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Det pratas mycket om barn och ungas psykiska 
hälsa. Men tyvärr är det mest vuxna som får 
prata. Vi är övertygade om att unga perspektiv 
och röster behövs för att vi tillsammans ska 
kunna göra skillnad.

Den 5 december 2020 frågade vi därför 
Sveriges barn och unga vad de skulle behöva 
för en bättre dag. Vi fick in tankar, berättelser 
och förslag från unga som upplevt alltifrån 
allvarliga psykiska besvär till lättare oro 
eller ångest.

Vi vet alla att åtgärder brådskar. Självmorden 
i åldrarna 15-24 år ökar samtidigt som de 
minskar för andra grupper. Många unga vittnar 
om vanmakt och en känsla av hopplöshet. 

I den här boken har vi sammanställt svaren och 
delat in dem i fyra kategorier. Boken löser inte 
ungas problem, men den ger oss en förståelse 
och en bättre bild av hur mångas situation 
faktiskt ser ut.

Klas Bergling
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Jag har haft ångest över skolan i snart ett år. Det har 
mest varit hur mina betyg skulle se ut, för där kan 
man se om man är bra eller dålig. Sen så har jag inte 
haft så lätt med kompisar häller. Jag går till skolan 
med ett leende på läpparna varje dag även om jag i år 
har känt mig ensam. Även om man hänger med folk 
så behöver man inte känna sig som någon speciell för 
det är det jag är. En helt vanlig tjej, sen så gör det inte 
något bättre att killar klassen går och skriker fitta till 
en och massa andra ord. Till en annan tjej i min klass 
och dom skrikit fetto och sånt. Detta är saker som bara 
händer oss tjejer. 

Personer ser inte heller hur folk mår bara genom att 
kolla på en, därför borde skolorna snacka mer med sina 
elever så att dom kan få dela med sig av sina tankar. 

Ingen ser att jag har ångest, att jag har 
självmordstankar och att jag skadar mig själv för att 
jag är bara en tjej som ska tåla alla ord som personer 
skriker till en. 
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En nära vän till mig dog i suicid när vi var 18 (2,5 år 
sedan nu). Jag önskar att det pratades mer om suicid 
och depression i skolan med fokus på vad man kan göra 
om andra mår dåligt eller om man själv gör det. Han 
hade kanske klarat sig bättre om han hade fått mer 
sig fler verktyg och jag hade definitivt kunnat hjälpa 
honom bättre om jag visste mer. Jag har tagit reda på 
mycket mer saker man kan göra så här i efterhand och 
det gör ont att jag inte visste det jag vet nu innan det 
hände. Skolan behöver bli proaktiv istället för reaktiv 
när det kommer till suicidprevention.
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Att man hade fler aktivitet i skolan tex klubbar så 
man kan hitta andra som har samma intresse som 
en. Exempel är schackklubb, dansklubb, matteklubb, 
målarklubb. I skolan jag går i nu finns det inga klubbar 
alls vilket jag är tråkigt och tror att det hade förbättrat 
mitt och andras måenden ifall man kunde göra något 
man tycker om med personer som förstår en.
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Mer mening med livet. Just nu känns det som att 
allt går ut på att prestera på topp i skolan hela 
tiden. Pressen men framförallt är betygssystemet en 
anledning till att jag mår dåligt. Helt enkelt för höga 
krav i skolan och det svåra betygssystemet gör det inte 
bättre. Känns som att systemet bidrar till en större 
skillnad bland personer. De som inte blir utmattade 
klarar sig bättre. Jag själv har blivit utmattad för att 
jag vill nå A i alla ämnen, men är meningen att många 
elever redan i skolåldern ska vara utmattade innan de 
ens börjar arbeta? En ändring i skolans krav behövs!
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Detta är kanske en jätte konstig sak, men något som 
skapar onödigt mycket ångest är när lärare låter 
elever själva dela in sig i grupparbeten. Det blir alltid 
någon som är utfryst som inte har någon att vara 
med. Det borde bli en skollag att lärare måste göra 
gruppindelningen för det är en sådan onödig ångest för 
de som är utanför. Och dem är fler än vad man tror.
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Hej! Min kompis är trans och har en kill kropp men 
känner sig som en tjej. Våran skola är väldigt dålig 
med dethär att kanske ha ett omklädningsrum för 
flex,och även lite konstigt att det bara finns tjej och kill 
toaletter. Jag önskar att alla skolor ska bli bättre på 
detta
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Jag är sjukskriven från skolan nu för lider av 
depression och ångest. Min skola har varit väldigt bra 
och hjälpt mig tills jag blev sjukskriven men jag tycker 
att det pratas för lite om psykisk hälsa i klasserna 
på högstadiet. Jag tycker att vi elever ska få lära oss 
hur man hanterar någon som mår dåligt och får lära 
oss hur vi ska tänka om en kompis säger att den mår 
dåligt. Inte bara att man ska finnas där och lyssna 
utan vad man ska säga eller lära oss känna igen tecken 
på t.ex. självmordstankar eller ätstörningar.
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Mera undervisning i skolan om vart man kan vända 
sig om man mår dåligt och sprid kunskap om psykisk 
ohälsa vart man kan säga hjälp
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Jag själv lider av psykisk ohälsa, men dem dagarna 
som är något av dem bättre, där vill jag bli mött med 
en bra ton i skolan, från lärare och elever, PRATA MER 
OM PSYKISK OHÄLSA I SKOLAN, vi pratar om droger 
hit o dit men inte psykisk ohälsa.
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Jag är en 15 årig tjej och går på en skola jag ogillar. 
Jag vart nästan tvungen att byta skola på grund av en 
mobbare, han vägra sluta, slå, säga kränkande saker 
och knuffa mig . Jag tycker det är han man ska flytta 
på. Jag ska inte behöva byta skola. Och att jag har 
läs och skriv svårigheter som gör att skolgången blir 
tuffare för mig. Jag har sökt att få göra ett Dyslexi 
test, men skolan vägrar att ge mig ett remis.
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Enklare hjälp i skolan. Någon som kan hjälpa en om 
man blibit sexuellat utnyttjand utan att gå till föräldrar 
eller socilanen. Jag vet att jag inte kan prata med 
någon för då går dom till socialen eller mina föräldrar. 
Och jag får ett större helvete än det redan är hemma
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Jag har haft grov prestationsångest och panikattacker 
sedan jag gick i åttan, idag är jag 19 år. Jag har även 
varit självmordsbenägen och utmattad, första gången 
i nian. Jag blev stämplad som den ”duktiga flickan” 
redan på mellanstadiet och kände mig tvungen att leva 
upp till det därefter. Därtill har min mamma, fastän 
i mild grad, misshandlat mig psykiskt. Jag förstod 
inte att jag mådde dåligt förrens jag gick i ettan på 
gymnasiet. Även fast jag blev skickad till skol-kuratorn 
redan i åttan och satt där och grät en gång i veckan så 
visste jag liksom inte att jag var sjuk, jag tänkte bara 
att jag var misslyckad. Jag är övertygad om att ifall 
mina lärare, föräldrar och andra vuxna i min närhet, 
hade lärt mig att sätta ord på känslor och pratat mer 
om vad lycka är, istället för att konstant jämföra barn 
och bara berömma de som är ”bäst”, så hade jag suttit 
här idag utan samma mörka bagage. Det behöver vara 
en del av skolan, att prata om känslor, tankar, och 
frågor man har som barn. Vuxna har en tendens att 
inte se på barns känslor och idéer med lika stort allvar 
som de gör med vuxnas. Barn behöver få prata om 
sina osäkerheter för att förstå att alla har dem och 
att det inte är något fel med det. Unga lever i en värld 
där de konstant jämförs med andra. Det behövs skapas 
rum där man får en paus från det. Ett rum där man 
får säga precis vad man vill utan att bli dömd. Om 
det rummet är fler kuratorer, mer EQ i skolorna eller 
större satsningar på ungdomsmottagningarna, det vet 
jag inte. Men det är bra att börja där.
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Jag skulle vilja att lärare var mer uppmärksamma om 
barn när dom värkar ha det jobbigt i skolan eller/och 
om dom värkar må dåligt på andra sätt!
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Skolan stressar sönder mig!!!! Gråter nästan varje dag 
för att jag inte klarar av det och jag känner mig så 
dålig när alla andra verkar klara av det med lätthet. 
Och så blir jag besviken på mig själv för att resultaten 
inte duger för att läsa vidare
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När jag gick i skolan, önskade jag att någon förstod. 
Tycker att skolor behöver ta in folk som kämpat med 
psykisk ohälsa för att visa att man KAN ta sig igenom 
det och man ÄR värdig liv och kärlek minst lika 
mycket som alla andra.
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Börja lära ut ämnen i skolorna som faktiskt är 
nödvändiga att lära sig om. Exempelvis, lär ut om 
introversion, extroversion och ambiversion, och hur lika 
viktiga var och en av dessa tre personlighetsdragen är. 
Lär ut om högkänslighet (HSP), självkärlek samt HBTQ 
och dess historia. Lär ut och prata om allt det som man 
inte vågat prata om tidigare för att det ansetts som 
”fel”, ”konstigt” eller ”en svaghet”.
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Att ledningar tar sexuella trakasserier i skolan eller 
på arbetsplatsen på allvar. Ett mer seriöst och aktivt 
arbete krävs. Hårdare konsekvenser och åtgärder när 
det gäller vuxna människor på arbetsplatser. MYCKET 
tidigare i unga åldrar i skolan. Detta bör inkluderas 
dagligen för att skapa en sund kultur där alla ska 
känna sig trygga. Det är fel, orättvist och oacceptabelt 
att tjejer/kvinnor ska behöva må dåligt pga alla 
trakasserier!
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prata mer om psykisk ohälsa i skolan och även hur 
vi alla är olika och då uppträder olika. Förklara vad 
adhd, add, depression, social fobi osv verkligen innebär 
och berätta för elever/personer hur man ska behandla/
bemötta personer med detta. 
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Ingen i skolan har tid att lyssna på mig. Ingen finns 
där det onda händer. Man ska bara le och se glad ut , 
prestera mer än bäst 
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Hej! Jag är 15 år och har själv haft problem med 
självmordstankar osv. Jag känner att vi har extremt 
lite bra tillgångar till pålitliga och attraktiva ställen vi 
både vågar och vill dela våra tankar och känslor. Fast 
att vi har hjälp medel som Bris, Umo m.m så känner 
jag och som jag uppfattat det, många andra ungdomar i 
Sverige. Speciellt behövs främst skolor men också andra 
ungdoms fyllda miljöer och byggnader, kännas mer 
välkomnande och som en plats där man kan känna 
att man får berätta om sinna känslor. Samtidigt som 
en kurator såklart ska befinna sig på skolan, tycker 
jag också det är viktigt att ALLA lärare och anställda 
ska vara mottagliga och välkomnande nog att man 
vågar dela med sig till dem också. Jag har förr haft 
det extremt svårt att prata med kuratorer eftersom det 
framställs mer som ett måste och att man blir skickad 
dit eftersom inga andra lärare vill ta tag i en, därför 
tycker jag att man ska investera i att lärare och andra 
anställda på skolor ska bli mer pålitliga. Med detta 
menar jag att lärare kan till exempel ha en del av sin 
utbildning eller praktik på arbetsplatsen, fördelad till 
att bygga relationer med sinna elever och hur dom ska 
ta hand om en elev som mår dåligt. Såklart vet jag 
att det redan finns vissa krav på lärare inom dessa 
områden men mer behövs inflrskaffas. Lärare måste bli 
en mer pålitlig och en större emotionel del av en elevs 
liv. Ett tips på hur skolor kan ta reda på sina elever och 
deras mående är en survey. Surveys är något min skola 
ständigt har använt både för mindre grejer som syn 
på maten i skolan men också på barnens välmående. 
Frågorna i surveyn svaras anonymt men information 
om eleven kan sökas upp om man får oroliga svar som 
tyder mot våld hemma, självmordstankar, depression 
osv. Frågorna ska innehålla saker som, ”Blir du 
slagen av föräldrar hemma?” ”Har du någonsin tänkt 
självmords-eller självskadebeteende tankar?” Har du 
utfört självskadebeteende?” Osv. Jag tycker också att 
alla elever ska lära sig, oavsett ålder, vardera år sätt 
att skaffa hjälp om du mår dåligt, ”Domestic violence” 
getsen och liknande sätt att få hjälp. Detta kan 
antingen vara en del av ämnen som Samhällskunskap 
eller ett ämne som endast före kommer under en vecka 
eller ett få tal. Jag tycker detta är viktigt då skolor 
förbereder oss för vuxen livet. Detta betyder också hur 
man kan skydda sig och skaffa hjälp om man behöver. 

Detta är vara några av mina synpunkter för hur man 
kan förebygga och ge verktyg till elever som mår dåligt. 
Hoppas det kom till nytta!
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Jag jobbar ideellt på sidan av mina studier som volontär 
på Tjejzonen. Där möter jag dagligen unga tjejer som 
mår psykisk dåligt. Efter erfarenhet så upplever jag att 
många unga känner att stressen i skolan bidrar till den 
ökade psykiska ohälsan. Det är en bakgrundsfaktorer 
som kan få bägaren att rinna över. Det pratar vi unga 
tjejer i åldern 12 till 16 år! Jag tänker att ha betyg i 
skolan vid så ung ålder ger mer ont än gott. Varför inte 
köra på omdömen och låta betygen påverka senare i 
livet. Det är nog stress för unga personer i den känsliga 
åldern. Man ska finnas sig själv.

Därför tror jag verkligen på en förändring i 
skolsystemet vid den unga åldern.
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Vi alla behöver ha en godare utbildning med mycket 
mer fokus på vår mentala hälsa, genom alla årskurser 
såväl som samtliga ämnen, både som barn men även 
unga vuxna. Det är inte logiskt att sätta så mycket 
press på oss som vuxna gör idag, då vi av erfarenhet 
har märkt dess stora konsekvenser. Både jag, och 
många andra, vill göra allt för att prestera i skolan, 
vilket vi gång efter gång gör, men kraven är för höga 
och således vaga. Vad vi behöver är ett större fokus 
på den mentala hälsan, sänkta krav (då det är galet 
att man kan få ett A i alla kunskapsmål förutom ett, 
och därmed får ett D...), men även förtydligade krav. 
Fler hälsosamtal som alla behöver delta på, utbilda oss 
hur man pluggar smart och effektivt, samt hur man 
behåller den mentala hälsan nyttig. Färre prov och, 
som nämnt, sänkta krav - vi har tillräckligt mycket 
som det är. Vi behöver all hjälp av vuxna vi kan få, 
med både fler lärare, kuratorer och ett större fokus på 
faktisk inlärning till skillnad från något kortsidor för 
ett prov. Kunskapskraven är extremt vaga, och alla 
lärare tolkar de på olika sätt, vi behöver desperat ha 
en förtydling då det, för mig och andra, har skapat 
mycket stress och ångest.
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På nästan varje prov i skolan får jag underkänt, och 
det enda mina lärare har att säga till det är att ”du 
försöker ju inte ens” eller ”du försöker för lite” men 
dom verkar inte fatta att jag försöker allt jag kan 
för att komma över godkänt. Det är jätte svårt för 
skolinformation att fastna i huvudet när det redan är 
fyllt med andra dåliga tankar, som bara fylls på när 
jag får höra att jag inte försöker i skolan.
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Jag vill att mamma och pappa ska förstå. Att allting 
inte är så lätt och att jag faktiskt har det jobbigt i 
skolan och förstå om jag inte alltid lyckas få högsta 
betyg. Jag vill kunna komma och prata med dom när 
jag mår dåligt och slippa gömma mig, slippa gå in på 
toan när jag börjar gråta under maten och slippa säga 
att jag bara är trött varje gång dom frågar hur det är.
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Jag lever i ständig skam för min psykiska ohälsa. 
Rädsla att inte få hjälp, att inte tas på allvar, att se 
självmord som den enda utvägen. Jag vill inte dö. Jag 
vill få hjälp. Förbättra den psykiska vården för unga, 
avdramatisera! Innan gymnasiet visste jag knappt var 
psykisk ohälsa var. Gör det obligatoriskt i grundskolan, 
starta dialogen och lär oss. Kunskap är makt, även mot 
hjärnspöken.
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Jag skulle önska att grundskolan kunde utbilda om 
känslor lite mer. Jag levde med panikångest dagligen i 
nästan ett år som 14-åring innan jag över huvud taget 
visste vad ångest var. Sen var det skolsköterskan som 
upptäckte min ohälsa och skickade mig till kuratorn. 
Det var som en sten lyftes från bröstet när jag kunde 
sätta ord på grejerna.
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Att lärarna ska vara mer upmärksamma i skolor och 
att alla barn ska kunna utöva minst en aktivitet (utan 
att behöva betala shy höga summor) alla har ju inte 
råd
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Jag har aldrig gillat skolan och så har det varit ända 
sen jag började skolan. Men i 7an blev det extra jobbigt 
och jag slutade gå dit mer och mer. Nu går jag snart 
ut 8an och har jätte hög frånvaro som bara växer och 
växer. Jag har försökt få hjälp av allt möjligt men jag 
får aldrig den hjälp jag behöver. Jag önska man kunde 
ha möjlighet att ha skolundervisning på distans några 
dagar i veckan, det tror jag skulle hjälpa mitt problem 
lite grann men alla förväntas att jag ska lösa allt själv 
och bara gå dit men det är omöjligt. Har ångest hela 
tiden oavsett vad det är för dag att gå till skolan nästa 
dag eller om några dagar. Jag vill egentligen bara ha 
hjälp vad det än är. Jag är annars rädd för hur det ska 
sluta
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Att få gå till skolan och veta att man får rätt hjälp 
utifrån den diagnos man har. Och att få vara med alla 
kompisar trots adhd och autism
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Hade alltid det väldigt jobbigt med den muntliga delen 
i skolan. Jag blev tillsagd att det kommer försvinna 
om du fortsätter göra muntliga redovisningar. För 
mig försvann det aldrig, fick lägre betyg och dålig 
självkänsla. Mitt mående blev lidande och grät otroligt 
mycket över att behöva ha muntliga redovisningar. Idag 
är jag 22år gammal och avskyr att man blir tvingad 
till någonting som får många att må så dåligt.
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Bättre möjlighet att få prata med kuratorn, möjligtvis 
att man öka kapaciteten så att det kanske finns två 
på skolan istället för en. Det hade underlättat väldigt 
mycket, speciellt i samband med att det blev distans 
undervisning och att sista året på gymnasiet varit 
väldigt tufft. Det är dessutom viktigt att man tar tag i 
ungas åsikter kring psykisk ohälsa, redan i första ring 
av gymnasiet. Ger dessa förutsättningarna till att de 
får gå och prata med psykolog/kurator
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Man går ju till skolsköterskan för hälsokontroller och 
i grundskolan och gymnasiet borde man också gå på 
hälsokontroll hos kuratorn, då kan man mycket lättare 
ta upp saker och skolan kan fånga upp elever som har 
det svårt.
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Prata om mobbing redan i början av skolgången och hur 
personer mår när man blir mobbad. Detta för att redan 
i ung ålder förstå hur det sårar när man är taskig  
mot någon. 
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Att ha klump i magen är aldrig skönt att ha, många 
i min klass och runt i hela Sverige har klump för att 
någon mobbar en eller de vill prestera på prov eller har 
för många läxor som man ska hinna, jag har klump 
när jag ångrar något! Tänk så här du behöver inte 
prestera i ämnen, prata med en lärare om läxor och 
prov, du vinner mot mobbarna om du kommer  
till skolan
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Att ha tilldelade plaster i klassrummen, finns inget 
värre än att kliva in i ett klassrum och inte ha någon 
att sätta sig bredvid som uppskattar ens närvaro
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Obligatoriskt möte med kurator i början av gymnasiet 
precis som med skolsköterska. Att ta steget att be om 
hjälp kan kännas långt bort och svåröverkomligt för 
många, att ha den första kontakten underlättar steget. 
Det ska inte handla om en utredning av något slag, 
bara lite lära känna och skapa ett förtroende så att det 
finns någon att vända sig till i den nya skolan som är 
främmande, många skulle behöva stöd när de sätts i en 
helt ny miljö
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Jag orkar inte med all stress och press från skolan. Jag 
är så trött på att komma hem och inte kunna slappna 
av utan direkt behöva tänka på att jag har prov 
och läxor. Jag orkar inte med att ha skolan i ryggen 
samtidigt som jag inte mår riktigt bra. Jag självskadar 
just nu och snart blir min enda utväg självmord.

Vi måste göra nått åt all press i skolan, för jag vet att 
det inte är bara jag. Och varför är vi tvungna att höja 
dom där jäkla kunskapskraven hela tiden. Det gör ju 
inte direkt så vi mår bättre. Det förvärrar bara saken. 
Fixa kunskapskraven, snälla jag ber på mina  
bara knän.
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Idrott och hälsa borde även innefatta mental hälsa 
alternativ bli ett eget ämne. Varför lär vi oss bara 
om den fysiska hälsan? Jag vill att man i skolan ska 
få chans att lära sig mer om känslor, hur de känns 
och hur man kan hantera dem. Framför allt de svåra 
känslorna som kan kännas övermäktiga. Om vi tidigt 
börjar prata om mental hälsa kommer det inte blir lika 
stigmatiserat när vi är äldre. Jag vill att det ska vara 
lika självklart att prata om sin ångest som det är att 
berätta att man brutit ett ben. 
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Det är för mycket prov. De vuxna i skolan sätter för 
mycket press på unga. Ingen ungdom ska behöva gå in 
i väggen innan man ens har hunnit växa upp!
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skolan behöver vara mindre stressig
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Under skolgången borde det också pratas mer om 
psykisk ohälsa, depprition aneroxia osv. För att förstå 
och lära sig i skolan att det inte är något att skämmas 
över och hur viktigt det är att prata med någon om 
man mår dåligt. 
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Allt fler unga drabbas av utmattningssyndrom och 
depression i samband med stressen skolan ger oss. Jag 
själv är ett av alla de tusentals offren. Mitt förslag är 
att man lägger till 1-2 år i grundskolan. Detta för att 
fördela ut alla ämnen om kunskapskrav lite glesare. På 
detta sätt så kan vi undvika att ungdomar och BARN 
blir utmattade. Jag har aldrig varit ett stort fan av 
skolan, men detta ser jag som en fantastisk lösning. 
Jag tycker att man ska gå 4-5 år i högstadiet istället. 
Då kan man knyta ännu starkare band med vänner 
så att man har större chans för att bibehålla dem. Jag 
tror att statistiken för psykisk ohälsa hos barn och 
ungdomar kommer att förbättras drastiskt!

Jag har gått ut skolan. Och kommer aldrig kunna jobba 
100% pga utmattningssyndrom och psykisk ohälsa.
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Större uppmuntran av lärare och ledare kring skola 
och idrott.
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Lära sig tex. i skolan om att reflektera över sig själv 
och varför man agerar på vissa sätt. Sen gå igenom vad 
som hjälper en personligen för att kunna reglera sig 
själva eller få hjälp. Det finns ju en del undervisningen, 
men jag har upplevt den som väldigt allmän och mer 
informerande än faktiskt reflekterande, dessutom 
hyfsat korkad att man sen ska presentera en sån 
personlig reflektion för andra. Det känns dessutom 
som att man allt för ofta blir ”hjälpt” av vuxna när det 
passar dem men då lär man aldrig hur man gör det 
själv. Till exempel hade det varit vettigare att man tillät 
unga lämna en situation (i skolan, hemma, träning...) 
än att vänta på att de tappar kontrollen och sen skicka 
ut dem.
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Lärare som förstår, anpassar skolgången. Alla är olika 
och behöver olika saker. Dom har möjlighet att göra 
något åt det, men väljer att inte
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Jag behöver hålla mig positiv, omges av människor 
jag tycker om, aldrig någonsin ge upp, fortsätta pusha 
framåt även om det är svårt i bland och jag ställs inför 
utmaningar i skolan, samt ha en god kontakt med en 
klasskamrat för att utbyta tankar.
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Ja trycker det är stressande men skolan och väldigt 
jobbigt me att sitta still å vara tyst så jag är inte ett 
favoritbarn av lärarna, jag kan jätte mycket om ja 
verkligen vill men ja hamnar alltid i luven med lärarna 
så de blir ganska svårt att försöka
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Jag kommer ihåg första gången jag kände den där 
ångest känslan. Jag satt på badrumsgolvet. Gråtandes. 
Min mamma som inte förestod vad som skedde, hon 
var arg. Arg för att jag inte ville gå till skolan. Jag 
orkade inte mer av den stress som skolan hade lagt 
på mig. Jag hade varit borta från skolan några veckor 
innan jullovet och hade då missat väldigt mycket. Sånt 
som jag nu var tvungen att ta igen om jag gick tilbaka 
till skolan. Det var som en stor betong mur som jag var 
tvungen att ta mig över för att någonsin bli lyckad i 
livet. För om jag inte gjorde dom där uppgifterna, då 
hade mina betyg sjunkit. Och det var det värsta som 
någonsin skulle kunna ske. Så jag bara satt där. Jag 
kände mig hjälplös och instängd. Såhär hade jag det 
i ungefär två månader från och med denna dag. Bup 
möten hit och dit men ingen verkade förstå mig. Men 
efter ett tag märkte jag något, jag hittade musiken. 
Speciellt en artist shawn mendes. Hans låt in my blood 
var verkligen mig. Det var som att han förstod, han 
var den enda som hade känt som jag. Och det var 
tröstande. Jag hittade min passion och det var den 
som höll mig kvar i livet. Det var den som gör att jag 
står här idag. Så jag hoppas att någon kan hjälpa oss 
unga att hitta våran passion, det som gör att vi vill 
stanna när det är som värst. För att vi ska klara den 
negativitet vi omringas av. Vi behöver en paus, något 
att luta oss emot. Stort eller smått spelar ingen roll. 
Bara en plats där vi får vara oss själva och där vi får 
andas ut.
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Skolorna måste börja ta mobbning på allvar och göra 
allt i sin makt för att stoppa den, både i skolan och 
på nätet. Jag tycker att skolorna borde införa straff 
för den som mobbar, så som att ge kvarsittning, 
sänka betygen och/eller ge avstängning under en 
viss period. Lärarna måste dessutom sluta komma 
med undanflykter så som att det är synd om den som 
mobbar för ”han/hon har ju inte haft det så lätt”. Lär 
istället eleverna att man inte kan gömma sig bakom en 
sådan ursäkt och att det absolut inte borde ge en fritt 
fram att mobba någon bara för att man själv har det 
svårt eller mår dåligt. Det är därför man fortfarande 
inte har fått stopp på mobbningen för den som mobbar 
gör det mest troligt för att han/hon mår dåligt, vilket 
leder till att andra börjar må dåligt och mest troligt 
börjar mobba någon annan, och så vidare, och så 
vidare. Om man då dessutom låter den som mobbar 
komma undan med det för att det är ”synd om honom/
henne” så lär man honom/henne att det han/hon 
gör är okej. Och det är långt ifrån okej. Sluta skydda 
och försvara mobbarna och börja istället skydda och 
försvara de som blir mobbade.

Tack för att ni gör det här. Det är så viktigt och jag och 
så många andra uppskattar det enormt mycket.

Jag skulle önska att det inte var så mycket press i 
skolan. Majoriteten av alla i min skola och folk jag 
känner i andra skolor mår dåligt och har ångest 
p.g.a. hur betygssystemet ser ut just nu. Det är en 
sådan enorm press att prestera på topp hela tiden och 
själv har jag varit sönderstressad så länge att jag nu 
som 18-åring fick utmattningssyndrom. Jag vill inte 
att någon ska behöva må så dåligt som jag har gjort 
men jag vet tyvärr att så många ungdomar gör det. 
Jag tycker att det är så sorgligt att vi ska behöva ta 
antidepressiva läkemedel för att klara av att leva i det 
här samhället. Det ska inte behöva vara så. Att allt 
fler, inklusive mig själv, blir så pass djupt deprimerade 
att orken att leva sakta försvinner gör mig så ledsen. 
Därför är jag tacksam för att ni lyssnar och vill göra 
något åt det.
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Min pappa lämnade mig när jag var 7. Sedan dess 
har jag inte känt mig hel igen. Dagarna blir svårare 
och svårare pågrund av all den stress och oro jag 
känner. Vardagen blir så betydligt svårare med 
dessa känslor. Jag går varje dag och tänker när ska 
jag få bli glad igen? Få slippa känna den klumpen i 
magen jag känner varje dag. När får jag äntligen den 
motiveringen jag behöver för att klara igenom en dag i 
skolan. Den byggnaden som man ska känna sig trygg 
i, de umgänget man ska va glad i. Men helt ärligt mår 
jag sämre varje dag som går. Det ända jag behöver är 
en paus, ja jag vet vi har ju lov. Men på loven ska man 
känna sig lugn och sansad. Det ända jag känner är den 
stressen att veta att jag måste tillbaka till den hemsk 
skolan veckan efter. Jag behöver en paus från allt och 
alla. En dag som jag bara kan fly härifrån och ta det 
lugnt. Det är allt jag begär.
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Vad jag behöver är att bli sedd. Det är viktigt att 
läraren ser alla sina elever. Lärare behöver mer stöd 
för att kunna göra detta
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Det har varit tufft att börja en ny skola på distans i en 
ny stad, det har gjort att man inte fått några sociala 
kontakter vilket har varit väldigt tufft psykiskt för mig 
och jag har känt mig ensam!



63

Att kunna slippa ha panikattacker, har panikattacker 
då jag bara sitter i ett hörn och skakar och även dem 
där jag skriker ut i intet. Jag skulle gärna se en insats 
för barn och unga som mig där man kan prata mer om 
panikångest och annan psykisk ohälsa i grundskolan. 
Och mer anonyma psykolog besök där man bara pratar.
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Jag mådde i flera år väldigt dåligt för något år sen. 
Det fick mig att undvika sociala sammansättningar och 
struntade i att gå tillskolan helt, dels för att jag inte 
trivdes och mådde dåligt när jag var där. Trots detta 
fick jag inte hjälpen eller anpassningen jag behövde. Och 
det är vid den delen det behöver förbättras så att fler 
barn ska kunna trivas i skolan.

För några veckor sedan försökte jag börja gymnasiet 
för tredje gången.
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Hopp inför stunden... allt känns meningslöst har slitit 
så hårt i skolan senaste åren



66

Orimliga inlämningar, lärare som inte kommunicerar 
även fast dem säger att dem ska, lärare som dömmer 
dig efter hur du pratar och ser ut inställer för hur 
mycket du försöker.

Det funkade inte och än en gång ska jag spendera ett 
halv år på mitt rum. Jag är hemma varje dag men 
även innan Corona satt jag hemma i två år efter att 
skolan sket sig i november, på två olika skolor.

Jag har i stort sett bara väntat på att bli gammal nog 
för att börja på folkskola där alla säger saker kommer 
fungera annorlunda jämfört med gymnasiet. Men jag 
har tappat all motivation för allt, alla mina (tidigare) 
kompisar tar studenten om några månader medans jag 
inte har gått klart 1:an. Jag har tappat all kontakt med 
alla förutom närmsta familj.

Jag önskar det fanns ett alternativ till gymnasiet som 
skulle kunna lära ut mer fritt, det hade underlättat så 
att bara ha någon stans att gå varje dag och känna att 
man tar sig framåt i livet.

BUP har hjälpt men ett möte i månaden där 80% 
av tiden är en recap av förra mötet är för lite och 
för långsamt. Det tog 4 år att tills vi gjorde någon 
utredning som tog 6 månader men lätt hade kunnat 
göra på mindre än 2 timmar. Jag fick diagnosen autism 
nivå 1 (förut kallat Aspbergers)

Kanske hade jag fått hjälp och tagit student i sommar 
med mina kompisar i förr klasser men just nu vet jag 
inte vad jag ska göra
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Just nu har jag svårt att skriva ner mina tankar i 
ord. Jag ville ändå passa på att skriva hur otroligt 
underbart det här är. Med någon som varit nära att 
ta livet av sig ett antal gånger och som har ett aktivt 
självskadebeteende och tankar om att jag inte är nog 
och att jag borde skära upp min handled så fort jag gör 
det minsta lilla fel är psykisk ohälsa någonting som 
står mig nära och tycker att det är otroligt viktigt. 
Man ska kunna gå till skolan utan ha en enormt stor 
klump i magen. Man ska inte behöva känna att livet är 
en kamp när man är 12 år, man ska ha kul, man ska 
kunna få vara ett barn. Jag tror också att det måste 
finnas någon typ av förståelse från tillexempel lärare 
men framförallt vuxna, att, det är inte likadant för oss 
som det var för er och att ha i åtanke att alla är olika 
och kan behöva olika mycket stöd. vila i fred Tim
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Om det är något jag mår dåligt över är det betygen i 
skolan, eftersom jag har lite svårare med att läsa och 
skriva så har jag svårt att få bra betyg. Och jag är så 
trött på att bli jämförd med andra och må dåligt över 
att känna mig dålig och få höra att jag inte klarar 
mig. Betygen gör också att jag får tankar som till 
exempel. Vem vill anställa mig i framtiden och att jag 
aldrig kommer få ett jobb bara för att jag inte lyckades 
med att få lika bra betyg som mina vänner och 
känner också att betygen gör att min självkänsla och 
självförtroende åker i backen. Är trött på att man har 
ett skolsystem som går ut på att man mår dåligt och 
som gör att ungdomar som mig blir sönder stressade 
och deprimerade. Vi ungdomar kanske inte visar hur 
dåligt vi egentligen mår men det är för att vi skäms för 
att visa det i ett samhälle där det är normaliserat att 
inte visa när vi mår dåligt. 

Jag tror inte att nån är dum i huvudet utan alla är bra 
på nått och alla är annorlunda och berättar och visar 
det på olika sätt. Och ingen är den samma så varför 
ska vi bli bedömda på samma sätt. Bedöm oss på vad vi 
är bra på istället. 

Så snälla ni vuxna och hjälp oss på gymnasieelever och 
skolungdomar så vi får en positiv och glad framtid

Jag tror att Tim hade hjälpt oss ungdomar
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Jag känner för mycket press och stress från skolan. 
Allt från betyg till uppgifter. Jag brukar vara uppe om 
nätterna och försova mig ofta. Jag lever i en ond cirkel, 
men jag mår alltid bättre av att lyssna på Avicii och 
skapa musik.
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Klarar av inget i skolan ! Verkligen Inget ! Och jag har 
så stora drömmar men känns som skolan bara kommer 
i vägen och drar ner mig !
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Kuratorer i skolan behöver mer insikt i barn,  
och diagnoser.
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Vi är så många som har diagnoser som add och adhd. 
Varför är skolan så o-anpassad för oss.
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Empati saknas hos många människor och jag tycker 
att man i grundskolan ska få lära sig att respektera 
varandra istället för att trycka ner varandra. Världen 
är redan jobbig som den är och sätta press på barn att 
endast få bra betyg i skolan tycker jag är helt fel. Det 
finns bättre saker att lära sig, som hur man hjälper 
varandra och att man ska kunna våga prata om sin 
psykiska ohälsa.
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Prata om psykisk ohälsa. Även i skolan.
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När man har det svårt och stressigt hemma ska man 
inte behöva tänka på hur stressande skolan är.
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Pressen i skolan är stor för de snart slut å jag de går 
väldigt dåligt men Tim har gjort så ja börjat satsa på 
musiken så ska fortsätta med det
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Jag tycker att det sätts för mycket press, t.e.x 
hemläxor, mattemål osv.. Jag vet att man inte ska 
klaga på skolmaten, men det är inte jätte kul att gå 
hem och vara jätte hungrig.
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Jag behöver någon att prata med när proven sätter för 
stor press.
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jag skulle behöva att det uppmärksammandes i skolan, 
att vi skulle prata om det på samma sätt som vi har 
sexualkunskap, för all hälsa är lika viktigt och behöver 
lika mycket plats i skolans klassrum.
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Sluta ha en massa stress o press inför att gå till skolan. 
Kunna gå till skolan utan att ha en massa tankar.
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Ofta är det skolan som tar kål på en, man har käxor 
och prov i allt och alla lärare tycker att deras ämne 
är prio 1. Och betygen stressar ut många (t.ex för att 
komma in på de gymnasium man vill). Och betygen 
som man fick/får i 6an sjunker för hemskt mycket när 
man får betygen i 7an. Jag går i 9an och brände ut mig 
själv redan i 7an och mamma håller på och säger att 
jag måste höja alla betyg, men jag har redan godkännt i 
allt och jag vill inte gå in i väggen igen
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Stressen i skolan blir allt större och som leder till 
ångest och depression. Det känns som om vuxna har en 
bild i huvudet om hur vi barn ska leva i framtiden, men 
har det någonsin frågat om hur vi känner? Vad jag vill 
göra och leva mitt liv?
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Hej! Jag önskar att det redan från tidig ålder i 
skolan pratas öppet om psykisk ohälsa, framförallt 
ätstörningar då det är något jag påverkats av/lider av. 
Att sedan tidigt veta vad som är hälsosamt eller inte, 
och försöka lära barnen att vara uppmärksamma, men 
samtidigt få känslan av att de är sedda. Jag tycker 
ämnet ätstörningar är något som folk har för lite 
kunskap om trots att det är så vanligt idag. Jag tror 
och hoppas att det skulle förhindra att fler blev sjuka 
i det senare i gymnasiet så som jag och många andra 
blev/blir. Det är trots allt den psykiska ohälsa med 
högst dödlighet. Tack för allt ert arbete
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Det stora problemet jag ser inom psykiska ohälsa är 
att det brister i kunskapens värld. Vi alla behöver 
sprida ännu mer medvetenhet och kunskap kring 
psykisk ohälsa och framför allt psykologi för att 
varje individ ska känna sig förstådd av andra. Stora 
kunskaper kring all sorters psykisk ohälsa behöver 
vi alla ha, oavsett barn eller vuxen, oavsett yrke. 
ALLA människor behöver ha denna kunskap. Inte 
bara folk som är utbildade och specialiserade inom 
psykologi. Mitt förslag är att införa psykologi som 
ett skolämne i grundskolorna. Alternativet redan 
börja införa psykologi som skolämne i mellanstadiet 
ända upp till gymnasiet. I ämnet ska alla psykiska 
sjukdomar, psykiska besvär, psykiska störningar 
samt personlighetsstörningar tas upp, kännas till och 
bli tillgodosedda. Detta ska vara en början på en helt 
ny bättre värld, ett nytt sätt att tänka på samt se 
annorlunda saker på...En ny generation ska ta fart och 
få plats. Desto mer kunskap vi har från tidig ålder, 
desto mer kan vi lära oss och andra, hjälpa andra, 
känna oss mindre ensamma, ge rätt typ av hjälp, men 
viktigast av allt - bli förstådda på djupet.
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Jag tycker att man från tidig ålder i skolan ska få lära 
sig mer om empati/sympati och hur man beter sig mot 
andra och i sociala medier. Även att man ser till att 
knyta ihop en hel exempelvis klass för att alla ska ha 
en bättre chans att hitta någon att vara med så att 
färre ungdomar blir själva och instängda i sina tankar.
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Prata mer om psykisk ohälsa i skolor!
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Skoluniform vore en bra ide för att åtminstone få 
bort mobbningen som har med kläder, märken och 
klasskillnader att göra.
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Utbilda lärare och vuxna som arbetar med barn att se 
psykisk ohälsa hos barn och kunna stötta dem
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Att aldrig känna sig tillräcklig med alla krav i skolan, 
krav som är helt orimligt stora även för dem som inte 
har det svårt. Leder till utmattningssymdrom men 
när man är barn ska man fortsätta vara på plats och 
prestera. /en dyslektiker som snart inte orkar mer.
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Mer utbildning och kunskap till alla. Att komma 
till skolan eller jobbet där ens lärare, kollegor eller 
kamrater saknar kunskap om ohälsa och/eller olika 
diagnoser gör det inte lättare om man redan mår 
dåligt. Utan kunskap saknas förståelse och utan 
förståelse uppkommer fördommar.
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Minska pressen i skolan, inse att många unga inte mår 
bra och respektera det och hjälpa till i ett tidigt stadie 
innan det eskalerar, prata mer om det som i t.ex skolan 
eller sociala medier, så att den som kanske känner sig 
ensam inser att den inte är ensam och vågar berätta 
för någon hur hen mår. Lyfta ämnet (som ni/vi nu gör) 
och ta det på allvar.



92

Varje barn/ungdom i grundskola och gymnasium 
ska ha en egen mentor som de träffar regelbundet 
oavsett psykisk ohälsa eller ej. Mentorn ska finnas 
där intresserad av att stötta eleven i sin personliga 
utveckling. Det är viktigt att alla barn och ungdomar 
har en stark,intresserad, engagerad och inspirerande 
vuxen som de kan träffa regelbundet.
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Trygg skola med mindre fula ord och attityder. Vuxna 
som ser och tror på mig i skolan och inte berättar för 
mig att det inte finns pengar. Jag vill gå till skolan 
men klumpen i magen gör att jag inte vågar somna på 
kvällen för att vakna o börja en ny dag iskolan. Jag är 
inte dum eller lat jag är mobbad och de vuxna ser  
inte mig!
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Gör skolan tyst, trygg och en plats för alla att lära sig. 
Mitt förslag är mindre klasser och fler lärare som kan 
lära ut!
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Det svenska skolsystemet behöver förändras, jag tror 
att det påverkar väldigt många ungas hälsa negativt. 
Jag vet att det har påverkat min och flera av mina 
vänners psykiska hälsa negativt. Betygssystemet 
behöver ses över. Systemet är fullkomligt normbaserat 
vilket inte alls fungerar i dagens samhälle där 
majoriteten av alla unga har någob typ av diagnos 
eller svårigheter. Det skulle behöva hållas en öppen 
diskussion och dialog mellan Regering, Skolverket och 
de personer systemet faktiskt handlar om, alla elever. 
Vi elever, vi unga, våra röster måste få höras. Jag vet 
inte vem det är som kommer läsa detta, men jag lever 
själv med psykisk ohälsa och skulle verkligen vilja 
förändra, jag har väldigt mycket tankar och väldigt 
mycket idéer, men vet inte hur jag ska nå ut med dom.



96

hantera det mycket mer öppet. ta itu med sådana 
ämnen så tidigt som möjligt i skolorna och helst 
integrera dem i vardagen. till och med inkludera dem 
i läroplanen om det är möjligt. så det blir normalt att 
prata om det. det får helt enkelt inte tystas längre. 
Tyvärr påverkas jag själv. och vi nämnde det inte 
hemma, i skolan eller på jobbet. du gör ett bra jobb här. 
Hälsningar från Tyskland
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Skolorna måste ta mer ansvar när det kommer till 
mobbing. Den som blir mobbad ska t ex inte behöva 
byta skola. låt den som mobbar byta skola alternativt 
sättas i någon stödgrupp där de kan få hjälp med  
sina problem
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Jag upplevde att skolan satte alldeles för hög press på 
en då man redan led av psykisk ohälsa. Led redan av 
psykisk ohälsa och att bli retad och sen ha höga krav 
på prov och massvis med inlämningsuppgifter gjorde 
en extremt stressad och det kändes som att man inte 
”fick tid” att må dåligt. Var därför helt utmattad av 
högstadiet och hoppade av universitetet då hälsan  
sa stopp.
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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 hemmasittare 
som det kallas bara för att stigmatisera oss ännu mer)!
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Det behövs mindre skolklasser med pedagoger som trivs 
på och mår bra på sitt jobb och känner sig tillräckliga! 
På så sätt kan eleverna må bättre och bli sedda. 

Skolan borde ha undervisning i stresshantering, 
meditation och mindfulness. Det finns tillräckligt 
med vetenskap bakom dessa metoder som visar på 
dess effekter. Vissa skolor i världen har det redan 
med mycket goda resultat. Barn måste få lära sig att 
vara och inte att prestera! Barn måste få lära sig hur 
deras kroppar fungerar , om nervsystemet och hur det 
påverkas av stress.

Skolan borde också undervisa etik och moral. 
Undervisningen borde också vara mer anpassad för 
olika behov. Införa läroplikt, inte skolplikt såsom man 
har nu. Undervisningen behöver ej alltid ske i skolan 
och elever måste få vara med sin familj när det behövs. 
Det finns så många saker som kan göra livet bättre 
för barn och ungdomar men i grunden handlar det 
om att de får känna sig värdefulla, sedda och älskade 
såsom de är och att de får en chans att utvecklas till 
empatiska och kärleksfulla människor med hopp om 
framtiden.
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Det behövs mindre skolklasser med pedagoger som trivs 
på och mår bra på sitt jobb och känner sig tillräckliga! 
På så sätt kan eleverna må bättre och bli sedda.
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Lär elever i obligatoriska lektioner vad mobbning gör 
för skada!!!
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Inkludera ämnet psykisk hälsa/ohälsa i undervisning, 
gärna redan i grundskolan.

Från egen erfarenhet tror jag att kanske den viktigaste 
grundpelare är att skapa en kultur i skolan som bygger 
på att lyfta varandra och öppna upp sig för dem som 
hamnar lite utanför. För att klargöra: jag tror det 
måste komma från de andra kamraterna, inte lärare 
eller föräldrar då många ungdomar mår dåligt för att 
de inte blir accepterade av deras kamrater, och även 
om stöd från exempelvis en lärare är bra så är det 
oftast inte tillräckligt. Detta är förstås en svår nöt 
att knäcka men jag tror att skolverksamheten kan 
göra mer än vad de gör idag för detta ändamål. Rent 
praktiskt kan det handla om samarbetsövningar på 
vardaglig basis och få ungdomarna att jobba i nya 
grupper med nya kamrater. En avgörande aspekt 
som måste gå parrallelt med detta är att trycka på 
moralen i samarbete och inkludering och på så sätt 
skapa en anknytning till ett högre syfte. Istället för att 
man ska få ”status” för att stå högst upp i hierarkin 
vill man hamna i ett läge där man få ”status” för 
att samarbeta och stå upp för varandra. På så sätt 
kan det löna sig mer att stå upp för varandra än 
att mobba. En annan metod som jag tror kan vara 
effektov är att visa förebilder som agera heroiskt 
och lever dem värderingar som man lär. Filmer eller 
blcker kan vara ett sätt att visa detta vilket även går 
att intregera med befintliga undervisningskrav. Detta 
kan låta lite flummigt men jag tror att en av de mest 
avgörande aspekterna för att minska psykisk ohälsa 
bland unga är att gå från mobbning till samarbete, och 
att lära våra unga vid en tidig ålder att det finns mer 
att vinna på samarbete än elitism. Mvh, en nybliven 
psykologstudent!
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Ibland får jag ångest av att veta att jag måste prata 
med andra människor och se dem i ögonen. Jag skulle 
vilja slippa arbeta i grupp då. Det vore skönt att veta 
att jag inte måste
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Tycker skolorna ska rustas och utbildas mer kring 
psykisk ohälsa, kuratorer som finns inom skolväsendet 
bör få bredare utbildning och kompetens för att kunna 
möta alla elever som far illa, mår dåligt och behöver 
hjälp.

Likaså rektorer ska ta sitt ansvar att våga prata om 
detta mer, seminarier och speciella dagar där vikten av 
psykisk ohälsa uppmärksammas och vart man vänder 
sig.

Alla tider på dygnet, utbilda och stötta främst inom 
skolorna både elever och dem vuxna.
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Mer samtal i skolan med elevhälsovården
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Jag har haft psykisk ohälsa sedan jag var 10 och är i 
dag 18. Trots all hjälp jag fått via BUP och psykiatriker 
så känns det som det jobbigaste är okunskapen bland 
dom runt mig därför tycker jag att man ska införa ett 
nytt ämne i skolan som går ut på att man får lära sig 
om psykisk ohälsa, stress, ångest o.s.v
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Vi behöver kuratorer som är tillgängliga på skolor och 
en skola som uppmärksammar och berättar för elever 
hur de kan söka hjälp för psykiska problem. Elever 
måste få kunskapen redan i grundskolan om hur man 
söker hjälp för sig själva och för att uppmärksamma 
sina kompisars oroande beteende eller vad man gör 
om den som man ska rikta sig till inte lyssnar tex 
skolsköterskan eller kuratorn. På min grundskola 
misslyckades skolsköterskan totalt när vi berättade 
att en av våra kompisar inte åt och med största 
sannolikhet hade en ätstörning, vilket absolut inte 
ska ske. Skolor måste kunna hantera och våga ta 
diskussionen om en elev mår dåligt. Jag som själv har 
svåra problem med ångest och har vänner som har 
diagnostisera med olika psykiska sjukdomar kommer 
inte må sämre av att det vi känner förs fram och 
diskuteras på ett respektfullt och informerande sätt. 

Vi hade under min gymnasietid två elever som tragiskt 
tog sitt liv men skolan tog inte något ansvar mer än att 
erbjuda stöd för de som kände att de ville prata om det. 
Här anser jag att skolan har ett ansvar att åtminstone 
skicka ut ett meddelande eller ha en konversation om 
hur man ska agera om nån man känner mår dåligt 
eller om man själv mår dåligt få reda på vem man kan 
och ska rikta sig till. 

Det bör även finnas större satsningar på att undersöka 
varför ungdomar mår så dåligt. Känslan av att behöva 
prestera finns även den 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 pressen på 
att prestera förvärras genom betyg i tidigare årskurser 
men att även betygssystemet i högre årskurser behöver 
ses över.
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Jag går på gymnasiet och upplever en alldeles för stor 
press från lärarna med prov direkt efter lov, vilket 
gör att man måste plugga under lovet som är till för 
att vila. Sen så är det massor med prov i slutet av 
en termin vilket gör att man måste ”stressplugga” 
till varje prov. Jag hoppas verkligen att detta kan 
förändras för såhär borde det inte vara.
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Mindre press i skolan
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Otroligt bra initiativ av er! Samhället behöver lyssna 
på oss unga med psykisk ohälsa - för vi är för många; 
ingen skall behöva må så dåligt. Jag tar detta tillfälle 
i akt att framföra mina tankar och åsikter, men jag 
kan givetvis bara utgå från mig själv och mina egna 
erfarenheter. 

För det första måste den psykiska och mentala ohälsan 
hos barn och ungdomar förebyggas mycket mer än vad 
som göres idag.

Jag drabbades på grund av en instabil uppväxt och 
sexuella övergrepp. Samhället behöver bli bättre på 
att informera barn och unga om deras rätt att bli väl 
behandlade av vuxna i deras omgivning - och framför 
allt; att det ALDRIG är barnets eget fel om så inte 
vore fallet, och att man som barn inte är skyldig att 
”skydda” vuxna människor som utsätter en för fysiska 
eller psykiska övergrepp; att det är den vuxne som 
ansvarar för sina handlingar och att man själv inte är 
skyldig till det som händer; inte har förtjänat det, och, 
framför allt, är värd att slippa det!

Vi borde få information om detta i skolorna eftersom 
det är lättare att ta emot information än att själv söka 
den.

Detta är det förebyggande - men allt förebyggande 
i världen tar inte bort problemets förekomst helt 
och hållet, tyvärr. När den psykiska ohälsan hos en 
ung människa är ett faktum, behöver denna unga 
människa ett bemötande som hjälper honom eller henne 
att må bättre, inte tvärtom.

Jag togs till den ungdomspsykiatriska vården 
av anhöriga på grund av självmordsplaner och 
självskadebeteende. Här önskar jag att vårdpersonalen 
lärde sig att respektera den unga människans 
integritet. Även den som vill ta sitt eget liv har rätt att 
bli respekterad; motsatsen bidrar enbart till att sänka 
en redan bottenlåg självkänsla. Många som skadar sig 
själva, inklusive jag, gör det bland annat för att man 
upplever det vara det enda man kan kontrollera. När 
vården då (i all välmening, givetvis) på olika sätt och 
vis försöker ”ta kontroll” över ens självskadebeteende 
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riskerar detsamma att förvärras just på grund av 
detta. Jag önskar att fokus flyttades från att tvinga 
och forcera fram att den unge till varje pris och så fort 
som möjligt slutar skada sig själv, till att istället prata 
om problemet, hjälpa den unge att förstå sina känslor 
och bakgrunden till hans eller hennes mentala ohälsa 
och försöka bygga upp självkänslan för att bryta det 
destruktiva beteendet. När man sitter inne i ett rum 
på psykiatrien och blir utfrågad av vårdpersonalen om 
exakt hur man planerar att ta livet av sig, hur man 
skadat sig själv, och om man har planer på att göra 
om det nu, idag eller imorgon, eller den här veckan 
- då kan man verkligen känna sig som en brottsling 
på förhör. Detsamma gäller när man blir pressad på 
detaljer om de sexuella övergrepp man blivit utsatt för. 
Jag önskar att ungdomar som skickas till psykvården 
inte bleve bemötta som brottslingar. Bara att behöva 
psykisk vård kan kännas hemskt i sig. När man 
hamnar där i ett rum med någon i vårdpersonalen 
borde samtalet inte börja med ett korsförhör, vari 
man förväntas ge detaljerade beskrivningar av sina 
självmordstankar, utan en enkel fråga: ”Hur mår du?”

Det pratas mycket om att vi måste få bort skammen 
kring psykisk ohälsa. Det stämmer. Därför behöver 
vi ett vårdbemötande som inte får oss att känna oss 
skyldigare än vi redan gör.

Jag kände mig deppig idag och fick syn på den här 
idéinsamlingen på nätet - tack för att ni gör detta, det 
är viktigt att någon bryr dig om de unga!
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Mer fokus på medmänsklighet, känslor, psykologi, 
hjärnan (alla våra kognitiva förmågor), mental 
träning, att förstå sig själv, reflektion och sådant 
som underlättar och förbereder för vuxenlivet, såsom 
privatekonomi och näringslära, i skolan. Hur viktigt 
och bra det än är att lära sig och förstå historia, matte, 
geografi osv så bygger de inte upp en tillräckligt bra 
för att rusta en för livet som både ung och vuxen, 
dessutom går man ibland in alldeles för mycket i 
detaljer som man istället kan googla fram om man väl 
behöver det. 

Att bygga upp den mentala styrkan och förståelsen för 
vad det är att vara människa i varje barn och ungdom 
i skolan tror jag kan hjälpa dem otroligt mycket både 
på kort och lång sikt. Och både för individerna och 
samhället i stort.
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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. 
Vi behöver integrera psykisk ohälsa i vardagslivet, 
normalisera det och öppna ögonen för vad som är 
precis framför oss hela tiden, varje dag överallt. Prata 
om det på lektionerna, hyr in föreläsare och starta en 
konversation. De enda gångerna vi pratat om psykisk 
ohälsa i skolan är när jag har tagit upp det. Vissa av 
mina klasskamrater på gymnasiet visste knappt vad 
psykisk ohälsa var - på gymnasiet!!! Så jag bokade in 
ett möte med vår rektor och fick igenom förslaget att få 
Charlie Eriksson att föreläsa på vår skola. Jag har nog 
aldrig känt en så mäktig känsla av att sitta i aulan och 
veta att jag fått ditt killen som stod och föreläste. Att 
jag kanske gjort en skillnad för någon där inne.

Men det var för en årskurs på en skola, och även om 
jag är stolt och fantastiskt tacksam över det, så är det 
här någonting som måste hända oftare. Konversationer 
måste startas på alla håll, för alla ungdomar i Sverige.
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Jag tycker att man borde undervisa barn även vid ung 
ålder vad depression och ångest är, då om man känner 
detta inte ofta förstår att det är t.ex depression. Om en 
vuxen förklarade tidigare hur dem känslorna känns så 
skulle det vara lättare för barn att sätta ord på sina 
känslor och inse ifall de har ångest eller depression.
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Pulshöjande aktiviteter varje dag i skolan!
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Min ångest, oro, stress och nu depression beror på 
skolan. De höga kravet som skolan har på mig och de 
höga kraven jag har på mig själv att få så bra betyg 
som möjligt. Nu har jag kämpat mer än tre år för att 
komma in på gymnasiet, men jag vet faktiskt inte om 
jag orkar gå mer skola, nu när jag vet att jag tar mig 
in. Tror att jag är utbränd
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Öppna diskussioner i skolorna, ALLA skolor. Kanske en 
specifik dag varje år, eller en dag/lektion för alla som 
börjar 7an på högstadiet + 1an på gymnasiet, där målet 
är att nå ut till alla unga åtminstone i högstadiet och 
på gymnasiet (där det oftast finns flest unga som mår 
dåligt). Där man får ut att det finns hjälp att få, vart 
man kan vända sig. att man aldrig är ensam. 

Just nu lär vi oss nästintill ingenting om psykisk 
ohälsa i skolan, och vi de nu nämns så tolkas det fel av 
50% av eleverna.  

