera unga att idrottslektionerna, med den prestation som krävs, på många 
sätt kan vara med och bidra till ångest. Vidare är det många som ifrågasätter hemläxor efter 
en 8-timmars lång skoldag. Flera unga menar att skolan alltid följer med dem hem och in-
kräktar på fritiden. För några innebär det att man aldrig får ett avbrott från skolan och att 
stressen och pressen är ständigt närvaro, även i hemmet. 

  

Exempel på inkomna kommentarer 
 

”Min ångest, oro, stress och nu depression beror på skolan. Det höga kravet som 
skolan har på mig och de höga kraven jag har på mig själv att få så bra betyg 
som möjligt.” 

”Känslan av att behöva prestera finns framförallt i skolan och därför är jag 
emot betyg i både 6an och tidigare än det för den delen. För där någonstans 
började allt i mitt liv handla om att kunna prestera. Betyget blev viktigare än 
att lära mig och för vad så att jag kunde upp i sjuan för att dessa betyg sänktes 
eftersom man då jobbar mot nians kursmatris. Jag anser att den tidiga press-
sen på att prestera förvärras genom betyg i tidigare årskurser men att även 
betygssystemet i högre årskurser behöver ses över.” 

”Jag får mycket ångest när jag måste hålla muntliga presentationer i skolan. 
Detta har lett till att jag började självskada och nu är jag fast...”

”Mycket av den psykiska ohälsan bland unga beror på press eller stress, och en-
ligt min uppfattning sker det mest från skolan. Säkert bland arbetet också, men 
jag har inte arbetat så kan inte svara på det.”  
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Vården och hjälpen

Minska vårdköerna 

Flera av de unga berättar att långa vårdköer inom psykiatrin försvårar möjligheterna att få 
hjälp med sin psykiska ohälsa när det behövs och att det kan leda till att man får hjälp 
för sent. 

Det finns en känsla av meningslöshet att söka sig till en psykolog eller kurator när vän-
tetiden kan vara flera år, vilket i vissa fall kan bidra till att man hinner ge upp hoppet om 
att få hjälp. För många hinner det inte bli tal om någon förebyggande insats (som vårdens 
hjälp med sömnrutiner, mat, rörelse, samtal osv). Delvis handlar det om att unga inte får 
tydlig information om att de ska vända sig och delvis handlar det om att det där visar sig 
vara långa köer. En viktig aspekt är även den ekonomiska där unga vittnar om att det går 
snabbare att få hjälp via privata vårdaktörer, men att man som ung inte har råd till det. Vad 
som efterfrågas är i grund och botten rätt slags vård i tid. 

 
 

Exempel på inkomna kommentarer 

”Jag behöver någon att prata med när ångesten dödar mig. Någon som verkli-
gen förstår. Jag vill inte hamna i någon kö som tar en timme att plöja igenom. 
Jag behöver hjälp när ångesten är sådär okontrollerbar.” 

”Hjälpen från vården måste komma snabbare. Jag har väntat 1 år på min terapi 
som är livsviktig för mig, det är den enda terapin som kan bota min diagnos. 
Det är flera års köer på BUP. Överläkare måste ta psykisk ohälsa mer seriöst, 
har varit med om gånger där jag försökt hoppa från en bro, blir skjutsad till 
psykakuten för att sedan bli hemskickad samma kväll. Det är inte rimligt.” 

”Köer är också ett stort problem. Inte ska vi behöva köa ett halvår när vissa inte 
ens kan ta sig igenom dagen!” 

”Kortare köer till BUP!” 

”Långa köer inom vården startar frustration och tankar om hopplöshet.” 

Ta oss unga på allvar i vården
 
Flera unga är samstämmiga kring att de inte blivit tagna på allvar kring sin psykiska hälsa 
hos vården. Det kan handla om att bli avfärdad, inte lyssnad på eller enbart bli erbjuden 
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medicinering istället för samtalshjälp. Flera vittnar också om att deras mående blir avfärdat 
till följd av tonårshormoner. Det finns därför en önskan om att ta alla tecken på psykisk 
ohälsa på allvar innan det är försent. Rädslan kring att inte bli tagen på allvar leder i vissa 
fall till att barn och unga inte vågar eller vill ta kontakt med vården alls.Det är viktigt att 
både ta ungas psykiska hälsa på allvar och samtidigt inte sjukdomsförklara unga i onödan 
utan vara lyhörd även för livssituationen och vilket stöd som kan behövas i relation till den. 

 
 

Exempel på inkomna kommentarer 

”Jag vet inte riktigt vad jag ska säga, men psykisk ohälsa har följt med mig i 
snart tre år. Jag var 13 år första gången jag sökte hjälp men blev aldrig tagen 
på allvar. Människor borde lyssna på första varningen för annars är det kört 
och skolor borde prata om det så att det ej förblir ett tabuämne. Genom att folk 
pratar om det slutar folk att skämmas och börjar prata om sitt mående för att 
det är väldigt viktigt att må bra. Det slutar väldigt ofta med att folk tar droger 
när ingen lyssnar.” 

”BUP-akuten behöver en egen läkare och inte dela läkare med de inlagda. Mer 
rum där de som väntar på att träffa läkare kan sova över natten. Bemötandet 
behöver vara baserat på aktuell forskning, inte gamla myter. Har suttit i vänt-
rummet i hela nätter och väl kommit in till läkaren blivit bemött med meningar 
som ”om man pratar om att ta sitt liv så gör man det inte, du är en sån person 
som bara vill ha uppmärksamhet.” Och ”varför tog du inte fler tabletter om du 
försökte ta livet av dig på riktigt?” För att sedan bli hemskickad. Fruktansvärt! 
Det finns ingen hjälp att få någonstans. Långa köer till alla behandlingar och 
antingen är man inte tillräckligt sjuk eller så är man för sjuk och för svår att 
behandla.” 

”Tyvärr har jag försökt flertalet gånger att avsluta mitt liv, men blev aldrig ta-
gen på allvar. Förrän mitt sista försök, då jag bara var minuten ifrån att dö, då 
togs jag på allvar. Men det skulle ha skett mycket tidigare.” 

”Att bli tagen mer på allvar när man ringer sin vårdcentral och ber om hjälp. 
När man säger man har riktigt dåliga tankar och vill ha hjälp. Och det man får 
är en telefontid nästa vecka. Inte konstigt en del människor inte orkar.” 

”Att vuxna inte skyller på att man är tonåring och att det är ”tonårshormoner” 
som spökar. Jag hade önskat att mina lärare i gymnasiet reagerat när jag bör-
jade skolka, slutade vara delaktig i klasserna och betygen sjönk. Jag har alltid 
varit en person som varit väldigt duktig i skolan, haft i princip högsta betyg i 
allt. På utvecklingssamtalet i 3an berättade läraren att hon lagt märke till att 
jag inte mår bra. Men hennes förklaring till det var just tonårshormoner. Vux-
na måste börja ta barns och ungdomars psykiska hälsa på allvar. Vi behöver 
mer information och utbildningar om psykiska sjukdomar så att vi kan hjälpa 
de som behöver det, innan det går för långt och är försent. Vi behöver också 
bryta tabun kring det.” 
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Öka tillgängligheten  

Krångliga öppettider, avsaknad av information och att det är svårt att få kontakt med vår-
den är också områden som flera unga önskar se förändring kring. Det kan dels handla om 
att man inte vet hur man som ung tar kontakt med vården om man mår dåligt, eller att det 
är svårt att få hjälp om man behöver prata med någon mitt i natten när de flesta stödlinjer är 
stängda. Det finns också en önskan kring striktare tystnadsplikt. Flera unga uppger att det 
kan vara svårt att öppna upp sig helt med rädsla för att informationen kommer förmedlas 
vidare till vårdnadshavare. Vidare önskas en bättre kommunikation mellan olika vården-
heter då flera unga upplever att de slussas runt innan de får rätt hjälp. 

För unga över 18 år som inte längre har rätt att få hjälp via barn- och ungdomspsykiatrin 
eller ungdomsmottagningen finns en oro kring var man ska ta vägen när man blivit myndig. 

Exempel på inkomna kommentarer 

”När jag mådde som värst hade jag behövt enklare tillgång till psykolog och 
information om vart jag kunde vända mig när allt kändes hopplöst. Tror även 
det krävs mer resurser på forskning och utbildning för att tackla den ensamhet 
unga lider av i samband med (framför allt) sociala medier idag.” 

”Förbättra information om behandlingsinnehåll från vårdens sida till patienter 
och anhöriga.” 