Även att det alltid, varje dag, SKA arbeta en 
skolsköterska eller skolkurator på alla skolor som 
”alltid” är tillgänglig för att snacka om psykiska 
svårigheter , eventuellt skriva med på sms. Då det i 
dagsläget kanske aldrig är någon av dessa 2 utav 5 
skoldagar vilket kan leda till att man ”inte har tid” att 
faktiskt våga öppna upp sig till en vuxen.
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Skolan borde ägna mer tid åt att hitta elevernas 
kreativitet, utveckla och värdesätta den. Hemma i 
familjen kanske den möjligheten inte finns - och det är 
en viktig del i ens liv. Och en bra grund för framtiden.
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Göra det lättare för universitets studenter när det 
kommer till studierna. Låta de få mer chanser till 
att klara kurserna, dvs mer stöd från skolan samt 
lärarna, mer chanser till omprov, fler tillfällen att 
få godkänt än bara tentor osv. Jag är inne på min 
andra termin nu som lärarstudent och jag kämpar mot 
depression och ångest. Skolan gör mitt liv ännu värre.
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Lärarna borde aldrig skälla på en elev framför  
andra elever. 

Skolan borde ha mycket kontakt med föräldrarna.

Skolan borde bli en plats där man får möjlighet att 
träna på sina sociala färdigheter och inte bara fokusera 
på kunskapskrav hel tiden.
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Utökad elevhälsa och mycket mer skolkurators 
timmar till alla skolor både kommunala och privata. 
Jobba preventivt redan i förskola och skola med 
bl.a Self-Compassion och Mindfulness. Få unga att 
tro på framtiden och få utrymme till existensiella 
frågeställningar och känslor. Jobba stärkande med 
självkänsla och självkärlek!
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Jag tycker att man borde prata om psykisk ohälsa/
ångest m.m

i skolan eftersom det är en viktig pungt som många 
barn tyvär lider av i dagens samhälle. Och verkligen 
vara tydliga med att man ska söka hjälp och att många 
vuxna finns där och kan hjälpa! Tack för mig.
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Många ungar idag lider av extrem prestationsångest 
och vilja att vara perfekta överallt. Har själv varit 
en ”duktig flicka” i massa är vilket resulterat i bland 
annat ätstörningar och skeva kroppsideal men också 
varit nära att gå in i väggen på grund av vilja att ha 
höga betyg, vara den perfekta dottern, eleven, kompisen 
och flickvännen. Unga behöver få veta att oavsettt 
vilken väg de väljer så är det OK. Man behöver inte ha 
sexhundra kompisar, högsta betyg och vara bäst i laget 
och räcka till precis överallt. Man behöver tidigt få 
höra att sin egen väg är den rätta vägen och ingens väg 
är den andra helt lik. Det är OK. Livet är långt och jag 
hopppas att vj unga idag kan få leva länge.

Jag förstår inte varför regeringen inte vill ändra från 
skolplikt till lärotvång.

Varför vill inte regeringen utväkla den digitala 
undervisningen istället för att stana kvar i de gamla 
metoderna för undervisning.

Jag tror om man skulle få hemskolning så tror jag att 
eleverna som inte känner sig trygga på skolan eller 
de som har svårt för skolan skulle nog underlätta 
inlärningen. Det skulle någ kunna underlätta 
inlärningen för eleverna i Sverige

Att inte bli kallad mongo varje dag ac äldre barn i 
skolan, för att jag har en Autism diagnos. Det gör att 
jag mår dåligt. Ändra stoppa mobbning!
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Vi barn och ungdomar behöver umgås ”in real life” 
med varandra mer. Det känns svårt att få vänner - 
man vågar typ inte bjuda hem någon efter skolan. Jag 
önskar att läraren kunde försöka se när en elev känner 
sig utanför i klassen.
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Satsa mer på elevhälsa. Ha psykisk ohälsa på schemat. 
Utveckla kunskap på vårdcentralen om psykisk ohälsa 
så att alla kan få hjälp i tid. Ta självmordstankar på 
allvar och se hela människan. Inte bara ge mediciner 
utan erbjud alltid samtal först.
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Jag pallade inte erkänna mitt missbruk av alkohol pga 
dem konsekvenserna jag skulle få med avstängning 
och missad praktik på min skola (gymnasiet) vilket 
gjorde så att jag fortsatte tills jag tappade det totalt. 
Och råkade försäga mig till ssk på skolan medans 
jag var på avtändningen. Hon blev väldigt sur och 
som sagt hotade med avstängning, rektorssamtal och 
att jag skulle få gå om 3:an. (Var ändå en av dem 
bästa i klassen) Sen efter hon fick reda på att jag blev 
diagnostiserad med depression och akut depression 
samt social fobi men även andra sjukdomar så var 
allt lugnt. Samma reaktion fick andra lärare. Så min 
tanke är att kanske försöka jobba mer med förståelse 
eftersom jag inte är den enda i klassen eller skolan som 
hade drogproblem och alla som kom fram till en lärare 
eller så fick samma reaktion ”du är problemet och du 
har satt dig själv där”. Problemet blir här att alla säger 
prata med lärare eller skolan men om skolan inte vill 
hjälpa en vem ska man prata med. Jag hade turen att 
få en mentor som hjälpte oss jättecred till henne men 
om någon annan hade fått reda på det så skulle jag inte 
kommit ur missbruket och det är något jag skulle vilja 
se ändring på lite grann varjefall. Hellre en hur ska 
vi hantera och hjälpa dig istället för att vända ryggen 
åt. Säkerligen väldigt svårt men mycket hjälpsamt att 
kunna få en bra vägledning om hur och vart man kan 
få hjälp på ett respektfullt sätt.
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Prestationsångest är ett problem många lider av och vi 
måste minska det. Personligen känner jag att uppgifter 
i skolan har triggat igång det
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Jag tror på att det behövs lektioner i skolan där man 
lär sig hur man behandlar andra människor bra, 
hur man hanterar stress, hur man bygger upp sin 
självkänsla mm.
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För in yoga, meditation på schemat i mellanstadiet/ 
högstadiet/ gymnasiet!
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Jag anser att skolan i sverige bidrar till enormt mycket 
psykisk ohälsa. Det är prov på prov på inlämning på 
seminarium osv. Sen läggs allt tillbaka på oss. Om vi 
säger okej nu är det 3 veckor då vi har typ 4 stora 
grejer varje vecka får man alltid som svar, du skulle 
börjat tidigare. Det är liksom inte som att lärarna inser 
att varje liten grej bidrar till stress och press. Detta 
tycker jag man borde ändra genom att skolverket borde 
sätta någon gräns för hur mycket man får ha på en 
vecka. Att gå i skolan tar just nu mer tid än  
ett heltidsjobb.
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Skolan hade kunnat göra mycket mer skillnad i mitt 
liv. När jag mådde dåligt i skolan och var borta mycket, 
var ”sjuk”, så var det ingen som kollade upp varför jag 
var borta. Vad det berodde på.

Det var bara OK att jag stannade hemma trots att min 
framtid försämrades dagligen.

Nu som vuxen försöker jag prata om att jag mår dåligt, 
men när jag ska träffa en psykolog om det så gör dom 
det bara för att det är deras jobb.. Känns påtvingat och 
som att dom egentligen inte bryr sig. Om jag missar 
en tid så kollar dom inte upp varför jag är borta, jag 
kanske tog mitt liv så att det är anledningen. Eller mår 
för dåligt psykiskt för att ta mig dit.
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Vad jag behöver är att bli sedd. Det är viktigt att 
läraren ser alla sina elever. Lärare behöver mer stöd 
för att kunna göra detta
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Ta bort betygen i skolan. Skapar prestationsångest och 
dålig självkänsla.
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Se eleven. Människan. Individen. Mer resurser till 
skola. Rektorer måste våga sträcka upp handen och 
erkänna att det finns problem och begära mer medel.
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Varför pratas det inte mer om att unga mår dåligt i 
skolan? Det behöver vi.
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Obligatoriska samtal med terapeut minst 1-2 ggr per 
år på alla skolor och att man kan boka in för att ses 
oftare om det behövs.
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Tidigt utökat stöd i skolor och förskolor! Resurser till 
barn som far illa, som hamnar efter skolarbetet. Gratis 
fritidsaktiviteter för familjer som inte har råd.
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Svensk skola måste förbättras. Både när det gäller det 
faktum att formatet leder till ångest och depression 
för lång, men även det faktum att en stor del av all 
mobbning inte tas om hand om ordentligt. Ungas 
mående tas inte alltid på allvar. 

Det är även viktigt att pojkar tidigt uppmuntras att 
prata om sina känslor, då ett förtryckande av dom 
leder till stora problem längre framåt. Ge dom även 
tillgång till en bättre psykvård än den vi har nu. Se till 
att utreda för möjliga diagnoser. Jag själv har gjort en 
utredning nyligen och väntar på svar. Tänk hur mycket 
det hade hjälpt om utredningen skedde i högstadiet 
istället för efter gymnasiet? 
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Jag tycker att vi ska få ha längre raster för då kan 
man ta det lugnt en liten längre tid, och att det var 
bättre skolmat! Jag vill även göra lite roligare saker, 
roligare sätt att lära sig saker på
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Att gå till skolan när man är på botten är den en av 
de största utmaningarna. Att ständigt vara orolig över 
att ha en klump i magen och en oro över att ”tänk 
om...”. Inte nog men att det är en kamp att gå upp varje 
morgon så tar skolan absolut ingen hänsyn till att alla 
elever inte är lika. Skolan är gjord för en person, att 
få sjuka mängder plugg som om vi vore robotar kanske 
funkar för någon enstaka men för oss som redan 
har det kämpigt att ens komma till skolan är det en 
mardröm. Skolan har en sån extremt avgörande faktor 
i dagens samhälle och om man inte pallar att gå till 
skolan pga psykisk ohälsa så är ens framtid förstörd i 
princip. Att lägga mer press på någon som redan har 
så mycket annat att kämpa med i sin vardag är inte 
rimligt. Skolan MÅSTE anpassa sig till fler än den 
ideala eleven. Vi är inga robotar och de kan inte trycka 
oss under ytan med att vi MÅSTE prestera HELA 
TIDEN. Det måste finnas en rimlig nivå och det måste 
finnas andra alternativ för att lyckas. Det kan liksom 
inte vara ens fel att man mår dåligt och därför inte 
kan få någon utbildning, alla fungerar inte som robotar. 
Vet inte om jag fick fram budskapet helt men ja, att 
redan må piss och sedan ha extremt mycket press i 
skolan är som att tända eld på bensin.
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Jag önskar att man pratade om psykisk hälsa och 
ohälsa i skolan. Att det ingick i undervisningen.
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Jag tycker att det ska finnas ett rum där man kan vila, 
om man är jättetrött till exempel och bättre skolmat 
för jag upplever att jag aldrig får i mig nog mycket med 
mat för det ser inte gott ut
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Minska antalet olika skolämnen man läser varje 
vecka och fördela om utbildningen! Man får läsa mer 
koncentrerat om olika ämnen, t.ex historia en termin 
blandat med matematik osv. Inte läsa 7-8 ämnen 
samtidigt! Helt absurt! Hur effektivt lärande tror man 
att det blir när man låter studenter bombas med 8h 
information om olika ämnen under en dag, sen på 
kvällen ska man hem och läsa på spanska glosor och 
skriva en uppsats på engelska! Tragisk struktur!
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Att prata om psykisk ohälsa ska bli en del av 
läroplanen, ingå i idrott men även ha dagar att prata 
om det som man gör alkohol och droger
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Jag skulle behöva mer lära känna dagar när man har 
börjat i en ny klass. För jag har nästan inga vänner 
där jag går nu men jag har börjat prata med fler 
människor nu på senaste tiden. Jag tror att det behövs 
fler lärare som bryr sig i skolan men att alla lärare 
klarar av detta då jag hade en väldigt bra lärare förut 
som brydde sig men 2 år senare så gick han in i väggen 
och det är väldigt synd.
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Att göra en modernisering av skolan. Att fokus inte 
enbart ska vara på prestationer utan på elevers 
mående, personliga utveckling och inneboende vilja att 
lära sig. Skola och förskola måste förstå att det inte 
är förrän kring ca 11-15 års ålder som de flesta barn 
börjar lyckas mer än de misslyckas, vilket också visat 
sig vara först då som barn kan lära av sina misstag, 
innan dess lär en sig genom att lyckas.

Att hjälpa fler barn att lyckas i samtal och samspel, 
personlig utveckling och lärande i alla former.

Satsa på barn och ungdomar med npf. De är 
överrepresenterade i självmordsstatistik och löper 
kraftigt ökad risk att drabbas av psykisk ohälsa. 
Utbilda förskole-och skolpersonal, även de som jobbat 
i många år. Anpassa miljön efter personer som är 
perceptionskänsliga, jobba med bildstöd i större 
utsträckning, minska digitalisering i förskolan som 
leder till beroende för många av dessa barn,satsa i 
stället på socialt samspel och lek. Inför obligatorisk 
livskunskap i grundskola och gymnasium. Jobba 
mer med skapande och uttryckssätt i olika former. 
Mer resurser till barnomsorg, skola och vård. Barn 
och ungdomar som behöver resurs ska få det. 
Inget barn ska behöva stå i kö till habilitering för 
utredning, praktisk hjälp och känslomässigt stöd i 
över 2000 dagar vilket förekommer i den kommun 
(Borlänge) som jag bor i. Införa npfklasser/förskolor 
med specialkompetens så att en som barn får en 
trygg start och sedan ev kan slussas ut i vanlig 
skola som ska vara mer välfungerande och jobba mer 
lösningsfokuserat än den gör idag. Att skolan ska ta 
sitt ansvar för brister i fysisk/psykisk miljö som på 
sikt leder till att elever riskerar att blir hemmasittare. 
Bättre kollektivtrafik till byar och inte bara i städerna.
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Det är alltid så mycket i skolan så det inte känns bra 
när man gör något annat än att plugga!
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Stödinsats i skolorna, utbildad (psykolog kbt resurs som 
aktivt och dagligen (100%) fångar upp och ”tar tempen” 
i korridorer och raster. Det räddade mig under mina 
skolår. (Tänk Kalle sachari Wahlström, idrottsläraren 
med psykologibakgrund)

Denna eller liknande bör även finnas digitalt i  
sociala medier.

Utbilda stödgrupper (elever, jourhavande kompis) 
som tillsammans med ovan förebygger ensamhet och 
utanförskap.

Öppna upp gemensamma sociala mötesplatser som

”gården” där aktiv personal kan fånga upp och  
se tecken

Forska mer om sociala medier, vad som händer med de 
unga vid hög förbrukning i känsliga åldrar 

Anlita team med UX designers (användarvänlig) 
som tar fram och löser RÄTT problem med hjälp av 
forskning och gedigna intervjuer, tester och arbetar 
med specifik problemformulering.
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pressen i skolan är för hård, och ingen lyssnar på 
en när man försöker prata om det, för då är man 
fortfarande ”för liten”.
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Jag har autism och har haft svårt med skolan sen 
jag börja högstadiet. Började skolka i 7an och sen 
eskalerade det bara. Var borta i flera månader i 8an 
och vart deprimerad och kände inte som att någon 
brydde sig riktigt. Vart så press varje dag för ville 
gå i skolan men tog emot så mycke. Fick 58% ogiltig 
frånvaro då men var säkert mycket mer. Fick inte 
någon hjälp. Klarade inte nian så fick gå om typ. 
Klarade inte då heller så nu går jag IM. Nu får jag 
bättre hjälp men tycker att jag borde fått de mycket 
tidigare när problemen började. Tror att de är väldigt 
många som inte får den hjälp dom behöver.
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Införa distansskola till dem som kanske har depression, 
har svårt att vara i skolan, är rädd att gå till skolan, 
får mycket hat i skolan och mm. Tror det kan hjälpa 
väldigt många att inte missa så mycket i skolgången 
trots att dem har svårigheter
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Snälla gör det möjligt att misslyckas i gymnasiet o så 
man kan fixa de senare. Vem har sagt att man ska må 
bra just de 3 åren



154

Lärare borde också ta hänsyn till att elever inte kan ta 
hur mycket arbete och läxor som helst, jag jobbar alltid 
och får aldrig några rester, men för att hinna med att 
plugga så måste jag använda mycket utav min fritid 
och lediga tid hemma. Detta kör slut på mig och jag 
tycker inte att man som 17 åring ska vara rädd för att 
gå in i väggen. Elever vill precis som lärare ha ledigt!!!
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Större möjlighet + enklare kontakt samt vetskap om att 
kunna prata med ngn på sin utbildning
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Min erfarenhet av gymnasiet var att lärarna inte 
riktigt förstod hur mycket press det fanns på mig, 
dels från de andra kurserna när de bombade oss med 
uppgifter och dels utifrån skolan. Skolan förvarade sig 
att jag skulle sitta där 8-16 och göra skolarbete och 
sen komma hem och sitta 17-21 med ytterligare. Detta 
samtidigt som mina föräldrar tjattrade på mig att jag 
måste hjälpa till hemma, skaffa deltidajobb med mera. 
När man tog upp detta med skolan blev det alltid ned 
tystat. Hade under gymnasiegången grov depression, 
var vid flertalet gånger vid vägakället där jag sat och 
allvarligt var på väg att begå självmord för jag såg 
ingen väg ut ur den onda cyklen. Viste vad som krävdes 
för att bryta den men skolan gav mig inte möjlighete. 
Fick inte möjlighet att ha fritid där jag kan träna för 
att få upp dopamin nivåer, få mer energi, träffa vänner, 
socialiser samt att få den tid som krävs för att jobba 
med den externa pressen som samhället satt på mig. 
Detta blev värre med distansundervisning då lärarna 
ansåg att vi hade mer fritid och dör med gav alla 
lärare oss mer läxor. Min uppfattning var att skolan 
kände att vi behövde hemuppgifter för att lärarna 
inte hade tillräckligt med tid för att ge oss bedövande 
uppgifter i skolan för i skolan behlvde man gå igenom 
nya saker hella tiden samt ha prov, vi hade prov 
var annan vecka och ibland upp till 7 prov i veckan. 
Många andra vänner som gick på andra skolor hade 
samma problem. Gymnasietiden var tyvärr hemsk 
för mig och blev nästan min död, nu strax 6 månader 
efter har det blivit mycket bättre, har dessvärre vissa 
stresssymptom kvar men inte haft självmordstankar 
på 3-4 månader, inga ångestattack sen precis efter 
studenten. Sen jag lämnat skolvärlden har min mentala 
hälsa bara blivit bättre och bättre.
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Pressen i skolan är det absolut värsta, skolan är inte 
skapad för dem som har svårigheter utan för dem som 
inte har några svårigheter eller diagnoser. Det är inte 
tillräckligt jobbigt att behöva leva med diagnoser och 
svårigheter varje dag utan skolan ska göra det ännu 
svårare där man ska gämföras med andra.
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Jag har förlorat flera personer i min omgivning till följd 
av suicid. Jag tror att skolan är en plats där psykisk 
ohälsa skapas men också den plats där psykisk ohälsa 
kan fångas upp och behandlas, samt förbättras. Genom 
att aktivit lyfta, samt utbilda elever och lärare om vad 
psykisk ohälsa är och vilka hjälpmedel det finns samt 
vart man kan vända sig tror jag att man kan skapa en 
tryggare och hälsosammare miljö.
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Det känns som att det skolan aktivt gör mot stress osv 
inte tas så seriöst. På min skola får vi 40 minuter i 
veckan då vi ska ha olweus som handlar om hur vi är 
mot varandra. Ofta gör vi något helt annat på dessa 
lektioner och det känns som att när det väl har något 
med olweus att göra så är det inte så givande.
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Jag är utmattad varje dag av att låtsas vara någon 
annan än jag är, främst i skolan. För att förbättra 
mina chanser av betyg så spelar jag teater för varje 
lärare och jublar när mina vänner får dåligt betyg och 
gör fel, det får ju mig att se bättre ut. Jag känner mig 
inte ensam för jag vet inte ens hur det känns att känna 
närhet. Jag känner inte längre mig själv och jag ser 
inte en människa i spegeln. Stressen tar kål på mig och 
jag har förlorat anledningen till att jag ens vaknar upp 
på morgonen. Varför fortsätter jag? För att det är ännu 
mer meningslöst att ge upp. Jag vill bara arbeta och 
göra mitt bästa, men det finns tydligen ingen plats för 
det i skolan. Jag vill inte att någon tycker synd om mig 
eller blir orolig, jag vill bara arbeta. Jag får aldrig en 
paus och jag har en hemsk sömnbrist. Jag hade hellre 
bott i en bok skriven av Kafka.
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Jag orkar inte med all press i skolan, jag ligger efter i 
matten jätte mycket och jag försöker komma ikapp men 
jag orkar inte så de blir att jag inte gör nått och då blir 
jag bara mer och mer arg och ledsen på mig själv  
och besviken
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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.
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Jag tycker de borde undervisa om psykisk ohälsa 
i skolan och att man precis som den årliga 
hälsoundersökningen i skolan ska få ha en årlig 
psykisk hälsoundersökning. På så sätt kan ungdomar 
med psykiska problem få en större förståelse för vad de 
känner och hur andra i omgivningen kan känna och de 
som mår dåligt kan lättare få hjälp snabbare. 

Jag var depprimerad i 3 år i högstadiet och hade man 
fått prata med någon om det (utan att man själv måste 
ta initiativet till det eller skämmas för att gå till en 
kurator) hade jag troligtvis inte behövt gå så länge med 
det. Jag hade troligtvis inte börjat dricka och utsätta 
mig för farliga situationer och jag hade troligtvis då 
inte heller blivit våldtagen. Allt detta har påverkat mig 
så mycket i längden. 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 behöver prata om egentligen…
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Gör betygssystemet mer rättvist.
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Ändra betygssystemet i skolan. Under hela grundskolan 
och gymnasiet var det konstans ångest över betygen. 
Att man kan ha A i alla delar förutom en enda del 
och bli dömd utifrån det man är sämst på känns inte 
riktigt bra. Tror det bidrar till mångas ångest
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Nånting som skulle göra skillnad iallafall för mig är 
att på nått sätt kunna gå på distans i högstadiet på 
samma sätt som det finns distansgymnasium. För jag 
själv tycker det är väldigt jobbigt med skolan och att 
vara i skolmiljön, man känner sig inte trygg.. jag och 
mina föräldrar har försökt länge med att jag ska kunna 
gå på distans men det är inget som går då rektorn 
inte får ge mig distansundervisning. Jag vill kunna gå 
i skolan för får ångest om jag missar något eller inte 
kommer i tid. Jag gråter nästan varje dag pågrund 
av att jag tycker det är så jobbigt. Pågrund av detta 
så påverkas mina betyg vilket gör det ännu jobbigare. 
Hoppas detta hjälper, har testat allt och det skulle vara 
skönt om distansundervisning skulle fungera.
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Tekniklinjen på gymnasiet som jag går är hemsk, 
stressen och allt plugg blir för mycket, pressen av allt 
är så hård att jag har blivit likblek och så trött att 
jag inte känner av min trötthet längre. Tror jag har 
depression dessutom och jag praktiskt sätt lever  
på koffein.
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Jag tycker att det måste pratas mer om psykisk ohälsa 
i skolan, ta lektioner till det för det är så fruktansvärt 
viktigt. Det är inte värt att låta folk drunkna i sina 
egna tankar för att det är skambelagt att må dåligt. 
Jag är en tjej som mått jättedåligt speciellt i skolan 
och känner att jag inte fått något bra stöd. Det kändes 
som att ingen lyssnat på mig och om jag satt o grät på 
lektionerna ville lärarna hellre gå förbli som att dom 
inte sett något än att fråga hur det faktiskt var. Alla 
lärare var såklart inte så, men många. Jag vet att när 
man mår dåligt vill man kanske vara ifred, men det är 
alltid bättre att fråga hur någon mår än att inte göra 
det om man misstänker att någon mår dåligt.
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När jag gick i skolan skulle jag behövt känna en mer 
öppen diskussion till psykisk ohälsa. Det är ett tungt 
ämne att prata om men det borde finnas lektioner 
eller tider i skolan som är riktade till att förbättra ens 
psykiska hälsa. Kanske bara en pratstund där vi tar 
upp ämnet och diskuterar minst 1 gång i veckan. Jag 
kände aldrig att jag fick vara öppen med att jag mådde 
så dåligt som jag gjorde under min högstadietid och 
gymnasietid. Detta kan vara viktigare än någonsin 
tidigare då vi tydligt ser hör psykisk ohälsa påverkar i 
yngre åldrar.

// 20 år, kvinna.
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Fler vuxna att prata med som kan hänga i skolan som 
man kan prata med
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Jag skulle behöva gå till skolan dum vanligt istället för 
att sitta hemma och inte få något gjort, det går inte att 
koncentrera sig hemma. I skolan seg folk hur man mår 
också och mörker när något är fel, nu är man bara en 
bild på någon på en skärm
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Bort med hemläxor. Hemmet ska vara en plats där man 
vilar och har fritid. Skolarbetet ska göras i skolan och 
vi bör få skoltid till att plugga till prov istället för att 
göra det hemma.
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Skolan är ett system där vi unga arbetar som robotar. 
Döm inte en fisk förmåga att klättra i träd. Nästan allt 
i skolan känns som ett tvång. Jag är tacksam för att 
jag kan gå i skolan men samtidigt är det väldigt tufft. 
Ibland har jag slutat att orka
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Det absolut viktigaste vore att prata mer om psykisk 
ohälsa i skolmiljön osv. Det är något som inte ens 
nämnts under hela min skolgång och det får mig och 
troligtvis många andra att känna oss ensamma. Jag 
tror att det är viktigt att börja prata om det redan 
tidigt och visa att du aldrig är ensam och att det är 
okej att söka hjälp. Det är som att alla vill undvika 
ämnet och hellre hoppar över att prata om det. Som 
ung i skolan finns det så mycket stress och press från 
alla håll och kanter. Skolan själv, familjen, vänner, 
klasskompisar. Det är ofta man känner sig otillräcklig 
och dålig och under de värsta stunderna funderar jag 
på om jag bara skulle avsluta allt och slippa må såhär. 
Kanske skulle den känslan bli lite mindre påtaglig 
om man kunde prata om det och inse att man inte är 
ensam, att det blir bättre
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Mindre stress i skolan! Det är absolut det som gör mig 
mest stressad. All press om höga betyg och komma in 
på ett bra gymnasie. Alla lärare som sprutar ur sig 
prov, läxar, uppsatser och andra uppgifter…
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Jag har inga kompisar i min klass. Alla kände någon 
sen innan utom jag och ingen är  
inbjudande. (Gymnasiet)
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Något som stört mig under hela min skolgång(går ettan 
i gymnasiet) är att vuxna vill inte förstå att det har 
ändrats för våra generationer. Dem gör löjliga UR filmer 
och pratar saker som inte alls är aktuella eller rimliga 
till exempel att ”alla som röker cannabis är grova 
missbrukare” det blir väldigt fel när massa vuxna 
står å pratar om saker som vi unga vet mycket mer 
om tack vare internet så varför kan man inte börja 
anpassa sig till att det är en stor skillnad på problemen 
å ungdomarna från idag och på 70-80 talet
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Jag önskade att det fanns någon vuxen som verkligen 
såg mig på mellanstadiet när jag stog själv längs en 
vägg varje rast. Vill att lärare ska uppmärksamma all 
mobbning. Jag önskar att det inte vore så tabu belagt 
att prata om psykisk ohälsa. Om det hade kommit upp 
i mer vardagliga konversationer och läsa mer om det i 
skolan kanske jag hade vågat prata med någon istället 
för att gå runt med mina skärsår på kroppen
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Få hjälp direkt om man mår dåligt i skolan dvs att 
rektor, lärare osv inte väntar tills det är för sent och 
man inte vill gå till skolan längre.
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Jag behöver hjälp med stress och att jag ska kunna 
känna mig bra även om inte får toppbetyg på allt. Det 
skulle kunna vara att prata med en leg psykolog över 
telefon så att man i stunden kan må bättre och inte 
behöva ligga och skaka i panik. Skolan ger  
mycket stress.
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Min skola har alldeles för många prov. Nästa vecka ska 
vi ha 8 prov i olika ämnen. Blir så stressad.
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Slippa läxor eller uppgifter i skolan som kräver att 
man lägger ner mer tid efter skoltid vilket kan bli ett 
stressmoment och dessutom kanske man inte får det 
gjort få man bara skjuter upp det hela tiden.
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Lärarna stressar en så mycket om betygen redan i 
6:an, det är för mycket press och när man väl ber om 
hjälp får man inte det. Varför ska vi ha en stämpel på 
oss för att se om vi är bra nog för några andra? Varför 
ska vi ligga o må dåligt och inte palla skolan pga några 
andra, andra vuxna, vuxna som inte förstår?
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Att man börjar någon slags undervisning, lär barn 
redan i ung ålder om vad psykisk ohälsa faktiskt 
är. Gör övningar flera gånger om året, enkäter. Är 
mer öppen med barn om ämnet så de inte känner sig 
ensamma ifall de går igenom detta, eller så de får en 
bättre bild och blir bättre mot varandra. Detta borde 
vara en del av skolundervisning.
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Pressen i skolan är skyhög. För mig skulle det 
hjälpa om man tog en nogrann genomgång av 
betygskriterierna och plockar bort sånt som inte behövs 
om man inte tänker utbilda sig inom det området. 
Man kan t.ex kolla matematiken. De allra flesta som 
jag känner, behöver inte kunna x+y=z. Låt de som 
ska utbilda sig inom de området ha tillgång till en 
fördjupningskurs eller liknande. Samt, Varför ligger ens 
framtid i en bokstavs händer? Varför ska vi ha A i alla 
ämnen för att anses vara bäst? Många elever gör sitt 
personligen allra bästa i skolan, och när det inte räcker 
till så får det konsekvenser för den elevens självkänsla.
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Jag gick in i väggen när jag var 14 och skolan 
fortsätter att sätta press på mig är 16 nu och jag kan 
sitta och gråta i korridoren för jag är så stressad och 
klarar inte av skolan, jag tycker att det har gått för 
långt sånt här ska inte hända speciellt inte när man är 
ett barn
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Vill ej vakna ock känna klumpen i magen att gå t 
skolan. Vill ej vakna och känna att man bara har 
dåliga tankar i huvudet. Vill ej vakna upp och känna 
är det idag, idag jag tar mitt liv? 

Vill vakna upp och känna mig glad, känna att 
jag klarar att gå till skolan, klarar att träffa nya 
människor. Det är de jag vill!
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Jag tycker att psykisk ohälsa behövs pratas mer om 
i skolmiljön. Jag personligen upplever stor stress och 
press i skolan. Skulle min skola prata mer om hur vi 
tillsammans ska jobba mot det och visa att de är okej 
skulle de hjälpa och vad jag tror göra stora framsteg 
hos ungdomar i dagens samhälle. Jag tror också att 
skolor behöver vara mer tydliga från start, redan 
på dagis att visa och lära ut att så länge du gör ditt 
bästa så är det bra! Jag tycker även det är viktigt 
att skolor,dagis och förskolor i tidig ålder berättar 
konsekvenser av stress och press i skolan, dels den 
man lägger på sig själv, den andra lägger på en och 
den skolan ger. Berätta om baksidan av ett högt tempo 
i skolan eller för hög prestationsångest, berätta att 
depression i ung ålder är vanligare än någonsin i 
dagens samhälle. 
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Klarar av inget i skolan ! Verkligen Inget ! Och jag har 
så stora drömmar men känns som skolan bara kommer 
i vägen och drar ner mig !
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Mer flexibel skolgång, mindre punkter som ska fyllas i 
för att uppnå betyg.  Att lättare få jobb när man söker 
till enkla saker som t.ex lagerarbetare på en mataffär.
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Pressen i skolan är alldeles för hög. Samtidigt är 
pressen där att man ska ha ett socialt liv OCH 
hinna träna timmar utöver skolan. Det leder inte till 
hälsosamma ungdomar. Alla behöver tid till att umgås 
och träna utöver skolan. Så sänk kraven på extremt 
mycket läxor utöver skolan.
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Skolan sätter mycket press och under tider som dessa 
blir det ännu svårare. Allt känns hopplöst och man 
känner sig ensam. Man har inget att se fram emot 
och det finns alltid ett berg med läxor, inlämningar 
och prov. Jag vet att det finns en planering över alla 
elevers skolgång men jag som exempel pallar inte allt 
detta när jag t.ex har mensen. Då orkar man verkligen 
inte skolan borde ta mer hänsyn till detta enligt mig, 
jag har utöver det dåligt med idéer men jag hoppas att 
det kommer in många andra bra idéer.
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Pressen i skolan och att välja ”rätt” val tar kol på en. 
Hur ska jag veta vad jag vill göra i resten av mitt liv?!
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Man borde lära sig om olika typer av psykisk ohälsa i 
skolan. Det känns som att få förstår vad det verkligen 
är och att bland annat ätstörningar inte tas på allvar 
av många.
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Fler kuratorer. De måste ut i klasserna och presentera 
sig mer. Vi måste veta att de finns. Stödchatter där 
man slipper vänta på svar i 10min. Jag upplever att 
hur de sätter kursbetyg i gymnasiet skapar en enorm 
stress för då avgörs de man kan utbildas till redan i 
1an även fast man blir bättre. Kuratorer och psykologer 
som är män tror ja skulle hjälpa killarna.
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Alltså jag tycker att depression och ångest har blivit 
för FÖR vanligt och det borde inte vara så. Jag går 
i grundskolan, mitt näst sista år och jag vet att de 
flesta i min klass inte mår bra på sätt och vis och det 
känns inte som om lärarna gör något åt det. Visst, det 
finns anti-mobbing kurser och sånt men hjälper det 
verkligen? Det känns också som om lärarna är blinda 
för det eleverna gör. Lärarna vet att t.ex eleven mår 
dåligt eller röker eller något men gör inget åt det.

Själv så mår jag dåligt men jag försöker att hjälpa de 
omkring mig. Jag ser att mina vänner mår dåligt och 
jag gör mitt bästa för att hjälpa de men jag själv räcker 
inte. Vuxna borde reagera. Dethär har blivit  
för vanligt.
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Pressen i skolan är hög och det är för mycket fokus  
på betygen.
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Skolsystemet är inte flexibelt nog. Hade panikattacker 
vid 10 år gammal, gick in i väggen för första gången 
i årskurs 7. Väldigt orättvist att jag och många andra 
ska behöva gå igenom denna stress vid den åldern på 
grund av att skolorna bara är gjorda för vissa typer av 
människor. 

Mental hälsa borde vara något som man tar hänsyn till 
tycker jag. Eftersom skolorna finns för att vi ska lyckas 
i framtiden, få jobb och kunna göra det vi vill. Då är 
det ju minst lika viktigt att ha den mentala hälsan till 
att faktiskt klara av allt detta?

Vet många som tagit sitt eget liv över skolan men det 
är fortfarande inte många som tar detta på allvar. Om 
man inte klarar skolan är man sedd på som lat eller 
dramatisk. Det är 2021 och jag tycker att vi borde ha 
kommit längre vid det här laget.
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Jag hade behövt lära mig mer om psykisk ohälsa i 
skolan. När jag först kom i kontakt med psykisk ohälsa 
vart jag livrädd. Jag visste inte var en panikattack var 
och jag trodde jag skulle dö. Att få lära sig vad psykisk 
ohälsa är, hur man kan förebygga det och vad man kan 
göra åt det om det redan slagit till tror jag skulle hjälpa 
många unga.  Jag tror också att skolan borde ta mer 
ansvar för att förhindra mobbning, vara mer delaktiga 
i klassen för att följa hur det går. Inte bara lita på vad 
barnen säger, det är inte ofta offret vågar berätta själv. 
Om lärarna istället blir mer uppmärksamma på både 
lektionstid och på raster, kanske pratar med eleverna 
enskilt då och då för att höra hur det ligger till i 
klassen kanske det hjälper mer.
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Stress och press i skolan. Någon att prata med när livet 
känns lönlöst och ångesten tar över, vill prata med 
någon som inte dömmer mig för mina känslor. Stress 
och oro föräldrar utsätts för pga hur pressad man blir 
i skolan med krav och uppgifter, det förväntas mer än 
vad som är möjligt speciellt under Corona tider, det är 
inte optimalt!
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Gymnasieskolorna pressar oss elever så mycket. Läxor 
efter läxor efter läxor. Vi har ingen fritid om vi vill 
prestera bra i skolan. Vi har också prov varje vecka 
fram till sommarlovet…
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Att gå till skolan är redan ett helvete för mig som 14 
åring tjej. Jag får alltid den klumpen i magen som säger 
”stanna hemma, gå inte till skolan”. Men jag går ändå 
till skolan och går med den där jävla klumpen imagen 
och har ångest och panikångest och panikattack. Jag 
gråter mig till sömns för skolan får mig att må så 
jävla dåligt. Att bara gå till skolan är ett problem. Kan 
jag snälla få hjälp med att få bort denna tyngden över 
bröstet och ångesten över att gå till skolan
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skolan börjar för tidigt, lärarna ser ingen hänsyn till 
oss utan skyller på att det är större ansvar ju äldre 
man blir, man blir trött och man orkar inte prestera. 
Känns som att man inte har någon fritid kvar.
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Hej! Jag tycker att skolan borde ha ett obligatoriskt 
ämne, typ Mental träning. Då kunde vi prata om hur vi 
mår och vad vi kan göra för att må bättre.
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Idag finns det många unga människor som mår dåligt 
men som inte gör något åt saken, som t.ex prata med 
en vuxen. Därför tycker jag att skolan borde införa 
att alla elever har ett obligatoriskt möte med skolans 
kurator eller någon annan vuxen, typ en gång om året. 
Detta gör att eleven får prata ut, utan att känna sig 
annorlunda. Detta kan kombineras med  
skolans hälsokontroll!
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Jag behöver få känna mig sedd och delaktig. Bli av 
med alla krav och normer som dagens samhälle sätter 
på oss ungdomar och istället bara få vara. Se skolan 
som något lustfyllt och intressant istället för en plats 
där man ska låtsas vara en person man inte är och 
prestera för att bara nå ett speciellt betyg.



207

Ge lärare utbildning i hur man jobbar relationellt med 
sina elever för en tryggare skoldag.
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Vi måste sluta lära oss om bara hemska saker i skolan 
och allt ansvar måste sluta läggas på ungas axlar. Jag 
har lärt mig om klimatkrisen i skolan sedan jag var 10 
år. Jag är snart 19 nu och måste fortfarande höra om 
allt hemskt som händer i världen i skolan varje dag. 
Och att det tydligen är vårt jobb att lösa problemen i 
framtiden. Det har lett till ett konstant ångestmoln 
i min hjärna. Allt känns hopplöst. Framtiden känns 
körd. Jag känner mig dessutom så maktlös och det 
har lett till en likgiltighet gentemot problemen. Vi 
unga orkar snart inte bry oss om jordens potentiella 
undergång längre, och det tror jag är viktigt för vuxna 
att bli medvetna om. Så fort man försöker tänka 
positivt kommer skolan dit och slår ner en igen. Jag 
orkar inte höra mer nu.
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Skolan behöver ta mindre plats. Vi orkar inte.



210

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…
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Mindre press från skolan
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Hur ska vi kunna vara unga idag och leva vårt bästa 
liv när skolan består inte bara av mer än halva ens 
tonårsliv utan på fritiden oxå. Vuxna säger att man 
ska leva som bäst under tonåren men hur ska de gå 
när pressen i skolan är högre än någonsin och under 
en pandemi må ännu sämre
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Kuratorer på skolan måste sluta att endast bry sig 
om ungdomar som har blivit diagnostiserade. Många 
ungdomar särskilt de med utländsk bakgrund blir 
aldrig diagnostiserade på grund av den ”skam” 
diagnoser har inom kulturen. Det leder till att de 
senare inte får den hjälp som behövs.
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Jag tror en viktig del av att lösa de problem vi har 
med psykisk ohälsa i samhället idag är att införa mer 
utbildning om det precis som att fysisk hälsa redan är 
etablerat i skolgången.



215

Det är sååå mycket olika saker att fokusera på 
samtidigt i skolan på gymnasiet. 3 prov och 2 
inlämningsuppgifter samtidigt. Vilket är 5 lärare 
som begär att du presterar på ditt personliga topp 
i alla deras egna 5 ämnen. Ett större samarbete är 
NÖDVÄNDIGT lärarna sinsemellan så de kan antingen 
göra en uppgift tillsammans som täcker alla olika 
kriterier eller ha en gräns på Max 5 inlämningar/prov 
i månaden exempelvis. Vi klarar inte att fokusera på 
så mkt samtidigt. Vi är SÖNDERSTRESSADE i skolan. 
Vilket gör det ganska omotiverande att studera vidare 
efter gymnasiet. Vilket innebär förlorad framtida 
kompetens i samhället.
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Vi behöver mer saker som gör barn och ungdomar 
glada idag som tex, hitta på saker med skolan 
eller anordna grillning,klassfester, man lagar mat 
tillsammans, klassresor, för då kan man känna en viss 
gemenskaper och behövd som kan påverka ensamhet 
och mobbning,vi behöver mer pengar på skolan så dom 
kan ge barnen den tid och glädje vi behöver, för glädje 
kan ge barn hopp om en ljusare framtid när det är som 
värst, jag tror inte att alla antidepressiva mediciner 
eller ångestdämpande mediciner kommer fungera livet 
ut utan fokusera på det naturliga läkemedlet som skratt 
och glädje . Det behöver inte vara med komplicerat 
än så. Det känns som att vissa äldre människor 
förstår inte hur barn fungerar idag, jag själv minns 
när jag gick i grundskolan och vi fick inte äns pyssla 
på eftermiddagarna för att ingen hade tid att göra 
det med oss eller drivet,det ledde till att man satt och 
bara väntade på att tiden skulle gå, man blev också 
fustrerad av att inte kunna göra något som gör en glad 
så det slutade alltid med att man ville hem och så ska 
det inte vara i en skola , skolan ska vara en plats för 
barn att vara kreativa, finna vänner ,glädje . Jag tror 
dom äldre idag har glömt bort hur viktigt det är för 
barn att få ha kul att få hitta på saker och framför 
allt att lycka kommer inte av tabletter , beronde eller 
medicin . Det kommer från minnen,kärlek och glädje.
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Jag behöver att fler vuxna vet vad psykisk ohälsa är 
(undervisa om det i skolan!!!!!) och hur man bemöter en 
människa som lider av psykisk ohälsa. Jag vill också 
att vuxna och andra människor förstår att psykisk 
ohälsa är lika jobbigt som andra sjukdomar. Man får 
inte förminska psykisk ohälsa! Det finns överallt och 
alla känner någon som lider av psykisk ohälsa!!!!
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Att skolan prioriterar prestation före elevhälsa. Om 
man mår dåligt skickas man bara till kuratorn istället 
för att man löser problemet där det börjar: hos lärarna, 
betygssystemet, läroplanen och den konstanta press 
och stress vi blir utsatta för. Skolan ska vara en plats 
som är full av nyfikenhet och som förbereder oss inför 
inte bara nästa prov eller ens arbetslivet, utan för det 
riktiga livet vi ska ta oss an.
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Att införa Emotionell Intelligens som obligatoriskt att 
lära sig i skolan skulle vara en bra start för att ge 
barn verktyg i så unga år som möjlig för att hantera, 
uttrycka och processa sina egna och andras känslor 
och därmed förebygga både känsla av ensamhet och 
psykisk ohälsa.
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Man behöver jobba med att motverka och minska 
olika former av utanförskap. Föräldrar och lärare och 
samhället i stort behöver ta sitt ansvar. Det är viktigt 
att lärare inte är på skolan bara för endast undervisa. 
Utan också se till att ta ansvar för att upptäcka i god 
tid om det finns barn som mår dåligt på grund av att 
de utsätts för mobbning av andra barn. Alla skolor 
behöver rastvakter som kan se till att alla elever kan 
känna sig trygga. I skolan borde det finnas obligatoriskt 
ämne som handlar om mänskliga rättigheter, och vad 
god moral innebär? Vad mobbning och utanförskap 
är och vilka konsekvenser det kan ha längre fram. 
Och hur man kan motverka det. Hur man visar 
medmänsklighet, känslor och vikten av vänskap och 
hur man löser konflikter.
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Fler vuxna i skolan som har kunskap om 
funktionshinder, mobbning, utanförskap eller dåliga 
hemförhållanden/kamratförhållanden som kan leda till 
psykisk ohälsa och självmord. Som kan fånga upp och 
vända på skeppet innan det känns för sent.
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På idrotten lär man sig att ta hon om sin kropp fysiskt 
men inte psykiskt. Jag tycker vi borde få lära oss mer 
hur man hanterar sin psykiska hälsa också efter som 
att den är minst lika viktig som ens fysiska.
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Jag tycker att man borde införa att skolan lär ut mer 
om psykisk ohälsa. Många drabbas utan att känna till 
varningssignaler och ibland går det alldeles för långt 
tills man inser att man behöver hjälp. Tror kunskap 
skulle kunna förhindra detta.
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Någon att prata med. Att jag kan säga jag mår inte bra 
psykiskt utan att det är konstigt i samhället. Att skolan 
lär ut om knep för att inte må dåligt och hur man tar 
sig där ifrån.
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Det är höga krav i skolan och skolmiljön allmänt är 
jobbig. Skolan är helt enkelt uppbyggd fel! Jag går även 
i 3an på gymnasiet och jag har kämpat mig igenom 
hela min skolgång för att kunna få en bra student 
och en minnesvärd student och att dom säger att jag 
kanske inte ens kommer få dela den med min familj och 
få en minnesvärd student får mig att må otroligt dåligt 
medans varuhus kan få vistas flera hundra personer 
på! Jag är inte speciellt brydd om vi får åka på flak 
men jag vill kunna ha ett utspring som min familj även 
kan få vara med och vittna.
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Mindre press och stress i skolan
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Jag vill lära mig om psykisk ohälsa som man lär sig 
om allt annat viktigt i skolan. Jag lirar av grov ångest 
och panikattacker och jag känner otrolig skam över 
detta då det inte är något alla vet om och man lär sig! 
Vill så gärna att detta ska prioriteras så som att lära 
sig de vanliga sakerna så att vi kan hindra att fler 
unga mår dåligt, för ångest är inget man kan rå för 
och absolut inte skoja bort, det är hemsk.
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Det finns i min erfarenhet ett stort behov av att 
inte bara utbilda lärare, vare sig det handlar om 
grundskolan, gymnasiet eller högskolan, utan även 
en drastisk förbättring av öppenvårdspsykiatrin. 
Kvaliteten varierar dramatiskt från kommun till 
kommun, men som värst är den så dålig att unga precis 
som jag finner sig stående med snaran i handen, och 
som bäst fångas man upp precis innan man kommer 
till den punkten. I min erfarenhet är psykiatrin så pass 
långsam, med månader och ibland år som väntetid, att 
man som ung hinner ge upp hoppet om att få hjälp. Att 
man aldrig kommer få hjälpen ändå. Man slutar kämpa 
emot, det spelar ingen roll när man ändå aldrig får 
någon hjälp.
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Att folk pratar om det mer i skolan, tex föreläsningar 
eller relaterade filmer/serier.
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Bättre lagar angående skolan, elever får nästan göra 
vad som medans lärare inte får göra något åt de. Hade 
problem med koncentrationen och mobbning. Inget 
hände förens min pappa hota skolan och jag hamnade i 
en mindre grupp i 9an
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Lärare och andra vuxna som faktiskt lyssnar och tar 
tag i problem som mobbning och liknande som påverkar 
ungas mentala hälsa



232

Behöver minskad press i skolan (gymnasiet). Känner 
att betygen är superviktiga för hela framtiden trots att 
det kanske inte är så men i skolan får man aldrig höra 
det. Får så mycket prestationsångest att jag inte kan 
sova fast att jag har B+ i nästan alla ämnen. Och det 
med kursbetyg istället för ämnesbetyg som man har i 
gymnasiet är fruktansvärt. Högstadiet var  
1000x lättare.
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Fler lärare som kan hjälpa till på lektionerna, en lärare 
på 30 elever räcker inte, speciellt inte i matte. Om man 
ändå inte får någon hjälp ger man upp och  
får underkänt
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Lärarna har mindre krav på oss i skolan. Stress att 
plugga gör en galen och ha prestationsångest på det
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Jag tycker det är jobbigt med muntliga på skolan 
när man inte får t.ex ha ett papper framför sig om 
muntliga utan papper försvann skulle nog nästan alla 
varit mer bekväm att gå till skolan.
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Skolan är största anledningen till min stress. Pressen 
som finns i skolan gör att jag utvecklar en enorm 
press på mig själv som är svårare att skaka av. Många 
gånger tycker jag det känns som att lärarna jobbar 
mot oss inte för oss. Om majoriteten av klassen inte 
klarat ett prov är det tydligen inte för att det kanske 
var för lite tid eller otydlig undervisning på något sätt 
utan att vi elever inte arbetar tillräckligt hårt. Nu 
under pandemin känns det inte heller som att lärarna 
har distansen i åtanke. Det kanske inte är lika lätt att 
arbeta eller iaf att arbeta på samma sätt. Ändå kör de 
på likadant och jag skyller på mig själv när jag  
inte förstår.
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Pågrund av all press av skolan så har jag vid två 
tillfällen försökt ta mitt liv, första gången jag var 13 
och andra gången när jag började i högstadiet, jag tror 
själv att jag inte kommer orka leva längre om inte nån 
i regeringen lyssnar på oss barn och ser våra åsikter 
som åsikter och inte ser dem som om de vore fantasier 
och drömmar
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Jag tycker själv att skolan är problemet när det gäller 
min psykiska hälsa. Liksom jag känner inte att nån 
i skolan bryr sig om oss elevers hälsa utan bryr sig 
bara om: skolkrav läxor och prov hit och dit. Bara 
för att man är i högstadiet så betyder det inte att vi 
ungdomar (barn) ska kunna ta emot enormt mycket 
läxor och kunna plugga varje dag, vi får knappast 
en fritid längre. Jag har liksom gått på cheerleading 
kampsporter men har slutat eftersom att skolan tar 
ur all energi från mig vilket mina föräldrar också 
ser, jag har b.l.a svårigheter till sömn för att jag har 
massa läxor, har även fått panikattacker pågrund av 
all skit man behöver göra. Är det så här skolministern, 
politiker och lärare vill att det ska vara så här, för jag 
kan garantera till 99,9% att anledningen till att allt fler 
unga mår psykiskt dåligt är pågrund av skolan. Jag 
trodde först att skolan skulle vara en plats där dem 
lyssnar på oss barn när vi mår dåligt, men tydligen så 
är det raka motsatsen till hur vi elever vill att skolan 
ska vara, jag tycker att dem som styr över skolan 
borde skämmas! Att ni vuxna säger till oss barn att vi 
inte beter oss som dem vill när ni är självaste orsaken 
till att barn dricker, tar droger, mår mentalt dåligt, 
har ätstörningar, självskadebeteende you name it. Det 
är kanske inte så konstigt att dessa grejer har ökat 
pågrund av all press vi behöver ta emot från skolan. 
Jag har som sagt fått panikattacker och har precis 
blivit diagnostiserad med ätstörningen Anorexia. Tack 
skolan för att ni får oss att ta livet ur oss, tack så 
jättemycket till att vi barn inte längre får vara barn. 
Hoppas ni nån gång fattar att vi barn är INTE en robot 
utan vi barn borde få vara barn!!!
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Önskar att man pratade om det mer i skolan! Tror att 
psykisk ohälsa kunde bli mindre stigmatiserat och man 
skulle känna sig mindre ensam om man pratade om det 
i skolan. Alltså att läraren får utbildning inom psykisk 
ohälsa och kunna ha en öppen dialog om det  
under skolundervisningen
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Jag tycker att redovisningar framför klassen ska tas 
bort. Eller i alla fall att de är för en mindre grupp  
ur klassen.
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Har ångest om miljön tals saker, och klarar inte av 
pressen i skolan…
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Jag skulle önska att vuxna i min omgivning (skolan 
då alltså) var mer lyhörda. Att dom ser och kan läsa 
av när något inte är bra eller står rätt till och att dom 
sedan har tid och möjlighet (resurser) att kunna prata 
och/eller hjälpa.
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Jag tycker att man borde prata mer om psykisk ohälsa 
i skolan för enligt mig så är det viktigt att barn får 
lära sig om psykisk ohälsa för att kunna förstå och 
inse hur man mår osv. Att man vet att det är okej 
att må dåligt, för pratar man inte om det i skolan 
så kommer många känna att det inte är okej att må 
dåligt. Att prata om psykisk ohälsa tror ja kan leda till 
att fler börjar må bättre och kanske inte tar sitt liv. Det 
är även viktigt att man ska förstå att det är okej att 
må dåligt, ALLA har dåliga perioder även fast det inte 
syns på utsidan. Men detta är ett ämne som är jobbigt 
att prata om för många men det är OTROLIGT viktigt 
ämne!! Detta ämne ska dock inte små barn behöva 
prata om utan detta är ett ämne som man borde börja 
prata om i typ sjätte klass.
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Skolan är en extrem emotionell distress. Skolan är inte 
som den var förr, den är extrem för så många personer 
och verkligen en anledning till att många inte orkar 
mer. Skolan sätter sådana extrema krav, inte bara 
lärare men även omgivning (elever, föräldrar m.m). 
Jag vet själv. jag själv går/har gått igenom det, och 
jag vet så många som också gör det. Prov på prov på 
läxa på prov på uppgift hit och dit. ledighet är något 
som föräldrar önskar att dom hade och använder 
som argument, “ni har ju lov”. Ångesten har inte lov. 
Den korta veckan har redan byggt upp ångest efter 
skolveckan som kommer efter, tanken på alla prov som 
komma skall och hur måendet bara går utför men man 
har inte tid att ta hand om det. 

Det spelar ingen roll hur många gånger en vuxen säger 
”jag har Max 4 ledighets veckor” ”jag jobbar från 
8-5” till mig. Att ha 4 ledighets veckor är lika mycket 
ledighet många, inklusive jag, får som Max i viloveckor. 
Speciellt i hjärnan. 

”Sommarlovet då? Det är ju jätte långt” Det må va, 
men dagen juli börjar börjar nedräkningen till skolan. 
60dagar.. 59... Det är en tanke som förföljer så många 
barn och ungdomar genom sommarlovet, snart börjar 
skolan och snart drar ångestbomben igång igen. Och att 
alltid ha baktanken ”nästa år blir värre än de förra” 
”mer läxor och prov” ”högre förväntningar” ”Allting 
hänger på en bra framtid”. Men vad är egentligen 
bättre, kvantitet eller kvalitet? 

Vill du leva ett liv där du gör allt för alla, för att göra 
dina föräldrar stolta, för att få bra betyg och skaffa 
en bra utbildning så du kan skaffa ett bra jobb och 
tjäna mycket pengar så du kan ta hand om din familj. 
Eller vill du leva ett liv där du själv mår bra, där du 
inte vaknar varje dag och ifrågasätter om det är värt 
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att fortsätta. En fråga som jag frågar mig själv varje 
dag, just pågrund av skolan. Jag förstår verkligen inte 
varför ungdomar som hoppar av skolan anses som 
en skam för samhället, för jag förstår dom verkligen. 
Skolans press är något föräldrar idag aldrig kommer 
förstå, eran skolgång var enklare än vad våran 
någonsin kommer att bli. 

Gradvis gör man skolpressen värre och värre. 
Skolverket gick från att alla fick betyg från 9an, till 
6an och nu till 3an? Det jag känner som högstadieelev 
är redan sjukt nog och att jag orkar kliva upp och 
kämpa varje dag är ett mirakel. Ska ni lägga det på 
en 9/10 åring också? Ska dom också behöva känna 
känslan att de går och lägger sig för att hoppas på att 
inte vakna igen? Hur många anledningar jag än får 
kommer jag aldrig att tycka att det är en bra idé att 
sätta press på någon som är 9år gammal. 

För att ens försöka lindra detta problem så många 
ungdomar har varje dag, kan ni ju iallafall faktiskt 
göra något åt saken och inte be någon kurator som är 
40 år gammal och gick igenom en lindrigare skolgång 
för att försöka få den att sätta sig in i vår situation. 
För att göra något åt saken måste man faktiskt GÖRA 
något åt saken, en kurator löser det inte. Släpp lite 
på det, provet om x,y,z eller musik provet är något 
som det finns studier inte hjälper majoriteten av 
elever någonting med i livet utan att det endast är en 
utfyllnad av ångest som byggs upp. Här väljer ni, är 
våra liv menade för kvantitet eller kvalitet.
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Sverige måste förbättra skolsystemet, personligen så är 
80% utav min ångest från skolan. Skolan tar livet på 
många unga. Det måste få ett stop!
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Mindre stress och press inom skola. Slippa den enorma 
betygsstressen. Slippa vara rädd att gå ut för att jag 
är tjej och vet inte vem jag kan lita på. Slippa all 
sexualisering och all rädsla
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Jag skulle vilja att lärare och rektor sluta skylla på 
eleven när det kommer till mobbning, jag själv har vart 
mobbad och det enda valet jag hade var att byta skola 
om och om igen, lärarna sa att det var mitt egna fel 
eller att killarna ”gillade mig” och att det var därför 
dom gjorde som dom gjorde. Min enda undanflykt har 
att skolka, låsa in mig på toaletterna eller inte ens åka 
till skolan. Jag önskar verkligen att rektor, lärare och 
kuratorer gjorde bättre ifrån sig för tt unga ska kunna 
känna sig trygg i skolor. Att dom flyttade på mobbaren 
istället för mobboffret, sluta lägga skulden på den som 
är utsatt



249

Bättre stöd för npf-personer i skolan, och bättre 
förståelse kring npf-diagnoser.
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Ändra skolsystemet så att det kan bli lättare för 
friskolor, så som waldorf och Montessori att driva  
sin undervisning
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Om stressen och pressen från skolan hade minskat 
hade man mått bättre. det finns press från så många 
olika håll. från lärare och skolan som vill att man 
ska prestera för att komma in på gymnasiet eller för 
att komma in på högskolan osv. Pressen från sina 
föräldrar att man ska lyckas. Pressen från ens vänner 
att man ska hinna vara med dom och vara en bra vän. 
Pressen från resten av ungdomarna i skolan att man 
ska följa normer som att se bra ut och bete sig på ett 
visst sätt. Om dessa hade kunnat minska hade det 
varit bra, men det är svårt.
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Veta när man ska be om hjälp om man mår dåligt, 
snacka om det i skolan
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Lärare och liknande som lyssnar på riktigt
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Skolor måste ta upp mer om homofobi/transfobi/bifobi/
queerfobi. Jag som själv är gay tycker det är jättejobbigt 
att gå till skolan varje dag. Det är som om det har 
normaliserats att säga homofobiska saker. Har hört 
flera gånger elever som är homofobiska rakt framför 
lärare. Då kan man ju tro att lärarna ska säga det. 
Men nej dom står där som om inget har hänt.
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bättre vuxna. av alla lärare jag pratat me om mina 
problem har kanske 5% tagit dom på allvar. jag får 
höra att alla tonåringar har lite problem, alla har 
de lite jobbigt med maten, alla har självmordstankar 
ibland, alla är lite nere ibland osv. detta har fått mig 
att tappa förtroendet till vuxna, framförallt lärare helt 
o hållet. borde man inte behöva gå någon jävla kurs i 
psykisk ohälsa innan man ens får jobba  
med ungdomar?
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Skolverkets läroplan för grundskolan innehåller inte 
ett enda ämne där fokuset ligger på psykisk ohälsa och 
hälsa. Jag vill att ämnet mental hälsa ska finnas med 
i läroplanen och vara som ett helt vanligt obligatoriskt 
skolämne I början på min resa genom psykisk ohälsa 
fick jag möta fördomar och okunskap. Det fanns ingen 
kompis eller lärare som jag kunde prata med, ingen 
som skulle förstå, ingen som hade kunskap om ämnet 
och ingen som skulle kunna bemöta mig utan att ha 
fördomar. Allt detta just för att ingen pratade om det. 
Ingen hade sagt något om det i skolan, ingen kurator 
eller lärare hade ens nämnt detta för oss elever. Allt 
kom bara som en smäll. 

För det första, när vi undervisar och informerar om 
detta ämne ökar chansen för att fler får en inblick i hur 
allvarligt det är och vilka åtgärder som kan göras för 
att minska ökningen av psykisk ohälsa bland unga. Det 
som kan underlätta enormt för de som lider av psykisk 
ohälsa, är att med hjälp av de kunskaper och lärdomar 
de fått i skolan, vet vem de ska vända sig till, vilket i 
det långa loppet kan sätta stopp för denna ökning av 
psykisk ohälsa.

För det andra så ÄR psykisk ohälsa något som drabbar 
alla, antingen dig själv eller någon i din närhet. När det 
är ett så stort problem och när det är något som angår 
och drabbar alla på flera sätt så ligger ett stort ansvar 
redan i skolan då det är där barn och unga ska få sin 
grund och förhoppningsvis den kunskap de behöver för 
att kunna ta sig vidare i livet.

I Sverige råder det skolplikt fram till årskurs nio och 
i genomsnitt har en svensk högstadieelev 30 timmar 
lektionstid i veckan. Enligt Myndigheten för ungdoms- 
och civilsamhällesfrågors rapport från 2018 uppgav 
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49 procent av dagens ungdomar att de led av stress. 
Att inte ens lägga ner fem minuter på att informera 
om något som är så viktigt för barn och unga är 
provocerande.

För det tredje så har och psykisk ohälsa i många år 
varit tabubelagt och skamligt att prata om. Det är 
väldigt lätt för människor som själva inte har gått 
eller går igenom någon form utav psykisk ohälsa att få 
fördomar och förutfattade meningar om folk som lider 
av det, vilket i sin tur leder till att folk blir rädda för 
att öppna upp sig om deras verkliga mående och hälsa. 
Detta kan göra att personen mår ännu sämre och i 
värsta fall överväger att begå självmord.

År 2018 var 31 procent av de som begick självmord 
barn och unga. Med denna statistik och information 
måste framförallt skolverket förstå att det är ett viktigt 
ämne att föra in i läroplanen då det angår så många 
människor, och framförallt för att den mentala hälsan 
hos barn och unga har en stor påverkan på deras 
studier och utbildning. 

Så, för att vi barn och unga inte blir som stora 
frågetecken och inte har någon aning om vad vi 
behöver göra för att kunna må bra igen, och för att 
minska stigmat kring psykisk ohälsa måste man ha 
mer kunskap om det och få möjlighet till att få den 
kunskapen, och detta ska ske redan i skolan
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Jag får mycket prestationsångest. Typ med skolarbetet. 
Jag tycker det blir mycket samtidigt och blir otroligt 
besviken på mig själv om jag inte får tillräckligt bra 
betyg. 

Mitt förslag som förändring är ett annat betygsystem 
för att få bort det här med krav och att nån är bättre 
än någon annan. Dessutom är det helt orimliga krav. 
Dessutom att betyg sätts på prestationen på provet och 
inte hur hårt man försöker och hur mycket man lär sig 
och jobbar. Jag kanske inte kan hantera stressen och 
pressen med proven och kan därav inte prestera. 

Om jag fick bort stressen och pressen kring skolan tror 
jag att jag hade mått bättre!
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Få hjälpen man behöver i skolan. Få mer sympati från 
lärare och stöd.
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Inte sätta så mycket stress i skolan. De skapar så 
mycket psykisk ohälsa. Inte låta elever i skolan para 
ihop sig själva för då blir en utanför och man känner 
sig så absurt värdelös. Snälla gör något åt skolplanen.
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Skulle behövt få bättre hjälp i skolan, lärarna tryckte 
ner mig något enormt så jag började skolka sen bytte 
jag skola men nu kan ja inte jobba eller något kan 
knappt fokusera jag vågar inte är rädd att samma ska 
hönda igen går ut 9an om 6 veckor i har inga betyg
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Jag skulle behöva kanske lärare som är mer 
välkomnande, så att det känns som att det inte bara är 
en lärare, en kurator eller skolsköterska... man vågar 
inte riktigt öppna upp sig för sina lärare och kuratorer 
osv och jag tror bara att det krävs mer förståelse, 
kärlek och har man diagnoser osv ska man få stödet 
man behöver
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När jag gick i 6:an och var 12 år så började jag få 
ångest för första gången. Jag nojjade över att IS 
skulle attackera Sverige och var fullkomligt livrädd 
för rymden för tanken på oändligheten skrämde/
skrämmer mig. Jag behöll dom här tankarna för mig 
själv och mådde dåligt i 6 månader innan jag bestämde 
mig för att säga till min lärare att jag ville prata med 
kuratorn. Jag gick på en väldigt liten skola med inga 
parallellklasser och knappt 100 elever och vi hade två 
kuratorer som jobbade på våran skola. När jag berättat 
för min lärare att jag ville prata med en kurator så sa 
hon att hon skulle sköta allt och informera kuratorn 
om det. Det gick två månader och jag började undra 
litegrann om dom glömt mig. Jag påminde min mentor 
än en gång och hon bad om ursäkt och sa att kuratorn 
måste ha glömt det. Hon påminde kuratorn än en gång 
och jag fick tillslut prata med henne en gång i ungefär 
30-40minuter. Nu var det i slutet på terminen så jag 
skulle inte hinna med några fler samtal men vi skulle 
prata igen efter jullovet för att se om mina tankar hade 
blivit bättre eller försvunnit. När skolan börjat om så 
hade mina tankar blivit lite bättre efter att spenderat 
snart ett år med dom. Men kuratorn hörde inte av sig 
igen trots löftet och jag orkade inte säga till ytterligare 
en gång eftersom jag ändå mådde bättre än innan.

Kuratorer i skolor måste bli bättre. Att bli glömd två 
gånger är inte okej när man tagit modet till sig att gå 
dit överhuvudtaget för att sedan behöva påminna dom 
om att man vill prata. Mina tankar blev visserligen 
bättre men det var mer tack vare bris än kuratorn. 
Jag skrev inlägg på bris, ringde till dom och skrev. 
Det hjälpte istället för ett samtal och bli bortglömd än 
en gång. Även om det kändes lite bättre efter samtalet 
så skötte inte kuratorn sitt jobb och om jag hade haft 
värre problem så hade det kunnat sluta illa. Utbilda 
kuratorer bättre
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Jag tror att det är viktigt att fortsätta prata om 
psykisk ohälsa och sprida kunskap. Mitt största 
problem med min psykiska hälsa har varit att jag 
har skämts så mycket över att må dåligt och att det 
fortfarande inte är okej att visa att man mår dåligt i 
dagens samhälle. Jag tror att man kan göra det genom 
ha en större utsträckning av undervisning i skolan 
där man synliggör vad för olika sätt det finns man 
kan må dåligt på, vilka symtom det är och var man 
kan söka hjälp. När jag gick i skolan var bilden av 
psykisk ohälsa något som bara en ”viss sorts personer” 
blev drabbade av. Det måste bli mer normsliserat och 
verkligen betona att det kan drabba vem som helst. 
Att lära sig om psykisk ohälsa i tidig ålder kommer att 
hjälpa framförallt unga att förhoppningsvis slippa allt 
för mycket skuld och skam angående sitt mående. Det 
är viktigt att man också kan prata om det, att man 
får uttrycka sina tankar. Kanske göra olika övningar i 
skolan på det.
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En kunskap om det i ganska så tidig ålder, tycker 
absolut att psykisk ohälsa borde vara något som man 
pratar om i skolan.
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Mindre plugg, det är en utav dom största 
anledningarna till att man mår sådär. Jobba mer mot 
att minska mobbing och utanförskap i skolorna.
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skolan har alltid vart ett problem trots att jag har 
underbara vänner, jag skyller det oftast på min 
galloperande ångest men ibland kommer det såklart 
tankar om att jag bara är lat trots att jag vet att jag 
lidet av psykisk ohälsa, kan ärligt inte svara på frågan, 
kanske hade det varit bra om vi fick lära oss tidigt om 
vårt psyke så vi inte utvecklar ohälsosamma coping 
mechanisms utan att veta om det, som i mitt fall blev 
att trycka undan mina känslor tills jag fick ett totalt 
bryt vid 12 års åldern
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Mer förståelse bland lärare att man mår dåligt och inte 
orkar ta sig till skolan eller orkar med inlämningar 
oavsett vilken linje/program man går. Att det inte ska 
påverka slutbetyget så mycket och att man ska få aktiv 
hjälp utifrån sina svårigheter. Känner att man inte får 
må dåligt och inte orka bara för att man går en plugg 
linje. Ha mer mötes lokaler för ungdomar i gymnasiet 
som är lättåtkomliga om man har det tufft hemma 
och man inte har så många kompisar så har man inte 
direkt någonstans att ta vägen. Men kan också börja 
prata mer om psykisk ohälsa lägre ner i åldrarna 
och förklara på ett ungefär hur det kan kännas och 
vart man kan vända sig och att man får bra och 
professionell hjälp redan i tidig ålder.
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Mindre press i skolan och att det från tidig ålder ska bli 
klart att ett betyg bara handlar om hur du presterade 
och inte något värde på vem du är som person. Att ha 
ett A är inte allt, att va en bra person som ser andra 
och är omtänksam är så mycket viktigare och borde 
vara något skolan fokuserar mer på
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Distans undervisningen suger för flera varför kan man 
inte till exempel dela in skolorna i tre grupper så kan 
man åtminstone gå till skolan majoriteten av tiden.
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Ha någon att prata med om man mår psykiskt dåligt. 
Skolan (elevhälsan) måste ingripa och fråga varje elev 
hur den mår så att ingen går obemärkt. Föreläsningar 
hjälper unga att ta steget till att prata med någon som 
väl är där på plats. Dagliga sms meddelanden som 
skickas som notiser kan stötta och uppmuntra någon 
att det är okej att må dåligt och att det blir bättre/att 
hålla ut från t.ex orginisationer eller företag som ett 
automatiskt sms system. Regeringen måste lägga mer 
pengar på vården imon psykiatri och mental hälsa för 
att köerna ska bli kortare och resurserna fler.
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Jag har ångest varje kväll över skolan. Jag går i sjuan 
och har läxor och prov inprincip varje dag.
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Inte så jävla mycket från skolan hela tiden. Att dom 
ens vågar säga att dom bryr sig om hur man mår är 
ett jävla skämt. Dom säger så och sen slänger dom ut 
uppgifter, presentationer o uppsatser som om dom vill 
att man ska fucking gå in i väggen. Bra jävla sätt att 
hjälpa unga som redan mår piss med att göra deras liv 
1000 gånger stressigare och öka ångest. Fyfan  
ta skolan
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Mindre perss i skolan, från både lärare men även 
föräldrar

Prata mer om olika typer av psykiska ohälsa

Att lärare och annan personal på skolan ska vara mer 
mån om hur eleverna har det, både hemma men även 
med vänner och skolan
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Lärare som ser mig, som sätter mig framför lin 
mobbare och inte tvärt om. Att lärare har någon typ 
av utbildning för att hjälpa unga med psykisk ohälsa. 
Att elever blir behandlade bra, och att man som offer 
för mobbing är den som ska få hjälp, och inte enbart 
mobbaren. Att Lärare sätter mitt mående framför 
mobbaren, för den har på nått vis valt att mobba, 
den utsatte valde aldrig det. Att det finns fler Lärare 
så de bra lärarna inte går in i väggen. Att Sverige 
typ behöver locka unga att jobba som Lärare för att 
de ska bli fler och de få Lärare som finns inte blir 
överbelastade bara för att de vill sina elevers allra 
bästa. Mina bästa Lärare under åren, har varit de som 
gått in i väggen eller liknande.
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Det hjälper väldigt mycket att ha någon som lyssnar 
eller någon kompis. Om alla skolor såg till att man hade 
minst en kompis att vara med på rasterna!
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Jag tycker att skolan ska tänka ner på grupp 
indelningar. Jag går i 8an och har inte en ändå lektion 
och inte en ändå rast ned mina kompisar på skolan…
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Jag tycker att lärare ska prata mer självmord och 
mobbning mycket mer i skolorna och att lärarna ska 
lyssna mer på elever när de berättar att de blivit att 
de blivit utsatta för mobbning så att barn känner sig 
trygga för att jag tror att de flesta som tar självmord 
gör det för att de känner att ingen brytt sig om de eller 
hjälpt de som tillexempel lärare så samhället måste ta 
mobbning mer seriöst



279

Skolan hade kunnat göra mycket mer skillnad i mitt 
liv. När jag mådde dåligt i skolan och var borta mycket, 
var ”sjuk”, så var det ingen som kollade upp varför jag 
var borta. Vad det berodde på. Det var bara OK att jag 
stannade hemma trots att min framtid försämrades 
dagligen. Nu som vuxen försöker jag prata om att jag 
mår dåligt, men när jag ska träffa en psykolog om det 
så gör dom det bara för att det är deras jobb.. Känns 
påtvingat och som att dom egentligen inte bryr sig. Om 
jag missar en tid så kollar dom inte upp varför jag är 
borta, jag kanske tog mitt liv så att det är anledningen. 
Eller mår för dåligt psykiskt för att ta mig dit.
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jag tycker att psykisk ohälsa borde talas mer om i 
skolan. jag ser ofta människor i min klass bli retade 
av andra i klassen. en elev kallar en annan ”tjockscar” 
och ingen lärare säger emot och ingen elev vågar säga 
emot. lärare säger alltid ”berätta för en lärare” men 
då kallas man en ”snitch”. varje dag hör jag taskiga 
saker i klassrummet, minst 10 gånger och ingen säger 
emot, ingen står upp för sig själv eller andra, ens inte 
jag vågar. i början av skolåret kallade en kille mig tjock 
men ”det var bara ett skämt”, han visste aldrig att 
det ledde till att jag slutade äta, oftast ingen frukost 
eller lunch och jag får nu mycket skuldkänslor av att 
äta för mycket. skolan måste ta tag i det här och inte 
bara min skola utan alla skolor. på min förra skola 
anklagades jag för mycket falska saker vilket ledde 
till skuldkänslor och att inte kunna lita på andra. jag 
tycker att en stor anledning till psykisk ohälsa  
är skolan.
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Jag har lidit av psykisk ohälsa sen 7an på högstadiet, 
man blev indelad i nya klasser och man skulle knyta 
nya band. Jag som inte är så jätte på när det kommer 
till nya hamnade utanför. Jag blev tillslut ensam, jag 
gick in till toan och satt där tills rasten var slut, även 
när det var mat. Fick min första panikångestattack 
inne i matsalen då vi hade haft ett prov innan och jag 
kom lite senare, det fanns inga platser kvar där mina 
klasskamrater satt och det var fullt nästan överallt så 
jag fick sätta mig vid ett annat bord där jag fick sitta 
alldeles själv. Kände hur ljuden från alla elever höjdes 
och blev jätte höga och jag kände mig så otroligt liten. 
Jag kunde höra hur alla pratade och det var som att 
alla blickar och allt prat var om mig, vilket det inte var 
men jag kände mig så liten och ensam. Efteråt gick jag 
in till toan och började stor gråta, kollade i spegeln och 
det var som att någon talade till mig och berättade hur 
värdelös och ful jag var. Att jag inte var värd något och 
ingen tyckte om mig.

Jag har haft hjärnspöken, ångest, panikattacker, 
självmordstankar och känt mig ensam i snart 6 år. 
Jag önskar ingen detta, att känna sig otillräcklig och 
värdelös tär så otroligt mycket på mig. Jag skulle 
önska att framför allt lärare får kunskap i psykisk 
ohälsa, att lärare tar en på allvar när man berättar 
om hur man mår, lyssnar och inte bara nonchalerar. 
Det skulle vara ett krav att som lärare ska man ha en 
utbildning inom ämnet då det är så många unga som 
har det jobbigt. Kan man inte ha någon som föreläser 
på skolor om psykisk ohälsa? Det skulle kanske också 
vara bra om man kan ha olika aktiviteter där man 
samarbetar och blir mer ihopsatta. Kanske skulle det 
finnas några personer som ser till att ingen lämnas 
utanför och blir ensam.

Jag hoppas nån dag att jag vaknar upp och känner mig 
lycklig för att få leva, att jag känner mig bra och inte 
lider av psykisk ohälsa. Jag hoppas också att en vacker 
dag så är psykisk ohälsa inte något som finns bland 
människor, åh det skulle vara så fantastiskt att se på 
statistiken att det inte finns bland oss.
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Prata mer om sexuellt ofredande / våldtäkt i skolan 
och om samtycke
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Jag fattar inte varför man måste vara Bäst på allt för 
att kunna säkerställa sin drömubildning  
efter gymnasiet…
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Pressen i skolan är för hög
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Jag orkar inte med distansundervisning!
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Skapa en skola där man faktiskt vill lära sig och 
slipper gå ämnen som man hatar i flera för att 
regeringen tycker de är en bra ide när de inte finns 
någon användning för det i vårt samhälle
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All stress för skolan och läxor. Känns som hela ens 
dagar går åt plugget och att man inte har någon tid till 
att vila eller göra något fritidsintresse utan att  
stressa sönder.
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Lärare måste hitta ett riktigt system för att hålla koll 
på prov. Distans eller inte, vi ska ha 4 stycken prov 
samma vecka plus inlämningar det är helt orimligt. 
Och inte bara prov, glosor, förhör, läxor borde också 
finnas gränser på hur mycket stress en vecka kan ha.
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Skolan måste ändras, det är FÖR högt tempo o så jävla 
stressigt. Jag har alltid haft lätt för skolan och tycker 
ändå det är stressigt. Vad tycker då inte sånna som 
har svårt med skolan, de måste vara så stressade och 
måste kämpa så jävla hårt, de måste stressa ihjäl sig. 
Alla är stressade hela tiden. Två-tre prov i veckan blir 
för mycket. Varför ska alla lära sig om allt så detaljerat 
liksom, varför ska nån som vill bli lastbilschaufför 
veta hur färgblindhet ärvs?? Eller varför ska en som 
vill jobba inom typ vården kunna namnge filosofer 
som bidrog till franska revolutionen? Eller varför ska 
hen som brinner för mänskliga rättigheter eller miljön 
och vill förändra världen kunna orientera sig i okända 
miljöer PÅ TID, hålla takten, kunna sticka, veta hur 
sömn påverkar oss, veta hur man räknar ut vilken 
den högsta höjd som man kan koka ett ägg på? Ingen 
mår bra av mycket stress och onödigt höga krav. 7-9 
är ett rent jävla helvete även fast man har vänner, bra 
lokaler, bra skolmat och trevliga lärare. Stressen och 
pressen förstör allt som är positivt.
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Jag vill slippa stressen av att misslyckas på prov
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Mer förståelse från lärare när jag säger att jag inte 
mår bra
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En skola som tar mina problem på allvar och ett 
samhälle som inte tar i från mig karriärs möjligheter 
på grund av min asperger.
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Jag drabbades av anorexi i nian pga bland annat 
stressen kring betyg. Lärare säger att de bryr sig men 
egentligen känns det bara som om de bryr sig om att 
få oss att fungera nog för att gå ut med en hög merit. 
Lärare är inte alls kunniga kring psykisk ohälsa, och 
de lyssnade inte på någon som berättade hur mycket 
stress vi var under. Jag hoppas inte att någon annan 
ska behöva bli underviktig för att bli lyssnad på. Ingen 
annan ska behöva frysa och vägra lunchen för att en 
vuxen kanske ska fråga hur man mår. 

Halva nian var jag rädd för framtiden, för att min 
studie-och yrkesvägledare sa att jag troligtvis inte 
kommer att få bra betyg. Hon talade om för oss att vi 
inte skulle sikta lika högt som vi gjorde men hon var 
bara ”realistisk”. Jag gick ut med 332,5 i merit, inte 
på grund av, utan trots ”stödet” som jag fick. Jag anser 
att lärare borde få en mer omfattande utbildning kring 
psykisk ohälsa. Det räcker inte att de frågar hur vi 
mår lite ibland och glömmer bort sekunden senare. 

Dessutom finns det en kurator på de flesta skolorna, 
men ingen går dit pga stigmat och att man känner 
sig osäker. Jag tror att detta skulle förbättras om alla 
skulle få en personlig introduktion till kuratorn. Tack 
för allt ni gör!
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Pressen i skolan är så stor, dom tror bara för att vi går 
i gymnasiet så klarar vi allt. Jag är bara 17 år.
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Pressen i skolan måste bort. I denna pandemi så måste 
gymnasieeleverna få mer hjälp eller få komma tillbaka 
till skolan. Vi mår så dåligt över att sitta ensamma 
hemma framför en dator varje dag och när pressen 
över att prestera bra i skolan efter samma krav som 
tidigare elever men med helt andra förutsättningar 
adderas, så orkar vi helt enkelt inte. Vi måste antingen 
få komma tillbaka till skolan nu eller så får regeringen 
göra det som Sveriges elevkårer har lyft.
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Har ingen att prata med när jag får panikångest, 
jag känner stor press från att prestera i skolan men 
Corona gör det svårt.
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Byt ut allt vi lär oss och hur vi lär oss. Ingen mår 
bra av att ha prov varje vecka på massa gammala 
och onödiga grejer. Jag behöver lära mig hur jag tar 
hand om mig själv och min familj och hur jag betalar 
räkningar. Inte vem någon gammal krigshjälte eller 
vem våran kung var för 200 är sedan
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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 anpassning, inte bara för att få godkänt i skolan 
utan för att få de betyg de vill ha.
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Jag tycker att det är mycket press i skolan. Jag är en 
sådan som tidigare tyckt mycket om skolan men nu 
när jag börjat gymnasiet så associerar jag bara skolan 
med en massa stress. Har nog aldrig varit så stressad i 
mitt liv förut, vi har för mycket prov och läxor och gör 
nästan mer utanför skolan än på lektionerna. Jag gör 
samtidigt också en elitsatsning i min idrott och måste 
träna varje dag men eftersom skolan lägger överdrivet 
mycket läxor och prov samtidigt så är det enda jag gör 
nu i livet att plugga och träna. Hinner aldrig träffa 
kompisar och knappt vara med familj, på loven och 
helgerna blir jag så glad för då kan jag återhämta mig 
och göra det som jag tycker är så kul som att tävla och 
träna massor, men pga av skolan så måste jag plugga 
varje dag på lovet. Nu är det sportlov och jag har 
hittills inte vilat en enda stund, när jag inte tränar som 
jag tycker är så kul så pluggar jag till 5 olika prov just 
nu på lovet. Dessa prov ska jag ha direkt efter lovet och 
detta gör mig så stressat och ledsen då jag inte hinner 
få något lov. Dessutom har jag prestationsångest och 
då känns det bara ännu värre. Jag skulle önska att de 
svenska gymnasieskolorna tonar ner antalet läxor och 
prov och försöker ta mer hänsyn till eleverna fritid. 
Jag går naturvetenskapsprogrammet och innan hade 
jag en fritid utöver min idrott men nu har jag inte 
längre det och mår jättedåligt över detta, sover sämre 
och pluggar ihjäl mig.
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Jag önskar att skolans lärare faktiskt brydde sig om 
hur skit eleverna mår.
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Jag märker på mig själv och andra ungdomar i min 
närhet att skolan tär på dem. Lärare, rektorer och 
kuratorer måste sammarbeta! Planeringen är illa. 
Lärare måste planera tillsammans, de flesta uppsatser 
och prov kommer i samma perioder och det blir helt 
enkelt för mycket. Hela fascineringen med att lära 
sig nya saker försvinner. Istället sätts vi elever i ett 
system, det håller inte. Vi som elever har med våra 
föräldrar samtal om hur det går för oss i skolan men 
vart finns elevernas chans att kritisera lärarna? Även 
eleverna måste kunna säga vad lärarna skall kunna 
göra bättre. Man kan inte utgå från en mall och anta 
att alla elever passar in.
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Ett finnande för elever i skolan. En förståelse för den 
svåra ålder man ska ta sig igenom som ungdom under 
skolans tid. Och närvarandet av en förstående och 
prestigelös dedikation till elevernas välmående!
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Skolan och skolpressen är alldeles för stor. Lärarna tar 
en inte på allvar när man säger att det är för mycket. 
Det är inte förens man sicktas mellan olika kuratorer 
flera gånger någon lärare på skolan faktiskt tar en på 
allvar. Vi har många obehöriga lärare Som inte kan 
lära ut och det ökar bara stressen eftersom att ingen 
förstår då. Sen är det dedär med ”kompisar” en del kan 
vara riktigt elaka och skämta om saker som inte alls 
är kul och alla snackar skit om alla.
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Jag tycker att lärare i skolan inte bryr sig om oss 
elever och förväntar sig att vi ska göra läxor utifrån 
instruktioner som man själv inte fattar ibland. På 
grund av det så har jag fått prestationsångest, känner 
mig själv och dum eftersom jag inte kan göra läxor 
i tid, ger upp. Nu efter några år så fick jag uppleva 
effekten av detta och har depression. Många av oss är 
introverta och vågar inte fråga om hjälp och det gör 
det ännu värre för oss psykiskt. Lösningen till detta 
enligt mig skulle vara om vi pratade med kurator/
skolsköterska minst en gång i månaden eller per 
termin till och med om sitt välmående då på min förra 
skola var kuratorn i skolan en gång i veckan och hade 
inte så mycket tid som skulle faktiskt hjälpa oss mer än 
till exempel en utflykt som ändå organiseras minst en 
gång per termin. Tack för mig
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Läxor borde förbjudas då dessa leder till att man 
varken kan slappna av i skolan eller på fritiden 
NÅGONSIN. Antingen måste man göra en läxa eller så 
oroar man sig över en läxa man inte har gjort ännu 
eller som man kommer få. Dessutom borde seminarium, 
tal och redovisningar etc klassas som prov. Dessa är 
precis lika jobbiga att genomföra och behöver minst lika 
mycket energi och tid att förbereda som ett prov, och 
när skolan sedan lägger in 3 prov till under samma 
vecka då ”seminarium etc inte är prov” bryter man 
bara ihop.



306

Låt inte oss ungdomar gå i skolan med en konstant 
ångest över om vi kommer smitta våra nära, lär 
istället ut alla lärare i landet om hur man faktiskt 
gör distansundervisning så att eleverna kan få en bra 
utbildning även hemifrån
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Skolan pressar en för mycket, barn och unga ska inte 
behöva känna stressen växa dag för dag



308

Jag hatar sådan lärare som ger en stora skriv 
uppgifter och om EN elev är klar så tror läraren att 
ALLA är klara, jag blir såååå stressad av det
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Att absolut inte göra gymnasiet till obligatorisk. Om 
man gör det så kommer pressen öka och man måste 
läsa vidare för att skilja sig från mängden. 

Gymnasiet är inte för alla, för alla vill/orkar inte och 
om man blir tvungen och då misslyckas med betyg så 
kommer den psykiska ohälsan smygande.
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Det är för mycket press på oss i skolan, vi måste få 
mer hjälp
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Min mentala hälsa har gått upp och ner i flera års tid 
och mycket på grund av skolan. Under ca ett års tid 
drabbades jag av självmordstankar, ingen livslust och 
jag kom hem och grät nästan varje dag efter skolan. 
Jag har sen dess läkt från de tankarna men märker 
hur min mentala hälsa börjar bli delge igen men denna 
gång på grund av stress. Jag är så stressad att jag i 
över 2 månader har gått runt och mått illa och orkar 
knappt ta mig utanför dörren längre. Allt är jobbigt och 
jag gillar distansundervisningen för då kan jag bara 
vara hemma. Jag har ångest över att gå till skolan och 
börjar snart tro att jag kommer gå in i väggen för jag 
är så stressad och jag har inte ens hunnit fylla 18 år. 
Det ska inte vara normalt att bli utbränd i tonåren!
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Minska stressen med läxor och prov. Vi har lärare som 
förväntar sig att vi ska skriva STORA prov med massor 
av utvecklande A frågor som vi ska skriva på 40 
min, det är helt omöjligt! Vi har också lärare som har 
samma prov till alla elever och har haft i flera år. Det 
innebär att typ 70% av klassen redan har alla frågor 
och svar. Men om man är en sån person som alldrig 
får frågorna så sätter det stor press på en eftersom 
läraren då tycker att man är mycket sämre än alla 
andra. Men egentligen så är man inte det utan det 
är bara så att alla andra redan hade sätt svaren och 
frågorna. En annan sak som sätter stor press är sanna 
lärare som grundar hela betyget på ETT prov man har. 
Då blir pressen så himla stor och om man då råkar ha 
en dålig dag så sänks kanske hela betyget.  
Det hände mig!
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Väldigt mycket duktig flicka-ångest, så långt man 
kan minnas. Känslan av att bli värderad för sina 
prestationer och ingenting annat. Var lite annorlunda 
och pratade ganska mycket hela grundskolan, kunde 
hamna i en del diskussioner med lärare och kände mig 
som en outsider i skolan oavsett hur många kompisar 
man hade. Det var som att man inte förstod hur någon 
annan i ens ålder resonerade, och jag blev jätterastlös 
i skolan. Kände mig ganska ostimulerad och ensam. 
Jag tror att det hade varit annorlunda om det var 
en annan attityd i klassrummen - en där man inte 
behövde hävda sig mot killarna utan att hamna i bråk, 
visa sitt ansvarsfullaste jag för läraren för betygen och 
samtidigt försöka få alla att tycka om en, så man inte 
såg ensam och dum ut. Jag förstod nog aldrig hur jag 
skulle göra allt det där.
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Jag är trött på skolan, all press och stress. 
Betygsystemen är helt uppbyggda på för höga krav. 
Gör om skolan så att det blir mindre stress. Börja 
också ta psykisk ohälsa på allvar. Idag är det som alla 
går runt och säger att de mår dåligt men inget görs 
för att för hindra det. Börja prata om psykisk ohälsa 
som ett samhälls problem för det är vad det är. Börja 
prata om hur ångest, stress, depression påverkar 
kroppen. Prata om hur man kan få hjälp. Skapa en 
reaktion och en förändrig. Allt för många idag mår 
dåligt utan att berätta det för att man unte blir tagen 
på allvar eller för att man blir sedd som att man bara 
vill ha uppmärksamhet. Bryt normerna prata om det 
och prata om hur man kommer bort från det. Skapa 
förändringar i samhället för att få så många som 
möjligt att må bra. Livet är tufft nog som ung utan 
all press från samhället. Hjälp de som behöver hjälp. 
Kasta ljus på alla mörker tal i Sverige som mår dåligt. 
Bryt normerna om att man ska må bra och inte ha 
några känslor. Hjälp oss unga som har mått dåligt 
och förebygg framtida besvär som kan orsaka psykisk 
ohälsa. Vi är trötta på att leva i en värld där allt man 
hör är negativt. Gör förändringar till det  
positiva. Snälla!
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Varför kan vi inte prata mer om psykisk ohälsa i 
skolan? Och varför borde vi inte prata om det med 
andra människor om hur vi mår?
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Det känns som varje dag är likadan,

Kämpar mitt bästa i skolan men det verkar alltid som 
att allt man gör är skit. Dom slänger på mer och mer 
uppgifter som gör att jag får ångest. Jag mår bra när 
jag är med min kille dock för han tar bort all den där 
ångesten och tankarna men när jag är själv så kommer 
dom igen. Har försökt prata med skolan om allt, kan 
t.ex. inte delta i idrotten som alla andra för att jag 
lider av anorexi, är frisk på vågen men inte i huvudet 
och under stress och ångest får jag alltid återfall. Att 
träna och va med på jumpan triggar mig mest och det 
vet mina föräldrar om och vi har försökt anpassa den 
för mig men dom lyssnar inte. Allt blir för mycket och 
det känns som ingen förstår. Ja, jag har gått till bup 
sen jag var 12 jag har testat många olika psykologer 
och jag är nu 17 och inget har hjälpt. Min bup är 
bedömd att vara den sämsta bup i Sverige och det är 
dom verkligen. Dom går inte ens att få tag på om du 
inte jagat dom i en månad oavsätt om du är inskriven 
där. Det ända som faktist har hjälpt mig är min kille, 
min bästavän, och min familj. Men jag har fortfarande 
svåra problem med ångest och får tankar hela tiden 
när jag är själv nästan. 
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Att alla lärare måste ge möjlighet att göra muntliga 
redovisningar och hålla tal enbart för dem. Många 
tror jag tycker det är väldigt jobbigt och jag tror det 
skulle hjälpa om skolverket skulle kräva att lärare gav 
den möjligheten. Idrott tror jag också är ett ämne som 
behöver vissa åtgärder för jag tror många tycker det är 
psykiskt jobbigt men exakt vilka åtgärder som behövs 
vet jag inte
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Pressen i skolan är alltför hög idag jämfört med förr. 
Det medför mycket stress och man hamnar i ett 
”prestige mode” som inte är så hälsosamt egentligen 
för att mycket av det normala i vardagen hamnar åt 
sidan då man prioriterar skolan för fullt. Saker som 
promenader, träning, aktiviteter, vänner och att vara 
med familjen.
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Skolsystemet förstör ungar. Har flera kompisar som 
har fryst sina betyg på grund av utbrändhet. Vi sliter 
dagligen under pressen att vi måste bli något och 
majoriteten av tiden går det inte äns att äta lunchen 
i skolan. Jag sitter och har självordstankar över min 
relation med min kompisar i skolan pga en toxic skol 
miljö. Vi är ugdomet vi har ingen respekt för lärarna 
när det inte finns riktiga konsekvenser. Det blir inte 
bättre när lärarna är rädda för oss och för trötta för 
att bry sig
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Det som går runt i mitt huvud varje dag är rädslan av 
att misslyckas. Lärare pressar mig varje dag och säger 
att de förväntar oss att vi alla ska gå ut med alla A. 
Stressen som de bygger upp gör så att jag presterar 
dåligt på proven vilket gör så att jag blir ännu mer 
stressad över mina betyg. Allt detta gör så att jag sover 
dåligt och hatar mig själv. Jag sjukanmäler mig från 
skolan för jag orkar inte kliva upp ur sängen. Vilket 
gör så jag missar ännu mer och blir ännu mer stressad. 
Samtidigt som detta känner jag att jag måste träna, 
äta nyttigt och gå ner i vikt för att jag är tjock. Men 
att jag är hemma eller att jag har haft en dålig dag i 
skolan gör att jag stress äter. Varje gång jag har gjort 
det så blir jag så jävla arg på mig själv för att jag måste 
verkligen tappa kilon till sommaren. Jag känner även 
att jag bara har dåliga vänner som säger elak saker 
på skämt hela tiden. Det tär på mitt självförtroende 
och jag känner mig så himla ledsen. Det här är vad jag 
känner att livet för en tonåring är helt jävla pissigt!



321

Jag har många gånger känt mig hjälplös. Känt mig 
pressad och stressad. Oftast har denna stress och 
ångest kommit från skolans höga standards och de 
oändliga uppgifterna. Jag skulle verkligen tycka att för 
att make a better day för mig så skulle jag uppskatta 
om lärare och skolledningar fick lära sig om hur vi 
unga faktiskt ofta har det. Och att den press som dom 
lägger på oss ofta triggar igång jobbiga tankar och 
en stressad tillvaro. Jag skulle även uppskatta om ni 
vuxna i samhället hade tagit er tiden att förstå våran 
situation och att det viktigaste här i livet faktiskt 
bara är att vara kvar i det. Att man inte ska behöva 
överleva sitt liv, utan att man får leva det med lust och 
glädje. Ingen här i världen vet vad som kommer ske 
när allt tar slut, men oavsett vad som händer så borde 
vi få ta vara på våran egen livstid, och få fylla den 
med positivitet. Jag tycker också att det är viktigt att 
vi unga får uttrycka våra intressen och passioner utan 
att bli nedtrampade. Ungas psykiska ohälsa är inte ett 
personligt problem, det är ett samhällsproblem och en 
förvändning behövs.
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Jag önskar att skolan skulle passa alla så att alla kan 
må bra och lära sig. Min depression och ångest blir 
mycket värre av skolan och har gått in i väggen flera 
gånger på grund av stress.
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Lärare som bryr sig. Så många gånger har jag hlrt 
lärare och rektorer säga ”säg till oss vad ni vill att vi 
ska göra för att göra saker bättre för er”, men ändå 
möts man nästintill av hån för det man har att säga. 
Jag gick i 3 år i en skola där i princip hela min klass 
var elaka, och uttryckte sig rasistiskt, homofobiskt, 
transfobiskt, antisemitiskt etc. Nästan ingen brydde sig. 
Jag mådde konstant dåligt de tre åren i skolan. I nästa 
skola, gymnasiet, kommer nu efter 3 år ca 43% av 
klassen inte kunna få en examen pga att många mår 
så dåligt att de inte kan ta tag i skolarbetet eöler ens ta 
sig till skolan. Lärare och rektor ber oss att säga vad 
de kan göra bättre, men så fort vi säger något säger de 
emot oss. Det är orättvist.
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Skola ställer så jävla mycket krav. Jag orkqr inte med 
att gå i skolan 7 timmar om dafen och ändå behöva 
gå hem o plugga i 4 timmar till varje kväll för att få 
tillräckligt bra betyg. Känslan av att bli bedömd och 
betygsatt för varenda steg man tar. Man får inte göra 
fel man måste vara perfekt.
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Jag tycker skolan är jättetråkig. Jag är en tjej med 
ADHD och har en farsa som jag verkligen inte klickar 
med. Skolan är tråkig, jobbig och jag vet att jag måste 
göra allt de vill att vi ska men det gör jag inte.
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Det var inte skolan i sig som gjorde mig deprimerad, 
men skolan var en del i det.

Skoltimmarna ökar och ökar för varje årskurs. I 
högstadiet tillkommer betygspress för att komma in 
på gymnasiet. Allt detta samtidigt som våra psyken är 
som mest sköra. 

Vi mår redan dåligt, över kärleksproblem, bråk med 
vänner och bråk med familjen. Vi orkar inte ha den 
svåra pressen från skolan ovanpå det. Vi är barn, 
vi tillåts inte dricka läsk på skolan för att det är 
mycket socker i men samtidigt förväntas vi klara åtta 
timmar studier i skolan plus en hel del egna studier 
på ”fritiden”. Vi är barn, låt oss vara barn ett tag till, 
snälla. Sparka inte på den som redan ligger



327

Skolan hjälper inte mig, jag har ingen motivation och 
min depression och ångest hjälper inte. Jag har ingen. 
Det ända jag har önskat mig sedan jag var 10 var för 
o bli glad. Jag är 17 nu och mina vänner och familj 
förstår inte att depression tar över en och att jag inte 
har nåt val I det.
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Att folk i min klass och skola slutar säga homofobiska 
kommentarer och rape jokes
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Jag önskar att skolan hade haft större förstående för 
min psykiska ohälsa då jag var deprimerad, så att 
skoldagen hade kunnat anpassats för att prioritera mitt 
mående. Elever med depression eller andra liknande 
problem måste få en lättad arbetsbörda, för att kunna 
fokusera på sin hälsa först.
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Under distansundervisningen så är det svårare att 
jobba utan direkt vägledning av en lärare, men ändå så 
har de högre krav och det blir för mycket. De säger att 
eftersom vi har distans så kan vi inte göra proven så 
de skjuts upp tills vi är tillbaka på skolan. Men hur går 
det? Ska vi ha ALLA prov då? Vi behöver få lärarna 
och andra vuxna att förstå att det ör svårare under 
distansundervisningen och de behöver förstå att vissa 
uppgifter kanske tar längre tid nu än de hade gjort på 
skolan. 

Sedan måste vi VERKLIGEN försöka skapa ett tryggt 
samhälle. Jag som kvinna kan säga att jag ALDRIG 
känner mig säker ute på stan. Varken om det är 
morgon, dag eller kväll. Jag behöver alltid någon med 
mig eller prata i telefonen. Detta beror inte på att jag 
blivit utsatt för något(än), det beror på samhället vi 
lever i idag och jag hoppas verkligen det kan förändras.
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Gymnasiet är inte uppbygd på rätt sätt, så många 
onödiga uppgifter vi gör vilket inte leder nån vart. 
Proverna är för nära varandra vilket skapar en enorm 
press på mig och stressen man får liknar PSTD men 
lagligt. Fritiden jag hade, är nu borta, man hinner 
inte göra det man vill på fritiden, som t.ex. träna eller 
hänga med vänner. En sak jag ska säga är att skolan 
gör så att man blir en hamster som ska springa hjulet 
hela mitt liv, vakna kl 8 åk till jobbet, vara hemma 
kl 17, äta och sova sen börjar dagen om och cyckeln 
fortsätter. Jag kan inte sluta tänka på vad jag ska 
göra efter gymnasiet, pga att alla som går till skolan 
och gymnasiet tänker bara på att få examen, men 
efter det så vet de inte vart de ska vart, de vet inte 
vilket steg man ska ta efter man har fått ”Pappret”. 
Visst utbildning är viktigt, men det är inte allt inom 
samhället och jag kände det när jag träffade en person 
som gick i ett av de lägsta meriterna gymnasium, 
vilket jag misstog och trodde och tyckte att han inte 
var så smart.Men efter att ha lärt känna honom 
fick jag redan på att han vara väldigt inne i aktier 
och han hade tjänat ganska mycket. Detta fick mig o 
inse att skolan är inte allt och människor borde inte 
rankas på hur smarta eller bra de är i skolan som 
sedan ska bestämma deras liv. Albert einstein” Om du 
dömer en fisk på dess möjlighet att den ska klättra ett 
träd, kommer den alltid att tro att den är misslyckad 
och dum” Men man glömmer att alla har dess egna 
kunskaper, och skola är bara gjord som One size fits 
all. Hoppas den som läser detta lyckas i livet och är 
lycklig för i slutändan är det ända som räknas. Ta vara 
på tiden och var med de du älskar för livet är kort…..
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Stoppa grupptryck och ta bort distanslektionerna



333

Helt klart pressen ifrån skolan, jag är 21år och pluggar 
nu på KomVux. Jag har alltid haft det väldigt tufft i 
skolan då den är så ”fyrkantig. För att jag ska klara 
av skolan i dagsläget så gäller mediciner och psykolog 
kontakt vilket som ni hör är helt absurt. En friare, 
enklare och individ anpassad skolform krävs för  
dagens ungdomar.



334

Skolan borde inte bara vara anpassad efter ”normla” 
människor, dom borde anpassa den efter oss som har 
adhd autism och andra diagnoser som gör vardagen 
jobbig eftersom vi inte fungerar som alla andra



335

Stressen och pressen på oss ungdomar gör oss bara 
sämre rustade för framtiden. Vi kan inte ha samma 
skolsystem som vi har haft i 50 år när världen har 
förändrats så mycket under den tiden. Skolan gör för 
lite och på fel ställen. Följ våra grannländer och gör 
skolan mer trygg och rättvis för alla. Snälla.



336

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.



337

Remformerat skol system



338

Kvalitet > kvantitet.  Jag känner att det är för många 
inlämningar i mina gymnasiekurser. Jag hinner inte 
med att göra allt i tid och ha ett liv utanför skolan. 
Man känner konstant att man inte är bra nog då man 
ligger efter hur mycket man än pluggar. Jag lämnar 
hellre in mindre betygsunderlag och hinner fokusera 
på mitt arbetes kvalitet. KVALITET ÖVER KVANTITET!! 
Med färre uppgifter skulle jag vara mindre stressad 
och göra bättre ifrån mig. Har man för mycket slarvar 
man ju för att sedan övergå till nästa uppgift. Då 
handlar det om att beta av dem och inte att lära sig. 
Det känns ofta som att gymnasieåren i stort bara 
behöver betas av och att man på sätt och vis missar 
dem om man som jag strävar efter höga betyg. Det hela 
känns rätt lönlöst och motivationen blir väldigt låg…



339

Obligatorisk träff med kurator på skolan för alla elever! 
Precis som man har med skolsyster. Kan hjälpa att 
minska stigmat med att faktiskt gå och prata. 

Samt att alla lärare får någon slags grundutbildning 
om psykisk ohälsa. Har mött så många dömande och 
utstöttande lärare, som direkt trodde att jag skolkade 
för ignorans och inte för psykisk ohälsa. Vilket 
straffade hela min skolgång och upplevelse av den. 

Mer förstående och öppna lärare som kan fånga upp 
elever, inte få de att dra sig undan ännu mer. Att dom 
ska klara se förbi stereotyperna och förstå att man 
aldrig vet vad som kan ligga bakom. Även viktigt i 
gymnasium och inte bara grundskola.



340

Pressen i skolan och från föräldrar är för stor. Syskon 
är inte samma person.

Jag har sån brutal ångest för gymnasiearbetet som 
man har i gymnasiet.



341

Skolan, pressen på betyg och stressen i alla ämnen. 
Hur kan vi förväntas kunna och lära oss alla ämnen 
samtidigt med den stressen och pressen vi får på oss. 
Elever vittnar dagligen om hur dåligt dom mår pga 
skolan men ingen gör något. Alla lyssnar i tystnad.



342

Stressen av skolan tar verkligen kol på mig, varje 
kväll får blir jag så utmattad att jag bara vill gråta. 
Varje dag får vi massa uppgifter och för mig blir det 
skitjobbigt eftersom ju mer skolarbete jag har ju mindre 
klarar jag av att göra. Jag har också svårt att hitta 
en studieteknik som fungerar för mig och det slutar 
alltid med att jag inte göra nånting. Jag tycker lärarna 
måste samarbeta med varandra även om dom ämnena 
som dom lär ut inte rör varandra. Dels så kan det vara 
så att på historian lär vi oss om samma sak som på 
samhällskunskapen, men också att dom måste veta 
hur mycket läxor dom andra lärarna ger ut för att 
kunna begränsa och anpassa mängden läxor som ges 
ut. Men det jag i slutändan vill säga är att skolan gör 
mig deprimerad, jag kan inte göra något annat än att 
tänka på hur mycket skolarbete jag måste göra och 
liknande. Men så ska inte skolan vara, skolan ska vara 
en trygg plats där man ska vilja lära sig mer saker och 
bli inspirerad av lärarna att hitta sin egna gnista om 
ni förstår. Inte en plats som man tycker det är jobbigt 
att gå till och behöva analysera och komma fram till 
avancerade svar för att nå ett A+.



343

Skänk pengar till utbildning av skolkuratorer, de är 
ofta inte så bra som man kan önska.



344

Distansundervisningen i gymnasiet får mig att tappa 
intresset helt och betygen störtdyker



345

Skolan är löjligt pressande och bör tänkas om. Lärares 
jobb är inte bara att lära ut, utsn även att vara där för 
sina elever.



346

Skolan kommer ta kål på mig innan något annat får 
chansen om systemet fortsätter som det ser ut nu.



347

Pressen av att förväntas ligga på topp konstant både 
i skolan och i allmänhet är något som tär på psyket. 
Att behöva vara något man egentligen inte är för att bli 
uppskattad av folk i ens närhet. Det kan vara i skolan, 
på jobbet osv. Särskilt nu när livet inte är lika fritt 
som det en gång var så tror lärare och andra att man 
fortfarande ska prestera på samma nivå men det är 
inte så lätt när man inte får bryta av med att umgås 
med vänner på samma sätt som innan. Nu ägnas dom 
stunderna mest åt att vara själv vilket många inte mår 
så bra av.

Tack!



348

Jag får panikångest bara av att tänka på skolan. Har 
alltid tyckt att skolan varit jobbigt, men nu ör det värre 
än någonsin. Har inte gått till skolan på tre veckor, 
haft distans istället, knappt klarat det för att ångesten 
har varit för stor. Pressen från skolan är inte hållbar, 
vi stressar ihjäl oss. Vi blir sjuka både psykiskt och 
fysiskt till följd av detta. Skolan är inte längre en plats 
för lärande, det är en plats där man känner så mycket 
press att man inte kan prestera. Prestationsångest, 
stress, ångest, press är bara några av de saker jag 
tänker på när det gäller skolan.



349

Jag känner stress inför grundutbildningen, jag vill 
verkligen inte, önskar det vore valfritt. Ingen borde 
göra något man blir tvingad till!



350

Skolan måste bli bättre på att hantera barn med 
neurologiska sjukdomar. Som jag med adhd, skolan 
funkade aldrig eftersom det aldrig fanns något stöd. 
Men nu när jag jobbar är allt så mycket bättre.



351

Jag har under hela min skolgång blivit mobbad, utfryst 
och förminskad av både lärare och klasskamrater. 
För att jag är homosexuell. Alla åren ledde till en djup 
depression jag fortfarande inte tagit mig ifrån. Vi måste 
se till att skolan är en säker plats. Där lärare finns 
där för att informera och stötta elever, oavsett hur litet 
problem man står inför. Finns inga förebilder under de 
mest kritiska åren i ens liv, finns inget liv.



352

Den enorma betygsstressen måste försvinna



353

Jag går på en bra skola nu men när jag gick i 
grundskolan så kunde lärarna inte hjälpa en så att 
man förstod, men högstadiet var jobbigast för mig för 
jag fick inte den hjälp jag behövde så jag började må 
dåligt och jag vill inte att andra ska gå igenom  
samma sak



354

Jag tycker att skolan borde lära ut hur man hanterar 
stress och man borde lära sig mer om psykisk ohälsa 
i skolan. Jag vill lära mig hur man planerar för att 
minska stress och prestationsångest



355

Folk måste utbildas!!! Precis som det är viktigt med att 
lära sig om fysisk hälsa är det precis lika viktigt om 
inte mer viktigt att lära sig om psykisk hälsa. Och inte 
bara ”har du bra fysisk hälsa mår du bra psykiskt” för 
det är inte sant någonstans. Att i skolan lära sig om 
psykisk hälsa och ohälsa skulle kunna rädda så många 
liv. Man säger att man lär sig om relion för att ha 
förståelse för varför andra gör som dem gör. Likadant 
skulle behövas med psykisk ohälsa för det är jbte bara 
dem drabbade som drabbas utav okunskap utav även 
dem runt inringd som. Knte iver hur dem ska  
hantera det



356

Vi måste prata mer om det i skolan och lära oss vad 
de innebär redan i en ung ålder. Personligen fattade 
jag inte att stress och psykisk ohälsa började ta över 
mitt liv förens de var försent. Hade någon, någonstans 
förklarat för min hur hjärnan fungerar och hur stress 
kan forma sig in i beteendet hade jag varit medveten 
om de tecken som fanns överallt i min vardag. De var 
tillslut som att jag slog in i väggen och en våg av dåligt 
mående kom bara över någon dag. Jag visste inte då 
att mitt beteende de senaste 3 åren var anledningen till 
detta. Vi lever i ett samhälle där vi lär oss om antika 
rom och hur man täljer en kniv. Men ingenstans har 
vi lärt oss hur vi fungerar idag. Hur våra hjärnor 
fungerar idag. Det borde finnas med som en del av 
skolgången. Hur kan vi leva i en värld där vi lär oss 
allt, men inte om hur vi funkar? Är inte det konstigt? 
Speciellt nu när våra hjärnor utsätts för ännu mer 
stress och ingen vila (pga mobiltelefoner) är det inte 
extra viktigt då? Lärare borde också lära sig mer 
om psykisk ohälsa. Många vänner jag haft har blivit 
förlöjligade och inte tagna på allvar av lärare. De 
som har en sån stor påverkan på oss under vårt liv. 
Liksom våra viktigaste år för utveckling spenderar vi 
i majoritet i skolan. Den miljön borde då vara byggd på 
ett sätt, att vi får så bra förutsättningar som möjligt. 
En annan sak är mängden skolarbete som sker nu. Den 
måste regleras. Alla inlämningar kommer samtidigt 
och många ligger efter. Det är en sjuk stress. Det borde 
finnas något annat sätt att lägga upp skolgången på, så 
man kan fokusera på att lära sig istället för att stressa 
in en uppgift. Tror det är allt jag kan komma på. Tack 
för ert arbete. Önskar er all lycka till i framtiden / j
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Mindre prov och läxor, man blir så stressad så man 
knappt orkat någonting längre.



358

Fler kuratorer i skolan/gymnasiet och en mer 
engagerad elevhälsa. Att man inte blir hotad av 
samtalskontakten ”att föräldrarna ska kontaktas” så 
fort man lyfter en lite jobbigare tanke. Helt ärligt så 
vågar jag inte prata om min livsfilosofi för att jag är 
rädd att skolan ska kontakta mina föräldrar



359

Utbildning så alla i skolan och vuxna får veta mer om 
psykisk ohälsa.



360

Distansundervisningen får mig att må väldigt dåligt. 
Jag gråter nästan varje dag. Ibland vill jag bara ge  
upp allt



361

Skolsystemet skulle verkligen behöva fokusera mer på 
elevers välmående.



362

Jag behöver förståelse från lärare att jag som har 
ADHD tycker det är väldigt jobbigt med struktur och 
behöver tydliga instruktioner. Även mer förståelse 
generellt att alla funkar inte exakt likadant i skolan. 
Det som funkar för mig funkar kanske inte för nån 
annan i klassen! Fler resurser, fler lärare som kan 
hjälpa en privat. Typ som privatlektioner i skolan. 

Hade jag vetat allt det så hade en skoldag varit mycket 
lättare för mig.



363

Jag känner mig ganska utanför i skolan, jag har ångest 
varje dag när jag går till skolan, och den klumpen sitter 
i hela dagen.. Vill verkligen inte ha denna klump  
i magen



364

Ungas hälsa måste tas på alvar. Speciellt på skolar och 
skolkurator. Känner att skolkuratorn inte tar allt på 
alvar och lämnar, glömmer barnen/ungdomarna.

Att få in mer stöd gruppen och stöd aktiviteter där man 
kan om man vill prata högt om att man mår dåligt av 
olika anledningar för att det är så vanligt. Och kanske 
samtidigt göra något kul.

Att få se att man inte är själv i sitt mående har hjälp 
mig och känner att det hade varit skönare om det 
fanns fler grupper att va med och få hjälp i.