”Låt socialen presentera sig på skolor runt om i Sverige. Jag har själv sökt hjälp 
hos socialen och hade önskat så att jag innan hade vetat om vad socialen fak-
tiskt gör. Jag hade så mycket fördomar att jag vara nära på att strunta i att 
söka hjälp. Men socialen har verkligen visat att dem finns för mig och vill att 
jag ska få det bättre. Varför skulle inte socialen kunna arbeta närmare med 
unga människor, presentera sig och berätta vad dem står för? Just nu känner 
man sig mer avskräckt. Socialen har förändrat mitt liv till något mycket bättre.” 

”Det är svårt att få tag på psykolog. Det är långa väntetider på BUP och på umo 
kan man inte träffa någon kontinuerligt. Jag hade behövt enkel kontakt till psy-
kolog, via skola eller något annat ställe där man kan få hjälp och stöd. Kanske 
kan man ha mer permanenta psykologer i skolan som inte bara jobbar en gång 
i veckan eller träffar de ungdomar som misstänks för adhd eller liknande utan 
också psykologer som kan ge behandling? Kanske kan ni anställa psykologer 
som är tillgängliga på ett annat sätt än i vården. Man ska inte behöva fundera 
på att ta sitt liv innan man får hjälp. Hjälpen bör vara förebyggande innan det 
blir riktigt illa. Fler lättillgängliga psykologer helt enkelt.” 

”Jag vill ha en chatt som man kan kontakta många dagar och timmar om det 
behövs. Det finns chattar, men de öppettiderna passar inte mig.” 

”Lättare att få tag på psykolog utan föräldrars vetskap” 
  

10



Livet och framtiden 

Hjälp att lindra oron inför vuxenblivandet 

Att bli vuxen, med allt vad det innebär, förklarar många som svårt och krävande. En stor del 
i det är den press man anser ligger på en för att ha möjlighet att skapa ett bra vuxenliv. Det 
är svårt att få jobb, hitta bostad och stå på egna ben i det samhälle som står till buds idag. 
Det finns också en oro kring klimatet och hur det kommer vara att som ung växa upp i en 
värld som kraftigt påverkas av klimatförändringarna. De här tankarna behöver vuxenvärl-
den vara redo att möta - många unga uttrycker en önskan att “bli sedd” av vuxna i samhället 

- parallellt med att säkerställa en trygg framtid för landets unga. 

Exempel på inkomna kommentarer 

”Jag känner stor press inför framtiden. Köpa bostad är väldigt dyrt, det är svårt 
att få ett jobb eller komma in på en bra utbildning och är orolig över miljön 
eftersom politiker och företag gör för lite för att bromsa det. Jag har som tur 
en partner men många har säkert inte det och känner sig så väldigt ensamma 
också utöver pressen inför framtiden. Jag tror att gymnasiet skulle behöva ett 
fjärde år där de förbereder mer direkt för framtiden genom att prata om hur 
man betalar räkningar, hur man ska tänka med ekonomi, miljö, egenföretagan-
de och psykisk hälsa.” 

”Snälla, stressa inte upp oss ungdomar. Många av oss är inte redo för att bli 
vuxna, utan ligger långt in i natten och tänker ’vad håller jag på med i mitt liv’ 
och ’varför är jag inte glad’… Vågar inte ens säga något till mina föräldrar, att 
gå här hemma tyst och bara le åt dom utan att dom ens har minsta aning om 
att jag mår piss varje kväll. Åker till praktiken och gör något jag verkligen inte 
känner gör mig lycklig längre och snart ska jag jobba heltid med det yrket. Vet 
inte hur länge jag kommer orka det om jag redan mår dåligt utav det.” 

”Jag är 26 år men känner mig som ett förvuxet barn som är en belastning för 
både familj och samhälle… Jag har aldrig haft ett jobb och gick aldrig i gym-
nasiet pga min svåra depression och ångest som hindrar mig från att göra de 
mest vardagliga grejerna.” 

”Ensamhet, arbetslöshet. Extremt hög konkurrens på arbetsmarknaden, får 
inga jobb med sin ansökning och för höga ingångskrav för att få provanställ-
ning. Det får en att känna sig att du är inte värd något och kommer ingenstans 
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i livet. Startar lärlingsjobb som ger erfarenhet, kontakter och inkomst. Rent för 
höga priser i bostadsmarknaden.” 

”Jag hade velat ha lösningar på hur framtiden kommer att bli, med tanke på 
klimatkrisen. Det gör mig nervös att inte veta om man får leva hela livet pga 
en sådan sak.”  