365

Jag vill att lärare i skolan ska ta större ansvar när 
de ser att elever bli retade/mobbade. Ibland så kanske 
lärarna själva anser att det bara är på ”skoj”, men 
vissa personer som mig själv är känsliga och det blir 
därför även omöjligt att säga ifrån och förklara hur  
jag känner.

Detta har varit ett problem för mig under hela min 
skolgång, från mellanstadiet till gymnasiet. Värst var 
det under högstadiet. Tack!



366

Det som behövs är lärare som ser barns behov 
och inte kollar åt andra hållet. Det som behövs är 
kuratorer,hjälplärare som på riktigt vill göra en 
skillnad och inte favoriserar mobbarna för att de har 
ett jobbigt liv och behöver ta ut sin ilska mot andra 
människor. På min skola fanns ett trygghetslarm 
som bestod av vicerektor och en till person. De 
försökte lösa konflikter och bidra till en bättre skola. 
Förändringar behöver göras i ung ålder då barn är som 
mest mottagliga för ny information och nya rutiner, 
det behövs påminnelser om att vara snäll mot sin 
medmäniska och det behövs mer lärarassistenter som 
kan finnas för de som har det svårt. Min syster som nu 
är 19 påbörjade en utredning vid 12 års ålder för adhd 
men valde att ej slutföra den,hon har 100 % adhd och 
det visade sig i trean på gymnasiet då Corona kom och 
rutiner försvann och hon hamna i missbruk  
och kriminalitet.
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För mig skulle det kännas bättre att vakna upp på 
morgonen och gå till skolan om jag visste att lärarna 
pratar och psykisk ohälsa. då detta är ett ämne som 
hysch hyschas väldigt mycket men det är många som 
lider utav det är det en självklarhet att det ska pratas 
om. dock så gör det inte de:(



368

Utbildade lärare som ser och tar tag i barn som 
kanske ändrat beteende, visar ångest, press eller 
liknande i skolan. Dessutom skolsystrar och kuratorer 
som aktivt berättar i klasser om psykisk ohälsa och 
självmordstankar samt hjälpen som finns att få. Vid 
besök hos kurator eller sjuksköterska i skolan få hjälp 
vid behov att söka sig vidare till vårdcentral eller 
psykiatri eller bup. Aktiv hjälp dvs. Så viktigt.



369

Minska pressen i skolan. Det ska kännas okej att inte 
få A i alla ämnen eller på alla prov. Om man missar 
någon dag i skolan ska man känna att man kan ta igen 
den utan att behöva stressa supermycket.



370

Tycker att det är viktigt att personal i skolan vägar 
fråga hur man mår det reddade mig en lärare slutade 
inte fråga och tillslut vågade jag beretta att jag it 
mådde så bra. Men även att fålk ska sluta vara så 
dömande att få bort stiggman och att man ska känna 
att man blir tagen på allvar att nån fakriskt bryr sig 
på riktigt och inte bara tillborta bosar än



371

Inför ”hälsa” som kurs i grundskolan, där kan vi 
lära ut om psykisk ohälsa, hur vi bemöter människor 
som mår dåligt och hur vi söker hjälp. Bör ja redan i 
6års,den psykiska ohälsan sjunker i åldrarna!!

Vid hälso besök, se till att skolsköterskan även frågar 
hur man mår mentalt, alternativt inför hälsokontroll 
även hos kuratorn. Väg absolut, men stirra inte blint 
på BMI skalan, en överviktig kan fortfarande leva ett 
hälsosamt liv. Säg aldrig till eleven att personen ligger 
över BMI skalan, är man orolig, gå via föräldrarna, lär 
ut om hälsa (där både frukt och glass, vila och  
träning ingår).



372

På lunds gymnasieskolor finns en tradition att skolorna 
sätter upp en teater på vårterminen. Ett spex. Det 
finns olika grupper. Skådespelare, sminkgrupp, PR, 
musik, ljud och ljus, festgrupp, kostym osv. Det var 
ENBART de coolaste, snyggaste och mest populära 
personerna som fick vara med. Hela skolan blev som 
galna när de skulle söka in till detta spex. Man skulle 
svara på frågor som hur mycket alkohol man klarade 
av, om man kunde ha fester i sitt hem, hur attraktiv 
man var, vilken kille på skolan man helst ville ligga 
med. Många av mina vänner kom med men aldrig på 
tre år var jag tillräckligt bra nog att bli utvald att få 
vara med av skolans ”elit”. Min psykiska ohälsa började 
i gymnasiet och sedan dess har jag skadat mig själv på 
alla möjligt tänkbara sätt och har vid några tillfällen 
inte trott att jag skulle överleva. Jag säger inte att 
detta är hela anledningen bakom mitt mående men det 
satte åtminstone startskottet för hur min självbild har 
varit (idag är jag 22 år). 

Jag tycker att detta är en oerhört omodern, tråkig och 
diskriminerande tradition. Det är skolans populära 
och rika barn som bestämmer vilka de vill frysa 
ut och vilka som är bra nog att få vara med i en 
föreställning. Vem som får vara med på fest och vem 
som ser tillräckligt bra ut att få vara med. Det spelade 
ingen roll om man var en bra skådespelare eller om 
man brann för smink eller design. Om du inte var 
en festprisse med rika föräldrar, populär, åtråvärd, 
vacker, smal, vit och utåtriktad fick du inte vara med 
Jag hade gärna sett att skolor begränsar elever att ha 
sådana tillställningar i skolans värld eller ser till att 
det sköts på ett snyggt sätt. De ser till att en vuxen 
ansvarar för uttagningarna så att alla får en chans att 
vara med. Att detta pågår är sjukt. Det är utfrysning 
och mobbning. Många av mina vänner håller med.



373

Att lära sig om psykisk ohälsa, mobbning och andra 
svåra ämnen i skolan och hur man hanterar situationer 
och känslor bör införas i läroplanen. Ett ämne där man 
kan diskutera de livsviktiga frågorna.



374

Jag skulle behövt ha lärare och övrig personal som ser 
och agerar. Jag skulle också behövt ha lärare som inte 
vill klassen ”väl” genom att man får bestämma grupper 
själva, då blir det så extremt tydligt vem som har 
vänner och inte.



375

Skolan gör så att jag får ångest hinner inte med annat 
än att plugga



376

Prata mer i skolan om att det inte är okej med en elak/
dålig jargong mellan varandra även om det är på skoj. 
Det är alltid någon som inte ser det som skoj!



377

Jag tror det handlar om att bygga en trygg och 
accepterande stämning. Skolan ska inte handla om 
vem som är bäst - skolan ska handla om personlig 
utveckling och vad jag kan göra för att lära mig saker. 
Skolan ska inte vara en plats som endast främjar 
prestation. Den ska främja välmående och hälsa. Det 
är så viktigt att man försöker pränta in att sitt bästa e 
gott nog. Man borde därför prata mer om välmående i 
skolan - välmående är inte samma sak som prestation!



378

Att lära ut vad psykisk ohälsa är i skolan och var mar 
kan få hjälp. Frågan om man behöver hjälp, någon att 
prata med. Så att man själv slipper vara den som tar 
initiativet till det då det kan vara otroligt svårt. Jag 
har själv velat be om hjälp i ungefär 3 år men aldrig 
vågat. Också att skolan anpassar sig mer för att elever 
mår dåligt och har ångest.



379

Mina tankar är att det är jobbigt i skolan och att mina 
klasskompisar håller på dag ut o dag in. Försök ändra 
på detta



380

Mindre läxor och prov, och pressen från lärarna att 
hela tiden prestera, man har knappt någon fritid kvar 
för man hela tiden måste plugga till prov och liknande. 
Lärarna har ingen förståelse för våra tanker och 
känslor och skyller ifrån sig de mesta på oss ellever



381

Införa att man kan gå på distans även när det inte 
är corona, tycker att det är så skönt att slippa gå 
till skolan och sitta i korridoren på raster osv. Trivs 
mycket bättre hemma



382

Mindre prov i skolan



383

Det känns konstigt att säga hej till någon? Att 
prata med folk i min klass? Jag tycker inte att 
min gymnasieskola(inte högstadiet heller för den 
delen) har fokuserat tillräckligt på att skapa en bra 
sammanhållning i klassen. Det är några temadagar 
i skolstarten i ettan för att klassen ska lära känna 
varandra men sedan glöms det bort. Jag tycker 
att sammanhållningen i klassen är jätteviktig och 
något som man hela tiden måste jobba på. Kanske 
göra mer saker med klassen, mer grupparbeten, 
bordsplaceringar. Inte många elever skulle kanske vilja 
ha bordsplaceringar men jag tycker att man kan ha det 
ibland för det skulle ge mig och många andra chansen 
att lära känna någon ny



384

Bättre skolmiljöer, tex mindre oupptäckt mobbning. 
Jag själv blev mobbad i 3 år (3:an-6:an) utan att någon 
märkte det. Ingen skadade mih fysiskt, men psykiskt. 
Obekväma blickar gavs, sociala medier använder för 
att kasta skit på mig, och ibland hörde jag även ett par 
kommentarer under skoltid. Denna mobbning har nu 
gett mig svåra psykiska problem, och jag kommer göra 
allt vad jag kan för att hjälpa barn som sitter i samma 
situation, eller riskerar att hamna där.
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Hade uppskattat om skolan inte var så tävlingsinriktad. 
Upplever att om man har lätt för skolan tillåts det 
aldrig att ha en dålig dag eller lite svårare för något. 
Man ska alltid vara i toppen. Såklart även tvärtom 
att har du svårt för skolan får du en markör och folk 
skämtar om hur dålig du är. Onödig stress  
och compartmentalising
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Ett sätt för att kunna förebygga utanförhet. Att kunna 
gå till skolan utan att ha en person som pratar dåligt 
om än inför resten av klassen och fryser ut än.
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Jag tycker att de borde vara mindre fokus på 
resultaten i skolan. Det ger en otrolig press och gör så 
att man tappar motivationen till skolan....
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Mer insatser i skolan för att minska mobbning
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Skolor måste ta tag i mobbning, dem ser det men  
gör inget
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Att man inte har för stora krav på oss ungdomar, vi 
gör så gott vi kan. Vi måste kunna ha ett liv utanför 
skolan utan att ha klumpen i magen o tänka på 
skoluppgifter dag in och dag ut.
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Ta bort betygen och pressen i skolan
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En kurs i högstadiet för alla om alla måsten som 
vuxen. Hur man ska tänka kring sparande, försäkring, 
jobb ansökan, val av utbildning, mm
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Jag vet inrest inne att mina önskningar kommer inte 
hända i den lilla ruttna stad jag bor i. Är har inget 
blivit bättre på över 20 år. Skolan som jag går i ser 
exakt lika dan ut som det gjorde för 30 år sedan 
när mina förnämsta gick där. Mina önskningar år 
egentligen inga stora tillexempel i Stockholm eller 
Göteborg hade dom varit självklara men i den lilla 
staden jag bor i (Tibro) är mina önskningar inte ens 
nått man skulle fundera på för man orkar inte vad jag 
börjar tro. Okej mina önskningar för att inte känna 
den där klumpen i magen som aldrig riktigt försvinner 
är att en fräsch skola helt ärligt, det skulle hjälpa. Det 
sitter snus i taken, det ligger godispåsar överallt (för 
vi får inget mellanmål bara lunch så alla går till Ica 
och köper godis när dom är hungriga för att klara va 
dagen). Jag menar inte att jag vill gå en nybyggt skola 
där allt är modernt osv gör att må bättre jag vill bara 
gå i en skola som är fräschare än den jag går i nu, det 
har liksom knappt målats om en ända vägg sedan 20 
år tillbaka, denna önskning kanske är konstigt för att 
man vill må bättre men ju bekvämare jag känner mig 
desto mer kan jag slappna av. Skulle betyda MYCKET 
om denna önskning kom i upplevelse, jag vet att jag 
inte är den ända som tänker såhär, jag vet att minst 4 
sjättedelar av människorna på min skola känner såhär. 
Vi vill ha en fräsch miljö och en fräsch miljö kan leda 
till så mycket mer än en fräsch miljö, att vilja gå till 
skolan till exempel. Tack!
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Det måste pratas om mer i skolan och lärare måste bli 
mer informerade om psykisk ohälsa. Jag känner mig så 
dum när jag får panikattacker i skolan och  
ingen förstår…
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Mindre skolklasser. Jag är en blyg person och är 
väldigt introvert. När jag började i gymnasiet kände 
jag ingen på hela skolan där det är över 1400 elever 
och i varje klass är det 33 personer. När det är så 
många nya intryck blir jag extremt introvert och 
pratar knappt med någon. Att lära känna så många 
nya människor, försöka vara sitt bästa jag och 
vara öppen är inte lätt. Snart har jag gått ut 1:an i 
gymnasiet och jag känner att jag inte fått en enda vän. 
Det är så många människor och man hinner inte lära 
känna varandra med tanke på att vi har haft mycket 
distansundervisning. Egentligen är jag inte så blyg 
med de få vänner jag har för att de får mig att känna 
mig trygg, men i min nya klass känner jag mig inte 
alls trygg vilket påverkar mina resultat eftersom jag 
inte vågar räcka upp handen, prata, hålla tal, svara 
på frågor muntligt osv. Jag önskar att man kunde 
ha mindre klasser i skolan så att man får en bättre 
relation och att det inte blir lika mycket press. Jag vet 
att jag inte är ensam om detta så snälla jobba mer på 
denna fråga. Jag förstår att man gör det får att kunna 
undervisa fler personer så att skolan tjänar pengar 
på att ha stora klasser istället för små, men det är 
också svårt att koncentrera sig när det finns 32 andra 
personer i rummet som låter och gör ljud. Det kan vara 
folk som visar, hostar, rör på stolar mm. Alla små ljud 
tillsammans bli mycket ljud. Lösningen på detta är 
inte att göra specialskolor för att om man ska kunna 
utvecklas måste man också lära känna olika slags 
människor och det räcker med 20 i varje klass.
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Jag skulle behöva en klass som är gemensam, eller i 
alla fall någon som inkluderar mig.
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Inte lika höga krav i skolan
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Att jag är väldigt självkritisk mot mig själv och är 
min egna mobbare som trycker ner en själv i en liten 
låda. Jag säger oftare saker som att prestera bättre, 
du är så dålig och utan talang till mig själv. Jag är en 
målmedveten o driven gymnasie tjej mot det jag strävar 
efter men det bildar mycket presationsångest som att 
tex få högsta betyg, ha mest vänner eller liknande, 
man sätter orimliga höga krav på sig att alltid leverera 
och inte vara dålig i det stora hela. Men också att jag 
inte är bra på något speciellt intresse eller har något 
man satsar på så är mitt värde hur jag är som person 
och mina presetationer i skolan att alltid vara den som 
pluggar och får bra betyg jämt och ständigt. Det blir 
som ens värde är skolan o jag har varit så stressad att 
jag undrar hur allt ska gå och har känt mig energilös.

Det jag skulle vilja för att må bättre är att dämpa 
den ständiga stressen jag upplevar i gymnasiet o 
högstadiet att allting inte hänger på betygen och gör 
tom kunskapskraven mindre så att ja o många andra 
slipper känna att man alltid måste prestera i skolan. 
Men också inte göra betygen till en allt för stor grej 
eftersom när man gick i låg o mellan tyckte jag om att 
lära mig saker och gillade skolan. Dock när alla börjar 
prata om betygen o allt jag gör när tar mina fotsteg 
i skolan bedöms o baserat på ett betyg att förminska 
betygshetsen o faktiskt kunna tycka det är kul att lära 
sig nya saker.
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Psykisk ohälsa behöver pratas mer om i skolan, 
lärarna behöver vara utbildade MYCKET mer inom 
ämnet. När jag gick i mellanstadiet så skar jag mig 
själv pga psykisk öhälsa och ingen lärare reagerade 
även om jag gick med kortärmad tröja. Jag berättade 
även för en lärare om att jag blivit våldtagen o hennes 
svar var ” prata med din psykolog om detta nästa 
vecka”. Hon hade plikt att anmäla detta egentligen!! 
Hon gjorde ingenting!! Lärarna måste veta hur dom 
ska agera när eleverna kommer med problem. Lärarna 
måste våga fråga eleverna ang deras hälsa. Det borde 
finnas information i ALLA lärarrum hur man ska 
agera i olika problem. Så att lärarna blir påminda. För 
även om de lär sig under sin utbildning så glöms det av. 
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Mer och bättre stöttning till elever och studenter med 
neuropsykiatriska funktionsnedsättningar. Alla lärare 
skall ha kunskap om NPF, och skolorna skall se till att 
dessa elever inte hamnar efter i undervisningen eller 
blir hemmasittare.
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Detta tycker jag borde vara självklart runt om i världen 
o framförallt i Sverige: 

Normalisera och uppskatta de som vågar vara sig 
själva och som är uppmärksamma och omtänksamma 
mot folk i klassen. Ge mycket uppmärksamhet till 
elever på lika villkor där alla elever får lika mycket 
uppmärksamhet. PRATA MYCKET OM MOBBNING 
OCH DESS KONSEKVENSER. ALLTID PRATA OM 
ALLAS LIKA VÄRDE OCH UPPMUNTRA UNGA TILL 
ATT VA SNÄLL MOT ANDRA OCH MOT SIG SJÄLV. 
HA SOM GEMENSAMT MÅL I SKOLAN ATT MAN SKA 
HA EN NOLL VISION MOT MOBBNING, UTSTÖTTHET, 
ENSAMHET OCH TRAKASSERIER.
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Att säkerställa att alla barn och ungdomar blir 
sedda varje dag, i synnerhet i skolan. Att jobba med 
självkänsla från tidig ålder i skolan.
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Titta på vad skolan gör och hur den påverkar den 
mentala hälsan genom stress och press. Mobilfria 
kvällar, mornar och ibland dagar (Särskilt pauser från 
olika sociala medier). Tid i naturen. Tid för mig själv. 
Tid med folk som står mig nära.  
Kramar. Vardagsmotion.
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Alla måste bry sig o man måste prata om de i skolan, 
på ett kul sätt inte bara en tråkig lektion där  
läraren snackar
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Psykisk ohälsa bör vara en del av skolundervisningen, 
speciellt i de lägre klasserna. Barn måste bli medvetna 
om att det är normalt att må dåligt och detta måste de 
bli medvetna om så snabbt som möjligt så att de inte 
ser ner på sig själva för att de mår dåligt och tror att 
de är dem själva de är fel på.
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Skolan och allt vad det innebär, socialt, 
kompetensmässigt, relationer och framtidsplaner, här 
ser jag en stor faktor till klumpen i magen. Framförallt 
pressen en sätter på sig själv, baserat på vem man 
ska vara och vad man ska prestera. Klimatet mellan 
eleverna, olika etniciteter, identiteter och värderingar. 
Det finns mycket olikheter och många människor 
att ta hänsyn till, allt ansvar kan inte ligga på den 
enskilda individen. Eleverna behöver hjälp. Vem ska de 
vända sig till? Hur kan skolans klimat förbättras för 
att minska sexuella kränkningar, mobbning baserat 
på sexuell läggning eller utsatthet med grund för sitt 
ursprung? Hur kan undervisningen främja kompetens 
och självförtroende, istället för perfektionism och 
prestationsångest? Här var några av mina tankar, for 
a better day. Mycket fint arbete. Allt gott till er.
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Skolan är bra när det gäller utbildning, men borde 
arbeta mer för trivseln i skolan, utfrysning och 
liknande. Eftersom detta är ett så stort problem.
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Kanske försöka ta bort normen att om man behöver 
extra hjälp t ex i skolämnen så e man mindre ”smart” 
än andra.
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Bättre stöd i skolan skulle behövas och lärare som bryr 
sig. Utbilda personalen/lärarna om psykisk ohälsa.
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Många av dagens ungdomar påverkas extremt mycket 
av skolan. Stress och press kring prov och läxor 
veckorna in och veckorna ut. Skolan ska vara något 
som är kul, som man kan lära sig från, inte en prov 
och läx-simulator som drar all energi från barnens 
fritid. Det är inte hälsosamt att bli utbränd i en så  
ung ålder.
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De orimliga krav som sätts på elever, speciellt sedan 
pandemin startade, är ohållbara och kommer leda/
har lett till ökad psykisk ohälsa bland yngre och 
unga vuxna. I min egna skolgång har jag sett en stor 
förändring i form av högre krav och fler arbeten/prov 
på grund av att undervisningen är på distans. Kurser 
har mindre tenta-tid, fler arbeten och inlämningar 
tillsammans med plugg inför tentor vilket ger en 
konstant ångest och känsla av otillräcklighet. Jag har 
vänner som hoppat av då de gått in i väggen, och jag 
själv känner mig helt panikslagen från stress efter 4 
dagar in på mina nya kurser. Jag hade mått så mycket 
bättre om lärosäten hade brytt sig mer om sina elevers 
välmående istället för att göra saker och ting så svårt 
som möjligt för oss nu när vi pluggar på distans. Bara 
för vi inte är i skolan fysiskt betyder de inte att vi 
har extra timmar på dygnet. Pandemin, isolation och 
ekonomin är jobbiga nog, vi är inte robotar. Jag vet inte 
hur detta ska kunna lösas men kände att jag behövde 
dela med mig för just nu känns det som ingen bryr sig.

//högskolestudent
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Prata mer om psykisk ohälsa i skolan och vad som kan 
hända. Vad som skapar psykisk ohälsa och hur man 
kan förebygga det. Starta fler ungdomsförbund och att 
ungdomar får den socialitet som dem behöver. Träffa 
människor med samma intressen eller som man klickar 
bra med. 

Det som är vanligt förekommande är speciella blickar 
som alltid gör så att man får en klump i magen. Då 
undrar man såklart om det är fel på än själv eller om 
man har mat mellan tänderna. Sånna blickar kan man 
må skit av och en sån blick kan leda till så mycket ont. 

Det som gör min dag bättre är att inte bli taffsad på 
eller vara orolig för det. Det är ofta killar i min ålder 
som gör sånt och sen så tror dem att man inte märker 
av hur äckligt dem stirrar. Varje gång man går in i 
skolan så skapas en oro om vad man ska vara med om 
idag. Det kan vara att få en speciell blick, inte få vara 
med eller att inte hunnit plugga tillräckligt till ett prov. 

Det som måste förändras är hur man beter sig mot 
varandra och vad man säger. Det är inte okej för en 
vit att säga n-ordet och det kan såra många. Det är 
inte okej att mobba andra, slåss, sparkas eller använda 
annat våld. Vi måste ändra på skolans undervisning 
såsom sexualkunskap, psykisk ohälsa och idrott.
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När jag går förbi ett killgäng i skolan så skrattar dem 
och säger ” ohh ” för att de tror att jag och en i det 
killgänget gillar varandra. Ibland så hostar de när jag 
går förbi som om jag luktar illa. Tryggare personal på 
skolan. Ärligt talat finns det inte många skolor som 
har bra personal, okej att lärarna ska kunna lära ut 
men det borde vara högre krav för att man ska få ha 
ett sådant jobb. De jobbar trots allt med människor/
ungdomar som de ska lära ut till och för att det ska 
lyckas behövs tillit, glädje, vilja att lära ut och lära 
känna barnen. 

Dessutom snälla nån, låt oss prata om 
skolsköterskorna, vad är det första man lär sig på 
lågstadiet. Jo, att behandla alla lika och inte dömma 
eller påpeka någon för hur den ser ut. Vad gör då inte 
skolsköterskorna, 90% av alla ungdomar har någon 
gång fått höra att de är för över- eller underviktiga 
när man går till skolsköterskan på en ”hälsokoll”. Jag 
förstår om man har grova problem men att få höra att 
man är över- eller underviktig bara för att man väger 
ett kilo för mycket är helt sjukt. Jag har hört så många 
historier om elever som har börjat svälta sig själv eller 
hetsäta BARA för att skolsköterskan har sagt till dem 
att de väger för mycket eller för lite. Jag ber alla skolor 
att se över personalen och vilka de anställer. 

//14 åring tjej
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Gör det straffbart för skolor och kanske till och med 
målsmän som inte agerar när barn/ungdomar utsätter 
andra för kränkningar och mobbing
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Jag skulle behöva att skolan tog större ansvar i att 
hjälpa elever som mår dåligt, att de kunde ha med 
i undervisningen vad man kan göra om man mår 
dåligt, hälsosamma ”coping methods” och faktiskt 
snacka om psykisk ohälsa, som är så vanligt bland 
skolelever nuförtiden..och för de elever som inte mår 
dåligt, funkar utbildandet i förebyggande syfte så vet 
de ungefär vad man kan göra för att hjälpa sig själv 
utifall att de hamnar i en situation där de mår dåligt. 
just nu är den enda gången man får lära sig något 
psykisk ohälsa är på idrotten under nån lektion och det 
är det, och det som sägs är att man måste träna för 
att må bra. Men många som mår dåligt orkar knappt 
ta sig upp ur sängen på morgonen. Så det är svårt att 
känna att man får någon typ av stöd när ”tipsen” man 
får är så långt från var man är och orkar göra. Samt 
skulle det hjälpa om skolan hade större förståelse för 
unga som mår dåligt, att det är svårt att hänga med 
på lektioner och med skoluppgifter när man mår dåligt. 
Det skapar bara ännu större klump i magen att inte 
bara ha mycket hemma till exempel och även få en 
massa påminnelser från skolan hur dålig man är som 
inte verkar prioritera skolan, när man egentligen orkar 
ingenting av det
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Mer utbildning om psykisk ohälsa i skolan, det bör 
vara något som alla lärare oavsett vilken årskurs 
man undervisar i lär ut till sina elever. Borde bli en 
del av exempelvis samhällskunskapen till att börja 
med, för att framtiden kanske kunna bli ett eget ämne. 
Åtminstone borde det få mycket mer plats i svensk 
skola, för just nu har det ingen plats alls.

Det finns så mycket att säga, här är mina ord: 

Hälsa är inte fysisk hälsa, utan även mental hälsa, vi 
måste få in detta i ”idrott och hälsa” i skolan. 

Klargör på varje skola att det finns någon att vända sig 
till och hur man gör det. 

Genomför fler individuella utvärderingar om psykiskt 
mående i klasserna som skolan kan följa upp. 

Prata öppet med eleverna om psykiskt mående. Visa 
eleverna att det finns andra utanför skolan som 
man kan ha kontakt med, exempelvis kurator på 
ungdomsmottagningen, samtalsstöd etc! 

Låt inte en elev vänta i flera månader för att få prata 
med någon. Det behövs hjälp nu. För att eleven ska 
känna att dennes behov är viktiga och att måendet är 
det absolut viktigaste är det otroligt viktigt att inte 
tappa eleven och dennes mående. Den ska aldrig känna 
sig som en börda!

Med vänliga hälsningar, studerande psykolog 
som under gymnasietiden var deprimerad och 
självmordsbenägen, som trots detta tog sig igenom den 
tuffaste tiden i livet med strålande betyg. Även de som 
lyckas bra i skolan och utåt sett ser ut att må bra, är 
ledsen varje dag och vet inte när det ska bli bättre. 
Ett barn ska aldrig behöva känna att livet hade varit 
enklare om den inte fanns.
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Hej! Jag vill börja med att säga att detta är ett väldigt 
fint intiativ och även om detta kanske inte når alla 
unga i Sverige är jag ändå helt säker på att det är ett 
stort steg i rätt riktning, så tack för det! Personligen 
har jag (precis som ni beskriver) ofta den där klumpen 
i magen varje dag som jag ska gå till skolan och för 
mig beror det på att jag har svårt att skaffa kompisar 
i skolan. Jag tror att det vore bra för de flesta elever i 
skolan om man redan vid tidig ålder såg på alla elever 
som unika individer och inte som ”en och stor klass” 
till exempel. Att se över varje klass och se vilka elever 
som ofta är ensamma och även prata med klassen 
(ännu mer än vad man gör idag) om hur man gör för 
att bjuda in ensamma personer till ett kompisgäng 
och så vidare. En annan sak som jag också hade 
önskat vore ifall man faktiskt inte hade några läxor 
överhuvudtaget. Jag vet att det är väldigt svårt att 
undvika läxor och undvika timmar av plugg inför prov 
i de högre årskurserna. Men min dröm vore att man 
iallafall drog ned på antalet prov och läxor som finns 
i skolan idag. Stress och press över prov och läxor i 
skolan är nämligen en otroligt stor faktor till att många 
ungdomars psykiska ohälsa ökar. Jag hade därför 
önskat att det fanns andra sätt att kunna testa av ifall 
elever har lyssnat på lektionerna samt förstått vad 
lärarna lärt ut än maffiga prov. 

Vänliga hälsningar från en tjej i grundskolan :)
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I skolan borde man inte behöva redovisa inför andra 
elever när man verkligen inte kan. Skolans personal 
ska lära sig mer om psykisk ohälsa och respektera oss 
elever även fast vi är barn. Grupp arbeten hela tiden är 
också väldigt onödigt.
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Tar bort alla prov, framförallt nationella, inga betyg 
före 9 an, hälst inte alls. Bra kompisar, fler resurser i 
varje klass. Högre närvaro av rektor/biträdande rektor 
i klasserna. Bättre utbildning inom diagnoser till ALLA 
som arbetar på skolan, skolans växer ska va gratis, så 
ingen behöv gå hungrig före eller efter lunch, pga att 
dom inte har råd. Mer pengar till att kläderna ska Kina 
göra saker tsm (förskoleklass till gymnasiet) fler inom 
elevhälso teamet, som arbetar minst mån-fre en timme 
före skolans start till en timme efter skolans slut. 
All personal har 100%sekretess och får inte anmäla, 
detta för att då vågar folk säga hur dom mår och kan 
få hjälp. För skulle man säga nu att man vill ta livet 
kan du hamna u fängelse. Detta leder till att folk bara 
svarar att det är bra. Aldrig dela upp i kön i skolor. 
Oberoende av kön så är man under 18 så ska man få 
ha på sig, vad man vill/vara naken utan att bryta mot 
community reglerna. Låt barn vara barn till dom blir 
18. Alla under 18 får dela sina nudes hursom helst, 
men är man över 18 får man inte skicka till någon 
under 15.
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För en bättre dag hade det varit att inte lärarna har 
så höga krav på en, att man ska kunna varenda 
århundrande och kunna berätta det exakt som det står 
i boken. Bara en robot kan dedär inte jag som 17 åring. 
För en bättre dag hade jag kunnat gå till skolan inte 
jätte stressad över vad folk ska tycka om min outfit , 
ska ju kunna ha på mig vad jag vill. Men om jag har 
stödstrumpor en dag får man direkt blickar
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Snälla gör så att särbegåvade barn får utvecklas 
i skolan. Okunskapen om särbegåvning är enorm, 
och det var knappt en enda lärare under hela min 
grundskoletid som visste vad det är, och jag gick ut 
9:an 2020. Jag var nära att ta livet av mig p.g.a. min 
hemska högstadietid, som orsakades av skolan som 
varken ville eller kunde hjälpa mig att utvecklas.
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Jag behöver en skola som bryr sig om elever och står 
emot mobbning, jag behöver att bup skärper sig och tar 
sitt jobb på största allvar
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Fler trygga vuxna, som ser, i skolan!



424

Det jag skulle tycka vara viktigt är att prata mer om 
just psykisk ohälsa och självmord i JUST skolan. Det 
pratas alldeles för lite om och jag tror att det är just 
därför det är många som lider av sjukdomen utan att 
veta om det, vilket i sin tur kan leda till hastiga (och 
fel) beslut. Om man bara kunde prata mer om det 
tror jag att fler skulle kunna öppna upp sig vilket jag 
verkligen tror på är det bästa sättet att bli frisk. DETTA 
ÄR NÅGOT SOM JAG TROR SKULLE VARA ETT STEG 
I RÄTT RIKTNING MEN VÄRT ATT SÄGA ÄR ATT JAG 
INTE HAR MYCKET ERFARENHET INNOM ÄMNET! ni 
gör något bra för världen TACK! 
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Mindre fokus på kunskapskrav och mer fokus på 
sociala saker och lägga tyngd på vad man faktiskt lär 
sig. Dagens ungdomar är för fokuserade på det faktiska 
betyget än vad de lärt sig under tiden.
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Hej. Jag kommer skriva ett långt inlägg för jag är trött 
på att ha så många ungdomar runt om mig som mår 
dåligt. Jag är 19 år och har precis slutat gymnasiet. 
Jag har insett att efter alla mina år i skolan är det 
aldrig någon som berättat för mig var jag ska ringa om 
jag vill ta mitt liv. Det är aldrig någon som sagt att min 
kropp är fin som den är. Det är aldrig någon som har 
berättat att det inte är okej att bli slagen av en partner. 

Jag förstår tanken om att det här är ämnen som 
föräldrar ska vara ansvariga för, men det är ytterst 
få som har alla typer av livsviktiga diskussioner 
hemma. Därför anser jag att vi behöver införa ett 
nytt obligatoriskt ämne i skolan: Livskunskap. Både i 
grundskolan och på gymnasiet.

De här lektionerna ska vara till för att förebygga 
samhällsproblem, och skolan är det enda stället vi 
kan se till att alla blir erbjudna den här kunskapen. 
Psykisk ohälsa bland unga är alldeles för vanligt, vi 
måste verkligen agera nu för att förbättra och rädda så 
många liv som möjligt. Livskunskaplektioner i skolan 
skulle såklart vara en dyr och komplicerad satsning, 
men på lång sikt skulle det spara samhället massor av 
resurser. 

Här är några förslag på vad som borde tas upp under 
dessa lektioner:

-Psykisk ohälsa: Som ung behöver man lära sig om 
psykisk ohälsa för kunna inse om man själv behöver 
hjälp. Man behöver prata om självmord i skolan, och 
få veta att det finns ställen att vända sig till. Man 
behöver lära sig hur man kan se varningssignaler hos 
kompisar. 

-Ångest: kunskap om vad ångest är och hur man kan 
hantera det.

-Sex och samlevnad: Det är en tabulagd anledning 
till ångest, särskilt hos unga tjejer. Många känner 
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att de inte räcker till och att de går med på saker de 
egentligen inte vill. Det kan senare orsaka självhat och 
smärtminnen.

-Yrkesliv: kunskap och diskussion om varför det är 
viktigt att välja ett yrke som passar ens personlighet 
så att man senare får ett friskt och trivsamt arbetsliv. 

-Relationer: Kunskap om olika sexuella läggningar. 
Diskussioner om vad som är okej i relationer, hur man 
behandlar varandra, hur man lämnar våldsamma och 
kontrollerande relationer. 

-Kroppskomplex: Kunskap om kroppshets, ätstörningar 
och hur retuscherade bilder påverkar våran syn på oss 
själva. 

-Jämställdhet: Gå igenom jämställdhet, sexismems 
historia och könsroller i dagens samhälle.

-Rasism: Kunskap om rasismens bakgrund och om hur 
den ser ut i samhället idag. Skapa förståelse för att 
rasism inte är okej. 

-Stress: kunskap om hur man kan hantera stress, samt 
känna av tidiga tecken på utmattningssyndrom.

För att ha tid med dem här lektionerna måste man 
flytta tid från andra ämnen, men jag tror verkligen 
på att om livskunskap införs och unga mår bättre, 
kommer de ha mer energi och motivation till de andra 
ämnena. Och snälla, jämför inte Svenska elevers 
kunskap med grannländerna. Det är viktigare att 
eleverna mår bra än att vi är bäst i världen på 
engelska.

Jag hoppas verkligen det finns någon makthavare som 
tar till sig den här idén och som kan se hur fantastisk 
det här skulle vara för ungdomar. Inför obligatorisk 
livskunskap i skolan, för allas skull.
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Peace, validation. The professors in the college stress 
me out.
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Inte ha nationellaprov som krav eller åtminstone att det 
inte har så pass stor betydelse som det har för betyget! 
En extremt jobbig när det gäller skolan skulle jg säga! 
Även att en del skolor har mobilförbud är jobbigt när 
ens vänner är borta och man måste sitta ensam! 
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Att alltid en klump i magen, jag vill inte ha en klump 
i magen bara för att jag inte gillar mig själv, sedan 
komma till skolan och få kommentarer som vad stor du 
är, du är jättelång, man kan inte alltid ha panik, du är 
sämst, du ligger efter, du är helt jävla dum, fan på dig, 
men prata då vad är det som är så jobbigt. Jag vill inte 
höra dessa kommentarer.
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Ta bort hetsen kring kunskapskrav i skolan. Det är så 
stressigt att allt man gör leder till ett betyg som ska 
resultera i ens framtid. Som ungdom får man bara 
tänka framåt hela tiden.
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Mina tankar slutar ju då aldrig att snurra, de är sjukt 
mycket press i skolan och de bryr sig inte ens om hur 
man mår, min mamma fattar då inget av detta och 
fattar inte hur jag känner och då väljer jag att inte 
prata med henne, jag går till en kurator en gång i 
veckan och de hjälper del vis men de är ju alltid nya 
problem och allt jag gör känns fel, jag känner mig helt 
tom på själ och helt tombola känslor, de känns liksom 
som om någon har skjutit mig och sen tagit ut min 
värdighet och sen försökt sätta ihop mig igen men att 
de då misslyckats. Jag tror då inte att en 14 åring ska 
gå runt med så mycket känslor om att man är värdelös 
och att man knappt orkar leva längre varje dag, Min 
pappa fattar ibland vad jag säger men eftersom han är 
lite äldre minns han inte hur de är att vara ung. Min 
mamma dricker då också varje helg och blir väldigt på 
en och de gör mig sjukt irriterad när de enda jag vill 
är att vara ensam och sen vill hon bara att än själv 
ska få skuldkänslor så hon förföljer mig runt hela 
hemmet, min syrra märker då också av detta då mina 
föräldrar är skilda och jag bara bor hos mamma för att 
pappa var lite arg förra året och varken jag eller min 
syrra orkade flytta emellan. Allt är bara helt enkelt 
för mycket och jag känner att jag inte orkar mer, Tack 
till dig som har tagit din tid och läst om mina problem. 
Hoppas du som läser detta har haft eller kommer få en 
jättebra dag.
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Att ha läxor o prov är något som är väldigt jobbigt 
enligt mig . Det ä klart att jag fattat är att det 
behövs ha, men inte så ofta. Medans man har stora 
inlämningar och sedan ska man ha ett stort prov  
på det!!
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Jag skulle vilja att alla på skolan borde ha skoluniform 
så att det blir så jämnlikt det bara går
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betyg ger mig ångest, det känns som att skolan inte 
längre är till för att lära sig utan för att får bra betyg. 
Man pluggar bara till proven så man kan det då och 
så man får bra betyg men fokuserar faktisk inte på att 
lära sig de
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Stressen och tanken på att inte vara ensam trotts 
att man inte är det. I skolan blir det lätt mycket och 
det känns som att lärare vara tror att vi har deras 
ämne. Det är alltid snack om att man ska sitta hemma 
effekt skolan och fortsätt plugga men vi har liksom 12 
ämnen. Ska jag sitta efter skolan och fortsätta plugga 
på 12 ämnen, för mig låter det orimligt. För att må 
bra säger skolan själv att vi ska träna och umgås 
med vänner men de ger oss aldrig tiden till det. Vi gör 
liksom till 17 många dagar i veckan.
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Jag skulle mått bättre utan så mycket läxor och prov
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För att minska den psykiska ohälsan i alla olika typer 
av former bör vi göra fler medvetna om problem. Genom 
att exempelvis uppmärksamma detta i skolan och ha 
det som ett läroområde i skolan. Jag tror även att en 
idé kan vara att ha en speciell dag på året där hela 
Sverige skapar ett evenemang att t ex ”gå för att stoppa 
den psykiska ohälsan” Alla som kan går 1 mil och 
bidrar med en summa pengar efter avslutad gång.
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En tjej som haft ett helvete. För att slippa må dåligt 
hade jag behövt slippa.

Bara vara, slippa stress, måsten och saker i 
bakhuvudet. Slippa känna att allt rullar konstant 
nedåt utan att jag kan bromsa. En reform inom 
skolsystemet är något som många längtar efter. Trots 
den reform som infördes för några år sedan. Den 
räcker inte, håller inte. Mindre klasser, mer kreativt 
arbete, kortare dagar och mer stimulerande arbete. 
Ett personligt mål och upplägg för alla elever. Det är 
omöjligt att alla elever ska tänka och funka likadant. 
Vissa behöver extra hjälp, vissa behöver ensamt jobb. 
Jag har både gått ut grundskolan och gymnasiet men 
det släpper inte, jag har betyg att plugga upp. Trots 
tryggt hemma, vänner och familj. Jag har mått dåligt 
i åratal, kronisk depression, ångest och panikattacker. 
För att barn ska må bra behöver barn vara barn.
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Ta bort betygen som slår ut barn. Det är så stressande. 
Även om man kan ett ämne men blir sjuk och mår 
dåligt och missar saker så får man F. Det är otroligt 
jobbigt. Lärarna hinner inte varken trösta eller prata.
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Skolan förstör folks liv bort med den o hitta ett bättre 
sett det är bara stressigt och jobbigt man ska inte 
behöva uppleva sina första år i livet genom stresss  
o skit
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Mer stöd! Det förväntas att vi ska kunna allt och 
mycket press läggs på oss, jag skulle generellt behöva 
mer stöd i de jag gör och i skolan, någon som tror på 
mig och pushar mig och tröstar mig
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Jag skulle behöva en skolgång där de sky höga kraven 
sänks till en mer rimlig nivå. Min dröm dag hade sett 
ut att börja klockan 9:30 med promenad ute i solen, 1 
h 30 min lektion, rast i 20 min, ny lektion 1h 30min, 
lunch 1 h, ny lektion 1h 30 min. SLUT. Inga oväntade 
överraskningar<3 en människo anpassad skolgång, 
bara för att en högt uppsatt ledare i ett parti, plugga 
på LNU och driver företag betyder inte det att alla 
människor klarar av det.
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Bättre lärare som kanske går en extra utbildning 
utöver deras grund utbildning där de får lära sig om 
hur man ska reagera och få alla elever att känna  
sig inkluderade
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Att skolor ska fråga om varför man har frånvaro, 
eller är ”sjuk” jämt. Jag sjukskrev mig halva veckan 
själv (hade mammas inloggning på schoolsoft) under 
högstadiet och gymnasiet, men ingen lärare påpekade 
det. Efter ett tag fick mina föräldrar reda på min 
psykiska ohälsa, men det kunde ha upptäckts tidigare 
om skolan frågat över min skolkning.
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Ändra skolplikt till lärningsplikt. Många elever mår 
dåligt i skolan men kan studera hemifrån , många 
elever är även tvärtom,men att öka valen kring hur 
elevens studier ska vara kan bidra till bättre psykisk 
hälsa bland unga som studerar.
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Att någon ser mig och hör mig när man mår dåligt i 
skolan. Istället för att titta på en som om man är dum i 
huvudet när man misslyckas med ett prov för att man 
inte ha ”orkat” plugga till för att man känner  
sig väderlös.
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Mindre press i skolan. Bättre planerade veckor och 
termonsplaneringar i skolan. Jag är nu 18 och ska 
ta studenten jag har varit med om mycket och vill 
aldrig plugga i hela mitt liv igen. Att ha ett tonårs 
liv och pressen under skolan samtidigt är inte bra 
tillsammans. Lyssna på eleverna och ungdomarna. Jag 
hoppas de ändras.
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Mer barnvänlig skolmat så att man orkar med dagen.
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Mer individanpassning i skolan för elever med ADHD, 
Autism eller annat.
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Inte behöva ha redovisning framför klassen
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Ångest är inget man borde se dåligt på. När man går i 
en skola där personalen inte ser än känns det värdelöst 
att finna livslusten. Saker händer både utanför skolan 
och i skolan. Den mentala hälsan påverkas så mycket 
under skolans gång saker händer man övertänker 
och till slut hamnar man i situationer där man får 
panikångest. Jag känner ett tryck i bröstet varje gång 
jag känner mig övergiven och mitt självförtroende är 
på 0. Förmågan att andas försämras och på sikt känns 
det som jag tappar mig på vägen. Självsäkerhet och 
instinkt är något dyrbart det är något som kan känns 
omöjligt för mig men idag känner jag mig stolt. Idag 
har jag hittat sätt att ta mig ur sånna situationer 1. Att 
alltid ta djupa andetag. 2. Göra det jag älskar att göra 
som att cykla, rita, ta instabilder. Men främst av allt så 
skriver jag ner vad jag känner och vad jag tänker på 
ibland kan jag bli paranoid eftersom jag har så många 
syskon och det känns som att dem kommer på något 
sätt att läsa den men jag säger alltid till att den är 
gömd och i en hemlighet tillvaro. Idag känner jag mer 
mer jag . Jag känner mig som den personen som är på 
jakt efter vad den verkligen vill i livet, och vem jag är 
som person. Det kan vara tufft på vägen men jag ha 
insett att ibland så måste man bryta knutar för att nå 
sina mål. Ge inte upp även om det känns jobbigt just nu 
. Du har så mycket att erbjuda vem vet du kanske blir 
världens bästa Michael Jackson eller Messi. Ingen vet 
vem du är men det är du som bestämmer vem du vill 
vara. Jag tror på dig
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Göra det lättare att driva undervisning självständigt 
hemma om man tycker det är jobbigt att vara i skolan 
och inte få indraget CSN pga frånvaron.
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Inte ha 1000 saker samtidigt i skolan asså snälla jag 
hinner inte med allt!!

Det ska finnas en läroplan som visar exakt hur långt 
man ska ha kommit i skolan. När jag bytte skola har 
jag fått hoppa över vissa saker och göra om en del som 
jag redan gjort. Jag bytte alltså inte mitt i terminen 
utan mellan två skolår i grundskolan.
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Mindre press i skolan
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Jag blev mobbad från åk 3 till 8an då alla 04or slutade 
när jag började 9an så har detta år vart de bästa 
och sämsta, skolan stressar mig så sjukt mkt att jag 
får den största klumpen i magen som finns att jag en 
Öijer att gå jag orkar knappt gå upp från sängen varge 
morgon ,, att leka glad att leka att jag mår bra har 
blivit på rutin... mobbningen kmr aldrig sluta
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Jag önskar mig en klass utan skitsnackare!



458

Jag tycker att man ska jobba mer i skolan för att det 
inte ska förekomma mobbing och trakasserier. Det 
händer ofta i skolan men lärarna o de andra vuxnarna 
säger ofta till den utsatta när den säger ifrån genom att 
försvara sig fysiskt istället för det som gör det

Mår idag bra men att låta unga verkligen veta att det 
finns hjälp att få VET jag skulle underlätta för många 
redan långt ner i åldrarna. 

Om man genom skolorna skulle kunna informera 
tydligare, kanske genom föreläsningar, och bryta det 
tabu som psykisk ohälsa ofta medför skulle med all 
säkerhet flera som är yngre idag kunna växa upp i en 
lite tryggare värld.
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Kränkande ord och kommentarer både från elever och 
lärare på min skola för mitt psykiska mående och för 
min diagnos add, mobbning och utfrysning
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Lärarna stressar upp eleverna och det känns en stor 
oro bland eleverna vi måste ta tag på det!
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Det är en enorm press i skolan med alla dessa prov, 
läxor på kort varsel
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Att alltid en klump i magen, jag vill inte ha en klump 
i magen bara för att jag inte gillar mig själv, sedan 
komma till skolan och få kommentarer som vad stor du 
är, du är jättelång, man kan inte alltid ha panik, du är 
sämst, du ligger efter, du är helt jävla dum, fan på dig, 
men prata då vad är det som är så jobbigt. Jag vill inte 
höra dessa kommentarer.
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Varför ska skolan uppbyggd på att ha 100 bollar i 
luften? Varför läser man inte olika ämnen i taget?  
Sån stress
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Jag behöver någon att prata med när ångesten dödar 
mig. Någon som verkligen förstår. Jag vill inte hamna 
i någon kö som tar en timme att plöja igenom. Jag 
behöver hjälp när ångesten är sådär okontrollerbar.
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Jag känner att flera borde lära sig vad ADHD är, 
många tänker kanske att man har svårt och sitta still 
och har det jobbigt med koncentrationen men det är 
så mycket mer. ADHD är mindre igenkännligt i tjejer 
en killar vilket göra att många skämtar när jag säger 
det eller blir arga för att man ska inte skämta om 
sånt. Min ADHD har gjort så att folk har undvikt mig 
i skolan, ignorerat mig när jag försöker fråga simpla 
frågor som vilket ämne vi ska ha, snackat skit om mig 
för att dom tycker jag är udda. Det här plus att jag har 
det sjukt jobbigt att ta tag i arbete hemma hur jag en 
försöker. Det gör mig stressad, jag skjuter upp det, det 
går inge bra, jag mår dåligt och så blir det som en ond 
cirkel. Jag försöker passa in och är konstant försiktig 
med vad jag säger men ändå så går det inte. 

Jag känner mig ofta ensam fast jag är i ett rum fullt 
av personer. Jag känner mig som en slagsäck för alla 
att retas med, ja jag erkänner att jag var udda några 
år tillbaka men nu har jag lärt mig hur alla sociala 
spel fungerar och har blivit mer mogen på alla möjliga 
sätt men jag känner att alla har kvar den barnsliga 
synen av mig och dom håller starkt fast vid den. Jag 
har bara några få nära kompisar men det är sällan det 
blir att vi träffas. Jag hatar min ADHD och jag önskar 
att alla bara kunde glömma bort den gamla konstiga 
barnsliga jag, då brydde jag mig inte om vad andra 
tyckte eller funderade på vad andra tänkte men nu är 
det allt jag tänker på och jag ser tillbaka på yngre mig 
och blir arg och ledsen. Alla mornar är hemska tunga 
och stressiga, mitt alarm ger mig adrenalinpåslag och 
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stress. Jag trycker i mig 6 på morgonen vissa för min 
ADHD andra för min depression. Mediciner har alltid 
varit ett helvete för mig, inget har funkat framtill det 
jag tar just nu (för ADHD). Någon gjorde så jag knappt 
åt något och var väldigt trött, en annan gjorde mig på 
allmänt dåligt humör som att ha pms konstant och den 
jag tog före den jag tar nu svimmade jag nästan av då 
och då, det svartnade för ögonen varje gång jag skulle 
ställa mig upp oavsett hur länge jag hade suttit. Jag 
behöver mycket tid för mig själv för annars orkar jag 
inte, inte något. Jag kan inte komma upp ur sängen 
på måndag mornar om jag inte har fått vara för mig 
själv minst 5 timmar på slutet av söndagen. Stress över 
betyg, blir ignorerad konstant, omedvetet uppskjutande 
av uppgifter och plugg, balansen med min egentid och 
vara med andra, folk som inte förstår, kass hjälp och få 
vänner. Jag vill bara börja på gymnasiet och säga hejdå 
till alla som behandlar mig som luft, träffa massa nya 
med kanske samma intressen, någon tjej som kanske 
också har ADHD och gillar att drömma sig bort. Det 
här blev väldigt långt och luddigt men jag kände bara 
att jag ville få ut det här till någon, någon som lyssnar. 
Förra året före minneskonserten så tänkte jag att 
dagen efter så ger jag upp. Jag trodde inte att jag skulle 
vara vid liv men jag är här nu än idag. Älskar det ni 
gör, depression borde läras ut i skolor samt ADHD. 

Här är en bra länk som handlar om tjejer med ADHD: 
https://www.sbu.se/sv/publikationer/sbu-kartlagger/
adhd-hos-flickor---en-inventering-av-det-vetenskapliga-
underlaget/ 
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Långa köer inom vården startar frustration och tankar 
om hopplöshet. 

När jag mår som sämst och är i störst behov 
av stöttning av vården i form av samtalstöd, 
läkarbedömningar och suicidövervak har jag svårt 
att tänka klart och se mitt egenvärde. Jag skäms då 
över den tid vården lägger ner på mig och tänker på 
alla som står i kö och är i större behov av vård. Detta 
skapar uppenbarligen mer ångest i ett redan jobbigt och 
instabilt läge.
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Det ska inte spela någon roll vilken samhällsklass eller 
geografisk plats du bor på. Rätten till psykisk vård ska 
vara tillgänglig för alla, oavsett vem du är.
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Det måste bli lättare att får hjälp med sin psykiska 
ohälsa som ungdom! Det är så många jag känner 
som har kämpat länge med att få den hjälp dem 
behöver, speciellt när dem kanske söker hjälp senare 
än de borde. Många som söker till t.ex bup eller akut 
psykiatrin behöver vänta flera månader innan de får 
hjälp, och i vissa sammanhang så är det bara för länge. 
Det måste också bli mer välkänt var man ska vända 
dig om man mår dåligt då det också är många som 
inte vet vad dem ska göra, speciellt om de kanske inte 
har hjälp av vuxna eller andra myndiga i närheten och 
behöver göra det själva.
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Hej, jag är en tjej på 15 år med psykisk ohälsa, under 
snart 2 år har jag kämpat med den, dag in och dag ut 
är som en slags kamp jag måste klara av, är nervös 
inför nästa dag eftersom jag alltid sitter och funderar 
hur jag kommer må nästa dag, vad kommer hända 
då osv. Jag har fått gå till bup ganska många gånger, 
under dom gångerna har jag bara fått höra ”det är bara 
åldern, det är inget speciellt eller allvarligt” i snart 2 
år har jag fått höra de. Så jag bestämde mig för att ta 
tag i skiten själv eftersom att ingen annan lyssnade 
eller hjälpte mig när jag bokstavligen skrek på hjälp, 
men de funkade inte heller så bra eftersom jag började 
skada mig själv fyskiskt och psykiskt. Jag mår inte 
bra, och de finns så många andra där ute som heller 
inte mår bra som skriker på hjälp, men ingen hör och 
ingen ser. Psykisk ohälsa, deppresion eller stress bland 
unga är något vi INTE får tysta ner. Jag är så trött att 
inte få den hjälpen jag behöver. För jag vill kunna gå 
i skolan utan en klump i magen, jag vill kunna vara 
glad, inte behöva ha självmordstankar varje dag. Men 
att också oroa sig över tanken vad som händer om man 
inte får den hjälpen man behöver och vad man tillslut 
kan vara kapabel till är en läskig tanke. så jag ropar 
på hjälp igen. Hjälp.
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Att om man berettar för någon vuxen att den lyssnar 
och tar en på allvar och inte vidtar bort de man seger.... 
hänt mig så många gånger att jag blir bortviftad en 
gång slutade de med att samma kväll jag försökte be 
om hjälp å inte blev tagen på alvar gjorde jag ett  
suisid försök…
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Förlita inte på mediciner! Hjälp till att hitta 
grundorsaken och ta det därifrån.
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Ta skriken efter hjälp på allvar! När jag ber om hjälp, 
hjälp mig på riktigt! Jag har sen ung ålder haft stora 
problem med psykisk ohälsa, även till den punkten jag 
började planera att ta mitt liv. Den hjälp jag fick från 
skola (kurator/sjuksköterska) eller från vårdcentralen 
var absolut inget. Tips om att ”tänk på de positiva 
delarna” är inte ett botemedel även om det verkade som 
att alla ”vuxna” såg det som det. Ända gånger jag fått 
hjälp är via privat psykolog, de lyssnar, de vill väl och 
de tänker på mig och ger råd och stöd i hur jag kan nå 
bättre stegvis. Vårdcentraler och skolor har bara tanke 
på ”att det finns andra som behöver hjälp” och tar 
därför inte mina behov av hjälp på allvar. Det sårliga 
är att alla jag känner som själva har haft problem med 
psykisk ohälsa och sökt hjälp upplever samma sak. 
Ingen tar oss på allvar och då man aktivt inte sitter 
med kniven/pillerna i handen kommer ingen att hjälpa 
till för ”det är långa köer och andra behöver hjälp”... 
Vill ni verkligen arbeta med att människor ska må bra, 
satsa på att hjälpen finns att få av alla,  
oavsett inkomst.
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Det att ha någon att prata med, som inte ska sega 
något mot dig
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Min bror var en av de 1588 som tog sitt liv 2019 efter 
redan 4 misslyckade självmordsförsök. Han fick ingen 
hjälp trots många års kontakt med psykiatrin. Var 
även tvångsinlagd två gånger, utan hjälp även där. 
Han blev utsläppet utan uppföljningar trots lovande ord 
från läkare. Han hade kontakt med öppenpsykiatrin 
som skrev ut recept efter recept för ingenting verkade 
fungera som de skulle. Ingen hjälp med avvänjning av 
medicin. Lämnad kvar med biverkning efter biverkning. 
Ingen brydde sig om att hjälpa honom. Läkarna svarade 
att dom inte når fram till honom så dom orkade inte. 

Han blev helt enkelt lämnad att dö för att han var för 
”svår”. 

Det var en läkare som berättade att psykvården inte 
jobbar förebyggande. Men det är väl där det måste 
börja? Man måste få hjälp innan det blivit så illa att 
man tar sitt liv, eller försöker ta sitt liv! 

Man borde få hjälp redan vid första självmordsförsöket, 
och helst innan om psykisk ohälsa uppmärksammats. 
Man borde lyssna mer på anhöriga när en sjuk person 
inte är kapabel att tala för sig själv. Vilket som oftast 
inte är. 

Ofta säger en sjuk person nej till hjälp, men efter ett 
självmordsförsök är det väl ganska uppenbart att 
man är självmordsbenägen? Men ändå lyssnar läkare 
på den sjuke och lämnar personen i sitt egna öde och 
förmodligen försöker personen igen. Och kanske lyckas? 
Då är det försent.. 

Man får heller inte hjälp med att trappa ner på medicin. 
Vilket är viktigt när det är så allvarliga biverkningar 
om man bara slutar tvärt. 

Det måste ske en förändring inom psykvården. Man 
måste ha mer koll på sina patienter, följa upp, ha 
koll på vad de får utskrivet så det inte blir massa 
olika preparat och hjälp med att vänja sig av på rätt 
sätt INNAN man sätter in massa nya preparat. Och 
anhöriga måste få ha en starkare röst i detta. Det är 
anhöriga som vet, den sjuke personen är ofta för sjuk 
för att föra sin egen talan och för att veta sitt  
eget bästa.
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Jag tycker det är viktigt att det alltid ska finnas 
resurser som kan hjälpa oss ungdomar när vi mår 
dåligt.

Exempelvis är kön till att få komma till BUP lång och 
kan ta lång tid för många att ens få hjälp där. Jag hade 
tur att få hjälp ganska snabbt, men vet en hel del som 
får vänta i flera månader och så borde det inte vara.

I skolorna pratas det mycket om hur man ska 
planera sin tid för att undvika stress och ångest inom 
skolarbete. Men det pratas lite om vad psykisk ohälsa 
är och vem man kan prata med om man mår dåligt. 
Ämnet måste pratas om mer på djupet för att skapa 
en större förståelse hos unga om att det är okej att må 
dåligt, men man behöver inte göra det ensam samr att 
prata om när man faktiskt bör söka hjälp. Då jag tror 
än idag att många skäms för att prata om när de mår 
dåligt, speciellt bland killar. 

En sista grej jag tycker är viktig att ta med är att 
Sveriges regering borde lyssna mer på oss ungdomar 
och samtala med oss. Det är vi som kommer vara 
Sveriges framtid och det är vi som går i landets skolor. 
Ångest och psykisk ohälsa ökar bland ungdomar och 
när vi försöker göra vår röst hörd och förklara hur 
skolan kan hjälpa oss att minska stress och press blir 
vi ofta nedtystade. Lyssna på oss och agera utefter det 
vi berättar.
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Bättre och rättvis sjukvård. Mindre köer och att bli 
tagen på allvar 
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Jag behöver att någon förstår och kan känna igen vad 
jag undermedvetet dolt för andra genom hela mitt liv. 
Idag finns det väldigt liten forskning och verksamma 
människor inom psykiatrin som förstår och kan se hur 
högfunktionell autism ser ut hos flickor och kvinnor 
och jag vet nu att all ångest och distans mellan mig 
och andra människor som jag känt faktiskt har en 
anledning. 

Hade jag fått veta detta tidigare och kunnat arbeta med 
det på ett sätt så att jag kan nyttja min fulla potential 
så hade det inte behövt kosta så många vakna nätter 
och självdestruktion. 

Jag hade också behövt att alla stigma kring autism 
kunde lägga sig eftersom att jag fått gå igenom detta 
själv. Utan mina föräldrar och med en underliggande 
tanke om att det är något jag får hålla för mig själv 
eftersom det är konstigt och inte accepterat där jag 
kommer från. Jag är uppvuxen i en liten ort i sverige 
där kommentarer som ”... måste ju ha en diagnos för 
att bete sig så” etc. Som att en persons felsteg betyder 
att denne är annorlunda, och att för de som faktiskt 
har en diagnos att det finns en fördom att de ska bete 
sig fel eller illa. Sådant här måste ändras, för bara för 
att man har en diagnos betyder det inte att man beter 
sig illa mot människor, inte kan skapa relationer eller 
nå framgång. Jag tycker det är viktigt att ta tillvara 
på de som vi kan, för utan självhat så har vi mycket 
att bidra med. Vi kan se saker och detaljer ingen annan 
märker av och med rätt förutsättningar så kan vi 
även nå långt akademiskt. Andra behöver förstå att 
skolgången inte är svår för att vi inte kan lära oss, för 
även en sak som kvantfysik kan vara trivialt för oss, 
men att det är det sociala samspelet som skapar stor 
ångest och oförmögen att ta sig igenom varje dag.
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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 endel 
människor inte orkar

En stor del av befolkningen lever med ätstörningar. 
Personer med ätstörningar mår inte bra och lever med 
depressioner och självmordstankar. Hanteringen av 
dessa personer inom svensk sjukvård är helt uppåt 
väggarna undermålig och oproffsig. Snälla, ge dessa 
personer det stöd de behöver för att komma tillbaks till 
sig själva och en fin vardag.
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Man ska mötas av välkomnande och förståelse när 
man vänder sig till en vuxen för hjälp. Inte testas om 
man är värd hjälpen eller inte. Eller påminnas om 
resursbristerna som finns. Jag tror att dom som är i 
störst risk att råka illa ut av psykisk ohälsa är dom 
som inte vågar att fråga om hjälp. Om man väl vågar 
det och möts av någon som försöker få dig att säga att 
du mår bra istället för att lyssna på dig.
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Jag önskar att suicidtankar tas på allvar, och det 
uttryck för det jag har försökt förmedla. När jag går 
till psykiatrin och berättar om suicidtankar eller 
suicidplaner, så står det ändå i min journal sen ”Inga 
suicidtankar eller planer framkommer vid dagens 
samtal.”. Och då känner jag; varför ska jag ens prata 
om det då? Det gör mig ledsen och jag känner mig inte 
tagen på allvar. Tankarna och planerandet blir bara 
värre av det här. Jag skulle önska att det fanns fler 
ställen att vända sig till utöver mind, för det är svårt 
att komma fram där. Unga Lukas är ett väldigt bra 
ställe, och de skulle behövas oftare i veckan än vad 
de har öppet. Helst 24/7 som mind. Jag önskar att 
det fanns fler ställen än WONSA som kan ta hand om 
överlevare från sexuella övergrepp/våldtäkter. Jag 
bor inte i Stockholm där hjälpen finns, plus att det är 
flera års väntetid. Jag går snart under av de trauman 
jag har i bagaget, och jag får ingen hjälp. Vi som varit 
utsatta för övergrepp/våldtäkt behöver hjälp, men får 
det inte. Jag skulle verkligen önska att vi kan tas på 
allvar, och att det fanns hjälp på fler ställen i landet. 
Snälla hjälp oss!
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Det måste bbli lättare att skaffa hjälp utan  
ens föreldrar
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Det är så långa väntetider för att få hjälp av psykolog 
eller liknande via vården och jag vet inte hur jag ska 
klara av att vänta så länge. I Göteborg var det t.ex. 6 
månaders väntetid men jag behöver ju hjälp nu, inte 
om ett halvår. Man kan såklart söka hjälp privat för 
att få hjälp snabbare, men det blir för dyrt för oss 
studenter. Behöver någon att prata med som kan hjälpa 
mig hur jag tar mig ur min depression för det går inte 
att hantera själv längre. Det finns även hjälp att få via 
videosamtal (förståeligt i dessa tider) men jag har svårt 
att våga ”öppna upp mig” på videosamtal, har lättare 
för det när man sitter i samma rum som psykologen.

Jag önskar att svenska barn och unga vuxna (iaf till 
25) skulle ha lättillgänglig psykologisk hjälp. Visst 
vi har BUP, UMO, kuratorer på skolan, men inget är 
lättillgängligt. BUP är relativt svårt att få hjälp via 
(vad jag upplevt iaf) och kuratorn i skolan är nästan 
lite obekvämt att gå till i den känsliga högstadie och 
gymnasieåldern ”man kan ju bli upptäckt..”. Jag tycker 
att alla studenter på universitetet ska ha tillgång till 
gratis psykolog, för att hantera ångest, depression eller 
vad det än är man vill prata om. Utan att bli dömd 
för man går dit och lätt att hitta någon som lyssnar. 
Det tror jag hade hjälpt otroligt många studenter!! I de 
yngre åldrarna är det viktigt att man förklarar, på 
skolor genom föreläsningar, diskussioner, men också 
att kuratorn inte bara sitter i ett rum någonstans utan 
är ute i klasserna och ser och kanske kan plocka upp 
den eleven som sitter i ett hörn ensam i tid. Hitta sätt 
att naturligt involvera psykisk ohälsa, och hälsa (!) 
i skolan. Förstå vikten av att må bra även psykiskt, 
kanske i ämnet idrott och hälsa från 7:an. Att man 
ska ”skriva en plan för en stressfri vecka”/lära sig 
planera sin tid/lära sig saker för prestationsångest. Det 
är verkligen ett relevant ämne, likväl som att springa 
efter en boll!

Jag har levt med psykisk ohälsa i hela mitt liv. Både 
i min närhet och själv. Jag har gått igenom att en 
kompis tagit livet alldeles för tidigt, att min mamma får 
kasta sig iväg till psykakuten med en släkting och jag 
har legat och skakat på golvet i en panikångestattack 
och trott att nu tar bara luften slut. Och även om jag 
som person idag pratar så mycket med mina nära och 
själv har hittat sätt som funkar för mig, så vet jag 
hur viktigt det är att ha någon. Jag kommer från så 
fina förhållanden och har haft en underbar barndom, 
men psykisk ohälsa kan drabba ändå. Det bästa vid en 
panikångestattack är en hård kram. Som tvingar en att 
dra in luft, och det skulle alla behöva, ångest eller inte. 
En kram.
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Vårdköerna måste bli kortare. Mer resurser o pengar 
till vården så att man kan och orkar söka hjälp. Det 
känns helt meningslöst att söka vård om man måste 
vänta i kö i 1-2 år för att få börja i terapi. Att söka 
vård när man lider av psykisk ohälsa är redan jobbigt. 
Man har inte tid o vänta. Man mår dåligt nu o behöver 
hjälp direkt.



486

Lättare tillgång till hjälp. Barn ska inte behöva känna 
stress för att de inte kan eller vågar skaffa hjälp. 
Därför tycker jag att man borde inleda att någon/
några från tex BRIS kan finnas tillgänglig på en skola 
ungefär en dag per termin. Detta kan till viss del hjälpa 
folk som har svårt att skaffa hjälp. Jag vet inte vem 
det är som kan få detta att hända, om det är skolorna 
själva, kommuner eller BRIS, men oavsett så är detta 
en bra idé som skulle kunna hjälpa någon innan det är 
försent.

Tack!

mvh en 14 åring
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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. 
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Hade själv problem med OCD och ångest under senare 
delen av högstadiet och halvvägs in i gymnasiet. Har 
även haft lite återkommande problem med påträngande 
tankar och skulle helst vilja påpeka vilken skillnad det 
är i vårdsystemet mellan barn och unga vuxna. När jag 
var till BUP fick jag hjälp genom KBT behandling inom 
någon månad och när jag som 20 åring sökte hjälp för 
mina återkommande problem var väntetiden 1 år. Fick 
göra ångesthjälpen på webben vilket hjälpte men jag 
vet att ifall det hade funnits resurser till att jag skulle 
fått prata med någon och genomgå en KBT behandling 
direkt hade mina problem löst sig så mycket snabbare. 
Skulle därför helst vilja påpeka att jag tycker man 
borde lägga mer resurser på att göra det möjligt för 
unga att bara ha någon att prata med. Att regeringen 
inte ser detta som ett större ansvarsområde är väldigt 
konstigt för mig, då det finns så många enkla idéer 
som skulle kunna göra saker så mycket bättre. Hur 
äldre vuxna samtalar om psykisk ohälsa och livets lite 
mer jobbiga stunder tycker jag även man skulle kunna 
förbättra genom att i exempelvis skolan(högstadiet/
gymnasiet) ha undervisning inriktad lite mer mot 
psykologi. Skulle även vara bra att bara få ut så 
mycket information från vuxna som möjligt för att 
bryta normen och stereotypen kring psykisk ohälsa. 
I min omgivning tycker jag inte att det har pratats 
mycket om psykisk ohälsa från varken lärare, chefer 
eller mina föräldrar heller för den delen. Såklart jag 
fått höra basic grejerna men om alla bara lade lite mer 
krut på att poängtera hur viktigt det är att inte må 
dåligt vare sig det är på lektionen från lärarna eller 
vid kaffestunderna på jobbet från chefen så skulle det 
göra sjukt stor skillnad.

Åter till regeringen, att bara lägga lite mer pengar 
på att ge vuxna möjlighet att få någon att prata med 
skulle förmodligen få dem att spara pengar då folk inte 
lika lätt skulle bli sjukskrivna osv. Det vill säga lägga 
förebyggande resurser på att förhindra den psykiska 
ohälsan innan den flammar upp.
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Att andas utan det gör ont i själen ,att sluta känna att 
ens egna tankar ska göra så man inte vill andas igen. 
Tankar som man inte vågar säga till nägon eller så 
har man sagt det till någon . Så får man kanske en 
kommentar som t.ex ” Försök tänkt posetivt ” eller ” 
Sluta trycka ner dig själv och tänk på allt bra du har 
gjort i ditt liv ” eller ” gå ut och gå 20 min så kommer 
kommer du må mycket bättre ” 

Finns många bra råd och det vore toppen om det var 
så enkelt som att tänka positivt. Människor som inte 
upplevt psykisk ohälsa vet inte hur dom ska betee 
sig runt någon som nästan alltid mår dåligt, dessa 
männsikor är t.om dom männsikor vi är familj med. 
När man märker ems familj börjar trötta och tycker 
att man ska bita ihop. Att man ska bara kämpa på så 
löser sig allt. Om det bara vore så enkelt. Ibland är det 
lättare att ta på sig en mask för att verka må bra, sä 
ens familj ska få slippa se ens egna tankar äta upp oss 
mer och mer. Man vill skona familjen ett tag. Men man 
tar aldrig det exkra steget att försöka skona aig själv. 
För där finns inte tillräckligt med hjälp, var ska man 
vända sig och hur ska man inte behöva hamna mellan 
stolarna ?! Mitt svar är , mer pengar till ungdoms 
psykologi, mer pengar till att det ska finnas ställen 
eller nummer där man kan ringa eller komma dit 
dygnet runt . Där man hade fått bara prata.....för när 
man pratar så lättar trycket i själen. Ibland behövs det 
bara nägon som lyssnar någon som inte är ens familj 
eller vänner. Där man kan prata utan att tänka på hur 
,dåligt påverkad ens familj blir av att lyssna på ens  
innerst tankar.
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Hej vilket jättebra initiativ. Vila i frid  
Tim Bergling/Avicii!

Något som behöver uppmärksammas är hur lite 
resurser både psykiatrin har och hur långa väntetider.

Samtidigt mår fler och fler psykiskt dåligt. 
Man stängde mentalsjukhusen och skapade  
vård utanför.  
Nu är den mesta av den vården nerlagd inklusive de 
flesta psykiatriska öppenvårdscentralerna!

Här i Göteborg finns det nästan ingen vård mellan 10 
samtal med en kurator på en vårdcentral, dessa samtal 
är det lång kö till, och en inläggning på psyket.  
Att det är lång kö till de 10 samtalen gör att 
människor, som om de fått hjäp tidigt klarat sig med de 
10 samtalen nu behöver mer vård. På psyket får man 
neka folk för det är ont om platser.En tjej i Göteborg 
(inte jag) som är motiverad att börja sin terapi har 
väntat på terapi i två år.

Jag läser och hör samma historier från andra delar av 
Sverige. Man frågar heller inte de inom psykiatrin som 
arbetar på golvet eller de chefer som vågar säga ifrån, 
vilket gör att man får en felaktig bild av läget!

Det är också svårt för oss som har blivit utremitterade, 
men fortfarande är sjuka att inte få ha kontakt med en 
psykiatriker. Jag har hört detta från flera patienter.

Jag skulle t.ex. bara behöva träffa en psykiatriker en 
gång om året. 

Allmänläkare på vårdcentralen( jag har träffat 
åtskilliga kan inte psykmedicinerna och kan heller inte 
de psykiatriska diagnoserna. Snälla gör något, tack!
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Jag hade social ångest i tre år. Många förstod inte 
varför jag kände som jag kände. Många blandade ihop 
social ångest med vanliga ångestfyllda känslor. Jag 
började känna ångest för att blir helt ensam eftersom 
det kändes så jobbigt att vara runt andra. Jag fick hjälp 
av BUP och fick en behandling som kallas för bip. Jag 
skulle rekommendera det för andra ungdomar som 
lider av social ångest. Förut kändes det jobbigt att ens 
stå i korridoren i skolan och bli sedd av andra. Nu har 
jag skaffat nya vänner och det var faktiskt jag som 
gick fram till dem och presenterade mig själv när jag 
träffade dem för första gången. Om någon vill känna 
sig mindre ensam och skaffa nya vänner så kan de 
kanske gå fram till en klasskamrat, fråga de om deras 
dag och prata om deras intressen. :)
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Behöver någon att prata med och inte bara utskrivna 
antidepressiva läkemedel.



493

Mer personaliserad vård, utan blandning av sociala 
myndigheter framförallt Socialtjänsten som har absolut 
inkompetent personal som bestämmer över individs 
liv hur som helst. Personligen har jag blivit absolut 
hopplös och har hamnat på sjukhus efter flertal 
självmordsförsök. Vägledning, kurser och utbildningar 
samt varmt bemötande kan rädda liv, istället blir man 
behandlad som ett ”problem för samhället” och får 
apatisk bemötande av vårdpersonalen, om man i sin tur 
är lycklig då man kan få ett “klapp på axeln”. 
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Vårat lands vård av människor med psykisk ohälsa är 
under all kritik. På nära håll har jag sett ett barn som 
farit illa under många år av sin uppväxt, fått men för 
livet av det. Inget stöd nånstans, återgår gång efter 
gång i drogmissbruk. Försöker tillslut den lagliga vägen 
att få hjälp, blir då ytterligare mer sviken av samhället 
som sätter människan i kö till psykiatrin i ett år. 
Resultatet av det blir tillslut flera självmordsförsök då 
personen inte orkar vänta längre. Men blir utsläppt 
utan direkt hjälp, överdoserar en gång till, då efter 
mycket påtryckningar får personen lite hjälp. Man kan 
ju hoppas att samhället blir bättre på att fånga problem 
mycket tidigare och på så sätt slippa dåligt mående som 
tillslut kan bli självmord.
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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. 
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Viktigt att alltid kunna ha någon att prata med! Att 
ventilera är såå viktigt!
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Jag skulle vilja gå till en terapeut men det är alldeles 
för dyrt, det hade varit bra om man kunde få 
rabatterat pris för alla unga vuxna mellan 18-25 år! Så 
att man hade råd att kontinuerligt gå och prata  
med någon
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Vården MÅSTE få stora resurser! Ingen ska behöva 
kämpa för att få hjälp. Ingen ska behöva stå i köer 
till behandling i månader eller år. Vi kan inte ha det 
så! Det måste bli lättare att få hjälp och vården måste 
öppna ögonen för tex att det finns fler ätstörningar än 
bara anorexi och bulimi. I nuläget när man kan behöva 
mycket hjälp får man inte den för att man anses inte 
vara sjuk nog. Och då blir många sjukare. Och många 
ger upp för att de inte orkar kämpa för att få vård. Om 
till och med vården sviker, då finns inget hopp kvar i 
en tillslut. Snälla snälla snälla agera nu!!!!! Ingen ska 
behöva ta sitt liv
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Jag var tvungen att vänta två månader för att få en 
tid hos en kurator. Om det var någon annan hade det 
kanske slutat annorlunda men för mig gick det bra. Det 
har nu gått ett halvår sedan jag började gå hos min 
kurator och livet känns lite bättre, min stoppskyltar är 
fler än tankar som förr bara rusade iväg och förstörde 
så mycket för mig.
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Det är så svårt att ta hjälp själv, man vill inte erkänna 
för sig själv att man behöver hjälp. Iallafall jag har sett 
mig själv som svag om jag tar initiativ till hjälp. Om 
det på något sätt kunde bli lättare att få/ta hjälp. Tex 
chatta anonymt eller att fler ungdomar blir erbjudna 
hjälp ex i skolan osv och att det inte behövs göras 
en stor grej av det. Jag menar att det inte behövs 
nån himla anmälning eller inloggning etc för att få 
möjlighet till hjälp.
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Jag lider av grov panikångest och blir nekad medicin 
för jag är 17 år och anses som för ung. Jag har gått 
hos psykologer , kuratorer med mera i flertal år nu. 
Och det hjälper inte. Min ångest är så grov att jag valde 
att hoppa av gymnasiet.
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Det måste ske en förändring inom den psykiatriska 
slutenvården i hela Sverige. Det kan inte bara vara en 
”förvaring” för oss, vi måste få hjälp! Och det måste 
ske i tid. 

Tyvärr har jag försökt flertalet gånger att avsluta mitt 
liv, men blev aldrig tagen på allvar. Förän mitt sista 
försök, då jag bara var minuten ifrån att dö, DÅ togs 
jag på allvar. 

Men det skulle ha skett mycket tidigare. 

Tack för en jätte fin idé, och för ert engagemang. Det 
uppskattas så mycket, av mig och många andra.
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När jag känner nedstämnhet och ångest är det väldigt 
svårt för mig att utrycka det till nära och kära runt 
omkring mig. Många förstår inte, har svårt att tro på 
det mörker som jag beskriver gro inom mig. Jag vet 
att många kan känna samma känsla, att deras inre 
mående inte matchar med den fasad de i hela livet har 
byggt upp. När de väl tar modet till sig att berätta, är 
det ingen som tror dem. Jag lovar dig, att leva med 
känslan av att ingen tror dig, är värre än att leva 
med nedstämdheten från början. Ingen ska behöva 
uppleva det. När inte nära och kära förstår, behöver vi 
andra som gör det. Vi måste kämpa för att barn enkelt 
ska kunna gå och prata om deras kännslor, utan att 
föräldrarna behöver blandas in. Många föräldrar är 
som mina - vill inte skaffa hjälp eftersom jag enligt dem 
inte behöver någon. 

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

Detta var mina två förslag på hur vi ska rädda 
ungdomar i Sverige från psykisk ohälsa.
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För att minska ungas psykiska ohälsa borde psykratrin 
inte se medicin för psykiska besvär och sjukdomar som 
en endaste lösning och utpunkt. Återhämtning består 
inte utav en lösning, utan flera. Till exempel borde 
olika typer av psykologer fokusera MER på att övertyga 
patienter om att SAMTALA och hitta OLIKA lösningar 
som inte innebär medicinering för att hantera det som 
är svårt är en viktig nyckel till återhämtning. Istället 
för att övertyga medicinering som den enda lösningen, 
vilket inte är korrekt. Medicin är inte alltid den enda 
lösningen. Tvärtemot kan den lösningen dra skada 
och mindre nytta än mer nytta om man tex ger ut 
det till barn och unga vuxna som är mer påtagliga för 
biverkningar.

Samtala och lyssna på någon annans känslor, tankar, 
upplevelser och mående har visat vara en väldigt 
viktig del för ett friskare och bättre mående. Långa och 
många samtal har visat vara mycket effektivt. Därför 
borde psykolog samtal vara längre än 1 timme och 
oftare, mycket mer regelbundet. 

Psykratrin idag syftar mycket på snabba lösningar, 
tänker kortsiktigt inte långsiktigt så som överväger 
olika typer av medicin, men det som folk som jobbar 
inom psykratrin ofta glömmer bort är - återhämtning 
innebär alltid en lååång process och inte snabb process 
och olika typer av mediciner kan inte alltid fixa allting.  

Samtala mycket mer och oftare och äta tabletter 
mindre samt få mindre eller inga alls tabletter 
utskrivna är den stora nyckeln till minskande av ungas 
psykiska ohälsa…
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Det behöver bli lika självklart att både söka och få vård 
vid psykisk ohälsa som vid fysisk ohälsa.
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Jag mådde extremt dåligt och fick inte ens en tid hos 
BUP när jag var 15. Alla barn som mår dåligt har rätt 
att få hjälp. BUP behöver mer resurser.
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Jag vill berätta om mina känslor om life.My dagar 
är mycket dåliga jag har svårt att gå till skolan och 
även ibland prata med mina föräldrar.Jag vet inte vad 
som händer med mig.Det enda som lugnar mig är min 
favorit sak, jag skulle vilja se psykologer, men mina 
föräldrar har inte pengar för detta. Jag vill bli av med 
tyngd i min själ.
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Jag har adhd och asperger samt bipolär.

Att jag lever idag är ett under och så många gånger jag 
försökt ta mitt liv eller annat går inte att räkna. Sist 
var för 5 mån sen då skar jag av puls ådern. Men jag 
överlevde pga akut operation och snabb hjälp av polisen 
och min syster som räddade mitt liv.

Det som behövs är att regeringen lyssnar och ger mer 
pengar åt psykiatrin, mer utbildade psykologer som kan 
ta sig akut tid ifall det är akut.

Oftast så finns inte pengar, psykiatrin och 
missbruksenheten är de som får minst pengar.
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Så att man inte hamnar mellan stolarna som man gör 
idag. Samverkande vård samtidigt vid samsjuklighet. 
Om någon mår dåligt psykiskt och självmedicinerar 
med droger... då är man körd. Vuxenpsykiatrin 
vägrar hjälpa förrän man är drogfri, men måendet 
och droger/ alkohol blir en ond cirkel. Alkohol och 
drogmottagningen tar emot men de är inte läkare/ 
psykologer så... ett jäkla moment 22. Kommun, 
landsting + eventuella andra inblandade MÅSTE 
samarbeta. Och igen samordnad vård för samsjuklighet. 
Inte fixa det ena först och det andra sen någon gång för 
det funkar sällan i verkligheten! Och - enbart utbildad 
personal med kunskap även om NPF-diagnoser på olika 
typer av behandlingshem. Katastrof hur det ser ut på 
olika HVB-hem. Trasig är man när man kommer dit, 
fullständigt i bitar när man kommer därifrån. (Inte 
alla men alldeles för många är förvaringsplatser där 
personal är okunnig och bidrar till problem och nya 
problem istället för att vårda! )
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Jag tycker att fler psykologer skall finnas på BUP. Det 
är en extrem väntetid och många ungdomar tar bl.a 
sitt liv i väntan på hjälp. Jag själv som en 15 åring med 
psykisk ohälsa tycker att det är bedrövligt att man ska 
behöva vänta upp till ett halvår med alla sina problem. 
Det är fan skrattretande att om man t.ex kämpar mot 
självmordstankar så ska man vänta i 5 månader för 
att få hjälp med de tankarna. 

Sen så är skolan fan ett skämt. Kan skolor faktiskt 
börja ta tag i de problem som händer. Mobbning och 
elever med psykisk ohälsa.

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 blir strängare angående mobbning. När 
det kommer till nivån där man inte ens känner sig 
trygg längre för skräcken för att bli slagen, förnedrad, 
kränkt osv.  

Sen så har nog alla elever känt stress någon gång, 
sen finns det dem som lever med konstant stress. Jag 
gör det, jag har så mycket stress så att det har blivit 
ett fysiskt problem. Nu har jag inte bara stress över 
skolan men den mesta stressen kommer därifrån. Kan 
alla vuxna sluta kasta prov på oss elever och förvänta 
sig att vi ska prestera på topp nivå. Varför förväntas 
så mycket av oss, vi är barn för i helvete! Hela 
skolsystemet är vidrigt. Betygssystem är också vidrigt, 
verkligen en liten grej som gick fel på en termin kan 
avgöra slutbetyget? Hur går det till? Vi får skäll när vi 
inte har hunnit med en uppgift, alla kanske har orken 
eller tiden för det. Vi har liv utanför skolan också 
precis som alla lärare ständigt säger till oss elever. 
Vissa kanske har väldigt svårt hemma, eller så kan 
det vara så att depression äter upp en elev, eller att 
ångesten gör så att man exploderar. 

Det räcker nu. Ta hand om oss istället för att  
förstöra oss.
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Fler psykiatriker, väntetiden är alldeles för lång när 
man söker vård.
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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 väntrummet 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.
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Att man blir tagen på allvar av sjukvården och inte 
behöver ställa sin egna diagnos. Samt att inte vänte 
tiderna för bup är så långa.
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Kön till barn- och ungdomspsykiatrin måste kortas 
ned, och tanken att medicinera framför att ta tag i 
grundproblemet måste förändras.
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ha någon att snabbt kunna få prata med. jobbiga 
känslor är för mig just jobbigast i stunden, nu nu, och 
inte om 1h när jag tillslut fått någon att prata med.
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För några år sedan berättade jag till slut för min pappa 
att jag inte ville leva längre. I månader hade jag fått 
skakattacker när jag gick och la mig och de började 
igen när jag vaknade. Jag var så ledsen att jag inte 
längre kunde prata, jag tappade bort ord och läpparna 
rörde sig inte när jag ville säga något. Men jag lyckades 
till slut säga orden till honom, efter att jag tidigare 
under dagen ringt tre olika nummer för akut suicidstöd 
som jag hittade på google. Tre olika nummer, eftersom 
ingen svarade när jag ringde de två första. Antagligen 
för att det var en lördag. 

Jag vet inte vad pappa svarade, men han satte sig 
ner och höll om mig. Vi satt så, tillräckligt länge för 
att jag skulle få ont i magen. Jag känner min pappa, 
och mycket riktigt reste han sig efter en stund. Han 
började fixa med olika saker och fixa iordning sig. Han 
berättade att han hade en dejt som han skulle till. Och 
han gick.

Jag tog inte livet av mig efter att han gått, trots att 
jag inte egentligen fanns kvar längre. Pappas dotter 
dog när han gick. Efter den händelsen började jag få 
skakattacker när folk kramade om mig också. Det var 
så jobbigt och ensamt att vara så ledsen och att inte 
kunna ens få en kram.

Jag bestämde mig för att släpa mig igenom mitt helvete 
för att jag vill göra allt jag drömt om innan jag dör. Jag 
vill resa och se världen, jag vill ha en plats jag kallar 
hem som jag göra vackert. Jag ville ha riktiga, nära 
vänner som stod upp för mig så som jag stått upp för 
andra. Jag vill dansa, sjunga och kanske till och med 
försöka låta någon älska mig som jag kan  
älska tillbaka.
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Nu några år senare mår jag mycket bättre, även om 
jag vaknar upp av att jag skriker ibland. Jag bet ihop 
genom all smärta och gjorde saker trots att jag var 
livrädd. Människor som inte vet någonting alls om 
sorgen jag bär på beundrar mig för mina prestationer. 
Den är en beundran som känns ihålig för mig, men 
jag är tacksam ändå. Jag är tacksam för hur långt 
jag kommit, att människor generellt tycker om mig 
och beundrar det jag gör, att jag redan sen jag föddes 
haft förmågan att kliva ur mig själv och mina känslor 
vilket behövts eftersom smärtan var outhärdlig. Jag är 
tacksam för att jag är tillräckligt smart att jag förstår 
hur jag ska konstruera mina egna system som hela 
tiden knuffar mig i rätt riktning. Det har gjort att jag 
överlevt. Det har gjort att jag inte är ensam längre.

Det fanns ingen rättvisa och inga stöd för mig, 
mer än CSN. Jag blev fysiskt misshandlad av min 
mamma, men utredningen lades ner. Min lillebror bor 
fortfarande med denna galna människa. Hjärntvätt av 
barn så att de inte vågar gå ut och leva sina liv är ett 
problem som inte erkänns i Sverige. Det borde regleras 
i lag, som någon typ av vanvård. Vad gäller min pappa 
är det ingenting som någon regering kan göra något 
åt. Det är inte olagligt att inte älska sina barn. Men 
jag tror att mer behöver göras för unga som jag, som 
inte har föräldrar att ringa när vi inte vill leva längre 
och som sen måste klara sig helt själva ekonomiskt och 
psykologiskt. Jag hade ingen alls, det enda jag hade 
var panikångestattacker, ätstörningar, rädslor och en 
hjärna som bråkade med mig eftersom en stor del av 
mig inte vill vara med längre. Jag klarade mig bara för 
att jag bestämde mig för att följa mina drömmar och 
för att jag personligen har vissa förmågor som hjälpte 
mig att ta mig ur allt på egen hand. Men det ska inte 
krävas 135+ i IQ och att man ringer tre olika nummer 
till suicidstödslinjer för att ett barn som inte vill leva 
längre ska få stöd i Sverige.
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Vårdsystemet behöver anpassas för de som har svårt 
söka hjälp. Blir man inte tagen på allvar första gången 
kommer det bli ännu svårare nästa gång. Sök hjälp 
på vårdcentralen säger de, men för egen del har jag 
fått höra av mig till både det ena och andra stället och 
skickats runt utan att få hjälp och tiden går, ohälsan 
blir värre. Jag gav det en sista chans tänkte jag och 
av någon anledning var det just den gången jag fick 
kontakt med någon som såg mig. Problemet är bara det 
att vi behöver hittas, för av egen erfarenhet och hos 
kompisar så är steget att ta kontakta professionella 
svårt att ta.



519

Gör det lättare att söka vård för psykisk ohälsa, så att 
människor med psykisk ohälsa faktiskt orkar  
söka vård.
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Göra terapi mer lättillgängligt och dra ner på 
väntetiderna; om jag söker hjälp så kan jag inte vänta i 
flera månader.
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Jag orkar snart inte mer. Kön inom psykiatrin är så 
lång. Man blir inte tagen på allvar eller får hjälp om 
man inte redan står på spåret och väntar på tåget.
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Satsa mer pengar på psykiatrin. Prata mer om psykisk 
ohälsa i skolan och försöka göra så att skolhälsovården 
checkar med eleverna och ser till att eleverna mår bra
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jag vill kunna prata med en psykolog utan att mina 
föräldrar får reda på det
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Barn- och ungdomspsykiatrin i Sverige måste bli bättre! 
Oftast börjar den psykiska ohälsan i barndomen eller 
tonåren, jag var 14 år första gången jag försökte ta 
mitt liv. Jag fick aldrig hjälp trots alla gråt och skrik 
på hjälp. Idag är jag 18 år, efter totalt 45 OLIKA 
psykologer har jag äntligen blivit godkänd hjälp. Som 
liten blev inte min depression tagen på allvar. Jag fick 
ständigt höra av de vuxna som skulle vara förebild i 
samhället att det var mina hormoner, att jaga kulle 
växa ifrån det. Den lilla flickan jag var första gången 
jag upplevde självmordstankar var jag endast 7 år 
gammal, satt i min mammas knä gråtandes och 
undrade vad det var för fel på mig. Skolorna i Sverige 
borde avverka kuratorer och satsa på att använda sig 
av psykologer. Hjälp borde finnas meter ifrån att få, det 
räkningen lös barn och unga som har möjlighet att ta 
sig till en psykiatri på annan plats. Dom flesta vill inte 
att sina föräldrar ska veta, så var det för mig.
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önskar att vården ska bli bättre, att man faktiskt kan 
få hjälp när man känner att man behöver det. har flera 
gånger sagt att jag vill prata med en psykolog om saker 
som har hänt när jag va yngre men det är som att 
dom förminskar mina känslor för att andra personer 
kanske behöver lite mer akut hjälp för att dom har 
varit med om något hemskt, men bara för att vissa 
behöver akut hjälp så ska inte mina känslor förminskas 
och jag förtjänar den hjälpen jag vill ha och behöver. 
det är så många ungdomar och unga vuxna i Sverige 
med npf diagnoser som lider av ångest och annat som 
behöver hjälp som inte får det, till exempel som jag. 
har varit med om så mycket när jag va mindre i skolan 
som mobbning, och bara för att det hände för flera år 
sen så betyder inte det att jag mår bättre idag utan det 
som har hänt är något som jag får leva med varje dag 
och ingen i vuxen vården som jag har pratat med har 
hjälpt mig och känner mig helt enkelt värdelös. hoppas 
ni kan få regeringen att förstå att det behövs mer hjälp 
i vården så att alla kan få hjälp!
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Lättare att få tag på psykolog utan föräldrars vetskap
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Jag tycker att man ska få möjlighet att prata ut om 
sina känslor och hur man känner med någon annan än 
en familjemedlem. Det kan vara enklare att få prata 
ibland med någon som kanske går igenom samma sak 
än en person som inte har så mycket erfarenhet av hur 
man mår eller vad man lider av. Kunna ha någon som 
förstår en 
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Jag tycker att det är viktigt att det finns någon 
man kan ringa eller prata med mer jordnära om ens 
problem. Själv är jag i 24 års åldern och hade önskat 
att jag som vuxen hade någon jag kunde prata med om 
mina problem.
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BUP behöver förändras, jag blev friskförklarad när 
jag var som närmst att ta mitt liv. Jag sa att jag hade 
svårt att prata om allt men han förstod inte. Kände då 
att ingen förstod. Då blev allt såklart värre. 

Prata mer om samtycke är viktigt med, var med om att 
min bästa väns pappa sexuellt utnyttjade mig när jag 
var barn, sen dess har jag svårt att säga nej till killar 
så har gjort mycket jag egentligen inte vill. Har i dag 
även svårt att njuta av sexuella saker
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Jag önskar att den psykiska vården för Sverige var 
bättre, känner att jag inte får den hjälp jag behöver. 
Min mamma har heller inte så bra med ekonomin 
ibland har vi inte ens råd med mat men det är bara 
när det är riltigt illa... Önskar att det fanns bidrag att 
hjälpa familjer som oss. - 15 år
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Till och börja med behovs det mer resurser och personal 
så att alla bup-mottagningar inte har så lång väntetid. 
Känner flera människor som väntar på tex adhd-
utredning och behöver vänta i 3 år.... under den tiden 
hinner de misslyckas i skolan, blir deprimerade, isolera 
sig själva osv. Alla måste i alla fall få en chans så 
snabbt som möjligt



532

Jag har haft fler psykologer än vad jag kan räkna 
sedan jag var 8 år, jag fyller snart 18 och har inte fått 
någon hjälp alls för mina trauman. Psykologer har bara 
fört mitt fall vidare och vidare, är ganska förvånad att 
jag under tiden klarat mig tills hitills. 

Jag tycker att Sverige ska bli bättre på hur de hanterar 
barn med dålig psykiskt mentalt hälsa och om 
individen ska skickas vidare, att den första psykologen/
kuratoren/doktorn kommunicerar med den nya om 
individens hälsa.



533

Jag behöver stöttning, att veta att det är okej att ha 
mindre bra dagar. Jag behöver förståelse, inte bara 
att man pratar bort sitt dåliga mående. Med förståelse 
menar jag att ibland kan behöva någon som underlättar 
för mig när jag mår dåligt och stöttar mig Men någon 
som inte heller bara får mig att tänka på annat utan 
att vi stegvis tar itu med det som får mig att må dåligt. 
Vägledning tror jag är en bra sak som kan hjälpa 
många och även avlastning då mycket av min ångest 
beror på stress och press.



534

Jag har ångest nästan dagligen och känner att jag 
behöver hjälp från någon att prata om det med



535

Jag lider av bipolär sjukdom typ 2 och post traumatiskt 
stress syndrom, PTSD. Jag skulle vilja ha snabbare 
tider inom psykiatrin. Om det är inte akut så är 
väntetiden på en tid lång. Mer resurser till psykiatrin 
så jag inte behöver vänta så länge.
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Jag skulle behöva någon som brydde sig om mig på 
riktigt. En trygghet. Har blivit övergiven av mina 
föräldrar och förlorat många vänner pga att jag mått så 
dåligt av vad mina föräldrar har gjort mot mig. Klarar 
inte av universitetetsstudier för att jag mår för dåligt 
men mår dåligt av att känna att jag inte är påväg 
någonstans i livet. Är helt utelämnad till mig själv. 
Får inte någon hjälp av någon. 1000 kr i månaden 
från fk har jag att leva på. Finns ingen som bryr sig 
om mig. Jag har försökt söka hjälp av vården i 4 år 
men får antingen bara prata med en skötare eller blir 
tvångsinlagd om jag berättar hur illa jag faktiskt mår. 
Sen släpps jag ut någon dag senare och jag mår bara 
10 ggr sämre än vad jag gjorde innan. Känns som min 
enda utväg är att ta livet av mig.



537

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



538

Jag vill att man ska bli tagen på allvar och få hjälp i 
alla lägen. Bättre utbildade inom psykiatrin för att få 
det bästa bemötandet när man mår som sämst. Det blir 
bara en ond cirkel om man söker hjälp gång på gång 
och blir bemött dåligt. Tillslut ger man upp och känner 
sig som en börda bara. Jag vill att psykisk ohälsa ska 
tas mer på allvar och att personer som jobbar inom 
området ska vara där för att dem vill hjälpa folk.



539

Jag behöver någon att prata med



540

Många unga som lider av psykisk ohälsa som ångest 
eller depression, eller som har NPF-diagnoser skulle 
vara väldigt hjälpta av psykisk hälsa hundar för att må 
bättre. Även om det är en dyr första investering från 
staten skulle det i längden underlätta väldigt mycket 
för att slippa långa köer till psykolog och kurator och 
vara konstant tillgängligt på ett helt annat sätt. Det 
finns otroligt många unga och deras familjer som 
berättar om hur psykisk hälsa hundar har hjälpt dom 
att orka med vardagen och orka komma tillbaka till 
skolan efter lång tids frånvaro på grund av ångest som 
belastat hela familjen, men en psykisk hälsa hund är 
väldigt dyrt och det är få familjer som har råd med det 
hjälpmedlet. Om staten sanktionerade kostnaderna för 
en psykisk hälsa hund så skulle det kunna rädda livet 
på många unga som lider av psykisk ohälsa och har 
självmordstankar. I längden skulle det även underlätta 
för sjukvården i Sverige och kort ner vårdköer.



541

Få bättre hjälp av psykiatrin i tid, jag behöver 
sjukskrivas men får ej det för jag måste visa att jag 
mår dåligt och försöka ta mitt liv då, men när jag mår 
dåligt gör jag allt för att inte visa det.

Jag tycker att vi borde göra terapi för att hjälpa 
barn och unga tonåringar / vuxna där de kan prata 
med någon när de känner sugtrång eller när de har 
depression - F



542

Någon organisation man kan chatta med 24/7 tex bris 
har inte öppet på natten när man mår som sämst så 
finns ingen där.



543

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 faktiskt 
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 sgi och 
berätta vad dem står för? Just nu känner man sig mer 
avskräckt. Socialen har förändrat mitt liv till något 
mycket bättre.



544

Med ångest varje dag och över alla val jag gör är 
vardagen ibland mycket tuff. Att då sen höra att det är 
svårt att komma in på barn och ungdoms psykiatrin 
ger mig inget hopp alls. Jag hoppas på att regeringen 
kan satsa mer pengar och uppmärksamma psykisk 
ohälsa betydligt mycket mer. Vi ska aldrig normalisera 
psykisk ohälsa, bara uppmärksamma och prata om det 
mer eftersom det är allt mer vanligt i dagens samhälle.



545

Jag vill kunna prata med någon, men det går inte att 
diskutera vissa saker med psykologer, det går bara 
tillbaka till ens föräldrar, vilket jag inte vill. Därför 
kan jag inte prata med psykologer.



546

Bättre psykologer. Vill inte lämna bup och må sämre än 
när jag kom dit. Även bup akuten behöver förbättras. 
De hjälper inte alls. Skickar hem en även om man har 
självmordstankar eller efter ett försök. Vården för unga 
måste bli bättre



547

Jag orkar inte vänta på min dbt behandling. Psykiatrin 
har för långa köer. Folk orkar inte mer :(



548

Ett lätt sätt att höra av mig till någon som kan hjälpa 
mig. Något snabbt som inte innebär att jag behöver ta 
steget att söka vård då det för många kan kännas  
för jobbigt.



549

Det ska vara enkelt att kunna få hjälp att reflektera 
över tankar/känslor/livet. Idag måste man verkligen 
må så dåligt att folk runtomkring en försöker hjälpa 
och att man lyckas vara stark nog att övertala sig 
själv att man ska söka hjälp. Det borde vara mer 
avdramatiserat och tydligt till vem man kan vända 
sig till redan från när man är yngre. Typ alla borde 
besöka en terapeut när man är tidig tonåring, som man 
kan tacka nej till, då mycket som påverkar en grundas 
i den åldern.



550

Jag skulle behöva någon att bara prata med, någon som 
lyssnar och ger stöttning utan att det blir för stort!



551

Att det skulle vara lite enklare att söka hjälp.



552

Bättre sjukvård. Jag har en sjukdom som inte syns 
vilket gör att jag inte får hjälp. Sen finns det två andra 
sjukdomar jag har risk för att utveckla lite längre fram 
men det följs inte upp utan jag hamnar mellan stolarna 
istället där ingen gör något trots att jag inte kan leva 
normalt för att jag har så ont.



553

Bättre och öppnare psykiatri-vård för alla. Den behöver 
backas upp mer för att kunna nå det, ekonomiskt etc.



554

Bättre kommunikation mellan vårdenheter. Jag orkar 
inte längre vara en mellanhandel för olika vårdenheter 
som säger att det är den andras ansvar. Det är många 
jobbiga samtal och möten fram och tillbaka hela tiden 
för att de inte skriver eller pratar direkt med varandra. 
Får mig att tappa hoppet om att få hjälpen jag behöver.



555

Behöver jag tillgång till könsbekräftande vård utan 
långa köer och att få lov att ändra juridiskt kön  
innan 18!



556

Jag önskar kortare vårdkö. om någon har cancer så 
ställs den inte i kö ett år innan den får hjälp, då ska 
det inte heller vara så när det gäller psykisk ohälsa



557

Enklare och bättre psykologisk hjälp för unga som 
inte kostar skjortan! En psykakut som tar emot fler 
personer i behov av hjälp



558

Jag upplever att de flesta man möter idag har någon 
sorts erfarenhet av att må psykiskt dåligt. Även jag 
själv. Det är oerhört viktigt att det finns minst en 
person som förstår och kan hjälpa till. Personligen har 
jag haft kurator i 3 + år, vilket har varit ett enormt 
stöd, något man vet finns kvar oavsett vad då det är 
oberoende hjälp som kommer utifrån. Hade önskat att 
den hjälp som finns gratis skulle finnas längre upp 
i åldrarna. Personligen har jag uppskattat att jag på 
senare tid har kunnat behålla den kurator jag har 
oavsett vart jag befinner mig eller är skriven. Detta då 
jag har flyttat en del och behövt bekanta mig med nya 
kuratorer vid flytt (inom ungdomsmottagningen).



559

För en bättre dag skulle jag behöva veta att min 
mamma inte svävar mellan liv och död. Hon har 
hela mitt liv varit sjuk och nu är det så illa som det 
varit. Hon har bor nu i andra sidan Sverige och jag 
kan inte träffa henne pga corona. För en bättre dag 
hade jag velat ha en bättre sjukvård som inte går ut 
på att enbart sätta fler diagnoser på de som redan är 
sjuka, utan att faktist lyssna på ALLA i familjen och 
hur personens sjukdom påverkar dem, borde vara en 
självklarhet att man som närstående ska få hjälp, man 
kan ha en sjuk familjemedlem utan att de handlar  
om cancer …



560

Det behövs kortare köer till psykisk vård. Krävs 
mycket för att man ska inse att man behöver hjälp, kan 
ta år, och då når man mår som sämst, söker hjälp, så 
får en vänta i flera månader innan man får bra hjälp 
och stöd, är för vissa försent…..



561

Jag önskade att alla vårdpersonal kunde visa mer 
sympati och förståelse. De flesta jag har träffat har som 
tur varit helt underbara. Men vid ett läkarbesök för 
att förnya recept för mina antidep så berättade jag att 
jag har de senaste tiden tyckt att mina symtom hade 
förändrats (and not for the better). Läkaren tyckte att 
jag borde helt enkelt äta bättre och träna mer, trots att 
jag berättade att jag har ingen energi att ta hand om 
mig själv för att börja med. Han säger det är vanligt 
att ”tjejer/unga kvinnor och pluggar heltid på högskola” 
är mycket stressade och han vill att jag ska trappa ner 
medicineringen och så småningom sluta.



562

Jag vill att vuxna ska ta mig på allvar. jag vill att bup 
ska bry sig. Jag vill att dom ska sluta behandla oss som 
om vi överdriver.



563

När jag blev 18 kunde jag inte längre gå till BUP utan 
blev istället satt att på egen hand lösa kontakten med 
min vårdcentral. Det funkade inte alls och sedan dess 
har på egen hand fått lösa mina problem. Det kan ju 
inte vara tänkt att det ska fungera så här…



564

Jag vill veta hur och på vilket sätt jag ska söka hjälp, 
prata med någon. Är oftast glad men mina dippar är 
jättejobbiga och förstår inte vad det beror på. Det känns 
konstigt att prata med någon man inte känner men vill 
heller inte prata med mina föräldrar.



565

Att faktiskt bli bemött med stöd. För det första är det 
helt omöjligt att komma in på bup, väntetiden är absurt 
lång. För det andra har flera lärare (och även någon 
kurator) bemött min ångest med irritation. ”Bara gör 
det” eller ”du har ingen anledning att känna så” är 
saker jag har hört både som barn och tonåring när jag 
har uttryckt oro för olika saker. Fler skulle behöva ha 
förståelse för mental ohälsa, och man bör inte få arbeta 
med barn och unga om man inte åtminstone har gått 
någon kurs i hur man ska bemöta och hantera det.



566

Jag tycker att Sveriges läkarvård bör bli bättre på att 
ta fysiska symptom hos människor på större allvar. 
Till exempel så säger det väldigt ofta att man bör vänta 
en vecka till osv. Fastän man är väldigt orolig för att 
det skulle kunna vara något som inte stämmer. Detta 
leder till att man går runt och oroar sig för ifall man 
är sjuk fast man kanske inte är det istället för att få 
en diagnos eller inte på ifall man är sjuk eller ej. Man 
tvingas istället ibland att ljuga för läkare att man haft 
symptom mycket längre än vad man egentligen haft för 
att ens få ordentlig hjälp.



567

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



568

Utöka psykiatrin, speciellt slutenvårdsplatserna. Varje 
gång jag har blivit inlagd är det platsbrist på mitt 
hemsjukhus så jag slussas runt på olika avd innan det 
blir en plats ledig. Detta är i region stockholm



569

Jag har alltid mått bra av att få prata med någon 
som inte är mina vänner eller familj, för att få känna 
att en utomstående verkligen lyssnar och sätter mig 
och mitt mående i fokus. Dock har det inte alltid 
varit så lätt att hitta denna hjälp. Tidigare sökte jag 
mig Ungdomsmottagningen, men när psykologer och 
kuratorer kändes lite överflödigt för min del, och det 
handlade om ”behandlingar” så ville jag hellre hålla 
det enkelt. Stöd hos och från personer som kan hjälpa 
en framåt, peppa en, ge inspiration och motivation, 
fråga frågor som hjälper en att hitta sina egna svar. 
Och att veta att denna person verkligen vill mitt bästa. 
Det har också hjälpt att vara en del av en gemenskap i 
exempelvis aktiviteter eller sporter man utövar.



570

Jag mår väldigt dåligt , men ingen tar mig på allvar 
och när jag bad om hjälp fick jag ändå inte hjälp, vet 
inte vad jag ska ta mig till längre



571

Inte neka någon hjälp för att de inte mår tillräckligt 
dåligt, om en tonnåring ber om hjälp då är de seriöst 
och man kan inte bara säga att det är normalt och 
skicka hem de utan hjälp, finns inte resurserna att 
hjälpa så lös det för att rädda liv



572

Jag Har själv mått fruktansvärt dåligt i större delen 
av mitt 19 åriga liv. Har gått hos diverse psykologer 
och BUP, och blivit erbjuden diverse preparat för att 
det skall ”bli bättre med dom”. När jag vet att det är en 
dom att ta emot dom där pillerna. Jag skulle uppskatta 
att det skrev ut ”gymkort på recept” eller någon typ av 
friskvård. Då det gör verkliga underverk. Speciellt mot 
psykisk ohälsa.



573

En otroligt mycket förbättring och större satsning 
på psykiatrin i Sverige.. jag själv och andra jag 
vet har erfarit vissa scenarion som inte är ok.. 
att bli hemskickad för att man inte anses vara i 
”tillräckligt dåligt skick”. ”Men du ler ju, du mår 
väl inte dåligt”, eller ”jag ser att du mår bättre, du 
kan gå tillbaka till arbetet”, när allt man vill var 
eviga dag är att försvinna bort från jorden. Det är 
Alldeles för lite resurser till psykvården till ett så 
bra I-land som Sverige. Vi behöver tas på allvar nu. 
Vi kan inte bli kastade fram och tillbaka mellan olika 
psykmottagningar och vårdcentraler för ingen har 
kompetensen hur man ska bemöta oss. När man inte 
får någon hjälp, och det är för krångligt, då ger vi  
upp tillslut.



574

Kortare köer till bup/vuxenpsykiatrin



575

Någon som finns tillgänglig om man behöver lätta på 
sina tankar. Känna att någon ALLTID är på din sida 
och ALLTID är tillgänglig för att just DU behöver det!!!



576

Bättre bemötande vid kontakt med BUP och  
vuxen psyk. 



577

hade behövt någon att prata med utan att ta tag i  
det själv



578

Jag mår dåligt och har ångest dagligen och har försökt 
få hjälp flera gånger men det är otroligt svårt att hitta 
någon att kunna prata med. Det måste vara enklare 
enligt mig. Helt sjukt att man måste betala 1000kr i 
timmen av privat psykolog för att få hjälp:(((



579

Att ha någon att prata med utan att det är skam eller 
massa krångel



580

Större tillgång till psykologer och kuratorer..



581

Snabb och rätt vård för alla.



582

Låta barn och ungdomars röster höras mer på 
socialtjänsten, att man inte går endast på föräldern

Det behövs bättre psykiatrisk vård! Bättre personal 
inom vården, med ett bättre bemötande och bättre 
kunskap för att kunna hjälpa personer på bästa sätt. 
Jag känner ofta att personalen inom vården inte tar 
mig på allvar och inte tar tiden för att försöka förstå 
mig och hjälpa mig med mina problem. 

Jag känner mig ofta ensam och hjälplös.

En idé är kanske att organisera aktiviteter för personer 
med psykisk ohälsa.



583

Jag är en tjej på 15 år och jag har drömt mardrömmar 
i över ett år. Har tagit kontakt med rehab/psykolog men 
dem säger att det inte finns något att göra. Om 2 veckor 
så kommer jag behöva att ta mediciner för att jag ska 
slippa mardrömmarna. Jag tycker att det ska finnas 
ett annat alternativ än mediciner. Skulle vilja höra era 
tankar och idéer om min situation!!



584

Bättre stöd till anhöriga som förlorar någon  
i självmord.



585

Bättre preventiva insatser som förebygger självmord 
och psykisk ohälsa hos unga. Mer resurser till BUP, 
skola och andra platser som möter unga som mår  
dåligt behövs.



586



587

Att vi alla tar hand om varandra och inte pressar oss 
själva tills vi inte klarar det längre. Att staten tar hand 
om oss unga och hjälper oss innan det blir för sent. Så 
många liv har förlorats på grund av psykisk ohälsa och 
mitt hjärta är tungt för alla som förlorat någon och alla 
som varit och är drabbade av psykisk ohälsa. Det är 
dags att ta oss unga på allvar! Mer intiativ som detta!



588

Vi måste göra nånting mot mobbning, och  
nätmobbning också!!!!



589

Hej! För att jag ska känna mig trygg är något utav det 
viktigaste att jag känner mig bekväm med mina vänner 
och min familj. Jag vill kunna gå till skolan och tänka 
”jag vet att jag kan lita på mina nära och kära”. Men 
det gör jag inte. Istället går jag till skolan och tänker 
ofta ”vad kommer hända idag?” (inte det positiva ”vad 
kommer hända idag”). Ibland sitter jag hemma och 
undrar varför jag fortfarande behandlar personer bra 
medans jag endast får skit (ursäkta) i gengäld. Folk är 
illojala och svikare men de kan också få en att känna 
sig speciell och omtyckt. Men om jag verkligen fick 
förändra min morgondag för bara ett par minuter, hade 
jag gjort de minuterna till de bästa i hela mitt liv. Jag 
hade umgåtts med dem jag älskar och behandlar mig 
bra. Jag hade litat på dem som jag kan lita på och jag 
hade aldrig glömt en sådan underbar dag, trots att det 
bara var en dag i ett par minuter. Därför är nog vad 
jag önskar mig mest att inte bli lämnad ensam, inte bli 
sviken. För att vara ensam och nästan osynlig är det 
läskigaste som jag vet.