 
Få bukt med samhällets negativa påverkan på psykisk ohälsa
 
Det finns en övergripande önskan hos de unga om att samhället ska bli mer inkluderande, 
öppet och varmt. Detta genom en ökad acceptans för att alla människor är olika, att bli kvitt 
ohälsosamma samhällsnormer och att minska stress och press. Här, precis som i skolan, 
finns en önskan kring att minska stigmat kring psykisk ohälsa. Det finns också en önskan till 
det vuxna samhället att bry sig om och lyssna på barn och unga i sin omgivning. 

Exempel på inkomna kommentarer 

”Jag önskar att världen var mer inkluderande av människor som inte exakt är 
’neurotypa’.” 

”Jag tycker vi behöver ett samhälle som aktivt jobbar mot att psykisk ohälsa 
inte stigmatiseras, och att vi som samhälle erkänner psykisk ohälsa som ett 
växande folkhälsoproblem.” 

”Alla vill ha ett enkelt svar, en enkel lösning på psykisk ohälsa, men det finns inte. 
Jag är fullständigt övertygad om att problemet ligger i hur vårt samhälle är 
organiserat och fungerar, både ekonomiskt och socialt, speciellt i vår svenska 
kulturella kontext. Allting hör ihop och påverkar varandra.” 

”Jag vill få bort alla onödiga och jobbiga normerna som vi barn och vuxna för 
den delen har här i samhället. Det är helt sjukt vilka normer det finns! T.e.x hur 
man ska se ut, hur man ska klä sig och hur man ska var som person! Jag får 
dagligen se hur mycket skitsnack det snackas bland tjejerna för att de ser ut 
på ett annat sätt eller är på ett annat sätt. Bara för att man kanske inte har de 
där kläderna som just är inne eller är lika smal som de andra tjejerna i klassen 
eller på jobbet ska man behöva utsättas för mobbning, utfrysning och att det 
snackas skit bakom ens rygg. Det är samma sak som att killar alltid måste 
vara så tuffa och inte visa några känslor medan vi tjejer ska gilla rosa och vara 
fixerade vid smink och kläder! Jag tycker detta är så fel! Man kan börja må så 
dåligt över det här!“ 

”Det finns dagcenter för dementa äldre eller personer som behöver aktiveras på 
dagarna efter stroke, infarkt osv, men ”dagcenter” för psykiskt nedsatta? Vad 
finns för dem? De göms i samhället och finns inga anhöriga som orkar kämpa 
så försvinner dessa människor och isolerar sig och till slut blir det ohållbart 
ensamt och självmord är utvägen.” 
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Bidra till minskad ensamhet 

Att inte har några vänner, familj eller närstående att dela vardagen och livet med uppger 
flera unga har lett till psykisk ohälsa. Det kan dels handla om en upplevelse av ensamhet, 
oavsett om man har människor att vara med eller ej, men också faktisk ensamhet. Flera av 
de unga önskar därför plattformar som underlättar skapandet av nya relationer.  Inte minst 
nu när ensamhet ökat till följd av distansundervisning under covid-19. 

Exempel på inkomna kommentarer 

”Känner mig ensam och missförstådd därför att jag inte är så väldigt bra på att 
vara social. Jag blir bortglömd och känner mig ofta osynlig till en utsträckning 
en ibland till och med önskar att en var det. Känner mig ofta out of place.” 

”Jag skulle behöva fler aktiviteter på fritiden där man kan lära känna nya vän-
ner” 

”Jag önskar att fler var öppna med sina diagnoser så jag inte känner mig så 
ensam i min aspergers. Jag känner mig väldigt utanför i sociala sammanhang, 
att jag aldrig passar in och då känns det som att jag lika gärna kan dö.” 

”Jag känner mig ensam i skolan, har slutat att äta på lunchen för att jag inte har 
någon att sitta med. Vet att det kanske inte finns någon större lösning men det 
är i alla fall hur jag känner.” 

”Jag känner mig ofta ensam” 

Motverka mobbning, i och utanför skolan 

Att förhindra mobbning är vanligt förekommande i önskan om en bättre dag. Flera uppger 
att mobbning har varit startskottet för ett liv präglat av psykisk ohälsa. Man önskar därför 
att mobbning ska tas på större allvar, med exempel som värdet av att ha synliga lärare på 
raster och skapa en tryggare skolmiljö i stort, men också att uppmärksamma och prata om 
mobbning i klassrummet och i samhället. Det finns en önskan kring att sluta lägga skulden 
på offret genom att till exempel låta mobbaren byta skola, istället för tvärtom.  