590

Hej!! Jag är en tjej på 14 år jag har läst på 
Instagram, hört i skolan hur många kvinnor som blir 
misshandlade när de går hem från jobbet, hem från 
fester och till o med skolan. Ibland kan de va att man 
blir misshandlade på skolans toalett. Detta e så hemskt 
att barn går runt är rädda för att det är människor 
som kan göra så hemska saker mot en kvinna , 
kvinnor är exakt lika mycket värda som men. Men 
ändå får vi inte lika mycket respekt. Jag vill bara ha 
en trygg känsla i magen när jag går hem var som  
helst ifrån!!



591

Mer acepterat att vara trans, att man hör folk tala 
om det som vad som hellst. Inte som något som ingen 
är eller nått man väljer. Att fler lärare i grundskolan 
acepterar när man sticker ut och inte tvingar in 
en i fack, tror på utbildning för hur de ska hantera 
sånt. Att idrotten blir mer inkluderande vad gäller 
transpersoner och att man vet vad som häller när man 
kommer ut.



592

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.



593

Min familj har inte så mycket pengar, vi har till och 
med förlorat våran el. Jag får varje dag en liten klump 
i magen för att i min klass och i mitt fotbollslag har 
alla märkeskläder av något slag eller kan äta ute 
eller inte har någon som helst problem med att betala 
avgifter. Så jag skulle verkligen vilja att sådant som 
kollektiv trafik ska vara helt gratis för ungdomar, helst 
för alla men det går nog inte, men då skulle jag och 
säkert många fler ungdomar kunna känna oss mer 
inkluderade i samhället



594

Normalisering av allas kroppar. Alltid vart den enda 
stora tjejen i skolan och känt mig konstig och utanför. 
Vi behöver ett samhälle som ser lika på små som stora, 
korta som långa, alla olika kroppar!



595

Jag känner mig ensam nu när jag inte kan träffa mina 
kompisar och måste vara hemma. Mamma och pappa 
grälar mycket



596

Tror vi måste ba snacka mer om det även mer o man 
är en kille. Det går i te att bara tror att bara för att 
man är män måste man vara macho och inte visa sina 
känslor. Man behöver prata om det och sprider ordet 
att det är okej att be om hjälp. Ingen är ensam och att 
vi snacka mer och mer om det är starten tycker jag



597

Jag tror att det är viktigt att unga känner att de kan 
komma vidare i livet och ser hopp efter gymnasiet. Jag 
menar att det finns möjligheter att flytta hemifrån, 
hitta arbete eller börja plugga. För många är det 
svårt att komma iväg från familjen som många i 
min närhet i alla fall vill när man närmar sig 20. 
Osäkra anställningar, tufft att hitta bostad som 
ekonomin klarar. Alternativt svårt att komma in på 
den utbildning man vill. Jag vet att det på många 
utbildningar redan finns alternativa sätt att få en 
plats (utöver betyg och HP) men också att läsa upp 
betyg bli mer tillgängligt. Jag själv vet att tiden i slutet 
av gymnasiet och därefter var lite extra psykiskt 
påfrestande, svårt att hitta en stig att vandra vidare 
på när det fanns stora hinder på de flesta. 



598

Jag är 11 år gammal stolt tjej som känner en oro över 
att bli misshandlad eller våldtagen. Min storasyster 
blev misshandlad på ljusa dagen och polisanmälde det 
men fallet gick aldrig igenom. Vad kan ni göra för att 
förhindra denna oro?



599

Strängare restrektioner kring mobilanvändande i 
skolan och åldergräns på sociala medier. Upplever att 
sociala medier skapar mer press hos oss unga, att man 
ska vara perfekt hela tiden och att man mår dåligt 
när man inte uppnår idealen. Man skapar också ett 
beroende till mobilen som man använder för att fly 
undan de som är jobbigt istället för att ta tag i det. Det 
är också enklare att bli utsatt för mobbning på nätet 
skulle jag säga, eftersom att de är lättare att trycka 
ned nån när man sitter bakom en skärm än att göra 
det ansikte mot ansikte.



600

Jag vill förändra världen för transpersoner. Särskilt 
jag efter allt jag gått igenom. Jag har väntat flera år 
i onödan. Vet inte var jag ska börja eller sluta. Men 
jag skulle just nu behöva en förändring mest på att 
ändra juridiskt kön i pass och ID så jag kan resa som 
jag ÄLSKAR att göra. Jag ska utomlands och göra 
operationer för min transformation snart eftersom det 
inte går att göra i Sverige tydligen. Och efter allt som 
hänt i mitt liv så vill jag resa som migsjälv och vara 
sann mot mig själv med vad jag vill och känner kring 
detta. Därför är det så viktigt för mig att translagen 
går igenom FORT så jag slipper stressa mer än jag 
redan gör över 1000 andra saker SAMTIDIGT så jag 
hinner göra nytt pass och id i tid innan jag måste åka. 
Jag har dålig ekonomi och ska inte behöva göra ännu 
ett nytt sen när lagen kommer. Och jag måste ändå 
göra nytt ändå sen när hormonerna fått effekt och det 
är den faktiska JAG på fotot. Så det skulle verkligen 
underlätta för mig om translagen ändras NU! Det skulle 
verkligen betyda så mycket för mig efter allt som hänt.



601

Jag behöver ett ställe jag kan åka till när jag mår 
dåligt och när min pappa bråkar med mig.



602

Att körkortet är så dyrt att ta, jag och många av mina 
kompisar har inte råd vilket skapar ångest. De blir en 
klassfråga vem som kan skaffa körkort. De är jobbigt 
att se att de med pengar kan ta massa körlektioner och 
man själv har inte råd. Körkort är en sån frihet och 
ett steg närmare arbetslivet.. att då begränsas av sin 
familjs ekonom är jobbigt.



603

En familj att vi bo hos. Jag är snart 18 år utan 
föräldrar som bryr sig om mig. Misshandel psykiskt 
och fysiskt har ja varit utsatt för. Jag oroar mig nu 
över vilka som kommer att ta hand om mig.. Jag är ju 
för gammal och förväntas kunna allting själv pga att 
jag är 18..



604

Mer möjligheter att kunna uttrycka sina kännslor 
genom musikalitet och framförallt lära sig att göra det



605

Jag tycker det borde finnas fler kvinnliga 
trygghetsvärdar ute på kvällarna vid tunnelbanor och 
liknande. Just för att man ska slippa den där klumpen 
i magen man som ensam tjej får på vägen hem. Jag 
tycker också att det måste pratas mer om samtycke, 
strukturella könsnormer och hur killar kan förbättra 
sitt beteende i skolan så detta förebyggs i så tidig ålder 
som möjligt.



606

Ens familj har en tendens att bara glömma bort det 
förstfödda barnet, och lägga allt fokus på ens syskon. 
Det är i alla fall så i mitt fall. Min bror har fått alla 
uppmärksamhet i alla år. Det har liksom hänt ett fler 
tal gånger då dom inte ens frågar mig om jag följa med 
på kanske restaurang och äta. Jag bli bara mer och 
mer bortglömd av allt och alla. Sen nu så kommer jag 
här och fyller 15 om bara några dagar. Det är något 
jag inte vill. Men jag vet att när jag blir 18 då ska jag 
bryta kontakten med allt och alla och kanske slippa 
må så pass dåligt, som jag gör nu. Fast att jag sagt 
till min mamma lite diskret att jag inte orkar mer, då 
tror hon mig inte. Att jag ens sitter och planerar mitt 
eventuella självmor som jag då ska göra på min födelse 
dag, då mår man inte bra. Men mår inte bra om vill 
dö. Jag vill att folk ska ta det mer på allvar. Samlar 
man för en gångs skull modet och försöker säga att 
man är självmordsbenägen, så ska man inte bara rycka 
på axlarna och ”anta” att personen mår bra. Ta det 
på allvar jag var och är seriös med det. Men folk tror 
mig inte. Inte ens kuratorn på skolan. Hon sa klart och 
tydligt ”det är inget att oroa sig för, du kommer inte 
begå självmord”. Vad vet hon om det? Det jag skulle 
vilja är ju att folk i almenheten också ska bry sig mer 
och våga prata med främlingar, det kan förändra ens 
tankar. Men även att man ska bli tagen på allvar. Det 
är inget skämt man bara hittar på, utan säger man 
det och berättar diskret för någon då man kanske inte 
riktigt vågar igentligen så skämta inte bort det! Det är 
inget skämt att någon mår så dåligt att personen vi i 
princip döda sig själv eller ja ta självmord. Och att ens 
kurator på skolan inte ens bryr sig är bara sjukt!



607

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 
började 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.. Vuxna 
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.



608

Samhället behöver ta ett större ansvar för att barn och 
unga som lever i dysfunktionella familjesituationer får 
hjälp och stöd. Organisationerna måste samverka och 
ta barnets parti. Lita på det barnen berättar. Jag själv 
har en pappa som är alkoholist och när jag berättade 
det för personalen under min högstadietid var det 
ingen som tog det på allvar. Man tog inte mig åt sidan 
och frågade hur det verkligen var/hur jag mådde för 
jag fungerade socialt och hade bra betyg. Förnekelsen 
är en väldigt stark kraft i dysfunktionella familjer 
och den gör det svårt att komma åt problemen. Jag 
tror att stödorganisationer ska göra sig mer synliga 
i skolorna. Tränga sig på och finnas i miljön där 
ungdomarna finns. Det borde vara något självklart att 
organisationer som finns för att hjälpa och stötta barn 
och ungdomar har en gräddfil in i skolan. Det ska inte 
vara ett beslut av någon enskild rektor utifrån vad den 
personen tycker att det finns behov av utan ett ständigt 
återkommande inslag. Jag tror att det skulle vara bra 
att synas ute på skolorna, i elevernas uppehållsrum 
där kontakten kan bli otvungen och spontan som 
på raster och luncher samt att komma ut och ha 
workshops om psykisk ohälsa kanske i samarbete med 
ett ämne som idrott och hälsa. 



609

Prata mer om vilken skada mobbning kan göra



610

Sociala medier som tagit över ens liv, jag tror inte 
detta är något som statsministern kan ändra. Men 
tänk er nu, denna generation är beroende av sociala 
medier och vi alla kan vara enade om att det finns 
extremt negativa effekter av sociala medier. Omedvetet 
blir alla påverkade. Unga är nog mest illa ute. Allt 
som sker i sociala medier är inte under min eller 
någon annans kontroll, därför kan ingen garantera 
oss att vi kommer må bra av scrollandet, läsandet 
etc. Vi tror oss vara sociala framför en skärm men 
egentligen förlorar vi all mänsklig relation, kontakt, 
socialiseringen i verkligheten. Vi blir mer instängda och 
programmerade. Många barn och unga har hobbyn men 
ingen kraft eller motivation till att sysselsätta sig med 
sin hobby. För det är enklare att få sin adrenalinkick 
av att scrolla på Instagram. Vårt grundproblem är 
sociala medier.

Jag behöver familj, vänner, någon som lyssnar. Jag 
behöver frihet, solljus & struktur. Jag vill ha chansen 
att förstå världen. Inte som den framställs eller som 
den borde vara, utan som den är. Jag vill bli tagen på 
allvar.



611

Om någon ser ut som att de har det tufft, fråga hur  
de mår.



612

Jag tycker att vi måste ändra på dagens sociala 
medier! Eftersom det är en så pass stor plattform som 
används dagligen av oss människor, borde det som 
sprids och läggs upp bara vara sådant vi mår bra av. 
Ingen ska behöva känns sig utsatt på något sätt, och 
jag tror att sociala medier är en stor grund till varför 
Barn (framför allt) mår dåligt i skolan och på andra 
platser. Man kan helt enkelt inte känna sig trygg, för 
vad som helst kan spridas på några sekunder. Det 
borde inte vara tillåtet att kränka människor och 
man borde se till att alla människor ska slippa att få 
elaka kommentarer!! Jag hoppas verkligen att mitt 
meddelande tas på allvar och jag ser verkligen det här 
som en möjlighet för många att kunna öppna upp sig 
och få chansen att ändra på dagens mörka, osäkra 
samhälle. Tack!



613

Jag känner mig väldigt ensam inte pågrund av att 
jag inte har folk i min närhet men pågrund av att 
jag aldrig riktigt haft någon vänskap där jag blivit 
accepterad att jag ibland även behöver min egen tid för 
att må bra istället har jag därmed inte haft vänner alls 
inte bara pågrund av att jag inte är lika social som alla 
andra utan även pågrund av ångest och rädslor jag vet 
inte längre vart man kan hitta folk att umgås med när 
man inte längre har skola



614

Jag har känt ångest sen länge sen och jag hade aldrig 
riktigt chansen att prata om den. Vi har en kurator i 
skolan men efter ett par besök så fick mina föräldrar 
veta och jag fick inte gå dit längre. Det gjorde mig 
riktigt ledsen och jag fick bara en större klump i magen 
av det. Nu när jag inte har folk att prata med är det 
riktigt svårt för mig att vara mig själv, jag blev så 
tyst och deppig, det är svårt för mig att hitta glädje i 
saker jag älskade sen jag var liten. Alla mina tankar 
har blivit som stora stenar jag inte kan flytta på och 
jag kan inte koncentrera mig på saker fast jag försöker 
riktigt hårt. Jag tappar bort mig i mina egna tankar 
känns det som. Det värsta är att jag har ett par vänner 
som har samma problem, de har ångest, men till 
skilnad med mig har de folk att prata med. Det är nog 
det jag ville säga, jag uppskattar att det finns folk som 
försöker förhindra psykisk ohälsa så, så mycket och jag 
uppskattar om någon läser detta, det skulle jag vara 
riktigt lättad av.



615

Prata med pojkar och flickor redan i ung ålder om 
pojkars och mäns känslor, machokultur. Pojkar har 
lika mycket känslor som flickor och det är viktigt att 
lyfta. Pojkar och män ska kunna visa, MEN framförallt 
kunna prata om sina känslor, speciellt ledsna sådana 
utan att bli sedd som svag eller ”omanlig”. Alla har rätt 
till sina känslor och att prata om det är viktigt



616

Behöver bara nåt sätt att inte känna mig totalt ensam 
hela tiden. Liksom nånstans jag kan vända mig som 
inte är en kurator? Typ nånstans där jag får prata med 
nån som också känner likadant? Som också känner sig 
lika ensam? Mer än så vet jag inte. Bra initiativ, puss 
och kram!



617

De finns en tjej i min klass i 6an som alltid varit en 
mobbare mot mig. Hon har alltid fryst ut mig men det 
är inte så ofta någon annan märker det. hon är en 
ledare därför att hon är jätterädd att bli ensam och inte 
vara gillad. 

Kuratorn i skolan har jobbat en del med tjejerna i 
klassen för när vi var yngre mådde flera dåligt av 
hennes beteende. 

Till slut ger skolan upp. Kuratorn och lärare tycker 
man ska lära sog leva med såna människor, för de vet 
inte längre vad de ska göra.

Jag tycker lärare, rektor och kurator är för svaga. De 
ska kunna visa mer disiplin mot mobbare!!!! Och prata 
med deras föräldrar.

Jag har gråtit mpnga kvöllar och inte velat gå till 
skolan då hon tar alla mina kompisar och fryser ut 
mig. Mamma och pappa har kämpat för min skull  
länge nu.



618

Orkar inte med att inte kunna komma ut som bisexuell 
till sina föräldrar då dem är hompfobiska och det tar 
på mig som in i sjutton men försöker se det positiva i 
livet ändå! Men det har varit flera gånger jag har velat 
ta livet av mig men aldrig kommit till steget för att 
planera eller utföra det då jag har haft nära och kära 
som hjälpt mig

#forabetterday



619

Ja känner att jag vill ge upp. Skolan går piss dåligt och 
mår inte bra i mig själv. Min familj har inte råd att 
köpa mina mediciner som gör att jag mår bättre, vilket 
gör att detta aldrig kommer gå över. Det enda jag vill 
e att kunna jobba med mitt dröm jobb och kunna bilda 
mig en framtid!



620

Regeringen måste lyssna på saker vi kan förbättra i 
samhället och göra roligare saker runt om i Sverige 
samt göra så att många känner välkommen och trygg i 
vårt fina Sverige.



621

Vi ger aldrig upp..du jag syster bror kompis vem som 
helst alla vi måste börja se varann börja samarbeta vi 
kan inte bara tänka på oss själva bara jag ..de behövs 
så lite för att hjälpa en annan människa komma på rätt 
spår tänk på de ..ett leende en kommentar ..va fin du e 
i dag..eller ett samtal bara ring och prata lite..gör något 
annorlunda idag..bry dig om någon som kanske har de 
lite jobbigare än du IDAG



622

Ett bättre samarbete mellan myndigheter, vården och 
olika aktörer som arbetar för att motverka  
psykisk ohälsa.



623

Ökad acceptans för hbtq och att normalisera detta. 
Ökad förståelse för psykisk ohälsa och diagnoser



624

Vi alla går igenom något som får oss att må dåligt, 
inte kunna vara den bästa versionen av oss själva eller 
ens ha ork till att leva, speciellt under dessa perioder 
som Corona osv gör att Ensamheten allt växer, vissa 
människor har folk att skriva till och vi andra sitter 
ensamma om vardagarna och helgerna och tänker 
”fyfan vad tråkigt mitt liv är” man tycker inte att 
något är kul längre och man har inte ork eller lust att 
göra något, man vill bara tyna bort. Mina tankar och 
erfarenheter angående detta är att man behöver någon 
att prata med, men att gå och boka tid hos psykolog 
känns onödigt eller jobbigt, för att motverka psykisk 
ohälsa måste vi kunna ha ett lättare och billigare 
alternativ än att boka en psykolog. Vi behöver en 
plattform, ett nummer, någonstans vi kan vända oss 
för att bara prata med någon eller skriva, smsa med 
någon som är villig att lyssna en stund utan att döma 
eller ifrågasätta allt man gör. Jag tror att det hade 
gjort enorm skillnad.



625

Förra veckan förlorade jag en person som under en 
period i mitt liv stått mig väldigt nära, han tog sitt 
liv, alldeles för tidigt tog hans liv slut men i våra 
tankar är han fortfarande levande. Jag studerar själv 
till sjuksköterska och precis avslutat min praktik 
inom psykiatrin. Ingen ska behöva ta sitt liv och inga 
anhöriga ska behöva gå igenom detta. Därför oavsett 
utbildning, jobb, ålder, etnicitet eller bakgrund så 
måste vi utbilda. Vi måste utbilda och sprida kunskap 
om riskfaktorer, symtom, vad gör man när man 
misstänker psykisk ohälsa, hur man som privatperson 
kan lindra lidandet och när man måste söka hjälp. 
Ensam kan man göra något men tillsammans så kan vi 
rädda liv



626

Jag skulle behöva fler aktiviteter på fritiden där man 
kan lära känna nya vänner



627

Jag vill ha ett tryggare samhälle där jag som kvinna 
inte behöver vara rädd för att bli sexuellt ofredad. Män 
behöver utbildas och staten behöver göra mer.

Jag tar själv inte medicinen melatonin, men en del 
med psykisk ohälsa får inte rätt till det längre under 
högkostnadsskyddet för att det bara blir för de under 
18. Det gör garanterat att den psykiska ohälsan 
kommer öka bland de som inte har råd med  
sin medicin. 



628

Stress från skola och arbete. 

Allmän press om att man alltid ska vara duktig på allt 
man gör. 

Oro för framtid inför skola och arbete. Hur ska man 
veta vad man vill jobba med resten av livet?



629

Större förståelse för unga vuxna. När man är barn 
så visas hänsyn och förståelse, men såfort man fyllt 
18år och har vissa svårigheter eller inte klarar allting 
så är man helt själv och utlämnad. Ensamheten som 
finns är överväldigande, att hela tiden behöva vara på 
topp för att kunna få jobb eller behålla sitt CSN-lån för 
att kunna få någon sorts framtid. Om man samtidigt 
haft en jobbig barndom och själv får kämpa för stöd 
och utredning av diagnos gör allt så bedrövligt. Nu 
med Corona, när man lyckats kämpa sig igenom all 
utbildning, så är man utan kontakter helt chanslös att 
få jobb, och med en kropp som inte klarar av fysiskt 
slitande jobb, och en ångest som stiger för var dag som 
går så är allt värdelöst.



630

Starta upp fler grupper/klubb/roliga sammanställningar 
i skolor och i samhället för dem sol mår dåligt att de 
kan gå dit och hänga med andra som också må dåligt 
och kunna skaffa kompisar på det viset och hjälpa 
varann också. 



631

Normalisera att vara hemma från skola och jobb på 
grund av psykisk ohälsa. Det viktigaste vi har är  
vårt psyke!



632

Psykisk ohälsa bör uppmärksammas så otroligt mycket 
mer än vad den gör idag. Det är så förekommande och 
otroligt allvarligt. Att vara sjuk och ta lediga dagar 
med anledning av det bör införas, speciellt när man har 
diagnos! Det hade gjort en otrolig skillnad.. Det behövs 
utbildning för att människor ska kunna förstå, fastän 
de kanske inte har erfarenhet av att vara mentalt sjuk. 
Det är dessutom stigma kring ämnet, vilket är något 
som gör det ännu svårare.



633

Jag skulle behöva förståelse från chefer bland annat. 
Att mental ohälsa är lika viktig som fysisk. Att inte 
bli förminskad eller nekad sjukdagar ”pågrung av lite 
ångest”. Ökad förståelse är viktigt.



634

Att jobb är så svårt att hitta nu under pandemin. Jag 
går konstant och funderar på om jag kommer jobba 
imorgon eller inte ifall jag inget hört kvällen innan. Sen 
stt vakna kl 6 på morgonen ändå utan att få ett samtal 
känns skit. Jag skulle egentligen vilja sova ut men när 
kl blir 7 är det ingen idé. Jag har en instabil inkomst 
vilket gör att jag i stort sätt bara spenderar pengar på 
bilen och mobilen. Allt annat försöker jag spara så gott 
jag kan. Det känns så svårt att komma ut i  
samhället idag.



635

Någon att prata med när ensamheten är som störst, 
menar inte bara fysiskt ensam. När man han alla 
tankar, ångest man står ut med inom sig så känns det 
som att man står där helt ensam emot det.



636

Jag skulle vilja kunna komma åt mer information av 
vad framtiden äger. Vad kan jag bli? Vart passar jag in? 
Och hur kommer jag dit? Det känns som om alla redan 
har sina framtider planerade och vet vad dom ska göra 
för att komma dit. O jag har ingen aning…



637

När jag mår dåligt vill jag ha någon att prata med, 
en dålig dag börjar alltid med att jag är tyst och bara 
hänger med i skolan, klistrar på ett ”face” liksom. Och 
sen när jag blir tröttare på kvällen släpper bara allt 
och jag gråter och pratar ut med min pappa. ALLA 
BORDE HA NÅGON SOM MIN PAPPA!!! Som man kan 
prata med och bara vara utan press och stress



638

Lärare som ser mobbning måste agera. Dagens lärare 
gör inte det tyvärr. Har träffat minst 10 lärare som 
bara skitit i att jag blivit mobbad men som sedan tagit 
illa upp när jag anmält skolan. En idé är att lärarna 
ska gå en utbildning där de får se vad som faktiskt 
händer om mobbning inte stoppas, förslagsvis en 
föreläsning av någon som mist någon i självmord. 
Mobbning dödar och det måste dem förstå för att agera.



639

Skulle vilja slippa vara rädd för livet när jag går ensam 
hem. Skulle vilja slippa klumpen i magen när jag är 
ensam ifall någon kommer



640

Motverka pressen på ungdomar när det gäller: 
betygshets från lärare, föräldrar och sig själva, ta 
körkort, flytta hemifrån, studera vidare eller börja 
jobba. Det är så många saker som händer i livet 
inom loppet av några få år. Låt barn vara barn och 
sätt inte för höga förväntningar på dem. Detta gäller 
från skola, föräldrar och samhällssyn och detta har 
politiker och andra beslutsfattare stor del i, t ex 
utformningen av betygsystemet och hur undervisning 
och prov genomförs. Ha mål som är rimliga och 
individanpassade. Som 18-åring tror man att man kan 
en del och många i ens omgivning tror också det, men 
man behöver fortfarande stöd och hjälp från vuxna 
runt omkring för att lyckas och orka kämpa på med 
studier och att fundera på framtidsplaner och sånt.

Jag behöver mindre prestige i sociala sammanhang.



641

Jag tror att det är viktigt att unga känner att de kan 
komma vidare i livet och ser hopp efter gymnasiet. Jag 
menar att det finns möjligheter att flytta hemifrån, 
hitta arbete eller börja plugga. För många är det 
svårt att komma iväg från familjen som många i 
min närhet i alla fall vill när man närmar sig 20. 
Osäkra anställningar, tufft att hitta bostad som 
ekonomin klarar. Alternativt svårt att komma in på 
den utbildning man vill. Jag vet att det på många 
utbildningar redan finns alternativa sätt att få en 
plats (utöver betyg och HP) men också att läsa upp 
betyg bli mer tillgängligt. Jag själv vet att tiden i slutet 
av gymnasiet och därefter var lite extra psykiskt 
påfrestande, svårt att hitta en stig att vandra vidare 
på när det fanns stora hinder på de flesta. 



642

Bättre skyddsnät som fångar upp unga med psykisk 
ohälsa. Det ska inte krävas år av ångest innan en 
gymnasieelev väljer och vågar be om hjälp, hjälpen  
bör erbjudas.



643

Jag är en ung tjej som är rädd för att gå ensam på 
gatorna i stan och senaste tiden är det inte längre bara 
när det är mörkt utan också dagtid.. jag känner mig 
inte trygg i samhället. 

Jag är rädd för män som kommer upp till och vill bara 
”prata” lite men försöker ta på en och få en att följa 
med någonstans och det är läskigare när det är en 
grupp, och säger man nej eller försöker gå ifrån blir 
man kallad hora mm. För att jag inte vill något. Jag 
känner mig inte trygg och därför är jag aldrig ute själv 
varken dag eller kväll, har alltid en klump i magen och 
mobilen redo för att ringa efter hjälp. Det ska inte vara 
så här! man ska kunna känna sig trygg i sin egen stad



644

Jag behöver en trygg vuxen i mitt liv.



645

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. Sedan hade jag önskat att det skulle informeras 
från skolan redan i tidig ålder hur man behandlar 
andra. Att inte frysa ut någon och vad det kan leda till 
när man gör så mot en annan människa. Hur hårt det 
än låter så måste unga som vuxna lära sig tidigt att 
man inte fryser ute människor och även få se baksidan 
på vad som kan hända när man gör det,. För man vet 
aldrig vad någon annan går igenom utanför  
skola/dylikt.



646

Jag känner mig så ensam trots att människor är 
runtomkring mig. Det känns som jag glömmer vem jag 
är och hur man känner, jag är rädd för att försvinna i 
det svarta hålet som sitter i min bröstkorg.
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Mycket press från skolan. Att vara hbtq+ person känns 
inte så accepterande i centrala platser tex köpcentrum 
bussar osv.
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Jag är en tjej på 23 år, men som väldigt liten fick 
genomgå redan från 7 årsåldern med psykisk ohälsa. 
Det har vart med mig hela mitt liv och gjort den jag är 
idag. Men tyvärr har det inte vart en lätt väg genom 
livet. Jag är diagonisterad med olika diagnoser men 
inga tunga sådana.

Men Redan innan jag skulle börja grundskolan vill dem 
sätta mig på särskola. Mamma har ett starkt försvar 
för mig, även då som nu. Hon ansåg att lärarna hade 
i uppgift att få mig att förstå skolans lektioner och 
inte vara lata och sätta mig som var ”problemet” för 
dem på särskola. Ända sen dess har hon tyvärr fått 
vara den som sett till att skolan gjort sitt jobb. För det 
gör dem inte. Skolan är lat för barn och ungdomar 
med särskilda problem. Vilket leder till att dem mår 
sämre och sämre för att de får inte rätt hjälp och 
förutsättningar. Alla föräldrar är inte lika framåt och 
hårda som min mamma är som kämpade för mina 
rättigheter i skolan, vilket blir att skolan gör som de 
vill med dessa barn och leder in dem i mörkare ångest 
och psykisk ohälsa, vilket leder till hemska öden för 
många tyvärr, tex som självmord. Min mamma fick 
kämpa så mycket så att jag skulle klara skolan, för 
skolan gjorde inte sitt jobb och hjälpte mig med mina 
förutsättningar. Vi har fått så mycket motstånd i dem 
åren i skolan och vi blivit tokiga, och skolan tokiga  
på oss. 

Även är deras klasskamrater ovetandes om hur svår 
psykisk ohälsa påverkar en i skolan. Jag själv blev 
mycket oförstådd i skolan av mina kamrater och blev 
mobbad och utfryst pågrund av det. 

När jag mådde som sämst, bad jag till gud även om 
jag inte trodde på gud att jag skulle somna in när 
jag sover, alltså dö en smärtfri död på det viset för 
jag orkade inte mer i livet. Jag orkade inte känna att 
jag inte räcker till för den jag var. Jag var för feg till 
självmord. Men oj va jag önskade att jag skulle dö varje 
kväll när jag la mig inför en ny dag i skolan. Jag var 
instängd i ett mörk helvete i mig själv och jag kom inte 
ut från det. 
Vad jag skulle vilja göras är att utbilda lärare och 
studenter som pluggar till lärare, om psykisk ohälsa 
och hur viktigt det är om rätten att må bra i skolan! 
En mänsklig rättighet överhuvudtaget! Tycker man 
kan informera barn på skolor också mer att det finns 
kurator på skolan som mer än gärna hjälper dem med 
det yttersta så dem mår bra!! Mer info för dem om det 
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och var kuratorer kan hjälpa dem med, och att det är 
inte tabu att gå dit!

Låt snälla lärare vara mer uppmärksamma på barns 
mående och beteende, kanske behöver dem extra hjälp 
i skolan, eller tex ha en assistent! Låt det inte vara så 
tabu för barn att få hjälp och informera dem att det är 
okej att ha svårt i vissa ämnen, det är inget konstigt 
alls!!

Tycker också att man ingår nån slags av information 
för barn om psykisk ohälsa några gånger om året. Om 
va de kan få hjälp, om deras rättigheter, de är inte 
ensamma, de är inte konstiga, mm och att respektera 
andra klasskamrater - alltså sluta mobba varann. 
Informera barnen om konsekvenserna! De mörka 
konsekverna om det farliga när man mår riktigt riktigt 
dåligt för en person som de trakasserar. 

Ta upp kända personer som har diagnoser/psykisk 
ohälsa att det är vanligt att må dåligt osv utan att det 
ska vara konstigt! De ska inte behöva må dåligt eller 
känna att de är annorlunda för att de känner som de 
gör!!

BUP behöver ses över också anser jag! Finns mycket 
som behöver förbättras där! Mer engagemang där tack!

Skicka reklam om ställen om hjälp för barn och 
ungdomar om de mår dåligt! Reklam på mejl, sms, 
sociala medier, tv dessutom!! Snälla mer på tv, ser inte 
mycket reklam om hjälp organisationer på tv! 

Jag hade behövt rimliga bostadspriser och hyror 
i studentstäder. Jag hade behövt en kurator eller 
arbetsterapeut på mitt jobb. Jag hade behövt någon som 
följer upp att mina rättigheter upprätthålls. Jag hade 
behövt en förändring i arbetsmiljö och arbetskultur 
där jag inte ständigt förväntas arbeta övertid och göra 
mina överordnades jobb för att ”förtjäna” att vara där. 
Jag behöver en framtid där man behandlas med respekt 
och där vi inte är undantaget till alla arbetsmiljölagar 
och rättigheter som anställd bara för att det råder 
konsensus att det är okej (och förväntat) att låta unga, 
ambitiösa studenter slava. Jag behöver en arbetsplats 
där inte jag och merparten av mina kollegor är 
utbrända. Och om vi blir det, så behöver vi åtminstone 
en kurator eller terapeut på plats för att hjälpa oss.
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Mycket press från skolan. Att vara hbtq+ person känns 
inte så accepterande i centrala platser tex köpcentrum 
bussar osv.
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Jag var uppväxt i Stockholms förort. Som det barnet 
som hade lättast för skolan syntes det, och andra barn 
såg det, blev arga över det. Dem mobbade såklart mig i 
5 år. Jag hade planer på att fly och hade redan en plan 
på hur jag skulle få slut på allt.
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Jag skulle behöva få höra att det är okej att inte ha så 
mycket press på sig och att ta livet som det kommer. 
Unga människor har så otroligt mycket press på sig 
och tillslut blir det ohållbart att leva upp till. Jag skulle 
även vilja få höra mer om hur ångest påverkar hjärnan 
och vad man kan göra för att mildra det
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ALLA Tågspår behöver ha staket, det är hur enkelt som 
helst att ta livet av sig. Det ska inte vara så lätt. Finns 
det staket så blir det iallafall svårare. 
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Bättre ekonomiskt stöd till studenter
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Bättre förutsättningar för psykisk ohälsa vid 
sjukskrivningar på arbetsplats.
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Jag behöver se att vi har en möjlighet att rädda 
vår planet. Det går för långsamt, politiker tar inte 
problemet med klimatkrisen seriöst. Får ont i magen 
bara av att tänka på framtiden, varför ska jag vilja 
skaffa barn när det skulle födas in i en trasig värld?
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Blir gråtfärdig bara av tanken på den här pandemin. 
Har inte umgåtts med vänner på riktigt på över ett 
halvår, följer restriktionerna helt. Är enkelt för äldre 
vuxna att säga ”håll ut” när de bor i sin stora villa 
med trädgård och familj. Jag sitter instängd i en liten 
studentlägenhet ensam. Har offrat över ett år av mitt 
liv till den här pandemin (det har varit självklart), 
hoppas nu alla vuxna människor i maktposition tar 
krisen som är min riktiga dödsdom  
seriöst - klimatkrisen
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Som en liten tjej började jag tidigt påverkas av folk 
runtomkring mig. Inte bara vänner och äldre tjejer 
på skolan, men även kändisar som jag såg på TV. 
Redan då började tvångstankar, ångestattacker och 
självskadebeteende för min del. Jag sa och gjorde 
saker för att verka vara närmare mitt ideal än jag 
egentligen var. Det kunde vara allt från lögner till 
kläder till smink, alltid anpassat efter människorna 
som var runtomkring. Det gällde prestationer såväl 
som utseende och beteende. Jag har länge haft ett 
förakt gentemot mig själv; dels för att jag aldrig känt 
mig tillräcklig, och dels för att jag inte kan acceptera 
mig själv. Varje dag känner jag mig pressad till att 
behöva leva upp till allas förväntningar. Och hjälp är 
svårt att få om ditt enda mål är att skapa en perfekt 
fasad. Även om jag råkar ha stöttande människor 
nära, hade jag aldrig kunnat ta hjälp av dem för detta. 
Samtidigt hade jag aldrig klarat av att behöva ljuga för 
alla om varför jag går till min skolkurator. Och vad 
ska jag säga till henne? Och kommer hon att säga det 
till mina föräldrar? Jag känner att jag inte har någon 
som jag kan vända mig till - skammen av att behöva 
gå till en total främling och försöka få dem att förstå 
varför jag skadar mig själv, varför jag dag in och dag 
ut torterar mig själv med nya krav, är oerhörd. Snälla 
hjälp mig och alla andra där ute att kunna ta hjälp när 
det kommer till psykisk ohälsa på ett humant sett. Där 
jag inte känner att ansvaret och tyngden att fixa eller 
förklara det ligger på mina axlar. Hjälp mig att få hjälp. 
Om jag hade vetat till vem och var jag bör ropa hade 
jag gjort det,
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• Inga dömande blickar bara för man vågar va sig 
själv.

•Inga som säger att allt inom lbtq+ är fel för de är 
de inte så länge man mår bra och är lycklig är själv 
straight men min Gay bästis blev mobbad av vuxna 
bara för att han är sig själv.

• Att lärare faktiskt lyssnar på en istället för att säga 
de blir bättre imorgon.

• Respekt 

• Att om du har rött hår eller någon annan galen 
färg så är du inte inom normen eller okså är du inte 
straight 

• Mindre överdoser

• fler ställen att gå till när man mår skit 

Detta är lite av mina åsikter. MVH
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Mina föräldrar har för höga krav på mig
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”Jag orkar inte med all press från omgivningen om att 
lyckas” E. 19
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Det är så stor press just nu att vara på ett sätt och 
rädslan för att missa saker. Den känns som att det 
bara blir mer med social media där man vet vad alla 
gör hela tiden. Jag tror att vi måste sträva att skapa 
en mer öppen miljö för alla där alla känner att dem får 
vara med
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Jag var mobbad i 3 år ungefär samt utanför och retad 
osv i ytterligare 6 år. Först p.g.a mitt utseende, sen 
p.g.a att jag inte var som alla andra, sen också för att 
jag blev just deprimerad.

Jag har fått väldigt många följder av detta, 
djup depression är en, PTSD är en annan samt 
utmattningsdepression och lite annat. Saker som 
kommer följa med mig hela livet.
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Att veta att min framtid kommer vara sämre bara för 
att jag är tjej/kvinna får mig att inte längta framåt
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Vuxna behöver lyssna och respektera dem unga mer. 
Självklart måste även unga göra det samma. Men 
eftersom vuxna är vuxna så ligger ansvaret på dem 
att verkligen börja förändra.
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Jag skulle säga idag, att jag är ung. Jag är 25. Jag må 
vara uppväxt i en värld utan social media. Men jag 
vet att förtryck, utanförskap och grupptryck startar 
personligen. När man är ung. Jag var 13 år första 
gången jag kände mig illa anbragt. Jag insåg inte då 
att min omgivning var det som gjorde att min psykiska 
ohälsa (tycker inte om ohälsa i detta sammanhang, du 
är inte ohälsam. Det är lite som att säga att känslor 
inte hör hemma i samhället) fattade grund. Jag var 
stark nog att kämpa emot. Alla är inte det, och det är 
aldrig fel, eller ett nederlag. Det som är viktigare än att 
inse det själv, är de som ser och lyssnar i  
sin omgivning.
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Jag önskar att världen var mer inkluderande av 
människor som inte exakt är neurotypa
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Folk måste börja reagera och fråga. Om man upptäcker 
att något är fel eller tycker att det verkar konstigt så 
måste man kolla hur det är. Jag har kunnat ”skämta” 
om att ta mitt liv utan att någon brytt sig när det 
egentligen bara är ett tyst rop på hjälp



669

Viktigt att det finns en gudtro bland folket samt minska 
all press som finns i detta samhälle som påverkar oss 
bland annat sociala medier.
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Assistanshund betalad av staten för min  
psykiska ohälsa
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Vet inte riktigt exakt vad som någon kan göra för att fä 
bort den klumpen. Men jag ska säga såhär, corona har 
gjort mitt liv inom skolan SÅ mycket bättre att jag nu 
efter vi fått reda på att vi kommer tillbaks till skolan 
efter påsk. Jag får bara ångest, så mycket ångest jag 
gråter nästintill varje kväll. STORA mängder. 

saker jag försöker distrahera mig själv med när jag 
känner sådär dock, är musik. lyssna på musik gör mig 
väldigt lugn så det är skönt. men jag har ingenaning 
om hur jag ska få bort denna känlsan inom mig.
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Jag önskar att jag kan vara mig själv
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Jag har gått igenom en period där jag blev mobbad i 
skolan, och jag känner att det är något man är väldigt 
tyst om, alltså jag fattar att om man är mobbad att 
man inte går och säger det till alla man känner, 
men jag tänker att man kanske skulle behöva mer 
utbildning inom ämnet, det kanske finns ungdomar som 
är taskiga mot folk utan att veta vad som egentligen 
gör mot någon annan och hur det faktiskt kan skada 
någon extremt mycket, så jag tänker att man kanske 
skulle få mer utbildning om det, vad är mobbning? Hur 
går man tillväga? Varför blir man mobbad? Mycket 
sånt, kanske inte bara om mobbning tänker också om 
sexuella trakasserier, särskilt med allt som sprids på 
nätet just nu, att man pratar mer om vad som är rätt 
och fel, och konsekvenserna utav det
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Hej! Vill börja med att säga att jag är väldigt tacksam 
för detta ämne som tas upp. Listan på saker man bör 
ändra och saker man borde införa är lång. Jag vill 
börja med att säga att jag tycker man ska läsa mycket 
mer om psykisk ohälsa i skolan, att man normaliserar 
psykiska sjukdomar och normaliserar saker som till 
exempel ADHD osv och sluta göra det tabubelagt. Idag 
är det många som tror att folk med psykisk ohälsa är 
”psykopater”. Detta på grund av att det inte pratas om 
det i samma utsträckning som mycket annat i skolor. 
Även att man lägger mer resurser åt den psykiatriska 
vården. Det finns många som inte får hjälp på grund 
av att det är för högt tryck på vården och det ska inte 
behöva vara så. 
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När jag gick i skolan (7-9an, vi fick byta skola)var jag 
med en kompis som var så taskig mot mig. Jag hade 
inga andra vänner för att de hade fryst ut mig ur deras 
vänskapskrets. Kompisen jag umgicks med bad mig 
hämta alla hennes saker från skåpet osv för annars 
skulle inte hon umgås med mig och jag fick var själv 
hela dagen, blev kallad hennes hundvalp av alla andra 
dessutom. Blev in puttad i skåpen och en person gjorde 
krokben på mig i skolan. Tycker att lärarna borde 
öppnat ögonen och se sig omkring för det är så många 
som inte vågar berätta om utfrysning eller mobbning i 
skolan.

Jag är 22 år, har två bröder. Går och oroar mig över 
att de ska komma i kontakt med droger. Vet att det är 
mycket sånt kring skolan som min yngsta bror går i. 
Och vet att min äldsta lillebror redan varit i kontakt 
med droger.

Det går jag och tänker på, hade det varit mindre sånt 
kring skolorna så kanske man hade mått lite bättre.



676

Jag behöver stöd och kärlek när det känns som hela jag 
ska gå sönder av ångest och självat.
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Jag är 24 nu. När jag tänker tillbaka önskar jag 
verkligen att jag hade vetat om vad depression innebär 
mycket tidigare än gymnasiet. Egentligen så tidigt som 
i andra klass minns jag en depression som var ganska 
tuff, men senast på högstadiet tycker jag att det är 
viktigt att prata om det. Problemet med att lära sig om 
det sent i livet är att jag hade hunnit vänja mig vid det 
och kunde inte förstå att jag var deprimerad tills jag 
slutade gymnasiet, och då är det nästan för sent att 
göra något åt saken. Så det är mitt förslag.
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Mina föräldrar är inte stolta över mig för att min 
äldsta syster har åstadkommit mer än vad jag har. Jag 
har ångest inför skolan, jag vill så gärna komma in 
på högskolan och mest av allt vill jag skaffa körkortet. 
Körkortet drar ner på min energi så himla mycket!
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För mycket mobbning på skolan och på internet
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Varför sänker ni fängelse straffas SÅ LÅGA på 
så HEMSKA BROTT. Inte konstigt att man inte 
vågar anmäla en misshandel eller våldtäkt när 
gärningsmannen får 5 års fängelse.
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Mina klasskompisar är idioter hela bunten. Jag var bra 
vän med en av dem men sen började hon frysa ut mig. 
Och nu är jag utfryst av alla. Dem pratar bara med mig 
när dem måste.
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Jag har senaste veckan mått jättedåligt. Jag går i en 
klass där alla elever är väldigt studiemotiverade och 
ska alltid ha högst betyg i alla ämnen, och ska alltid 
jämföra sig med varandra. Veckan som precis var har 
jag mått sämre och sämre. Detta pga olika anledningar. 
Dels var jag borta veckan innan för att åka skidor. I 
skolan gjorde dom jättemycket och det känns som att 
om man missar en dag så missar du typ hela livet. Sen 
sitter mina kompisar uppe och pluggar på lördagar. 
Det låter konstigt jag vet. Och det blir ännu värre 
för mig när de skickar bilder och videor på snapchat 
där de sitter och pluggar till mig. Jag mår inte bra av 
det. Det var bara några av anledningarna, dessutom 
hade jag typ 5 prov på samma vecka och det känns 
som att skolan inte bryr sig om att man ska ha ett liv 
utanför. Jag har suttit uppe till 12 varje kväll den här 
veckan för att plugga. Jag går dessutom i mattespets 
vilket betyder att jag ska ”vara bäst” på matte. Vi 
läser gymnasiets matte och det är väldigt tufft. Jag 
tror inte jag skulle rekommendera någon att gå i 
matteklass pga stressen och den psykiska ohälsan som 
den har skapat för mig. Jag mår sämre och sämre för 
varje dag och vill inte längre gå till skolan. Sen får 
jag ångest och mitt hjärta slår fortare än någonsin på 
våra mattelektioner. Läraren ger alla en uppgift som 
man ska sitta helt ensam och lösa. Efter 10 min är 
det förväntat att man ska vara klar med den när vi 
inte ens har gått igenom det vi håller på med innan. 
Då ska läraren peka ut någon i klassrummet som ska 
berätta hur han eller hon gjorde. Dethär konceptet 
funkar bara om man är den smartaste i klassen eller 
den som faktiskt fatta. Det är jobbigt nog att sitta 
där på lektionen och inte fatta vad man ska göra på 
matteuppgiften men sen också att berätta framför 
klassen att man inte har någon lösning får mig att  
må sämre.
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När allt är jobbigt, efter till exempel ett breakup eller 
om någon i sin närhet dött eller att livet bara är tungt 
borde man kunna få ”vilodagar”. De borde räknas som 
sjukdagar och skolan ska kunna ge chansen att ta igen 
med anteckningar och material
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Jag har svår depression och kunde inte gå klart 
gymnasiet pga. detta. När jag söker jobb är det skit 
jobbigt att lossas vara glad. Det känns som att kraven 
är att man måste vara en supermänniska för att 
bara få ett vanligt jobb. Jag önskar att folk var mer 
utbildade om psykiskt ohälsa.
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Att folk i skolan kommenterar och kollar snett på 
precis allt dom inte håller med om. Bara för att 
någon tex. Har en annan klädstil än du, eller bara att 
kommentera på utseendet också! Det kan bidra till så 
mycket rädsla och oro! Jag tycker man borde lära barn 
i UNG ålder att ALDRIG kommentera någons utseende, 
sexualitet, hudfärg, funktionsnedsättning mm.
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Jag behöver någon som förstår
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Jag känner mig så ensam och har ingen att prata med. 
Direkt jag berättar lite av mina problem till en vän så 
tar dom avstånd. Det är mest att jag blivit psykiskt och 
fysiskt misshandlad av min sambo. Men jag har aldrig 
berättat allt för någon, bara något litet men ingen vill 
lyssna. Jag vågar inte lämna honom och kommer nog 
aldrig göra. 
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Mina förslag och idéer för en morgondag vilket skulle 
hjälpa mig är någon form av bidrag/skadestånd för 
oss som har funnit någon död i självmord eller för den 
familj där den döde inte hade någon livsförsäkring. Min 
papp dog förra året och efterlämnade mig, min syster 
och min mamma. Han hade ingen livsförsäkring för 
att den var för dyr. Men nu idag får vi gå på knäna 
för att klara oss. Jag har till och med idéer på att 
sluta studera på universitetet bara för att få börja 
jobba och tjäna pengar så att min familj klarar sig. 
Ofta när något sådant händer mår redan eller blir 
nära och kära att må psykiskt dåligt vilket gör att 
de inte kan jobba. Mitt andra förslag är att de som 
har varit med om något sådant skall få en större 
summa försäkringspengar eller liknande. Detta skulle 
underlätta otroligt mycket och de som är kvar i livet 
behöver inte må sämre och sämre dem med.
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Att vuxna människor ska lyssna och ta en på allvar 
istället för att skratta bort ens känslor. Kunna få den 
stöttning av vuxna människor för att uppnå målen.
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Alltid kunna prata med nån som inte säger de vidare 
till någon, npn som man inte känner alla o den vet inte 
vem du är, nån som alltid lyssnar, någons som är på 
din sida vad som än hönder
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Mindre skärmtid och mindre sociala medier. Jag tror 
på en skola som begränsar skärmtid. Som ung kan man 
ofta inte hantera regleringen av telefon själv (jag) och 
jag tror på att vuxna går in och sätter stopp ibland. 
Paus från ideal, jämföranden och istället hitta mening 
här och nu.
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En större förståelse behövs för de som lider av social 
ångest! Jag har själv blivit mobbad större delen av 
grundskolan. Älskar min klass i gymnasiet men är 
fortfarande rädd för sociala sammanhang och undviker 
människor ändå fast jag egentligen bara vill att de ska 
veta allt om mig och vara mina vänner för livet. Trots 
det finns det ändå en spärr och jag tror inte jag har 
social ångest då jag tror att jag har för ”lite” ångest 
för det men något social handikapp tror jag att jag 
har. Tycker även att alla grundskolor och gymnasium 
borde prata mer om detta så att både människor som 
inte lider av det och de som faktiskt lider av det som 
inte vet om det får mer kunskap om vad det innebär. 
Dessutom är det viktigt att ta upp skammen man 
känner och varför man istället för att trycka ner sig 
själv och sina känslor faktisk prata med någon. Ingen 
borde få höra av någon annan att man överdriver 
eller bara är lite blyg! Och man måste även få hjälp att 
förstå själv att man inte ska säga till sig själv att man 
överdriver och ”försvara” det med att andra har det 
svårare! Detta borde pratas mycket mer om i skolan!!
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Orka med pressen på att veta vad jag ska göra med 
livet efter gymnasiet.
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Treat People With Kindness, Always, Tilsammans! 
Kram
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Jag skulle vilja att man utbildade lärarna att se 
tecken på psykisk ohälsa och lära dem att hantera det. 
Också utbilda dem att se tecken på mobbing och att 
skolledningen skulle ta mobbing på mer allvar.
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Är i nuläget 22 år gammal och saker har blivit bättre, 
har ett bra stödsystem och ämnet mental hälsa är inte 
lika tabubelagt som för ett par år sedan, men jag kan 
tala för mitt tonåriga jag. Jag behövde ett välmenande 
öra. Någon som lyssnade på att jag mådde dåligt, 
som TRODDE på att jag mådde dåligt, och jag behövde 
framförallt förstånd från skolans håll. Pga det faktum 
att skolans ledning gav mig märket ”hemmasittare” och 
inte trodde på min depression fick jag aldrig chansen 
att gå gymnasiet. De tog 6 år av mitt liv där allt 
var skit och jag blev en outcast i hela jävla stan. Jag 
förlorade mina närmsta vänner och livsglädjen ett bra 
tag. Behövde helt enkelt stöd och förståelse. Är mycket 
glad över att jag har dessa saker idag,!är glad över att 
jag läser in gymnasiet på folkhögskola och är glad över 
att mina lärare tar mina dåliga dagar på allvar.
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Mindre press från skola och föräldrar. Går gymnasiet 
och har adhd och har mått dåligt i 5 år innan jag fick 
adhd diagnosen som 17 åring. Lärare och personal ska 
lära sig mer om psykisk ohälsa och vad som menas, 
hur de kan agera. Min mentor vill ju mitt bästa redan 
sen ja berätta om mitt mående för henne. Men hon 
som alla andra lärare har inte den ”kunskapen” att 
ge tips och råd. Något som vi även borde ja hjälp med 
är livet efter gymnasiet, jag är inte ensam om rädslan 
som är jätte jobbig. Nästan alla i min klass är skraj 
för framtiden. Så något däri i mellan då vi under 
gymnasiet inte lärt oss hur man betalar räkningar, 
ha en lägenhet att hålla koll på osv. Allt som en vuxen 
behöver kunna. Känns som att vissa ämnen är mer 
förvirrande än vad de behövs i skolan vilket gör det 
ännu stressigare. Borde även finnas en speciell ”så 
många prov, uppgifter, inlämningar m.m” får man 
ha per vecka. Känns som att lärarna sätter allting 
hela tiden och man ligger efter för varje dag. De borde 
regeringen se till att de inte händer. Sedan under denna 
pandemi så är det många som mår dåligt speciellt då 
regeringen tar bort idrotten för alla över högstadiet 
ålder, men att de då stänger gymnasiet men de får inte 
träna. Så då är hela veckorna förstörda speciellt då 
man mår dåligt och bara har en grej man  
älskar, träning
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Jag är 17 år och går i tvåan på gymnasiet. Min 
skolgång har varit svår då jag inte haft några vänner 
och mått dåligt hela högstadiet pga detta, bytt skola 
tre-fyra gånger under högstadiet men blev inte mkt 
bättre efter bytena. Jag känner mig osedd idag, på 
gymnasiet och i allmänhet. Jag känner ingen i min 
klass men har inte blivit utsatt för mer än ensamhet. 
Jag är inte arg på specifika personer för att de inte 
gett mig en chans, känner mer att ansvaret ligger på 
gruppen i stort. 

Det är ingen som säger hej till mig eller ens pratar med 
mig när det är grupparbeten. Detta upplevde jag senast 
förra veckan när jag var vänd mot min grupp men 
inte fick ögonkontakt en enda gång. På idrotten har jag 
för tredje gången fått ”kan inte du gå över till andra 
laget” så fort det är ojämna lag. Klarar inte av idrotten 
på grund av det för det känns för jobbigt. Äter lunch 
ensam, ”transporterar” mig ensam i korridorerna, 
sitter ensam vid två-personers-borden på lektionerna, 
är oftast på toan under rasterna osv. 

Med detta vill jag säga att såna som mig’s historier 
ofta inte uppmärksammas tillräckligt ofta. Känner att 
skolorna borde vara mycket mer uppmärksamma på 
detta, trots att det är väldigt tydligt i min klass som 
har en så bra sammanhållning, med undantag från mig 
då. Jag kan ofta känna frustration över min situation 
då det för det mesta inte är frivillig ensamhet. Sånt här 
påverkar en väldigt mycket, om inte hela ens vardag 
och ens identitet. 

Önskar att skolorna eller någon kunde göra något för 
att förhindra eller hjälpa oss som är  
ofrivilligt ensamma.
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Jag har ångest över att gå på toa och kräkas och det 
gör det svårt att gå i skolan och göra nya saker. Jag 
har mycket stöd i min omgivning men har ingen aning 
om hur min framtid ska se ut.
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Jag känner att jag inte räcker till, jag fick ingen 
examen från gymnasiet, jag är arbetslös, jag gör mitt 
bästa genom att hjälpa till hemma och söka jobb och 
plugga komvux men det känns som jag är fast och 
kommer ingen vart.
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Jag minns så tydligt varje morgon innan skolan. Hur 
ont jag hade i min mage. Jag kunde faktiskt inte ens 
stå upp. Det var fysiskt omöjligt trots att förklaringen 
till varför är psykisk. Några få (speciellt två) killar i 
min klass ville bara trycka ner mig och jag försökte 
vara stark, för det är så en kille ”ska” va.. Jag kan inte 
räkna hur många gånger som en speciell tanke dök upp 
i mitt huvud. Den löd ”världen vore lite bättre om jag 
bara inte fanns”. Jag ville inte ta mitt liv men däremot 
så önskade jag att jag bara inte blev till från början. 
Jag behövde hjälp. Men det fanns två andra killar 
som behövde ännu mera hjälp. Mobbarna. I efterhand 
har jag fått veta att grunden till varför dem slängde 
små kommentarer hela tiden, var tvungna att påpeka 
mina fel, snacka skit bakom min rygg osv var att dem 
var avundsjuka. Jag presterade i skolan, hade många 
vänner medans dem hade i stor sett bara varandra. 
Idag mår jag bra och det är tack vare två saker. För det 
första att jag har insett att det inte alls var nåt fel på 
mig och att mobbarna var dem som egentligen behövde 
mest hjälp. Två att jag har fått möta Gud. Något som 
kanske inte är så vanligt i vårt sekulariserade Sverige 
men så är det och det har verkligen hjälpt mig.
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Snacket i omklädningsrummet gör att många 
killar inte får möjlighet att vara sig själva vilket 
skapar en psykisk ohälsa. 40% av de som slutar 
idrotta idag är unga killar på grund av klimatet i 
omklädningsrummet. En otroligt livsavgörande fråga 
som bör lyftas med politiker och makthavare, detta  
är akut!
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ända sen jag började högstadiet har jag mått dåligt. 
varje dag tvivlar jag på om jag ska vara sjuk eller gå. 
jag har blivit mobbad pga min längd i snart 3 år, och 
jag fattar fortfarande inte va de är för fel med att vara 
kort. jag har aldrig haft något emot det. varför gör 
man det till en så stor grej? varje dag i 7:an fick jag 
kommentarer som tex ”jävla dvärg” eller ”hej kortis”. 
varenda JÄVLA dag. vad har jag gjort för fel? vad har 
jag gjort för att förtjäna det här? sen första dagen 
på högstadiet har jag alltid trott det varit något fel 
på mig. det har gjort att jag hatar mig själv, men jag 
vill ju bara må bra. och detta året har inte varit så 
mycket bättre. jag har förlorat så många jag älskar. allt 
ifrån människor till djur. det har varit mcolyckor och 
självmordsförsök i släkten. för bara några veckor sen 
var min bästavän nära döden. hon hade tagit droger. 
om inte hon hade varit i skolan den dagen, hade jag 
aldrig sett henne mer. jag vill bara att allt ska bli 
bättre. jag vill bara kunna va mig själv. utan att någon 
jävel i skolan ska kommentera antingen mitt utseende 
eller mina kläder. jag måste alltid hålla mig inom boxen 
för att inte bli mobbad. idag sätter jag för stor press på 
mig själv. jag har nyss slutat i fotbollen som jag gått i i 
hela mitt liv, pga pressen och mitt mående. jag vill bara 
må bra.
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Jag behöver någon som förstår mig
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Jag blev våldtagen av min pojkvän när jag var 15 år, 
förstod inte då, förstår kanske inte helt nu heller. I 
skolan pratade ingen om att sånt här kunde hända, det 
var ju bara att man kunde bli överfallen av någon man 
inte kände men inte att det kunde vara någon man 
litade på? Jag pratade med två kompisar och de sa att 
jag överreagera eller så förstod de inte, efter det har 
jag inte vågat prata med någon för jag är rädd att de 
ska säga de vanliga frågorna: sa du nej? Men du ville ju 
från början? 