Exempel på inkomna kommentarer 

”All denna mobbning som pågick i skolan eskalerade och ledde senare i mitt liv 
till svår generaliserad social ångest, många möten med olika psykologer, olika 
sorters ätstörningar, självskadebeteenden, självmordstankar och känslan av 
ensamhet. Om bara detta hade uppmärksammats i skolan så hade alla ärr och 
tankar som tärt inte existerat och skadat min kropp både fysiskt och mentalt.” 

”Jag själv har upplevt mobbning på de två skolor jag har gått på. Under hela 
lågstadiet och mellanstadiet så var jag tydligen ett perfekt offer för en dum 
jävel, och nu i högstadiet har jag upplevt mobbning för att jag står upp för 
HBTQ+ personer och för att jag själv är lesbisk. Skolor måste bli strängare an-
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gående mobbning. När det kommer till nivån där man inte ens känner sig trygg 
längre för skräcken för att bli slagen, förnedrad, kränkt osv.” 

”Att bli kallad ’mongo’ varje dag av äldre barn i skolan för att jag har en autism-
diagnos gör att jag mår dåligt. Stoppa mobbning!” 

“Jag vart nästan tvungen att byta skola på grund av en mobbare, han vägrade 
sluta, slå, säga kränkande saker och knuffa mig . Jag tycker det är han man ska 
flytta på. Jag ska inte behöva byta skola.” 

“Jag känner mig ganska utanför i skolan, jag har ångest varje dag när jag går 
till skolan, och den klumpen sitter i hela dagen... ”

Sociala medier och det digitala livet 

Den digitala och uppkopplade värld vi lever i idag och upplevs vara en orsak till psykisk 
ohälsa. Det handlar bland annat om att man jämför sig med det man ser i sociala medier 
och tänker därför att man inte duger. Att hela tiden vara nåbar och uppkopplad leder till 
höga prestationskrav kring utseende, men också kring att ha koll på allt och till ytan spegla 
att man har ett kul och händelserikt liv. 

Exempel på inkomna kommentarer 

”Tror även det krävs mer resurser på forskning och utbildning för att tackla den 
ensamhet unga lider av i samband med (framför allt) sociala medier idag.” 

”Jag tycker att man från tidig ålder i skolan ska få lära sig mer om empati/sym-
pati och hur man beter sig mot andra och i sociala medier.” 

”Begränsa sociala medier enligt lag. Till exempel reglering i skolan. Det skapar 
problem med att skapa verkliga kontakter i skolan och bidrar till mycket jämfö-
relse och status som har negativ påverkan på den mentala hälsan. Jag önskar 
att sociala medier inte hade funnits under mina tonår, och då är jag fortfaran-
de bara 21 år nu.” 

”Sociala medier påverkade mig mycket det året, för trots att jag ändå visste 
om att mycket var fejk, så var det svårt att stå emot överflödet. Dem har ändå 
rätt, tänkte jag, och så började jag ta bort alla maträtter som något konto kon-
staterat ohälsosamt. Och alla andra tjejer jag såg, på nätet och i verkligheten, 
som såg så fina och perfekta ut – inte jag med mitt runda ansikte och utstående 
mage. Tillslut var hela mitt Instagram-flöde fullt av dieter och kalorier, och jag 
hade sett varenda inlägg.” 

”Sluta visa en felaktig sida på sociala medier, börja framhäva människor som 
skapar positiva avtryck på ungdomar. Inte romantisera världen utan ta den 
på allvar” 

”Att alla normer ska bort. Och fy fan på sociala medier som påverkar en som in 
i och får en att må så sjukt dåligt.” 
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Bekämpa skadliga ideal 

Kläder, kroppsform och andra frågor som rör utseende ger upphov till ohälsosamma eller 
stressande tankegångar för flera av de unga som svarat. Det efterfrågas en normalisering 
av alla kroppsformer från samhället, populärkulturen och reklamen. Även här ser vi att 
könsnormer spelar stor roll; de oskrivna reglerna upplevs som många för hur man ska ut-
trycka femininitet respektive maskulinitet.  