Våldtäkten är det som gjorde att jag började må 
dåligt och det är nu efter sju år som jag börjar sakta 
men säkert komma tillbaka men jag har fortfarande 
inte pratat om det, för jag vet att jag kommer att 
bli skuldbelagd. Detta är något som behövs ta upp i 
skolan, prata mer om det som är jobbigt för det är det 
som händer oss barn. Utbilda lärarna att samtala och 
engagera sig i barnen och det som är jobbigt, och ändra 
skolans upplägg så att det finns utrymme att samtala 
om psykisk ohälsa.
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Arbeta mot mobbing i skolan och överallt där barn och 
unga är och möts.,

Att leva med att få höra att man inte får vara med, 
borde försvinna och dö är livsfarligt! 

Det gör att man känner sig och hamnar utanför 
gruppen och det innebär evolutionärt att man inte kan 
överleva…
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Ingen ska behöva oroa sig för sin överlevnad. All som 
har en dröm måste få hjälp och stöd att kunna uppnå 
den. Alla behöver peppas och pushas till att lära känna 
sig själva på djupet. Det är okej att känna!!! Vi behöver 
uppmuntras att va kreativa! Gå vår egen väg! Och 
lita på vårt eget inre omdöme! Mer frihet till folket. 
Dom system vi har idag funkar inte. Inte nånstans. 
Dom yngre fattar det! Det är en sjuk värd! Och de är 
helt normalt att inte må bra i en värd som styrs av 
mörker! Känslor behöver uppmuntras, ses, kramas om, 
inte stängas ner låsas in, förminskas och förlöjligas. 
Vi alla bär ett ansvar! Att vara ärliga med dom i vår 
närhet. Och för oss själva! Sluta sopa under mattan, det 
som göms i snö kommer a l l t i d upp i tö. Dom yngre 
”passar inte in” för att de är ett ohållbart system! Allt 
måste göras om och den äldre generationen behöver 
lära av den yngre. Det är en ny tid nu. Som behöver ett 
nytt styre. Allt ska upp till ytan, allt som innan varit 
gömt, och det är en smärtsam process, men att möta 
sig själv behöver man inte vara rädd för, att fly från 
sig själv, är vad som i slutändan är skadligt inte bara 
för en själv, utan för allt och alla. Friskvård behöver 
införskaffas!! Holistisk tänkande. Holistiska center. Och 
förståelse kring v a r f ö r det ser ut och har sett ut 
som det gör. Tvång i skola hit och dit, funkar inte, vi är 
alla individer och behöver o l i k a. Man måste ha ett 
val! Att välja själv! MER FRIHET. Det gamla ska bort 
och det nya ska in. Oundvikligt.
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Det behövs verktyg som fångar tidiga signaler på 
ohälsa. Idag behövs ett samtal vid flera tillfällen man 
är borta från jobbet eller skolan. Det behövs flera 
vuxna i skolan. Det behövs också MER kunskap hos 
vuxna och de som arbetar med människor kring 
psykisk ohälsa.
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Jag började må psykiskt dåligt när jag var tolv. Det 
var mycket bråk i huset, ett så stort bråk att familjen 
splittrades under en period. Jag trodde att det var mitt 
fel att vår familj inte var hel vilket innebar att jag satte 
all skuld på mig. På grund av att vi inte gjorde saker 
som familj kände jag mig inte glad hemma. Det pågick 
även mycket i skolan. Min då närmaste vän hade bytt 
skola och jag kände att jag inte klickade in någonstans. 
Detta ledde till att skoldagarna var jobbiga och långa. 
Jag började skada mig själv, grät inne på skoltoaletten 
och skippade mina fritidsaktiviteter genom att säga 
att jag var sjuk. Jag mådde så dåligt att jag inte visste 
om det fanns en plats för mig här. Den kändes som 
att bara för att jag var yngre så tog vuxna på skolan 
inte mig på allvar. Efter att jag hade berättat för min 
familj och fick jag hjälp, som gjorde resultat temporärt. 
I åttonde klass fick jag reda på att fyra av mina vänner 
skadade sig själva vilket var svårt för mig att hantera, 
då jag tidigare hade mått dåligt. I nionde klass kände 
jag en otrolig press inför betyg och gymnasiet. Jag 
blev beroende över studierna och upplevde senare 
prestationsångest och panikångestattacker. Jag började 
återigen skada mig själv. Men jag började även att titta 
bort och backa när tunnelbanan kom, jag gick en bit 
ifrån räcket ovanför motorvägen, för jag kunde inte 
lita på mig själv. En del av mig ville säga hejdå, men 
den andra vill fortsätta kämpa. Jag berättade för nära 
att jag återigen behövde hjälp, men kände att ingen 
förstod mig eller ens lyssnade. Det var inte förrän 
jag berättade för min kurator på skolan om mina 
panikångestattacker eller att jag hade skadat mig själv 
som min familj återigen förstod att jag mådde riktigt 
dåligt. 

När jag hört folk tala om psykisk ohälsa brukar många 
säga att man överdriver eller vill ha uppmärksamhet. 
Det är otroligt farligt att säga sånt för det kan påverka 
om någon har ork att fortsätta kämpa och leva eller om 
man släpper taget. 

Jag tror och vet att om det är något som behöver ske 
är att vi lyssnar mer! Vi måste lyssna på dem som 
mår dåligt. Vi som har mått dåligt eller mår dåligt får 
även för lite plats i politiken. Vi kan inte bara använda 
och tala om psykisk ohälsa när det passar. Det är ett 
pågående problem som blir värre årligen för att vi inte 
tar det seriöst nog. Det är inte bara vuxna som går in 
i väggen, det är pensionärer, barn och studenter. Vi 
behöver också prata om det på arbetsplatser, i skolor 
och familjer. Slutligen anser jag att behövs mer resurser 
till BUP, BRIS, MIND och andra organisationer.
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Många ungar idag lider av extrem prestationsångest 
och vilja att vara perfekta överallt. Har själv varit 
en ”duktig flicka” i massa är vilket resulterat i bland 
annat ätstörningar och skeva kroppsideal men också 
varit nära att gå in i väggen på grund av vilja att ha 
höga betyg, vara den perfekta dottern, eleven, kompisen 
och flickvännen. Unga behöver få veta att oavsettt 
vilken väg de väljer så är det OK. Man behöver inte ha 
sexhundra kompisar, högsta betyg och vara bäst i laget 
och räcka till precis överallt. Man behöver tidigt få 
höra att sin egen väg är den rätta vägen och ingens väg 
är den andra helt lik. Det är OK. Livet är långt och jag 
hopppas att vj unga idag kan få leva länge.

Jag förstår inte varför regeringen inte vill ändra från 
skolplikt till lärotvång.

Varför vill inte regeringen utväkla den digitala 
undervisningen istället för att stana kvar i de gamla 
metoderna för undervisning.

Jag tror om man skulle få hemskolning så tror jag att 
eleverna som inte känner sig trygga på skolan eller 
de som har svårt för skolan skulle nog underlätta 
inlärningen. Det skulle någ kunna underlätta 
inlärningen för eleverna i Sverige

Att inte bli kallad mongo varje dag ac äldre barn i 
skolan, för att jag har en Autism diagnos. Det gör att 
jag mår dåligt. Ändra stoppa mobbning!
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Jag vill kunna bry mig om mig själv och inte alltid oroa 
mig om vad andra tycker och vad de vill att jag  
ska göra
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Har lite ångest för vilket gymnasium jag vill gå på och 
om jag ens har orken eller betygen för att komma ditt 
(vet inte mina betyg).
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Alla i klassen har sagt upp kontakten med mig. Från 
att vara bästa vänner till att alla har blivit främlingar 
för mig. Ingen kan kolla på mig, prata med mig eller 
vara med mig. Jag går andra året på gymnasiet.. jag 
mår skit. Funderar nästan på att hoppa av. Jag går 
verkligen en linje som jag älskar, men jag mår verkligen 
inte bra i klassen. Jag var hela tiden undrat vad jag 
har gjort för fel.. om jag har sagt något eller gjort något 
speciellt.. men det är ju mig det är fel på. Mådde inte 
bra innan det hände och nu vill jag inte leva längre
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Hade betytt nåt om Sverige startar et pålagt kurs som 
alla föräldrar måste genomföra, om hur man ska ta 
emot en ungdom och hur man kan förstå  
ungdomar bättre.
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jag vill ta bort dem flesta slakt och kött fabrikerna och 
ge djuren en bättre miljö att leva i.
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Utbildning allmänt har varit en ångest för mig, känns 
som att man blir spänd varje vecka i kroppen de räcker 
inte med att skicka in i tid uppgifter för så fort man 
får underkänd tappar man motivation att fortsätta... 
Utbildning systemet måste bli ett motiverande faktor 
inte bara för att skicka in saker i tid. Samtidigt har 
skolan varit det främsta orsaken till ungas stress och 
ångest men inget görs åt det…
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Hej, jag är en tjej på 16 år och under 3 års tid har jag 
levt med psykisk ohälsa. 

När jag var runt 13, hade precis börjat högstadiet så 
fick jag kommentarer om hur jag såg ut och om vad 
jag gjorde. Jag var en osäker tjej med sjukt dåligt 
självförtroende. Dessa kommentarer både anonymt och 
av mina vänner gjorde det inte bättre. 

Dessa händelser har jag gått och burit inombords för 
att jag inte vågat prata med någon om det. Idag efter 
snart 4 år vågar jag äntligen prata om det för att min 
mamma tvinga mig ur det då hon sett saker som jag 
skrivit på både papper och till kompisar. Jag skrev 
bland annat att jag ville dö, en 13 tjej ville alltså ta 
livet av sig. Jag testade rymma och min lillebror 
stoppade mig. Vilket ingen ska behöva göra, ens syskon 
eller liknande ska inte behöva stoppa en då har det gått 
för långt. Jag mådde så dåligt att jag stog ute och grät 
längst husväggen, inne på mitt rum med låst dörr eller 
i duschen. 

Jag hade en stor ångestfylld klump i magen, 
prestationsångest och ljugande. Som inte någon ska 
behöva ha! 
När jag såg denna insamlingen blev jag så glad, 
att samtidigt få dela sin historia och kanske få en 
förändring.  
Nu under några år av ångest och depression så 
hittade jag en slags väg ur det. Jag hittade sången och 
låtskrivandet där jag nu kan få ut alla mina känslor. 
Det har fått mig att må så mycket bättre och jag är så 
glad över att det gått åt rätt håll och att den tjejen som 
ville dö och rymma inte gjorde det. 

2018 när jag såg att Tim Bergling hade dött av sin 
psykiska ohälsa blev jag otroligt ledsen. Men på något 
sätt stärkte det mig. Vi måste göra något åt detta!  
Ingen ska behöva må så dåligt så det går för långt. 
Nu när jag mår bättre ser jag värdet i att leva, jag ser 
drömmar och möjligheter, vilket jag inte såg då. 

Snälla gör något åt detta nu, ingen ska behöva må 
dåligt, alla är värda ett bra och långt liv! 
Skolan som exempel ger mycket negativa effekter som 
stress, prestationsångest och mobbning det behövs 
ändras direkt! 
 
Gör vad ni kan så blir jag glad, tack!
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Jag behöver få den sociala kontakten med mina 
kompisar igen. Då menar jag inte över en datorskärm 
utan i skolan. Jag vet att det ökat smittspridningen 
men samtidigt tar det på oss gymnasieelever så mycket 
att vi i framtiden kanske istället har problem med en 
generation som mår psykiskt dåligt.
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1. Assistanshundar som är betalade av staten.

2. Lärare som uppfattar vad som sker på skolgården.

3. Fler lärare per klass eller mindre klasser per lärare.

4. Kunskap kring ptsd hos barn.

5. Kunskap kring mobbing och dess effekter och följder 
hos barn.

6. Vuxna som lyssnar och tar barn på allvar.

7. Mindre stressad skolmiljö.

8. Bättre anpassad skolmiljö.

9. Kunskap kring flickor med NPF.

10. Gratis psykiatrisk vård.

11. Bättre psykiatrisk vård.

12. Reformerad barn och ungdomspsykiatri, så det ser 
ut nu får inte alla rätt hjälp.

13. Billigare/gratis hjälpmedel.

14. Större utbud av hjälpmedel.
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Känna att jag kan glädjas i nuet och inte alltid vara 
orolig för framtiden. Att vakna en morgon åtminstone 
utan klumpen i magen. Press, oro, ångest 24/7!
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Jag tycker att det bör informeras kring ”Många bäckar 
små”-fenomet kring mobbing eller jobbiga miljöer.

Att en person kan vara psykiskt belastad från olika 
håll till större eller mindre grad som då kan leda till 
att personen till slut blir överbelastad med negativitet 
eller stress och kan då få ångestkänslor med däribland 
mörka tankar.

Detta kan vara att individen t.ex har 
familjemedlemmar som ofta bråkar och blir uppstressad 
av detta och sedan kan det vara någon liten sak någon 
säger i skolan/ på träningen eller på jobbet som får 
personen att tippa över.

Det bör uppmärksammas och de som vet eller 
misstänker att en persons/ kompis bägare börjar 
att fyllas på bör de hjälpa dem på något vis, genom 
exempelvis något så enkelt som att prata med dem en 
stund och låta dem ventilera sina tankar.
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Jag önskar att det i framtiden kommer finnas 
säkerhetsmekanismer som gör att människor som 
utvecklat spelberoende aldrig mer kan spela mer och 
att ekonomiska skulder till följd av spelberoende löses 
ut. Ingen människa har rätt att utnyttja en annan på 
grund av ett missbruk.



723

Hjälp att motverka kroppshets och dåliga tankar



724

Daglig meditation och reflektion på det som känns 
viktigt för den egna, individuella glädjen i livet, 
och en omgivning som ser och stöttar en så länge 
det är positivt, samt bryr sig när det krävs för ens 
välbefinnande, och vice versa :) Respektera och lyssna 
till känslorna och det inre, och skapa sinnesfrid, m a o.



725

Jag har problem om vad kommer hända om mig om ett 
år framåt och min egen personlighet. I min barndom 
hade jag tufft som sagt problem med familjen, att hitta 
rätta skolan för mig men det gick mitt i mellan så där 
och kände mig utanför från klasselever när jag gick  
i skolan.



726

Att någon säger att man duger som man är



727

Jag har större delen av mitt liv känt ett utanförskap 
och som barn gick jag flera år med tanken att ta mitt 
liv, ingen tyckte ju om mig. Via idrott skapade jag mig 
en självkänsla som sedan försvann när idrottskarriär 
var över. Senare i livet fick jag djupare kunskap om 
beteende, psykologi vilket gjorde att jag lärde mig 
förstå mig själv och varför jag förmodligen var och 
är i ett utanförskap. I dag jobbar jag ideellt inom 
idrottsrörelsen för att ge människor självkänsla  
och trygghet. 

Keep fighting the good fight

Kill them with kindness



728

Jag känner mig ofta ensam



729

Jag känner press inom min idrott att lyckas och vara 
bäst. Detta gör att jag mår dåligt ofta.



730

Vi mår inte bra av våra mobiler. I frankrike 
rekommenderar man inte mobil till barnunder 12år. 
Varför är vi i Sverige så slappa. Som hälsomyndighet 
kan man gå ut med starka rekommendationer om hur 
man begränsar barnens skärmtid!!!!



731

Jag tycker vi måste jobba med och uppmärksamma 
den otroliga utseendehets och utmana den hets att 
uppfylla normen som finns i skolorna idag. Jag hade 
alltid en klump i magen inför skolan för att jag inte var 
smal nog, fin nog, tränade för lite, hade inte senaste 
märkeskläderna, och mobbing kring detta sker överallt. 
Det gjorde mig ätstörd och jag vet att det förekommer 
överallt i hemlighet. Det handlar dock egentligen inte 
om märkeskläderna eller träningen, det handlar om att 
barn och ungdomar måste ha förebilder i sin omgivning 
som visar att alla är lika mycket värda oavsett 
utseende, förutsättningar och olikheter. Vi föds inte 
med onda tankar och skeva värderingar, låt oss bara 
acceptera varandras olikheter och hjälpa varandra att 
glänsa och bli våra bästa jag!



732

Jag behöver närhet



733

I min lillasyster klass, hon går nu i tvåan. Där har 
vissa barn haft mobil sedan de var 4-5år. Föräldrarna 
ger sina gamla jobbtelefoenr och det kan vara den 
nyaste modellen!! Sedan skapar de så att alla ska ha 
mobil i 1an. Min syster är snart den enda som inte har 
nu i 2an. Hur tänker föräldrar???



734

En pappa som finns där för mig



735

Stäng ner BUP och omorganisera psykvården för barn 
och ungdomar. Det bemötande man får där är under all 
kritik. Ett barn med självmordstankar måste bli sedd 
som den unika person den är.

För att minska den psykiska ohälsan önskar jag att 
psykologi fick ta lite plats i grundskolan. Lär barnen 
mer om livet i allmänhet och välmående i synnerhet.

Dessutom måste högstadie eleverna få en mer stabil 
skolgång. De har så stora prestationskrav för att 
komma in på gymnasiet men inte närvarande lärare. 
Det springer obehöriga vikarier som varken kan ämnet 
eller känner barnen. Stackars barn säger jag bara



736

Jag har ångest varje dag, flera gånger per dag. För allt 
möjligt, orimliga saker. Jag känner mig ensam, även 
i ett rum fullt av människor, även hemma med min 
sambo. Jag hade önskat att vården ser varje individ 
och hjälper till. Mitt tips från vården när jag mådde 
som sämst, och inte hade någon livslust var att ta 
promenader, ingen annan hjälp fick jag. Inga besök till 
psykolog eller någon annan hjälp som hade kunnat 
hjälpa. Jag fick helt enkelt försöka själv, mår snäppet 
bättre idag, 6 år senare men absolut långt ifrån bra.



737

Jag tror att vi behöver lyfta blicken från våra skärmar 
för att kunna se varandra och det samhälle vi lever i. 
Och när vi gör det så behöver vi att det finns vuxna 
där som kan lyssna och ge råd och inspiration. Det 
behövs fler lärare så klasserna kan bli mindre igen och 
det behövs fler läkare och psykologer så köerna för att 
få hjälp kan försvinna. Sluta driv samhället som ett 
företag där varje resurs ska utnyttjas maximalt och se 
istället till vad som får människor att må bra.



738

Jag skulle må bättre av att känna mindre 
prestationsångest, kring skola, jobb och vänner.



739

Jag behöver en vuxen som kan guida mig och vara min 
mentor när jag inte vet vad jag ska göra.



740

Personer som har depression bör få hjälp med att 
finansiera sina intressen. Att få komma bort från 
omvärlden och göra något man tycker är extremt kul, 
tex gym eller fotboll, kan göra stor skillnad. Att ha en 
plats där man någon gång ibland kan gå till när det 
krisar kanske kan få personer som mår dåligt att hålla 
ut längre.



741

Jag behöver en äkta vän. En vän jag kan vända mig 
till och inte massor av ytliga vänner som man enbart 
umgås med när det är fest dags.



742

Socialt umgänge! Jag tycker det är galet trist att 
ungdomar i min ålder bara har kontakt via sociala 
medier och enbart möta upp för att konsumera alkohol. 
Jag vill gå på roliga äventyr, äta glass mitt i natten, 
bada i havet, åka skridskor. Vad som helst, enligt 
psykologin höjer detta måendet dessutom, oavsett ålder. 
Varför gör vi inte detta?



743

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, 
egenföretagande och psykiskhälsa.



744

Sociala Media hetsar genom att bara lyfta fram det 
vackra, framgångsrika, vilket de flesta får uppleva 1% 
av sina liv, den övriga tiden lever vi i en normal vardag 
- det är algoritmer och datorer som styr den bilden. Vi 
behöver verklighet och fysiska möten.



745

Inte behöva känna mig så ensam, som att jag är den 
enda som mår dåligt.



746

Jag har under flera år varit mobbad och detta har lagt 
vägen till min psykiskaohälsa. Jag har fått socialforbi, 
ångest/panikångest och kan gå in i perioder få jag är 
riktigt deprimerad och inte känner att jag orkar något. 
Det tog lång tid innan jag sa till någon för jag kändes. 
Detta var inte någt som folk pratade om att de fanns 
utan de var nästan lite tabu över det hela. Vi behöver 
parat mer om psykisktihälsa och särskilt i skolan då 
många ungdomar lider av detta. Folk skulle kunna 
komma in och ”föreläsa” om detta och alla elever borde 
ha minst ett samtal med kurator där man prata om 
elevens hälsa. Att söka hjälp kan vara jobbigt men böt 
man väl kommer in i de känns de väldigt bra. Om man 
man har en inlagt möte man själv inte bokat kan de 
leda till att eleven öppnar upp sig ändå.



747

Behöver fler som bryr sig



748

Ungas åsikter och känslor måste tas mer på allvar.



749

För hårt klimat i samhället där man behöver passa in. 
För hård press ställs att man ska vara perfekt, man 
ska se ut på ett visst sätt, vara på ett visst sätt.



750

Så otroligt bra fokus, så många som inte talar om sina 
smärtor av olika orsaker, det behövs fler, många och 
tydligare ”dörrar” som är lätta att våga vända sig till.



751

Det är i isolering som vi får de mörkaste tankarna 
men även bland vänner och familj kan man känna sig 
som en främmande, när det är som värst. Det behöver 
finnas mer engagemang att ge en tillvaro utanför det 
eget skapade utanförskapet, bort från destruktiva 
beteenden och relationer.



752

Barn och unga behöver bli sedda och accepterade 
för vilka de är. Att känna att man som individ har 
inflytande och kan påverka sina val i livet och helt 
enkelt äga sig själv är viktigt, väldigt abstrakt  
men viktigt!



753

Känner mig ensam när jag är hemma på distans



754

Mer personal i förskola och skola för att tidigt kunna 
fånga upp barn och unga som inte mår bra. Personalen 
gör vad de kan idag men resurserna räcker inte till. 
Utbildad resurspersonal i förskola och skola till barn 
och unga med särskilda behov. Fritidsgårdar eller 
liknande i alla kommuner för barn och ungdomar. 
Ökade resurser inom barn och ungdomspsykiatrin  
samt vuxenpsykiatrin.



755

Har själv haft en ätstörning så jag tycker verkligen 
att man borde börja prata mer och göra det enklare 
att komma fram med sina problem. Känns tyvärr 
fortfarande som att det är rätt tabu att prata om



756

jag behöver kompisar det är a och o.



757

Hej.

Jag tror på minskad arbetstid som avser 100%.

Jag tror på ökad elevhälsa, in med skolsköterskor i 
undervisningen.

Jag tror på utökade fritidsgårdar, fler multiarenor i 
samhället och strängare krav vad avser mobiltelefoner i 
grundskolan.

Jag tror på utegym.

Jag tror på mer praktik/ prao i grundskolan för att 
visa på hur arbetslivet kan se ut.

Jag tror på att ha fler vuxna i skolan, tex anställa 
65 plussare som finns i skolan som förebild/ stöd/ 
hjälpande hand till både elever och lärare.

Jag tror på färre rektorer och fler lärare samt ökade 
resurser till elevhälsan.



758

Det pratas för lite om mäns kroppsideal, i alla åldrar 
men framförallt för unga män. Det borde tas upp i 
skolan, på nyheterna och sociala medier på samma 
sätt som det görs för kvinnor. I diskussioner som 
”locker room talk” lyfter man ofta fram hur killar bör 
reflektera över hur de behandlar kvinnor och pratar 
om sex, deras kroppar eller dylikt men var är den 
omvända diskussionen om hur (unga) kvinnor pratar 
om männen?

Diskrimineringen finns åt båda hållen, men är på något 
sätt mer accepterad när den är riktad mot männen. 
Personligen har jag som man (inte nödvändigtvis riktat 
mot mig själv, men ibland) hört många kommentarer 
om hur tjejer t.ex. i dejtingsammanhang lättvindigt 
kan avfärda mannen för att han inte är tillräckligt 
lång, eller av någon annan ytlig anledning eftersom 
att ”kvinnor har rätt att vara kräsna”. Andra 
kommentarer som ”kan de inte få sex eller?” något 
som gärna sägs öppet och med ett skratt, något 
som vi män förväntas borsta av oss. Jag har varit i 
sammanhang där ”vuxna” kvinnor, (25 års åldern) 
tar fram en 30-punkts lista med krav på hur en 
pojkvän ska vara och läser upp. Detta har hänt ett 
flertal gånger. Hur skulle detta se ut om en man 
gjorde samma sak? Det kan verka som om att jag som 
skriver detta befinner mig in en social grupp med mer 
än vanligt ytliga personer, NEJ min sociala krets har 
varit helt vanliga killar och tjejer i 20-25 års åldern 
från olika bakgrunder och i olika sammanhang. Det 
är SÅ HÄR det ser ut, men det pratas inte om. Det 
finns inte utrymme för oss killar att göra det. För vi är 
redan boven i många sammanhang, vi får lida för vad 
tidigare generationer av män har gjort och får gång på 
gång höra hur vi män behandlar kvinnor illa. 
Detta sätter press på oss, men är också något som vi 
killar ofta inte pratar med varandra om. Det förväntas 
att man är snygg och muskulös. Man ska vara 
intellektuell, gärna jobba på bank och ha ett välvårdat 
skägg. När man sedan har allt detta ska man också 
vara givmild och inte alls självupptagen.

Det här är taget direkt från en av listorna jag har 
fått uppläst till mig medan jag satt och nickade och 
förväntades hålla med. Jag gick direkt till gymmet 
efter för att uppfylla mina 14 timmars träning i 
veckan, 14 timmar jag istället skulle ha behövt 
anstränga mig för att klara av en tuff utbildning. Det 
kanske kan förklara killars studieresultat till viss del? 
Det vet jag inte, men jag vet att det har påverkat mina.

Tack för att du läste.



759

Att lyfta mer om olika sexuella läggningar och 
identiteter i skolan för att avdramatisera det och för 
att få ett stopp på kommentarerna och kränkningarna 
man upplever dagligen.



760

Vuxna som faktiskt bryr sig



761

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.



762

Familj och vänner som visar att de bryr sig om mig!



763

Många unga som mig är väldigt rädda för hur ens 
föräldrar responderar på ungdomens vardag. Små 
grejer som dålig betyg på en skoluppgift kan reta till 
mitt humör ordentligt.

Hade betytt nåt om Sverige startar et pålagt kurs som 
alla föräldrar måste genomföra, om hur man ska ta 
emot en ungdom och hur man kan förstå ungdomar 
bättre.

Det är ingen som ska uppleva psykisk ohälsa och därför 
är det viktigt att vi tar tag i det

Det är trosalt ungdomen som ska ta över det vi  
har idag.



764

Sociala media är så fraligt för mig och  
mina jämnåriga!!



765

Jag måste prata med någon om mina självmord tankar 
och mitt självskadebettende



766

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

Även att uppmuntra till sociala sammanhang i det 
verkliga livet istället. Att folk får ett sammanhang, ett 
kravlöst ställe dit de kan gå och umgås med folk utan 
att behöva planera träffar med vänner som ”kanske 
är tillräckligt nära för att kunna fråga”. Det skulle 
hjälpa många med den mentala hälsan, då sociala 
sammanhang för många har en omedveten påverkan 
på den psykiska hälsan.



767

Att man får vara sig själv. Inte behöva få komentarer 
om allt... t.ex så fick jag en komentar ”vad fint smal du 
har blivit” vilket ledde till ännu mer ätstörningstankar 
och det var nära att jag tillslut skulle läggas in om jag 
inte började äta.



768

Vi unga människor måste sluta posta ”fina” bilder 
där man inte ser ut som man egentligen gör. Sluta 
kritisera hur andra ser ut, DET FINA SITTER INTE 
I UTSEENDET, UTAN PÅ INSIDAN. Börja leva utan 
allt ”jag ska vara cool för då gillar folk mig mer”. 
Sluta försöka vara bäst på allt för att få andras 
uppmärksamhet. Lev för dig själv och ingen är så 
bra som du. Det är många som behöver höra detta 
för dom som aldrig fått en komplimang är dom som 
bara ger varje dag för att kanske få en per dag så jag 
tycker att vi måste sluta ”leka” coola, smala, perfekta, 
bortskämda. Det är så fejk att det inte ens är coolt. 
DET FINNS INGA ”PERFEKTA” MÄNNISKOR FÖR 
DET PERFEKTA FINNS INOM DIG, MIG OCH ALLA PÅ 
DENNA JORD. VI LEVER TILLSAMMANS PÅ DENNA 
JORD OCH ALLA HAR INTE SAMMA MÖJLIGHETER SÅ 
TA VARA PÅ DET DU HAR OCH SLÖSA INTE BORT DITT 
FÖR ALLA TANKAR. ATT DU INTE ÄR TILLRÄCKLIGT 
BRA FÖR HONOM/HENNE ELLER ATT DU ÄR INTE 
TILLRÄCKLIGT SMAL ELLER SMART. VI MÅSTE 
SLUTA KRITISERA VÅRAN LIVSSTIL FÖR VI ALLA 
ÄR VÄRDA SÅ MYCKET MER!! be yourself because 
somebody else is already taken!!!!!!



769

Ni borde göra något mer praktiskt åt ensamheten. 
Skaffa peer to peer program. Låt de som tagit sig ur 
depressionen träffa barn som är inne i det just nu i ett 
stödprogram. Detta kan Inge hopp. Många känner sig 
väldigt ensamma.



770

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 ätstörningar som 
kan äta upp ens hjärna



771

Barn och unga ska röra på sig mer och känna en 
känsla av gemenskap och sammanhang exempelvis 
som i föreningsliv. Erbjuda fler aktiviteter som är 
lättillgängliga för barn och ungas behov! 



772

jag är tröt på att höra hur min vän får skit för att han 
har ”udda” intresen. Folk fattar inte att det gör ont att 
höra att nån snakier skit om en. De fattar inte att man 
sårar nån och om de fattar skiter de i det.



773

För att inte känna mig så ensam skulle jag vilja veta 
vilka andra i min närhet/område som känner sig 
ensamma också, som man kan hitta något gemensamt 
med och vi vänner.



774

Att inte bli trodd av människor.. att få må bra på 
riktigt på insidan



775

Jag vill ha fler vänner att umgås med.



776

Jag hoppas att regeringen gör en förbättring om 
mobbningen i Sverige. Är så less å se massvis av 
artiklar de är typ en ungdom död pågrund av att folk 
mobbar en mobbning leder till psykiskt ohälsa och 
till slut om man ej orkar nå mer så blir döden ändå 
sättet att vända sig till om man ej snackar med nån , 
mobbningen borde bli ett straff bart läge i olika skolor  
i Sverige.



777

Psykiatrin i skolan är underfinansierad, mental ohälsa 
har en stigmatisering i samhället och psykiatrin 
behöver mer prioriterade roll.



778

Jag skulle behöva ett ställe att vända mig till med 
tankar om sexualitet. Håller just nu på att fundera 
på om jag är lesbisk eller asexuell och har ingen att 
prata med som kan tillräckligt om det. Känns ensamt. 
Pratade med kuratorn, men hon är hetero och har inte 
koll. Hade varit bra om det fanns en bra utbildning 
till lärare och elevhälsa om hbtq+ eller nån form av 
telefonlinje där man kan prata om sånt. Har för mig 
att det finns ett ställe för sånt i Stockholm, men jag bor 
inte där.



779

Snälla, stressa inte upp oss ungdomar. Många av oss 
är inte redo för att bli vuxen, ligger långt in i natten 
och tänker va jag håller på med i mitt liv och varför 
jag inte är 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 tanken om att ja mår 
piss varje kväll. Åker till praktiken och gör nåt jag 
verkligen inte känner gör mig lycklig längre..och snart 
ska jag jobba heltid med det yrket, och vet inte hur 
länge ja kommer orka det om jag redan mår dåligt  
utav det..



780

Jag önskade man kunde känna sig säker utomhus, utan 
att känna sig hotad. Har redan blivit rånad, förföljd och 
mordhotat flertal gånger trots att jag aldrig gjort något 
mot dem som gjort det mot mig...Önskar jag kunde gå 
ut och känna mig säker, inte behöva bry mig om vad 
jag hade på mig för att dyra kläder innebär att jag blir 
rånad. Inte behöva gå runt med en pepparspray och 
inte behöva undvika vissa ställen och vägar bara för 
att jag vet att det brukar vara stökigt



781

Hej min tanke e jag tycker att jag är ful varje gång jag 
tittar mig i spegeln och det känns som bara min familj 
och lite på skolan tycker om mig och inte fler



782

Någon som kan lugna när paniktankarna kommer, och 
de kommer utan anledning, när som helst. Dock ofta 
under press eller inför nya händelser. Tror det ibland 
kan kopplas till dåligt självförtroende. En projektledare 
för negativa tankar!



783

Dessa begränsningar regeringen beslutar om får mig 
att må dåligt och får mig att känna att detta blir en 
förlorad tid. Det är så hemskt att besluten regeringen 
fattar just nu strider mot mänskliga rättigheter och 
ökar den psykiska ohälsan hos många jag känner 
inklusive mig själv!



784

Jag mår dåligt och det mesta problemen sitter i mitt 
huvud. Men att höra i omklädningsrummet att alla 
”platta” borde ta livet av sig, hjälper inre. Att sitta i 
matsalen och höra att ätstörning har man bara för 
uppmärksamhet, hjälper inte. Att sitta och höra två 
personer diskutera att all slags självskadebeteende 
är för uppmärksamhet, hjälper inte. Att jag som tjej 
ska bara sitta och inte bryr mig när en kille kallar 
mig h@ra? Och politiker har mage att säga att de inte 
är feminister. Säg istället att män ska ha det bättre. 
Feminist=jämställt mellan män och kvinnor punkt slut



785

Transvården måste bli bättre och snabbare



786

Jag tycker att man ska få möjlighet att prata ut om 
sina känslor och hur man känner med någon annan än 
en familjemedlem. Det kan vara enklare att få prata 
ibland med någon som kanske går igenom samma sak 
än en person som inte har så mycket erfarenhet av hur 
man mår eller vad man lider av. Kunna ha någon som 
förstår en



787

Att få nya vänner



788

Allting handlar om kalorier och jag hatar alla 
tonåringar, vill bara leva i ett annat universum  
tack snälla



789

Jag vill att man pratar mer om att det ordnar sig. Nu 
känns det som att det hela tiden gäller att vara rätt NU 
annars är det försent. Och så jämför alla hela tiden. 
Och klimatet går åt helvete kan vi inte bara hjälpas åt 
mer inte bara mäta allt i hur mycket man ska tjäna. 
Jag vill bli lågstadielärare men alla tycker det är 
skitdålig lön och då vågar jag inte satsa. Även fast jag 
tycker lönen är helt ok. Allt känns så mörkt 
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Bli hörd och lyssnad på, bli uppmärksammad
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Mobbning. Jag är idag 23 år gammal med har under 
hela min skolgång i grundskolan alltså 9 år blivit 
utsatt för olika typer av mobbning. Jag skulle i alla 
situationer behövt ha vänner. Jag är än idag ensam 
och ensamhet är tyvärr något som äter upp en inifrån. 
Någon som man kan ringa eller sms och man vet att 
det personen finns där är något som skulle göra mitt liv 
värd att leva.



792

Jag tycker att man inte ska blunda för varningstäcken 
och om man ser dom så fprtsett tjata första gången 
man får frågan så svarar man ofta inte ärligt men 
tillslut när samma person ställt den tillrekligt många 
gånger och man märker att personen kanke bryr sig på 
riktgt så blir de lättare att svara med sanningen
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Det svenska samhället måste förbättra möjligheterna 
för unga att nå professionell hjälp i snabbare och i ett 
tidigare skede vad gäller psykisk ohälsa. Ingen svensk 
medborgare ska behöva känna att det är tabubelagt 
att besöka en samtalskurator/psykolog. Det ska inte 
spela någon roll vilken samhällsklass eller geografisk 
plats du bor på. Rätten till psykisk vård ska vara 
tillgänglig för alla, oavsett vem du är. Överlag behöver 
samtalsklimatet kring psykisk ohälsa förbättras och 
normaliseras i Sverige. Vi måste börja våga prata om 
dessa saker, oavsett om det är i skolklassen, familjen 
eller bland vänner.
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När jag gick till psykologer efter att ha varit mobbad 
i 6-7 år sa 6 av 7st att jag behövde träna för att må 
bra, jag hade ätstörningar, trauma och depression. Det 
slutade att först när de var tvungna att köra mig till 
psyket för att jag hade försökt avliva mig själv under 
en hel vecka att jag fick lite hjälp, jag har fortfarande 
problem men jag tänker inte sätta migsjälv i den sitsen 
att de ska ignorera mina problem längre om något 
behöver göras så är det att se på ungas problem och 
lyssna istället för att räkna bort det som hormoner och 
allmänt bara lyssna på psykisk ohälsa innan det är  
för sent
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Någon som bryr sig om mig på riktigt. Som lyssnar 
utan villkor
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Jag behöver anledningar till att orka leva en dag 
till. Jag har familj, vänner och känner mig behövd 
och älskad men just nu är jag kvar på denna jord för 
alla andras skull, inte för min egen. Jag har ingen 
anledning att gå upp på morgonen för att jag själv 
tjänar inget på det. Det är för alla andras skull.
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Jag behöver att kraven för familjehemsplacerade 
ungdomar kring flytt från familjehemmet på 
18-årsdagen alt. Dagen då man går ur gymnasiet lättas 
upp. Min trygghet blåstes bort, den enda trygghet jag 
haft i mitt liv, när de berättade att jag skulle flytta 
härifrån. Hemifrån. Jag är 17 och skall fylla 18 snart. 
Jag har bott här sedan Januari 2017 och detta gör att 
jag mår skit. Jag mår så jävla dåligt över att behöva 
”slussas ut” från mitt hem bara för att jag inte är ett 
biologiskt barn. Jävlar vad jag är arg på systemet.
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Socialen är funkar inte! Har en mamma som 
är alkoholist och har någon typ av antisocial 
personlighetsstörning (odiagnoserad). När jag va barn 
(5 år) tvinga hon mig atr säga att pappa har begått 
sexuella övergrepp på mig (fast de inte va sant). Så 
jag har ingen kontakt med han. När man senare tog in 
socialen igen för jag blev stökig pga hon slog mig lyssna 
socialen inte på mig. Mitt liv hade sett anorlunda ut om 
socialen gjort sitt jobb..
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Jag vill veta vad jag ska göra när jag får ångest
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När jag var 11 år gammal började min första resa 
med psykisk ohälsa, trots att jag tidigare handskats 
med prestationsångest och osäkerheter. Jag kände 
mig misslyckad - allt som tidigare gått så bra gick nu 
mycket sämre, och trots att det kanske egentligen inte 
var så farligt så förvärrades allt i mitt högpresterade 
huvud. Jag bestämde mig för att gå till skolpsykologen. 
Jag berättade hur det var, hur jag kände. Hon berättade 
för mig att det hade med min ålder att göra, och trots 
att det kanske var sant så var det inte mycket till 
hjälp. Jag kunde ju direkt inte ändra min ålder. En 
av mina kompisars äldre syskon hade under samma 
tid depression och det var första gången jag fick höra 
om den sjukdomen. Jag trodde att för att få hjälp eller 
bli lyssnad på måste jag vara ”tillräckligt” dålig. I 
samband med det hade jag också det senaste halvåret 
haft fullt upp med hälsotankar - jag skulle träna mer 
och äta mindre socker och annat onyttigt - inget grovt 
då men ändå ett konstig nu när jag ser tillbaka. Jag 
gjorde ett schema där jag skulle springa minst 4 ggr i 
veckan, vara perfekt och i stor fetstil stod det UNDVIK 
SÖTT. Jag kunde såklart inte hålla det där schemat till 
punkt och pricka, men när jag blandade hälsotankar 
och mental ohälsa så var jag där, 11 år, och började 
resan på min ätstörning. Jag fick hjälp ganska snabbt, 
beroende på hur man ser det, men när jag började 
sexan hann det gå en dag innan jag vart inlagd på 
en ätstörningsklinik. Jag var ensam, träffade mina 
föräldrar endast 1 timme om dan eftersom dem, enligt 
min behandlare, kunde ”försvåra” behandlingen. Det 
var inte så farligt ändå, jag kom ut efter en månad 
och började på dagvård. Det enda problemet var inte 
bara att de stressade min behandling för att jag skulle 
tillbaka till skolan så snabbt som möjligt, utan att 
jag kom ut från kliniken med nya kunskaper: räkna 
kalorier, vikt, bmi, smygträna och tanken om att vara 
”tillräckligt” sjuk - för på nåt sätt kändes det inte som 
jag blev tagen på allvar. Jag var 12 år gammal då.

Tiden fortsatte, jag var kvar på öppenvården i över 
ett år men helt utan att följa deras behandling eller 
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matschema - för hur kan man förvänta sig att en 
tolvåring med den enda motivationen var att bli 
”tillräckligt sjuk”, skulle kunna hålla ett matschema 
själv utan övervakning.

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 konstaterat 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 
instagramflöde fullt av dieter och kalorier, och jag hade 
sett VARENDA inlägg. 

Men sanningen var den att jag inte längre hade en 
korrekt verklighetsuppfattning, ätstörningen hade 
förstört den. Jag kunde inte se att jag var smalare än 
dem där perfekta tjejerna i korridoren. Jag kunde inte 
se att alla dieter och begränsningar var gjorda för en 
fullvuxen människa, inte en växande tonåring. Jag 
såg inte alla inlägg om hur viktigt det var att inte göra 
restriktioner och att det var okej att inte leva upp till 
instagrams hårda ideal.

Jag var tretton, och jag hade bestämt mig att jag 
skulle bli mycket sjukare än tidigare. Jag skulle nå 
”tillräckligt”. Jag gömde det ganska bra, isolerade mig 
något, var aldrig hemma, dagarna spenderade jag av 
att gå kilometerlånga sträckor, träna, springa, spy 
och på det äta ett maximum på en liten frukost. Jag 
gömde det ganska länge, och hade jag inte avslöjat 
,ig själv kanske det blivit värre om det nu kunde det. 
Jag blev inlagd på sjukhus i 10 dagar, sedan till ett 
annat ätstörningscentrum, vidare till bup och sedan 
tillbaka till en dagvård. Jag har många trauman från 
alla ställen. Men den här resan gjorde jag med mina 
föräldrar, ständig kontroll och någon som lyssnade. För 
trots att det tog ett tag att komma dig, fick jag tillslut 
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den hjälp som ledde mig framåt. Min erfarenhet lärde 
dessutom nån annan, föräldrar och barn. Vi gick på en 
familj och ungdoms-dagvård där vi hjälpte varandra, 
lyssnade och lärde och på nåt sätt gav det mig en 
inblick i min sjukdom och gav mig motivation att bli 
frisk.  

Jag är fjorton idag, det är snart ett år sedan jag var 
inlagt för andra gången, och jag är ännu inte frisk och 
har fortfarande mycket osäkerheter att jobba på, men 
jag är en god bit på vägen. Jag ha med mig det här 
för resten av mitt liv, och jag är glad att jag inte valde 
att falla in i det igen, men jag har lärt mig så mycket 
tack vare min resa. Och att någon lyssnar på en och 
verkligen förstår, var det som hjälpte mig mest. Att bli 
tagen på allvar och inte bara prata med någon för att 
det var hens jobb utan för att den genuint ville hjälpa, 
förstå och lära sig - det var vad som tog mig ur mitt 
helvete och fick mig att berätta allt för första gången.

Jag tror att det som drog ned mig mest var sociala 
medier, ett samhälle som lyssnade med halva örat och 
för liten kunskap. Jag tycker man först och främst 
alltid borde ta någons mentala hälsa seriöst, oavsett 
hur allvarligt det är. Men jag tycker också borde få 
någon form av undervisning inom ämnet mental hälsa 
eftersom så många tonåringar upplever psykisk ohälsa 
i dagens samhälle, eller kommer göra det senare i livet, 
tack vare dagens överflöd av media. Det är väl inte det 
enda, men jag tror det skulle hjälpt mig.

/Mvh Anonym
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Jag kommer aldrig passera 25 år eftersom jag lider 
av svår könsdysfori som onekligen kommer driva 
mig till självmord. Vad jag hade behövt är att staten 
slutar tvinga transsexuella att leva i kroppar som 
känns främmande, att staten slutar förnedra oss 
genom att vägra oss juridiskt könsbyte samtidigt som 
juridiskt kön är en offentlig uppgift som går att utläsa 
av personnummer, står på ID-kortet, och tillochmed 
går att googla. Jag är inte ensam i detta heller. 
Folkhälsomyndigheten har pekat ut att nekande av 
könsbekräftande vård är en risk faktor för suicid, och 
att ungas kroppsliga autonomi måste respekteras. Ändå 
tillåts personer under 23 i praktiken i princip aldrig 
att få vård för könsdysfori som innefattar kirurgi eller 
juridiskt könsbyte, trots att könsdysfori är extremt 
dödligt med en suicide rate senaste 12 månaderna på 
typ 40-50%. Aldrig hade jag kunnat föreställa mig att 
det fanns en minimiålder på att överleva, och gud så fel 
jag hade.
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Ingen ska behöva oroa sig för sin överlevnad. All som 
har en dröm måste få hjälp och stöd att kunna uppnå 
den. Alla behöver peppas och pushas till att lära känna 
sig själva på djupet. Det är okej att känna!!! Vi behöver 
uppmuntras att va kreativa! Gå vår egen väg! Och 
lita på vårt eget inre omdöme! Mer frihet till folket. 
Dom system vi har idag funkar inte. Inte nånstans. 
Dom yngre fattar det! Det är en sjuk värd! Och de är 
helt normalt att inte må bra i en värd som styrs av 
mörker! Känslor behöver uppmuntras, ses, kramas om, 
inte stängas ner låsas in, förminskas och förlöjligas. 
Vi alla bär ett ansvar! Att vara ärliga med dom i vår 
närhet. Och för oss själva! Sluta sopa under mattan, det 
som göms i snö kommer a l l t i d upp i tö. Dom yngre 
”passar inte in” för att de är ett ohållbart system! Allt 
måste göras om och den äldre generationen behöver 
lära av den yngre. Det är en ny tid nu. Som behöver ett 
nytt styre. Allt ska upp till ytan, allt som innan varit 
gömt, och det är en smärtsam process, men att möta 
sig själv behöver man inte vara rädd för, att fly från 
sig själv, är vad som i slutändan är skadligt inte bara 
för en själv, utan för allt och alla. Friskvård behöver 
införskaffas!! Holistisk tänkande. Holistiska center. Och 
förståelse kring v a r f ö r det ser ut och har sett ut 
som det gör. Tvång i skola hit och dit, funkar inte, vi är 
alla individer och behöver o l i k a. Man måste ha ett 
val! Att välja själv! MER FRIHET. Det gamla ska bort 
och det nya ska in. Oundvikligt.
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Jag vill veta hur jag ska veta om jag behöver hjälp
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HÖGRE straff för sexualbrott! Ta tag i mäns våld 
mot kvinnor. Blir så otroligt irriterande att ingen av 
högre makter gör något åt detta. Man ger de tv tid å 
uppmärksamhet...jag vill se straff! 

Ta fram hårdhandskarna TACK!
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Tycker att man bör prata mer om varierad kost, 
hur viktigt det är att äta rätt och motionera mer. 
Psykisk ohälsa kan många gånger handla om 
avsaknaden av vitaminer och mineraler eller vara 
en hormornrubbning, när man mår dåligt sjunker 
kroppens glädjeämne och serotoninet i kroppen. Det 
är viktigt att vi tar hand om oss själva, vi måste även 
göra nåt åt dagens stressiga samhälle.
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ett samhälle fritt från sexuellt våld. hela mitt liv har 
följts av en röd tråd av sexuellt våld, från övergreppen 
som barn till min pojkvän som tyckte att hans rätt 
som man innehöll rätten att kränka mig, kontrollera 
mitt beteende och använda fysiskt våld mot mig. vi 
måste lära barn och unga om deras rätt till sina egna 
kroppar, om vad man kan göra för att förhindra våld i 
sin närhet och viktigast av allt - att det finns hjälp att 
få om du utsätts för något kränkande. vi måste också 
lära unga män och pojkar att respektera gränser och 
andra människors kroppar - och andra människor 
(särskilt kvinnors) tankar. för många unga tjejer lär sig 
tidigt att de inte kan göra sig hörda för att de kommer 
bli överröstade av pojkarna i klassrummet.
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Förbjud all porr NU! Exploatering förtryck förnedring 
....Visa att vi kan leva med respekt och omtanke med 
alla människor och att goda förebilder är de som tänker 
på andra
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Det måste finnas en samhörighet där du kan träffa 
människor fysiskt för att få kontakt med verkligheten. 
Ett ställe dit du kan gå för att få prata, få sällskap, 
fika och känna att du har en tillhörighet. Idag finns 
ungdomsgårdar men vart vänder du dig om du är 
ung vuxen och inte vill gå i kyrkan? Vart går du när 
vännerna vänt dig ryggen och du ska försöka börja 
fungera igen? När du vill ut och börja vara social efter 
en sjukhusvistelse (psykvård) eller depression?
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Kunna vara öppen med min sexuella läggning utan att 
folk stirrar konstigt eller tycker jag är äcklig.
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Jag har sedan 12-års ålder lidit av stor psykisk 
ohälsa. Vad som började i en ätstörning kommer sedan 
utvecklas till återkommande depressioner, stor ångest, 
panikångest, stora sömnproblem, självskadebeteende, 
drogmissbruk och upprepade självmordsförsök.

Jag är en 21- årig kvinna som i dagslöget försöker 
finna någon typ av tacksamhet i att jag finns vid liv. 
Min psykiska ohälsa finns kvar från barndomen och 
jag hade ljugit om jag sagt att jag mår bättre idag. 

Det problem som präglat och faktiskt förstört hela min 
ungdom finns kvar nu även i vuxen ålder - jag har 
aldrig blivit och blir fortfarande aldrig tagen på allvar.

Det budskap jag ofta förmedlar till min omgivning 
och den känslan jag ofta haft är att Du blir inte tagen 
på allvar innan du nästan dör. Det är inte förän du 
ligger på psykakuten efter ett självmordsförsök som 
samhället kommer ge dig någon fungerande vård.

Det finns en anledning till att jag kallar det för 
fungerande vård. För ”vård” kan du få om du mår 
dåligt. Du kan få en tid hos en KBT-sjuksköterska som 
inte genomgått utbildning inom psykiatri och ventilera 
lite. Problemet är sedan att vårdcentraler och även 
psykiatrimottagingar till stor del inte kommer lägga 
ner resurser på anpassa vården efter dig eller dina 
behov. 

Jag har alltid känt mig som ”ännu en deprimerad 
patient”, framför allt på vårdcentraler men även på 
psykiatrimottagningar. Som att vårdgivaren redan vet 
det du ska berätta. Som att allas psykiska ohälsa ska 
behandlas likadant och inte utefter personens egna 
upplevelser och erferanheter.

De största åtgärderna jag saknar/saknat för oss som 
kämpar dygnet runt med psykisk ohälsa är:

- En tydlig planering som patienten får ta del av och 
har möjlighet att påverka vid vård av psykisk ohälsa.
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- Samtal och information om olika typer av psykisk 
ohälsa i skolan. Det hade gjort att flera tusentals barn 
och ungdomar inte längre behövt känna sig ensamma 
med de känslor de bär på. 

- Innan 18-års ålder behandlas en ofta hos BUP. Dagen 
du fyller 18-år behöver du slussas vidare. Oavsett 
om din kontakt på BUP är den enda person du i hela 
ditt liv någonsin känt förtroende för (baserat på min 
erfarenhet) kommer du att slungas vidare i ovisshet 
och i mitt fall har jag knappt fått någon vård efter min 
18-års dag, vilket har gett STORA konsekvenser. 

(Jag tänkte skriva en kort och konkret lista men jag 
inser att jag har för mycket att säga)

Efter att jag fyllt 18 skickades jag vidare till 
vuxenpsykiatri. Där träffade jag enbart en läkare som 
följde upp min medicinering.

Men jag fick ingen möjlighet till samtal. Jag skrevs ut 
från vuxenpsykiatrin av denna läkare trots att jag vid 
detta tillfället inte ätit på över 5 dagar och svimmat av 
pga. detta tidigare samma dag. 

Några månader senare mår jag återigen så dåligt att 
jag söker vård. Jag får besked från vuxenpsykiatrin 
att de vid detta tillfälle inte tar emot några remisser. 
Även om du varit inskriven där innan. Jag tvingades 
alltså söka vård hos vårdcentralen, något jag inte kan 
rekommendera någon som mår dåligt.

På vårdcentralen möts jag av vad jag upplevde som ett 
respektlöst bemötande. Jag gick aldrig tillbaka dit.

Efter detta och pågrund av utebliven vård föll jag 
tillbaka till det drogmissbruk som BUP tidigare hjälpt 
mig bli fri från under flera år. Sedan den där dagen 
på vårdcentralen har jag tagit olika typer av droger i 
princip varje dag, droger har varit det enda verktyg 
som fått mig orka existera. 
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Alltså - Personer som tidigare behandlats på BUP 
MÅSTE få vidare anpassad vård när de fyller 18. 

- Skolorna MÅSTE leva upp till de krav de har att 
anpassa utbildningen för de med olika typer av psykisk 
ohälsa. Ursäkterna och ignoransen MÅSTE upphöra. 

Hade skolan levt upp till dessa krav för mina behov 
hade jag kanske haft möjlighet till ett fullständigt 
gymnasiebetyg. Istället gjordes ingenting åt 
att jag var mobbad, deprimerad och hade stora 
koncentrationssvårigheter till följd av diagnotiserad 
ADD.

Jag har så mycket att skriva och säga men det gör för 
ont att återuppleva detta genom att skriva ner det. 

Jag hoppas från djupet av mitt hjärta att Ert arbete 
kan förändra någonting. Att det kan bidra till att fler 
överlever. 

Mina upplevelser med psykisk ohälsa är inte något 
jag önskat min största fiende. Min ungdom förlorades 
och mitt vuxenliv ser inte ljust ut. Jag kommer vara 
förvånad över att jag lever om jag ens lever till den 
dagen jag fyller 25. 

Om jag hinner ta livet av mig innan 25 kommer jag 
dessvärre behöva lägga OERHÖRT STOR skuld på den 
svenska psykiatrin och skolan. Det är fan sjukt. Det 
är ju de som ska vara någon typ av jävla trygghet. 
Ursäkta språket men det finns inte tillräckligt med 
svordomar för att beskriva bristerna i det svenska 
samhället inom detta ämne. 

Vi måste bli tagna på allvar. Snälla ta oss på allvar. 