 

Exempel på inkomna kommentarer 

”Hjälp att motverka kroppshets och dåliga tankar” 

”Att ätstörningar och manliga kroppskomplex och ideal inte tas upp på samma 
sätt som det görs med kvinnliga kroppar. Och att män också kan ha ätstörning-
ar som kan äta upp ens hjärna. ” 

”Oron om att alla ska skratta och stå och viska i skolan om något man sagt hur 
man ser ut. Grejen men att man ska se ut på ett visst sätt, man ska ha bröst, 
rumpa och vara smal. Allt hat från människor omkring både på sociala medier 
på gatan och i skolan. Hemskt!” 

”Hela mitt liv kontrolleras av status, utseende, klasstillhörighet. Att hela tiden 
tvingas tävla mot andra tjejer om vem som är sötast, mest attraktiv och skö-
nast att umgås med är extremt jobbigt. Fast det värsta var att aldrig bli vald.” 

“Jag skulle vilja att alla på skolan borde ha skoluniform så att det blir så jämlikt 
det bara går” 

Skydda oss från fysiskt och sexuellt våld 

Flera av de unga uttrycker oro kring att vistas ute när det är mörkt. Detta går hand i hand 
med en rädsla för att bli utsatt för fysiskt våld. Det finns en efterfrågan kring fler närvarande 
poliser ute och gatubelysning. Vidare berättar flera unga om sexuella trakasserier i skolan 
och på sitt arbete och hur man upplever att det inte tas på allvar. Det finns också en stor 
frustration i att rättsväsendet skyddar sexualbrottslingar vilket leder till att det känns svårt 
och hopplöst att polisanmäla sexualbrott. 

De unga som uppger att de är tjejer skriver att de ofta upplever att killar utnyttjar dem 
för deras kroppar och att det finns en önskan kring att prata med killar om deras beteende 
gentemot tjejer. 

Exempel på inkomna kommentarer 

”Prata mer om sexuellt ofredande/våldtäkt i skolan och om samtycke.” 

”Våldtäkter är normaliserade i dagens samhälle. Jag som gymnasieelev har fle-
ra vänner som blivit utsatta för ett antal olika saker. Problemet är att man of-
tast får höra kommentarer så som att man hade på sig för lite eller att man var 
påverkad. Dagens samhälle låter människor våldta hur lätt som helst och det 
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påverkar en något enormt. Jag vill att skolor ska börja lära ut om samtycke så 
att alla vet vad det är och vad det innebär. Jag vill att man ska kunna snacka 
med någon och söka hjälp. Våldtäkter jag var med om har påverkat mig något 
enormt och jag kan inte gå ut längre och har varit grovt självmordsbenägen 
sen det hände. Det enda jag vill är att dö och det hade inte varit så grovt om det 
fanns hjälp tillgänglig för mig då och nu.” 

”Mer lampor vid mörka stigar/vägar. Jag själv kan lätt övertänka vad som kan 
finnas inne i mörkret och genom det börja hyperventilera och få ångest. Jag 
har inte upplevt något sexuellt övergrepp, men kan bara föreställa mig att det 
säkert finns många därute som hatar att ta sig igenom mörka gångar/stigar 
osv både ensam och med grupp” 

”Slippa vara rädd för våldtäkt av män/killar. Så fort man är utanför hemmet.”  

“Bättre och mer undervisning om hur man beter sig i samhället (speciellt för 
killar). Och att lära killar från en tidig ålder att dom är jämlika med tjejer och 
att tjejer inte är ett objekt som är skapat för deras skull” 

Hjälp oss navigera i vår identitet och sexualitet  

Det finns en övergripande önskan kring att förändra och få bukt med normer kring uttryck 
för kön och sexualitet. Killar efterfrågar att bli av med machokultur som återfinns i såväl 
skola som i resten av samhället och tjejer efterfrågar detsamma för både deras räkning och 
motsatsen för sin egen. 

Vidare finns en önskan kring större acceptans av hbtqi+personer och ett mer öppet sam-
tal om olika typer av sexualitet. Transpersoner och barn och unga med könsdysfori betonar 
också stora svårigheter inom vården och psykiska problem kopplat till att inte få den hjälp 
de behöver. 

Exempel på inkomna kommentarer 

”Normalisera känslighet, att det är okej att gråta, även fast man är kille.” 

”Att alla normer ska bort. Och fy fan på sociala medier som påverkar en som in 
i och får en att må så sjukt dåligt.” 

”Jag pallar inte machokulturen i skolan och utanför skolan, som kille har jag 
inget utlopp för några känslor då det inte är sett som okej.” 

”Att skolor, aktiviteter mm ska tänka lite mer på personer som känner sig trans 
eller bara inte vill definiera sig som ett visst kön också ska få sin röst hörd. Inte 
för att de inte helt får det men bara att man ska t.e.x bara prata mer om det!” 
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Stigmat och fördomarna

Alla människor har perioder i livet som är tyngre och mörkare än andra. Flera av de unga 
berättar att det kan kännas svårt att söka vård under en mörk period eftersom man i vanliga 
fall inte tampas med psykisk ohälsa eller har någon form av diagnos och att det kan kännas 
svårt att få hjälp om man inte mår ”tillräckligt dåligt”. Vad som efterfrågas i de fallen är en 
trygg person att prata med som inte egentligen behöver vara professionell. En stöttande 
person att kunna vända sig till för att bolla livets och vardagens alla hinder – stora som små, 
utan att det behöver leda till vidare utredning. 

  

Exempel på inkomna kommentarer 

”Att ha en trygg hemsituation och ha vuxna runt omkring sig som man kan lita 
på!” 

”Jag är rädd för att be om hjälp, jag vet inte vem jag behöver be om hjälp från 
och och är rädd att jag inte mår ”tillräckligt” dåligt för att få hjälp.” 

”Jag skulle behöva någon att bara prata med, någon som lyssnar och ger stött-
ning utan att det blir för stort!” 

”Jag vill att folk ska kunna släppa idén av att jag inte får visa känslor. Jag vill 
slippa känna att folk helst vill gå runt den som om depressionen inte alls fanns. 
Jag är helt slut. Jag vill känna att jag inte behöver låtsas att jag mår bra. Jag 
har en depression och det är okej. Jag behöver extra hjälp och jag behöver kän-
na mig fri. Men oftast känner jag mig instängd i denna masken. Därför vill jag 
att man ska börja visa känslor och inte behöva vara perfekt utan att dömas. 
Eller att alla bara försöker gå runt den. #forabetterday”

”Ärlighet. Om alla personer i min omgivning berättade om sida tankar och käns-
lor hade det varit mycket lättare för mig att förstå dom precis som för dom att 
förstå mig.”
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Slutsatser  

I frågan om psykisk hälsa hos unga samlas både sociala, ekonomiska, kulturella, miljömäs-
siga och biologiska faktorer som tillsammans formar en människas livsvillkor. För att främ-
ja ungas psykiska välbefinnande måste flera olika risk- och friskfaktorer för psykisk hälsa 
räknas in och ibland handlar det om att göra komplexa bedömningar av väldigt mångbott-
nade situationer. Men vikten av att vuxna lyssnar på unga förblir densamma hur den unga 
individens situation än ser ut. 

Många av de unga som svarat oss berättar om att inte uppleva att de tas på allvar i egen-
skap av ungdomar. De ber om att bli bättre sedda av vuxenvärlden - något som i sig förstås 
utgör sin egen skyddsfaktor vad gäller utsatthet och psykisk hälsa. Känslan av att bli tagen 
på allvar och få sin röst hörd bygger upp motståndskraft hos människor oavsett ålder. Be-
hoven de unga pekar på är med andra ord inte bara en fråga om att exempelvis förbättra 
elevhälsan, utan en större attitydförändring: att vuxenvärlden börjar se unga som rättig-
hetsbärare som är både betydelsefulla och insiktsfulla på egna meriter. 

Sammanfattning av behov

Det här är de behov som synliggjorts inom de olika områdena: 
Skolan - Mer än något annat återkommer frågan om skolans roll i ungas liv. Det största 

behovet för en bättre dag hos de svarande gäller stress i skolan. Exemplen gäller sådant som 
betygshets, att det är för tidiga mornar och stressigt även när man kommer hem vad gäller 
exempelvis läxor. Det upplevs otydligt vilka förväntningar som finns på en och hetsigt att 

“alla inlämningar kommer på en gång. Efterfrågan om psykisk hälsa på schemat och en mer 
aktiv elevhälsa är också mycket tydlig. Flera unga undrar exempelvis varför man får göra 
fysisk undersökning/screening hos skoldoktorn, men inte en psykisk, när det förmodligen 
behövs minst lika mycket. 

Vården - I vården i stort finns behov av kortare köer och större tillgänglighet för unga. 
Det måste gå snabbt och lätt att få hjälp när man mår dåligt som ung. Vad gäller övergången 
från sjutton år, då man bland annat ska kunna skyddas av barnkonventionen, till vuxenlivet 
finns det ett tydligt glapp. “Vart tar jag vägen som fyllt 18?” Här behövs mer information, 
till både äldre och yngre. (Som exempel på ett behov från de unga nämns att “det hade un-
derlättat om socialtjänsten kom och hälsade på i skolan. Både för att de har dåligt rykte och 
för att folk inte vet så mycket om dem. Nu är folk rädda. Men senare säger de: ‘Om jag bara 
hade vetat att Socialtjänsten ville mig väl hade jag dragit nytta av dem’.”) 

Oro för vuxenblivandet - Det finns en oro för framtiden hos många av de unga: det upp-
levs svårt att komma ut i samhället, vad gäller både jobb, ekonomi och boende. Klimatång-
est är också en verklighet för många. Samhället måste kunna ge både bättre framtidsmöjlig-
heter i stort och ett vidare samtal om detsamma som unga är välkomna i. 

Ensamhet - Flera av de unga berättar om en ofrivillig ensamhet, såväl i som utanför sko-
lan. Insatser för att minska ensamhet och utanförskap behöver bli fler. 

Ideal och prestationskrav - Kropps- och beteendeideal vad gäller både det manliga och 
kvinnliga upplevs sitta starkt. Det lever än idag kvar många könsnormer som att killar inte 
får prata känslor, och lika skadliga könsnormer för tjejer. Flera av de som svarat berättar 
exempelvis om en hård machokultur i skolan, som i omklädningsrummet. Sociala medier 
stressar också unga, med så gott som ouppnåeliga ideal för både ens tillvaro, uppenbarelse 
och prestationer.  

Fysiskt samt sexuellt våld. Sexuellt våld väcker rädsla, ilska och vanmakt hos många av 
de som svarat, framför allt tjejer. Det finns en rädsla för att gå hem på kvällen och en vilja att 
få prata mer om detta. Det här ämnet skulle också behöva komma in tydligare på schemat, 
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menar flera av de som tagit upp det. 
Mobbning - Det behövs mer mobbningsprevention för att undvika utsatthet i och  

utanför skolan. 
Identitet och sexualitet - Det finns ett uttryckt behov, inte minst från många tjejer, om 

att prata samtycke i skolan. Hur ska man veta vad som är rätt och fel, hur säger man nej? 
Det är viktigt med mer samtal om förhållanden och sexualitet. Även HBTQ-frågor tas upp, 
exempelvis efterfrågas fler samtal om hur man vet sin sexuella läggning.  

Stigma kring psykisk ohälsa - Många unga vittnar om ett stigma kring att uppleva och 
prata om psykisk ohälsa, ett som bland annat kommer från de vuxna. Många berättar också 
om att må dåligt utan att det passar in på några diagnoskriterier. Vad gör man då? En sak 
som står klar är att man fortfarande gärna vill ha någon att prata med: en trygg vuxen - som 
en bra person i hemmiljön eller skolan - men inte prompt i första hand en psykolog. I rela-
tion till både vården i stort och i elevhälsan finns också en upplevd osäkerhet hos de unga 
kring vilken tystnadsplikt som finns och i vilken mån man kan öppna sig utan konsekvenser 
(som att föräldrarna får veta).  

En efterfrågan hos flera av de som har diagnoser - som exempelvis neuropsykiatriska 
funktionsnedsättningar - är avslutningsvis att det behövs mer förståelse och anpassning för 
behoven som dessa medför.  

 

 
Behöver du prata med någon? 

Mind, Självmordslinjen — Ring 90 101 eller chatta på https://chat.mind.se/ 

BRIS, för barn och unga — Ring 116 111 eller chatta på https://www.bris.se/ 

Jourhavande kompis, chatt för unga upp till 25 år - https://www.rkuf.se/jourhavande-kom-
pis/ 
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När unga människor i Sverige själva beskriver vad som 
får dem att må dåligt pekar många på skolstress, betygs-
krav och vårdköer. Flera lyfter fram att psykisk hälsa 
borde bli ett skolämne.  

Det är resultatet av For A Better Day, ett initiativ som 
startades av Tim Bergling Foundation tillsammans med 
Bris, Mind och Suicide Zero för att få en bild av vad unga 
själva upplever sig behöva för en bättre dag. 