Det är det enda jag vill. Att alla ska kunna känna att 
de tas på allvar.
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Jag mår SUPER dåligt över min akne. Den är överallt 
och vägrar lämna min kropp. ”stopp min kropp”? 
Eller? Fuck akne
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Jag vet idag att jag inte är ensam, men det visste 
jag inte då. För fyra år sedan när jag var 14 år var 
jag, vad jag har förstått i efterhand, deprimerad/
hade väldigt mycket ångest. Som fjortonåring visste 
jag inte vad jag kände eller varför, jag hade aldrig 
hört det talas om på det sättet jag kände. Att ångest 
och depression käns olika för alla är inget nytt, men 
varför fick man inte lära sig det av någon? Alla vuxna 
runt om mig/oss i skolan sa alltid gå till den här 
personen eller prata med mig om ni har ”ångest/är 
deprimerade”. Min tankar kring ångest var till exempel 
döds ångest eller liknande och jag trodde man var 
självmordsbenägen när man var deprimerad. Självklart 
trodde jag själv inte då att jag deprimerad/hade ångest. 
Det ”gick över” för min del, men jag påminns om det 
ibland och är rädd för att må så dåligt igen. Ingen i 
min omgivning vet om ur jag mådde, jag är en glad och 
social person jag, inget speciellt har hänt som skulle få 
mig att egentligen må dåligt. Psykisk ohälsa jämmer sig 
och generaliseras allt för mycket i den åldern jag tror 
många först kommer i kontakt med det. Jag vet än idag 
inte exakt vad jag kände för det har jag glömt bort, jag 
kommer helt enkelt inte ens ihåg hur dåligt jag mådde. 
Att det skulle vara skönt att sluta känna just då vet 
jag var tankar som gick, men självmord var aldrig på 
tanken eftersom en i min närhet tog det beslutet. Jag 
har varit på andra sidan av självmord och vet hur står 
smärta som lämnas kvar. Att prata om och att vidga 
vyerna kring vad som kan vara depression och ångest 
måste ske och det ska nog ske i tidigare ålder än va 
många äldre tror. Alla kommer inte vara mogna för ett 
sådant prat, men dem som är, är antagligen dem som 
behöver höra det.
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Jag skulle behöva att det inte finns ett sätt man ska se 
ut på, och att man normaliserar att alla kroppar är bra



818

Att bli av med maskulina stereotyper. Att man kan 
fortfarande vara en man om man visar känslor och att 
det är viktigt att öppna upp sig



819

jag känner att det finns förväntningar på att jag ska 
vara perfekt. det finns förväntningar på mig att vara 
någon jag inte är. Jag vill bli en drömmare men jag har 
fått höra att det inte är ok. Jag vill vara fri att leva och 
älska som jag vill, utan att bli dömd eftersom jag är  
en konstnär. 



820

Ibland behöver man bara lite tid att vara ledsen utan 
att tänka på annat



821

Alldeles för svårt att få hjälp. När man mår som 
sämst så är det simplaste som att ringa och boka tid 
för samtal omöjligt. Världen borde verkligen börja ta 
psykisk ohälsa lika seriöst som fysisk ohälsa. En form 
av akut avdelning för folk som mår otroligt dåligt borde 
finnas redan igår. Om du ser en person som ligger 
blödande på marken så ber du dem inte att ringa och 
boka tid på sjukhuset.



822

Jag tror att press och sånt är saker som får många att 
må dåligt. Det är inte längre press från föräldrar eller 
omgivningen utan typ sociala medier där man alltid ser 
hur man kan va bättre o sånt. Jag tror att det är något 
som många upplever i kombination med typ ensamhet 
o sånt. Jag tror också att väldigt många mår ganska 
dåligt men att det vid den här punkten känns som 
standarden och att man inte ska klaga för det finns 
folk som har det värre och att man bara ska hantera 
det själv för det är vad alla andra gör.



823

Kuponger för plantor? Plantor gör mig glad och är 
bevisad ger positiva känslor och lugnande



824

Att min kompis slutar hänga efter min bästis hela tiden 
och hålla armkrok, så att jag inte blir utanför hela 
tiden, asså min bästis måste ju fatta. Jag säger det till 
henne, hon säger förlåt men skiter sedan i mig. Finns 
ju inga andra snälla heller, tro mig jag har försökt, alla 
lämnar mig utanför, det var bara hon som inte gjorde 
det, enda tills min kompis ville vara med henne  
HELA TIDEN



825

Det enda jag vill är att få må bra och att få LEVA livet! 
Inte bara överleva. 

Jag har sökt hjälp i flera år men får inte den hjälp jag 
behöver. Jag blir bara skickad mellan olika ställen. 
Jag har ångest och ätstörningstankar men mår inte 
extremt dåligt, därför tycker de flesta att jag verkar 
må bra och att jag inte behöver någon hjälp. Men jag 
mår inte bra. Jag tror inte att någon kommer att vilja 
hjälpa mig och jag tror därmed att jag aldrig någonsin 
kommer må bra och få LEVA livet. Kan någon bevisa 
att jag har fel?



826

Pressen på oss ungdomar idag är större än någonsin. 
Inte bara från skolan, utan också allt som förväntas 
på oss. När man väl får tid utöver skolan, läggs den på 
skolarbeten. Resten spenderas genom att stressa, ha 
ångest över diverse grejer som vänner, identitet, kärlek, 
familj. Samtidigt ska man ha en plan över framtiden 
från det att man är barn, något de flesta inte har. Den 
ökade depressionen bland unga är inte en slump.



827

förstår inte hur man ska balansera skola, vänner/
familj och sömn, de går liksom inte att ha alla tre. 
Och nä jag väl försöker balansera alla tre så slutar de 
bara med att ja får massa stress å ångest å skjuter upp 
allt jobb istället för att göra de och tillslut så känns 
allt bara så tomt inombords de finns liksom ingen 
anledning till att göra ngt för man är ändå bara en sån 
liten sak i av allt.



828

Bättre hjälp och stöd för sexualbrottsoffer, bättre 
mindre utdragna rättsprocesser, mer skydd för offer, 
fler fällande domar. Modet att anmäla, att få se att 
det lönar sig att våga göra anmälan. Att inte behöva 
återuppleva traumat igen i flera år pga  
utdragen rättsprocess.



829

Allt tryck och press från samhället om hur man ska va 
och bete sig



830

Jag behöver någon som lyssnar utan att ta in, inte tar 
upp det och bara låtar mig prata på. Någon som kan ge 
råd och vara neutral.



831

Ett bättre och mer accepterande samhälle som en 
person som gillar folk av samma kön och även motsatt, 
så har jag fått mycket dålig kritik riktat mot inte bara 
mig men andra som är en del av LGBT+. Jag vet om att 
Sverige är en av de mest accepterande länderna, men 
jag har en tro att detta kan förbättras



832

OCD är något som bör uppmärksammas mer. Att mina 
tankar styr över mig är otroligt ansträngande. Ibland 
har jag funderat på om det är värt, värt att gå  
igenom detta



833

Prata öppet om det och vara noga med att det inte är 
något fel på den som mår dåligt. Ingen ska behöva 
känna att det blir för mycket och att man lever utanför 
sin kropp. Som om man inte lever sitt eget liv utan 
bara är en passagerare



834

Jag önskar att vuxna hade haft bättre förståelse för 
mig när jag mådde dåligt. Att pressen i skolan hade 
lättat så man kunde hålla huvudet över ytan. Att 
andra lyssnat på mig när jag behövde det.



835

Jag är utbildad till hälsopedagog och min 
kandidatuppsats fokuserade just på ungas psykiska 
hälsa kopplat till sociala medier. Slutsatsen efter att 
jag pratat med över 100 elever i gymnasieåldern 
var att sociala medier främst påverkar ungdomars 
psykiska hälsa negativt. Det är där de ser allt de inte 
har, inte är, inte kan vara. Det är där de utsätts för 
kränkningar och mobbing. Det är bland tusentals av 
människor på sociala medier de känner sig som mest 
ensamma. Inte alltid, självklart. Det finns mycket bra 
med dagens teknologi. Jag är själv en daglig användare. 
Men jag är medveten hur den påverkar även mig, som 
är 25 år gammal, främst negativt. 

Jag tror på idén om hälsopedagoger som yrke. Jag har 
en högskoleutbildning som förberett mig för att kunna 
främja hälsa (snarare än att förebygga sjukdom), att 
ta det som vi vet fungerar som får människor att 
må bra, och trycka mer på det. Hälsopedagoger är 
redo att coacha, motivera, diskutera och lära ut om 
den psykiska, fysiska och sociala hälsan gentemot 
respektive målgrupper. Jag fokuserade främst på 
ungdomar under min utbildning, därför är min önskan 
att ni levererar till Sveriges regering idén om att släppa 
in hälsopedagoger i elevhälsor runt om i landet. Vi ska 
inte vara skolsköterskan, inte vara kuratorn, utan 
någon eleven kan vända sig till oavsett. Som utför 
gruppsamtal, privatsamtal och håller i seminarium där 
vi fokuserar på vad som får ungdomarna att må bra. 
Ge dem verktygen. Vara där som stöttning. Släpp in 
oss. Vi vill göra skillnad.



836

Jag anser att det som måste förändras är pressen man 
hae på sig, samt sociala medier som lägger upp ledsna 
videos. Dagens samhälle klarar inte av o se vad som är 
verkligt o inte



837

Jag tror att jag och många andra har en alldeles för 
individualistisk och vinna-fokuserad syn på livet. Man 
ser på filmer och individer som har ”lyckats” så om 
man inte blir ”bäst” eller framgångsrik så är man en 
förlorare. Denna inställning får folk att må dåligt, 
man tycker man är misslyckad och mår dåligt. Skam 
förekommer, självhat och det blir en negativ cykel. Jag 
tror det är viktigt att ge ungdomar en balanserad bild 
av verkligheten och framgång, visa att det är okej att 
vara okej.



838

Jag har ångest, oro och stress när jag tänker på min 
framtid. Jag vill bli ännu större än vad jag är idag. 
Men jag vet inte var jag ska börja någon stans och jag 
känner att tiden bara flyger iväg.



839

Jag känner mig inte så trygg på kvällarna tillexempel. 
Eller ibland på kvällen så är jag väldigt rädd eller 
något annat och börjar grina från ingen stans. Eller 
så brukar jag tänka ibland vad gör jag för nytta på 
denna jord. Eller vad bidrar jag till i livet på jorden , är 
jag värd något , är jag värd att leva brukar jag tänka 
ibland. Jag vet inte vad det e som händer med mig.



840

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!



841

faktumet att man kan slå ner någon som 13-14 och inte 
bli straffad för det om polisen inte anser det som grov 
misshandel är sjuk.



842

Oron som vi unga känner för allt skit i världen som 
händer och om vår framtid. Den uppgivna känslan och 
oron kan till och med liknas i samma utsträckning som 
hur hemskt speciellt unga under andra världskriget 
måste ha känt. Pandemin har för majoriteten av 
mina vänner inte heller bidragit till en bättre mental 
hälsa då Sociala medier blivit ännu viktigare att vara 
aktiv på för att inte förlora viktiga relationer. Med 
en splittrad värld som har börjat utsättas för alltmer 
extrema väder och katastrofer blir hoppet om att 
världsledare ska ta tag i sitt skit inte bättre. Det går 
ju inte att hitta någon motivation att stiga upp ur 
sängen någon dag på månaden då skola och utbildning 
till ett framtida jobb inte behövs om inte vår planet 
finns kvar... Jag har dock upplevt att jag kan hjälpa 
de många vänner i min närhet som har det väldigt 
tufft med att finna anledning till att finnas kvar är 
så oerhört viktiga. Jag märker hur ett litet samtal 
eller sms kan göra deras dag och att våga och hinna 
ställa frågan hur en person verkligen mår innan 
det blir försent. Det är någonting i vårt samhälle 
som till grunden är felbyggt! Vi måste reformera och 
modernisera hur vi tänker på hur man ska lära barn 
så att vi kan finna verktyg som faktiskt hjälper oss 
när vi behöver det som mest. Vi måste börja se på 
världen ur ett annat perspektiv och inte bara utanför 
boxen, utan vi måste istället göra en ny säkrare och 
tryggare låda sär kärlek och känslor flödar för att ge 
en chans för de framtida barnen och unga att finna sig 
själva och uppleva det fina som vi definerar som livet! 
#ForABetterDay, Vila i frid mina hjältar <3



843

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



844

Jag önskar att jag kunde vara mig själv, att det skulle 
vara accepterat och normaliserat att komma ut som 
trans utan en massa komplikationer. Att jag en morgon 
skulle vakna och känna mig fri och älska den kropp jag 
har. Men jag vågar inte, absolut inte eftersom jag går i 
skolan och jag vet hur utstött man hade blivit. 

// Trans MTF 18 år :’(



845

Att Sveriges politik uppfyller Parisavtalet. Som det 
ser nu skiter alla vuxna i framtiden, det går inte att 
koncentrera sig på något annat.



846

Vi unga tjejer behöver information om hur ett 
hälsosamt kärleksförhållande ser ut. Så många av 
tjejerna runt omkring mig: i skolan, på fester och mina 
vänner, blir dåligt behandlade av sina pojkvänner utan 
att veta om det. Det kan vara att deras pojkvänner inte 
respekterar dem som en likvärdig människa, att de 
står ut med ett förhållande där de inte är älskade och/
eller att tjejerna bli pressade till att ha sex när hon inte 
känner för det bla. Det är svårt att navigera att första 
förhållande och att veta vad som är kärlek och inte.



847

Jag har alltid varit en outsider och jag har gått igenom 
både mobbning utan att få hjälp och har en stalker men 
brottet är för lågt för att få hjälp från polisen men för 
högt för att få hjälp av ordningsvakter, låter sjukt att 
jag måste vara orolig över att han ska steget längre 
med vad han ska jag göra med mig eller så gör han 
inget värre, det vet inte jag än. Jag önskar att stalking 
hade hårdare straff eller i alla fall hindrar det att  
gå längre



848

Jag behöver någon att prata med när jag inte  
orkar leva.



849

Att psykisk ohälsa tas upp mer bland unga, att man får 
nån som lyssnar på en, och förstår! Inte skäller för att 
dom inte själva kan sätta sig in i situationen!



850

Ett hopp om framtiden. Vuxna som lyssnar och själva 
minns hur de själva hade det som unga. Verkar som 
att man så fort blivit ”vuxen” så glömmer man och 
förminskar ungas oro och känslor. Speciellt i osäkra 
tider, där nyheter är dystra och ångesten växer.



851

Jag har vänner och nära som bryr sig. Men jag känner 
mig så ensam, som om ingen förstår mig.



852

Det behövs mer pengar till BUP



853

Vi behöver ett ställe där vi kan bekämpa våra problem 
med hjälp. Även om vi kanske alltid inte vågar nå ut 
så skulle vi ta ett steg fram om ni tar tio steg fram för 
våran skull.



854

Normalisera att bo i familjehem

Vi måste lägga ner mobilerna oftare och prata med 
varandra istället. Det blir så ensamt om alla har sitt 
sociala liv på sociala medier istället för IRL.



855

Kroppshets är ett stort samhällsproblem som behöver 
arbetas bort. Normalisera kvinnokroppen och uppmana 
att alla storlekar är lika mycket värda. Idealbilden 
måste förändras överallt. Inom medier, reklam  
och företag.



856

Jag hade önskat att någon vuxen mer än mina 
föräldrar hade lyssnat på mig innan det gick för 
långt. Någon på skolan, tycker att lärare över lag är 
fruktansvärt dåliga på att lyssna och ta tag i saken 
när det gäller mobbning m.m. Hade också önskat bättre 
vård ifrån landstingets psykiatri, jag försökte ta mitt 
liv men dagen efter skrev BUP ut mig för att dom inte 
ansåg att jag behövde behandling.



857

Att aldrig känna att man passar in, att man tvivlar på 
sig själv pga sin depression och när man söker hjälp så 
kan man inte komma till vuxenpsyk då man inte anses 
vara ”så pass sjuk” men ändå man ändå har berättat 
att man inte vill leva längre och tankarna finns där 
dagligen. Ensamheten tror jag dödar. Att man inte 
känner sig sedd och att ingen vill lyssna även om man 
skriker på hjälp.



858

Mer stöd från chefer! När jag var djupt deprimerad så 
försökte jag jobba ändå, dom förväntade sig såklart 
100% från mig men jag hade ingen ork, jag var hemma 
sen vart jag sjukskriven pgr av depression. Jag fick 
höra att jag skapar irritation. Det mådde jag ännu 
värre av. Vill att det ska finnas utbildning för vuxna 
som barn ang detta. Det ska finnas på varje jobb!



859

Jag tror på kloka förebilder som är med och skapar 
hälsosamma normer och ideal, detta kan vara 
gräsrotsdrivet (vanliga människor influerar, ex via 
sociala medier eller organisationer). Jag tror dock för 
en verklig förändring att även staten måste agera. 
Exempelvis se över regleringar mot stora sociala 
plattformar och skapa strukturer i samhället som 
knuffar människor i rätt riktning (jämför. ”Nudging”). 
Att bara öka medvetenhet är inte heller tillräckligt 
då forskningen tydligt visar på att vi inte agerar 
rationellt o linje med våra attityder (jämför. Attitude-
behavior gap). Idag sätter unga, inklusive mig själv, 
förväntningar på oss själva att leva upp till höga 
prestationer och en viss standard (utseende, inkomst, 
ägodelar osv) som kräver all tid och uppmärksamhet 
från andra viktiga aspekter i livet och som i slutändan 
inte gör oss lyckligare. Se förklaringen till detta i 
exempelvis forskningspublikation av Csikszentmihalyi 
(1999): If we are so rich, why arent we happy?. Jag 
har lidit av anorexi och återkommande depressioner 
i min uppväxt. Idag, framförallt genom mina studier 
på universitet och hjälp från vården, har jag ökat min 
medvetenhet kring många aspekter som påverkar 
den psykiska ohälsan. Jag upplever ändå inte att 
den kunskapen räcker! Det finns alldeles för starka 
djuptinrotade strukturer och idéer i samhället som 
gång på gång styr mig och mina vänner mot ett 
ohälsosamt tänkande och mående. Jag tror jag hade 
behövt bättre, mer tillgänglig, och obligatoriskt stöd 
från vård, skola m.m.



860

Att känns sig välkommen på arbetsplatsen även fast 
man är yngre



861

Pressen i skolan och på betygen, och  
ändra kroppsidealen



862

Bort med alla ideal och komplex om hur man ska se ut. 
Vad som är rätt och fel att ha på sig, väga, hur lång 
man är etc



863

att ta tag i mobbning



864

Jag är en 24 årig tjej som levt med psykisk ohälsa allt 
för länge.

Men inte först jag verkligen hade hamna på botten 
tog samhället tag i mig. Jag ramlade in på droger och 
var nära att förlora livet och helt plötsligt efter de fick 
jag all hjälp som gick. Men alla år innan då? När jag 
försökte få hjälp?

Jag vet att jag vände mig till kurator på skolan och min 
vårdcentral men inget hände.

De är som att samhället blundar för psykisk ohälsa och 
att de är en skam när man lider av det.

I unga år vart jag mobbad för min kroppstorlek och 
min hudfärg, jag fick höra rasistiska påhopp  
och näthat.

Inte nog med att jag försökte passa in men kände aldrig 
att jag fann än plats så tröck mina egna tankar ner 
mig själv ännu mera.

När jag fick höra att jag är ful, tjock, äcklig, och borde 
inte finnas?

Och samtidigt spökar mina egna demoner i mitt huvud 
som säger dessa saker så de blir som en bekräfta.



865

Man känner sig bara ivägen och att man förstör mera 
av att leva.

Jag va 15 år då jag hade mina första självmordstankar, 
15 år då jag försökte men misslyckades.

2018 gick jag in i väggen och fick ptsd. Inte ens då togs 
jag seriöst av samhället att jag behövde hjälp.

Utan 2020 när missbruk kom in och jag nästan dog, ja 
då fattar man att jag behöver hjälp. Ska de vara så?

Samhället måste öppna ögonen och hjälpa de unga, 
blunda inte för psykisk ohälsa, prata inte om de som 
att de är nått man ska skämmas över. Våga be om 
hjälp.

Samt att de ska finnas hjälp att få. Vi måste få bättre 
sjukvård inom psykiatrin.. Och att de inte ska ta så 
lång tid för att få hjälp.

Så många unga liv vi har förlorat för att de inte får 
hjälpen fast de sökt. Folk som lyckas fast de är på 
psykiatrin eller boende.

De måste ske en förändring men alla måste hjälpas åt.

Öppna ögonen för de absolut största lögnen som görs 
dagligen är (att man mår bra). Våga va ärliga, våga be 
om hjälp!



866

I skolan borde vi utbilda killar mer då de gör oss tjejer 
otrygga och ger on klumpar i magen efter deras ideal



867

Varför är en människas liv i Sverige inte värt 
någonting, varför tar vi hänsyn till att människor 
som gör illa andra människor ska fortsätta ha ett 
bra liv nästan bättre än offrets. Jag pratar om alla 
aspekter, mord, våldtäckt och misshandel. Hur kan en 
tjejs våldtäcktsman få samhällstjänst när hon nästan 
blödde till dötts av övergreppen, hur kan man se på 
dessa människor och ha alla bevis framlagda och tänka 
att detta är en rimlig bestraffing. Hur många tjejer 
och killar i dagens Sverige är rädda, depprimerade på 
grund av att hens liv ändå inte spelar någonroll för i 
Sveriges samhälle accepterar man våldtäckt. Det är 
det som förespråkas , män vet att dem inte kommer bli 
fällda eller få ett väldigt lågt straff särklilt inte om dem 
har ett svenskt ursprung. Brist på bevis är en sak men 
när alla bevis finns där och man ger ett så lågt straff 
är förnedrande mot den som blivit utsatt. Detta leder 
till att många mår extremt dåligt under många år och 
de kan även driva folk till att begå sitt liv, för inte ens 
rätten kan hjälpa hen vem ska då göra det?

Någon gång får det vara nog, Sverige må ha kommit 
en lång väg när det gäller samhällsutveckling men här 
har vi lägre straff på våldtäckter och mord än länder 
som är mycket längre bort i utvecklingen än vi. 

Varför tar vi hänsyn och anser att straffen inte kan 
vara för hårda för att människan ska komma ut ur 
fängelset och ha ett så bra liv så möjligt.

Sverige måste tänka om kring detta, det har blivit 
nästan en vana nu man blir inte förvånad längre 
om någon har begått en grov våldtäckt men får ett 
lindringt straff.

Hur kan straffet bli mildare på grund av vad tjejen 
hade på sig eller att hon inte var tillräckligt full, det är 
orlimligt. Om man inte samtycker spelar det ingenroll 
vad någon har på sig eller dylikt. Det är som att man 
vill hitta ursäkter till våldtäcktsmannens beteende 
istället för att ge hen ett straff. Det är som att man 
säger att VUXNA personer inte kan hantera sig själva. 
Att kläderna säger att hen bad om det, kan man 
köra över någon bara för att den inte gick över på ett 
övergång ställe för att hen bad om det?

Ingen blir förvånad men det tar i hjärtar varje gång 
för jag vet att någon gång kommer det vara jag i den 
tackten det här fortsätter. 17 årig tjej



868

Jag behöver någon som förstår min ångest



869

Jag har sjukt mycket ångest så fort jag vaknar och 
inser att jag måste klara mig igenom varje jävla dag. 
Är inte utsatt av mobbad i nu tid men har varit det sen 
jag var 8 till 14 ska fylla 15 blir ständigt påmind för 
jag går på samma skola och ser alla händelser fråmför 
mig.Jag skulle behöva att skolorna ser mer yrygga 
ut inte som ett äckligt fängesle eller en tvångströja. 
Skulle även behöva bättre kuratorer på tex bup och 
ungdomsmotagning som inte bara lyssnar men också 
ger råd mot ångest, självskada, panikattacker m.m 
även kunna prata mer om ätstöningar och sätt för att 
minska rädlas av att gå upp ellet ner i vikt och jag 
också har problem med fram pch tillbaka

Ingen förtjänar att bli Utsatt för sexuella trakasserier 
etc, mobbning, utfrysning, kallad elaka saker etc! Sluta 
aldrig kämpa. Jag är en av de som är utsatt men jag 
försöker inte att ge upp. GE ALDRIG UPp



870

Skulle behöva mer förstående omgivning, ifall man inte 
klarar av sitt jobb/skola vissa dagar pga ex ångest. Att 
många då säger ”ryck upp dig” och tycker man  
är töntig.



871

Skolmatsal, hemkunskapssalen och alla andra ät-
tillfällen i skolan behöver förändras från hets och 
ångest till en trevlig smakupplevelse där fokus ligger 
på att matens sensorik, att äta för att må bra och 
matnjutning istället för tallriksmodell, prat om kalorier, 
protein och fett som bidrar till hets inom mat som 
ungdomar ej behöver mer av i dagens  
kaloriräknande-samhälle.



872

Jag behöver vara utan stress. Och press. Jag är 22 och 
har redan hunnit vara sjukskriven som 17 åring pga 
stress o press. Inte okej



873

Man känner sig så ensam hela tiden och som att man 
inte räcker till och inte orkar med mer med tryck från 
skolan och hemifrån idag behöver man vara så perfekt 
man har normer man måste förfylla. Man är stressad 
hela tiden och ledsen för att man kan inte prata med 
nån för det enda man lär sig i skolan och hemma är 
hur man ljuger och verkar glad



874

Dem som har makt i Sverige borde göra så mycket mer 
än vad dem gör. Psykisk ohälsa kan vara anledning 
till många andra brott när man är totalt förstörd. 
Självskadebeteende kopplas av den fläska till att skära 
sig själv men tycker allt annan imon självskadebeteende 
borde uppmärksammas mer. Tycker regeringen ska ta 
sitt ansvar. Också fixa så det blir straff för våldtäckt 
för det är det värst jag varit med om och läsa om andra 
som sluppit fängelse är hemsk!



875

Jag önskar att det var lättare att prata med någon utan 
att känna som ett problem för det personen



876

Det som skapat stress och oro hos mig de senaste åren 
har varit 

(1) att inte få tag i ett stabilt jobb efter studenten. Jag 
gick teknikprogrammet och ville inte studera vidare 
på direkten. Mitt sabbatsår bestod mestadels av stress 
att konstant söka jobb och ha flera mindre tjänster 
samtidigt. Jag vet att många av mina vänner upplevde 
samma sak och jag önskar att det fanns någon form av 
hjälpmedel för unga som behöver arbete. 

(2) jag lider av prestationsångest och detta blev väldigt 
jobbigt för mig i gymnasiet. Problemet var också att jag 
knappt visste var ångest var för något när jag började 
må dåligt. På min grundskola pratade ingen om ångest 
eller stress..det enda som hela tiden kom på tal var 
mobbning och kränkande behandling. Jag önskar att 
skolan hade satsat på att prata om psykisk ohälsa så 
att jag kunde förstå bättre varför jag mådde som jag 
gjorde och hur jag skulle hanterat det i den åldern.

// Kvinna 21år



877

I need someone who talk with me and the most time I’m 
alone.For me it’s hard to find friends and when I find 
new friends lm afraid they to lose and that I’m alone 
again. And that’s makes me really sad. I hope you can 
help me thanks

What I learned from these experiences, is that we are 
never alone! It is neccessary for us, teens, to have 
someone, who we can trust, to tell the things that have 
been stuck in our hearts!



878

Jag vilja någonstans att bo, vill ordentlig hjälp med 
att få jobb och utbildning. Har haft problem med mitt 
mående å vänt mig till alkohol, men har aldrig fått 
hjälp även fast jag bett om det och tjatat flera gånger.



879

Tänk ett Sverige som eftersträvar bättre allmän 
hälsa för sin befolkning. Det är precis vad som krävs, 
speciellt i samband med ett pandemi som härjar och 
orsakar trauma. Att tillkännage att mental hälsa 
är minst lika viktigt som den fysiska bör verkligen 
verkligen tydliggöras för allmänheten, inte endast 
för dessa som lider utav det. Större förstånd av olika 
tillstånd och mental hälsa i överlag bör vara omtalat, 
mer än vad den gör idag. Det gör ont att inse att det 
otroligt få som har kännedom om depression och dess 
betydelse för en som lider utav det. Fastän det är en av 
de mest förekommande diagnosen bland befolkningen.



880

Minska ensamheten i alla åldrar. Undervisning om 
psykisk ohälsa i skolorna, arbetsplatser och  
andra ställen.



881

Ångest. Prestationsångest. Att vara så jävla duktig 
hela tiden är ansträngande. Och att känna att man 
inte duger, den känslan går inte att beskriva, likaså 
att varje dag känna ångest, vakna på nätterna var 
hjärnan är på högvarv. Aldrig få en tyst minut för ens 
tankar tar över



882

Jag önskar att rättssystemet var mer till för den 
utsatta och inte förövaren. Vi som är utsatta får 
vänta i flera år i oro, ångest, depression, rädsla och 
panik medans gärningsmän kan gå fria utan vidare 
för att rättssystemet är skit. Någon som våldtagit en 
ung människa har ärrat unga människans liv. Man 
borde få ett visst skadestånd ifrån personen livet ut 
- för såren läker aldrig. Det ska svida om man begår 
allvarliga brott - lika länge som de uppskattningsvis 
kommer svida för brottsoffret. 3 år i fängelse för 
våldtäkt? Vad händer sen? Dom går fria. Lever som 
dom vill igen. Medans brottsoffret fortfarande lider i 
det tysta. De måste ske en förändring. Vi som anmäler 
måste tas på större allvar och få mer stöttning och 
hjälp och en större rättvisa. De finns ingen rättvisa 
i att låsa in en förövare i 3 år och någon fjuttig 
skadestånd på 80.000- 100.000. Det ska svida att begå 
brott-men idag kan man som förövare begå brott hit 
och dit utan att något som helst blir till en konsekvens. 
Polisen la ner mitt fall ett tag innan jag anmälde igen 
och skällde ut polisen för deras nonchalans. Jag kan 
inte ens ta de i egna händer - får inte offentligt varna 
människor för denna människa som utåt är en väldigt 
omtyckt person - för då kan JAG bli anmäld och mest 
troligast åker jag dit då. Trotts att de är han som 
våldtagit. De måste ske en ändring! Vi ska inte skydda 
dom som begår brott, vi ska skydda dom som gör rätt 
för sig och dom som är utsatta!



883

Självmord känns som den enda vägen då känslan av 
ensamhet aldrig försvinner. Jag vill att den försvinner. 
Känslan tar över mig, det lilla som finns kvar av mig.



884

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.



885

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



886

Jag är 24, fyller 25. Studerar. Arbetat. Gällande 
just studier och arbeten/myndigheter så är det SÅ 
viktigt att man tillsätter RÄTT personer som har egna 
erfarenheter om svårigheter och inte alltid enbart 
utbildning på pappret. Fler trygga vuxna skapar 
fler trygga barn, ungdomar och unga vuxna. Man 
måste lyssna ordentligt, på personen ifråga, utgå från 
personen i fråga och inte alltid inom en ram. Sen när 
passar alla foton i samma ram? Sen när kunde man 
trycka in samma bilder i samma ram och förvänta sig 
att alla ska få synas och höras? Nej, nu räcker det.



887

Jag behöver en vän som jag kan lita på och prata med 
en vän som inte berätta för någon om de jag säger  
till den



888

Jag skulle vilja ha vänner. Någon att dela tankar med 
som inte är mina sjuka föräldrar som har suttit hemma 
i 7 år. Jag vill ha någon att umgås med och ha roligt. 
Sen förstår jag att man inte kan umgås med vänner 
hela tiden, men det hade varit kul och vara ute  
med någon.



889

Att jag som tjej kan ha en framtid som chef och att 
kunna gå ut utan att peddon ska kolla in mig. Att jag 
ska kunna uppfylla min högsta önskan att resa jorden 
runt utan att man förstör världen



890

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



891

Slå loss mig från ett världssystem jag inte passar in 
i. Det är som ett hjul som ständigt krossar mig för att 
andra ska nå högre



892

- Större förståelse för mental hälsa, precis som man 
bryr sig om någon är fysiskt sjuk bör man ta hänsyn 
till om någon är psykiskt sjuk, bara för att det inte 
syns på samma sätt betyder det inte att det inte finns.

- Mer förståelse för OLIKA TYPER AV MÄNNISKOR, 
alla orkar inte lika mycket, alla har inte samma 
energinivå, alla är inte bekväma med allting som 
”måste” göras inom skolan/jobbet, alla lär sig inte på 
samma sätt. Man är inte mindre värd för det, man 
måste få vara som man är så länge man försöker sitt 
bästa och det inte skadar någon annan.

6h arbetsdag istället för 8h som standard för att orka 
ha ett annat liv utanför jobbet än att städa och laga 
mat och sova, tack och hej

Jag tror att det som får oss unga att tänka att det är 
jobbigt att gå upp till skolan/jobb är dem normer som vi 
har i samhället och att vi som personer delar in oss i 
grupper att vara i. Det är viktigt att se till att alla kan 
vara med alla och det som har hjälpt mig mest är mina 
sporter och min privata träning hemma.



893

Jag vill att skogen ska stå kvar även i framtiden. Det 
sker så mycket skövling av skog generellt och det är 
något jag tycker att man ska ta allvarligare på. När jag 
mår dåligt så går jag oftast ut i skogen och det gör mig 
lugn och får mig att må bättre.



894

Lärare som är förstående, lärare som påriktigt bryr 
sig över hur man mår. Och även att de som jobbar mot 
mobbning i skolan kommer ut och pratar med skolor 
kring detta eftersom det är ett sånt stort problem



895

Att mobbning ska tas på allvar och det ska ändras. 
Barnens röst måste bli mer hörd.



896

Fler poliser i stan för det finns läskiga typer



897

Jag behöver nån som kan sitta tyst vid min sida och 
bara låta mig få prata ut och gråta ut utan att  
döma mig.



898

För att jag inte ska ha en klump i magen när jag ska 
till jobbet hade jag behövt att äldre på min arbetsplats 
inte ser mig som ett okunnigt barn, jag har ju fått 
jobbet för att jag har kompetensen till att göra det 
jobbet så jag behöver inte ha en person som tror att hen 
är bättre än mig och ska tillrätta visa mig bara för att 
hen är äldre än mig och vart där innan mig.



899

Jag hade behövt känna mig trygg, utan en rädsla för 
att man kan bli utsatt för att man tar en promenad 
hem. Jag hade behövt att inte utfrysning accepterades 
utan något istället gjordes åt saken gör att klippa en 
klump i magen varje gång man går till skolan. Jag hade 
behövt acceptans om att man får må dåligt och inte 
behöva bygga en fasad om att man hela tiden mår bra.



900

Nån som kan hjälpa mig förstå vad jag ska göra med 
mitt liv efter gymnasiet när man lämnar barndomen, 
sin trygghet, bakom sig.



901

Trygga jobb det är oroande att hoppa omkring på korta 
kontrakt och bra boenden behövs för att må bra man 
känner sig rotlös och vilsen när man hela tiden måste 
ryckas upp och hitta något annat när man precis 
flyttat in. Lite framtidstro hade varit fint också



902

Ofta på kvällarna känner jag mig ensam. Speciellt på 
helger. Känns som att jag slösar helgen genom att sitta 
och kolla YouTube och så vidare. Många är ute och 
festar men jag vill inte det men ändå känns det surt 
om jag inte är där



903

Våldtäckter är normaliserade i dagens samhälle. Jag 
som gymnasieelev har flera vänner som blivit utsatta 
för ett antal olika saker. Problemet är att man oftast 
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 påverkar 
en något enormt. Jag vill att skolor ska börja lära ut om 
consent så att alla vet vad det är och vad det innebär. 
Jag vill att man ska kunna snacka med någon och 
söka hjälp. Våldtäckter jag var med om har påverkat 
mig något enormt och jag kan inte gå ut längre och har 
varit grovt själcmordsbenägen 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



904

Det finns aldrig någon att prata med. På kvällar när 
tankarna kan vara som värst .



905

Hur får vi igång ungdomsgårdar igen? Många ungar 
behöver någon plats att kunna gå till efter skolan/på en 
vardag. Man är så isolerad i Sverige. Hur träffar man 
folk här?



906

Ända från starten av våra liv så har samhället 
programmerat in i våra huvuden om att man måste 
lyckas i livet. Redan på dagis så hade jag press på mig 
att jag skulle måla finast eller vara bra på att leka. 
Sedan gick dessa tankar över till en slags press. Om jag 
inte var bra nog så kommer ingen märka av mig eller 
snarare se just mig av alla barn. Sedan kommer skolan 
där man ska bli förberedd för gymnasiet. Samma här, 
om man inte är duktig nog, exempelvis har tillräckligt 
höga betyg så får man höra att man måste förbättra 
sig. Man får höra att detta är viktigt att kunna i 
framtiden och om man inte kan det man ska kunna så 
blir det svårare o få en bra framtid. Det jag känner är 
att alla förväntar sig så mycket av varandra. Varesig 
det är på jobb,skola, lag osv. Och om man inte lever upp 
till någons förväntning eller om en annan inte når upp 
till förväntningen som man själv känner så blir man 
automatiskt klassad som en misslyckad. Det jag menar 
är att staten har alldeles för hög press på tonåringar i 
dagens samhälle.



907

utbilda psykologer och alla inom det fältet om 
borderline personlighetsstörning. det må vara ovanligt 
(1.6% av befolkningen i världen) men det finns så 
mycket fördomar och det är så farligt. 1/10 av alla med 
borderline tar livet av sig men det är fortfarande så 
svårt att få en diagnos och träffa kvalificerade läkare. 
dom är helt enkelt inte utbildade, även om det kanske 
”står att dom är det”. snälla snälla snälla hjälp oss 
med borderline. hjälp oss att inte bli sedda som kaxiga, 
störda, ”bara deprimerade”, bipolära, tvångsmässiga 
eller paranoida. snälla! vi får inte vård, jag har haft en 
pågående vårdprovet sedan jag var 10 år och jag pallar 
inte mer



908

Hjälpmedel att få fler vänner. Aktivitetsdag o  
skolan osv



909

Oron om de hur vårt framtida klimat kommer att se ut



910

Folk måste få veta hur viktigt det är att prata om sex 
med sin partner, och att dom inte bara måste tyst gå 
med på allt hem gör.



911

Press och stress från allt i dagens samhälle får en att 
sluta orka, alla jag känner lider av nån typ av psykisk 
ohälsa och även den gladaste utåt har haft eller har 
självmordstankar. Vi måste få ett slut på de här



912

Ett samhälle där jag inte blir jagad av män när jag går 
hem på kvällen (är en tjej). Hände första gången när 
jag var 13, blev jagad och av 5 männen som skrek att 
de skulle våldta mig.



913

Meningslöst. Folk snackar om miljö men 
kryssningsfartyg finns kvar. Istället förbjuds 
plastsugrör och priset på påsar höjs istället. Hur 
urskiljer man korruption mot ignoransen? Vad finns 
det för mening med att försöka när ni ändå redan har 
förstört världen åt oss? Se inte det här som någon 
slags miljöextremism, vägran att förstå sig på fakta 
finns i nästan all politik. Bland annat drogpolitiken 
(Systembolaget, legalisering), invandringspolitiken, 
SR och SVT. Så vad är meningen? Är det vårt jobb att 
städa upp efter er idioti? Inte direkt något motiverande 
för skolans ungdomar.

Vi unga behöver en avstigmatisering av mental ohälsa 
och missbruk. En reform av narkotika lagen skulle ha 
kunna vara ett värktyg där staten kan oss som redan 
hamnat i missbruk en rättvis chans att få den hjälp 
som vi behöver. Med en reform av narkotika lagarna 
så kan vi även fokusera på harm reduction alltså att 
fokusera på att så få ska dö i onödan av narkotika 
istället flr statens nuvarande nolltolerans till narkotika.

Vänliga hälsningar en före detta missbrukare



914

Jag önskar att samhället kunde vara bättre på att 
inkludera folk som mig. Jag har Autism. Det märks 
inte på mig att jag har det, men när folk väl vet är det 
många som bemöter mig med okunskap och ignorans. 
Jag gör mitt bästa för att inkludera andra. Varför gör 
de inte samma sak för mig?



915

Att veta att det finns ett seriöst stöd eller skyddsnät 
socialt man kan förlita sig på



916

viktigt att alla har en plats där man känner sig trygg 
på, dvs en plats där man alltid kan prata med någon 
och skaffa vänner



917

Ha någon att vara med ensamhet i skolan är det 
jobbigaste som finns gått och går igenom det mer än 8 
år :(



918

Jag känner jättemycket ångest och press inför 
framtiden. Jag förlorar hoppet. Panikångesten tar över 
och allt blir overkligt.



919

Att de aktivt kämpar ordentligt mot 
klimatförändringarna. Just nu känns det ovärt att leva 
och utbilda sig när planeten ändå kommer ge upp snart.



920

Jag vill att fler unga som inte lider av psykisk ohälsa 
ska få information om hur det är att leva med det



921

För att jag ska ha en bättre dag så behöver jag vakna 
på ett glatt humör men även om jag inte gör de så 
behöver Jg någon som finns där för mig och hjälper mig 
att må bättre samt äta frukost och lunch så jag orkar 
hela dagen



922

Jag är idag arbetslös och har varit sedan jag tog 
studenten, så typ 2 års tid. För att slippa ha en klump 
i magen skulle det vara skönt med ett jobb, men jag 
känner inte att jag kan ta vilket jobb som helst då 
jag får ångest av mycket. Ex har jag social fobi och 
telefonfobi. Jag vill ha ett roligt jobb där jag kan må 
bra, där alla på arbetsplatsen är glada, trevliga och 
inkluderande. Ingen mobbning och ingen utfrysning. 
Och såklart roliga arbetsuppgifter



923

Jag vill inte längre känna press från det resterande 
samhället... jag vill inte längre att en tenta ska påverka 
hur hela mitt liv ser ut, ångesten som äter upp mig ifall 
jag inte klarar den. Fördomar från resten av samhället. 
Jag är i ett svart mörkt hål och jag kommer inte upp.



924

Jag att det ska bli lättare att söka och få jobb. Vi har 
en väldigt stor arbetslöshet i samhället och för de flesta 
jobben krävs det flera års erfarenhet för att man ska 
kunna jobba, vilket de flesta under 25 inte har. 



925

Hjälpa unga med problem hemma att flytta hemifrån så 
fort de fyllt 18.



926

Att jag ska kunna gå på en promenad på kvällen när 
det är mörkt ute, utan att vara rädd vara rädd för att 
blir misshandlad eller våldtagen.



927

Hjälp att få jobb och trygg framtid



928

Vi behöver bli utbildade om effekter av långvarig stress, 
psykisk ohälsa, ideal och normer, kroppar och sociala 
medier TIDIGT i åldrarna. Dagens unga växer upp i ett 
fruktansvärt tufft klimat på sociala medier som nästan 
ingen vuxen har klok insyn eller förståelse för. Det 
är oerhört problematiskt och bidrar allt för ofta till en 
skev självbild och psykisk påfrestning och ohälsa



929

Minska kraven och pressen i samhället, med allt vad 
det innebär!



930

Jag skulle behöva slita känna mig så ensam, allt runt 
omkring mig bestämmer vem jag ska vara och hur jag 
ska bete mig och när jag går emot normen så blir jag 
helt plötsligt så ensam



931

Ekonomisk trygghet för alla. Inget barn eller ungdom 
ska behöva oroa sig över mat på bordet eller  
betalda hyror.



932

Att samhället sätter press på unga människor hur de 
ska bete sig, hur de ska se ut, hur de ska tänka, hur 
de ska känna osv. Dagens äldre generation har INGEN 
aning hur det är att vara ung idag 2021. På deras tid 
såg världen helt annorlunda ut och det märks genom 
att de stressar och pressar dagens ungdom. Jag har 
t.ex. två nära vänner som jobbar inom vården där ena 
har gått in i väggen och blivit sjukskriven pga utbränd 
och där den andra är på väg dit och hennes kropp 
protesterar och gör henne sjuk ofta. Detta är pga att 
de jobbar för mycket, för hårt och under för stor press. 
De äldre på arbetet säger att ”du är ung, du klarar 
av det” men det gör de inte alls. Bara för att man är 
ung, betyder det inte att man är starkare mentalt. Jag 
känner mig ofta väldigt ensam pga stress och press 
runt omkring mig som ofta kommer ifrån normer 
ifrån samhället. Vad som är tabu och inte. Idag lider 
så många unga av psykisk ohälsa och det är väldigt 
många äldre som inte har EN ANING om vad det är, 
hur det kan se ut, vad man göra för att hjälpa till osv. 
Lär ut vad det är och hur man kan försöka göra  
det bättre.



933

Sveriges rättsystem måste förbättras och kvinnor 
måste kunna känna sig säkra med att gå till rätten 
efter sexuella övergrepp utan att bli misstrodda. 
Majoriteten av mina tjejkompisar har blivit utsatta för 
sexuella övergrepp. 100% av de som anmälde fick sitt 
fall nedlagt pga att polisen misskött bevismaterialen 
eller att det inte finns tillräcklig med bevisning. Tänk 
att detta vet många män om, även om det finns män 
med bra värderingar som kan skilja från rätt och 
fel så är det långt ifrån alla. De som gör fel måste 
få konsekvenser för deras handlingar, hur ska det 
annars lära sig? Konsekvenserna av det jag och 
mina vänner fått är rädsla, oro och psykisk ohälsa 
medans gärningsmännen kan gå runt fritt på gatorna 
ovetandes om att det förstört en kvinnas liv. Jag vill ha 
ett jämställt och tryggt samhälle för ALLA, for a  
better day.



934

Mindre skrämsel..jag blir dagligen informerad om att 
vi har en klimatkris med några få år på oss att rädda 
jorden, samtidigt som stora företag och rika personer 
fortsätter som vanligt. Varför ska jag leva med tanken 
om att det inte är mening att sätta egna barn till 
världen när det ändå är kört



935

Jag behöver få känna mig trygg. Att inte mitt utseende, 
sjukdomar, kön etc ska påverka min vardag på ett 
negativt sätt. Jag ska kunna våga gå som tjej ensam 
på kvällen utan att behöva oroa mig för att något ska 
hända, jag vill kunna få hjälpen jag behöver med mina 
mentala problem anpassat efter mig.



936

En plan för hur man hanterar mobbning, både i 
verkligheten och på nätet.



937

Mindre krav av samhället, speciellt skolan



938

Min mamma talar många gånger om när hon var 
ung och kunde vara ute och dansa och träffa nya 
människor, gå och lyssna på musik och bara kunna 
ha sjukt kul på kvällar/helger. Jag vet inte av något 
liknande runt i kring där jag bor där jag som ungdom 
kan lyssna på musik och ha kul med andra människor 
i min egna ålder utan åldersgränser.
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Jag hade velat jobba mindre men ändå inte känna 
stress över att få för lite pengar nu eller när man blir 
pensionär, jobbar just nu 75% och tillomed det gör mig 
så trött och orkeslös



940

Att det inte ska vara så komplicerat, att man ska 
kunna prata att och att de alltid ska funka att bygga 
något utifrån dig och man borde kunna få hjälp lätt och 
snabbt (psykiskt).



941

Jag är 23 år och har hela mitt liv varit nykterist, men 
ingen pratade positivt om nykterhet när jag såg mina 
vänner börja dricka alkohol. Jag kände mig ensam om 
att vara ”den enda” som sa nej till alkohol, även om 
skolan kanske en dag hade en föreläsning om att våga 
säga nej. Det behövs fler röster som säger att det är 
OKEJ att säga nej, och att inte vilja dricka alkohol, och 
att inte bli ifrågasatt för varför man valt det. Ta bort 
alkoholnormen!!! Det stöd jag kunde hitta då var UNF 
(Ungdomarnas Nykterhetsförbund), men jag personligen 
kände ingen gemenskap där. Där rösterna syns mest är 
i sociala medier (där unga ofta hänger), och där måste 
det visas mer att nykterhet är normalt.
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Att man skulle behöva fler vuxna som pratar med 
tonåringar så att de inte missbrukar och sånt



943

Att alla ska sluta sätta så stora krav på oss! Ni säger 
att vi ska njuta av att vara unga pigg och glad barn! 
Sluta ta det ifrån oss då! Vi försöker så gott vi kan! Det 
är inte så lätt att vara ett glatt barn, låt oss vara barn 
vi kan inte vara barn med all denna press de går inte.



944

Vuxna ska inte prata ner till ungdomar enbart för 
att de är ungdomar, inkl stadsministern själv. Blev 
själv otroligt upprörd av att ta studenten 2020 med de 
restriktioner som tillhörde. Stadsministerns uttalande 
om våra handlingar och vårdslösa beteende gjorde 
en inte mer motiverad till att göra rätt men snarare 
göra allt ”fel” för det är ändå det som vi ungdomar 
förväntas att göra, fel. Om vi inte mådde dåligt nog 
av att sitta hemma och inte träffa vänner eller familj 
lade stadsministern skuld på oss för att vi inte ville 
missa en av de viktigaste dagarna i vårt liv. Sverige 
räddade detta bra med en underbart och inspirerande 
brev från vår kronprinsessa som kände med oss och 
visade sympati och förståelse. Efter hennes brev blev 
vi inspirerade till att göra rätt, hon pratade förvisso 
med oss som vuxna och inte stökiga ungdomar, 
kanske därför vi lyssnade. Vuxna är överlag som 
Stadsministern vilket ni själva kanske inte inser 
men inspirerar oss inte till att göra rätt utan istället 
bli så korkade som ni antyder att vi är och att bli så 
kriminella som ni antyder att vi är. Ha hopp för oss, 
försök att inse att vi gör vårt bästa och ännu mer om 
ni tror på oss!



945

Jag är en tjej på 19 år. Det jag och många andra 
kvinnor i min ålder skulle behöva är säkrare gator! 
Strängare straff för sexualbrott och att ni ska ta oss 
på allvar när vi nu vågar komma fram och säga vad 
vi har blivit utsatta för! Jag skäms och är rädd för 
hur dåligt och lätt Sverige tar på sexualbrott mot unga 
kvinnor och hur lätt det är att skylla på kvinnan 
istället för att straffa mannen!! Jag blir rädd... och så 
ska det inte vara, vi ska inte vara oroliga och rädda om 
vi tar en promenad senare på kvällen eller om någon 
kommer röra en emot ens vilja på en bar eller fest utan 
att polis eller annan vuxen tar en seriös och ska skylla 
på kvinnan istället för att ta tag i mannen och stoppa 
problemet hos dem!!



946

Jämnställdhet, att bli sedd på samma sätt i skolan och 
inte bli utskälld mer för att jag är tjej. Att inte behöva 
vara rädd och få skuld gentemot mig själv utifrån hur 
jag klär mig. Att inte behöva pressen att motbevisa 
normer i samhället och en rädsla över att aldrig tjäna 
lika mycket bara pga mitt kön. Jag känner ofta press 
av att motbevisa strukturer och även fast det är skönt 
när man lyckas så är det tungt att alltid tänka ur flera 
perspektiv och lyfta frågor.

Att lära mig acceptera att ”allt” inte behöver vara 
perfekt, jag behöver inte prestera inom alla områden. 
Frågan är vart pressen börjar. Även här tror jag att 
jämnställdhet spelar in då förväntningar på en tjej/
kvinna är fler ur flera perspektiv. När jag mådde som 
sämst kunde jag inte prata med någon, mycket för 
rädslan att bli behandlad annorlunda. Jag intalade mig 
också att jag var dramatisk och egentligen inte ska ta 
av de resurser som finns att tillgå i samhället, i de små 
försök som gjordes styrkes bilden av att jag faktiskt 
överdrev. För kommande generationer önskar jag att 
det skulle vara lättare att få hjälp utan att känna sig 
som en börda.



947

Samordning! Och mer personal inom socialen



948

Skolan var den faktorn som satte min värld på ända. 
Läxor, prov och inlämningar, bara 13 år gammal. 

Idag som snart 20åring förstår jag inte hur jag 
orkade. Låt det riktiga ansvaret komma på gymnasiet, 
grundskolan är för barn. Barn som inte ska behöva 
skriva läxor hela kvällen, barn som ska ut och leka, 
träffa kompisar. Sedan sociala mediers uppgång har 
världen gått utför, alla ideal och all press gör ungdomar 
mer ångestfulla än någonsin. Där tror jag det riktiga 
problemet sitter. Bort med telefonerna, ut i naturen. 
Skippa telefoner i skolan.

Jag minns när jag var liten, ute hela dagarna. Nu sitter 
barnen inne framför iPad och telefon. Klart man mår 
dåligt av att inte få utlopp för kreativitet och rörelse.

Det ända sättet att jag skulle tycka var okej att va i 
skolan var typ om jag skulle haft hemma skola eller 
en elevassistent men många lärare märker inte det jag 
har bara gått hos Pysolog men det är ju inte vad jag 
behöver. När jag va 13 kände jag mig väldigt ensam 
efter att mina dåvarande vänner svek mig och inte 
verkade bry sig om mig längre, tappade tillit, jag hade 
behövt bli sedd på annat sätt än genom bekräftelse 
av betyg, göra utvecklingssamtalen bättre, barn döljer 
mycket, jag döljde många tankar och känslor då jag 
trodde det låg på mig. Att redan i tidig ålder låta 
alla barn prata med kurator. Vi måste våga prata. 
När jag skulle ta studenten 2019 gjorde min pappa 
ett suicidförsök. Jag har svårt att ta upp ämnet med 
andra, vi måste våga prata med om suicid i skolan för 
att väcka samtal kring tabun om att prata om det och 
känslor kring det, fånga upp anhöriga. Jag vill också 
ta upp hur vanligt det är att barn med NPF autism och 
ADHD mår dåligt, men även anhöriga som måste få 
vara utan att känna ansvar. Ansvaret ligger i att våga 
prata och att någon vågar bryta tystnaden. Jag är trött 
på att inte veta hur jag ska prata som anhörig, får 
jag prata om hur det känns för mig som dotter? Som 
anhörig? Är det själviskt? Det är väl allas rätt att få 
prata ut, men ingen vågar. Det är jobbiga samtal. Mer 
inspirationsföreläsningar i skolor, mer förebilder som 
vågar bryta tystnaden och bjuda in till samtal. En kille 
i min klass mobbar mig och är så trött på han



949

Jag har stark ångest varje dag, jag har tankar jag inte 
vill ha. Jag behöver prata med någon, jag behöver få 
må bra. Jag är inte ensam om det, men jag önskar att 
färre kände som jag. Samhället behöver ändras, för det 
här samhället mår inte bra.



950

Skulle vilja att fastighetsskatten inte går igenom, för i 
så fall kommer jag tyvärr inte ha råd att bo kvar i  
min lägenhet.



951

En vuxenvärld som inger en framtidstro och som aktivt 
agerar för en hållbar planet. Politiker som lyssnar på 
oss unga, vi är deras framtid. Känns inte som att våra 
röster blir hörda eller tas på allvar. Ingen bekräftar 
vår oro, lär oss hantera våra känslor, möter oss med 
lösningar. Känns som ett inre krig, vi går under.



952

Få folk att sluta vara elaka även när det gäller små 
saker. Skolan måste också förbättras, de kan inte bara 
blanda ihop klasser



953

För mig är det viktigt att umgås med personer som gör 
mig glad och som man kan prata med vad som helst. 
Om man har en bra relation till sina lärare så har man 
ännu fler att prata med och dem är också vuxna som 
är skyldiga att se till att vi mår bra. Om jag känner 
att jag har en dålig dag eller morgon så hjälper det mig 
att lyssna på någon bra musik som peppar och får mig 
att tänka positiva tankar. Sen ska man också sluta 
jämnfördelat sig med andra och sluta bry sig om vad 
dem tänker. Kör sitt eget race!



954

Kortsiktigt: dem jag känner behöver veta mer om 
psykisk ohälsa o jag vill inte känna att det bara är jag 
som känner såhär för det vet jag att det inte är.

Långsiktigt: undervisa skolungdomar, föräldrar o 
lärare om psykisk ohälsa och gör det lättare att veta 
hur man söker hjälp och att det varken är fel eller 
svårt att få hjälp.



955

Bättre och mer undervisning om hur man beter sig i 
samhälllet(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



956

Mer och tydlig information till vuxna i barns närhet 
vilka signaler som finns för psykisk ohälsa. Det 
är viktigt med tidig hjälp för att undvika längre 
sjukdomsförlopp och destruktiva beteenden. Psykisk 
ohälsa behöver inte vara kronisk. Det går att ta sig 
ur med rätt stöd och verktyg. Skolan behöver även 
utveckla fler hjälpinsatser då barn inte alltid har andra 
i sin närhet



957

Jag önskar att man som privatperson inte ska behöva 
bekosta en assistanshund själv då dom kan kosta upp 
till 250.000 kr. En välutbildad assistanshund kan bli 
den där anledningen till att en ungdom eller ett barn 
faktiskt orkar ta sig upp ur sängen på morgonen och gå 
till skolan. Tänk vad mycket pengar samhället skulle 
spara på att slippa betala ut bidrag till ungdomar som 
inte fixar att jobba på grund av psykiska problem. 
Om dom skulle få hjälpa från kommun och landsting 
att finansiera en bästa vän som kan hjälpa dom ut i 
samhället, så skulle dessa ungdomar kunna bidra till 
samhället och stärka välfärden.



958

gratis aktiviteter för unga som är över 18 men under 
25, få stöd att komma in i vuxenlivet och och inte 
känna sig lämnad av systemet. Aktiviteter där vuxna 
är vägledare till unga men där man gör saker som att 
spela spel också utöver stöd. 

Försäkringskassan nekar bidrag till de som verkligen 
behöver, trots tydliga bevis på att de borde vara 
berättigade. De som inte kan jobba av olika skäl och 
som borde vara berättigade och inte får faller mellan 
stolarna och mår dåligt istället och får svårt att göra 
något åt det.



959

Jag har haft en kriminell uppväxt och en far som 
aldrig var där. Jag har bott och sovit i slumområden 
där skottlossning hänt varannan kväll. Jag har vart 
med om misshandel, både verbal och fysisk. Jag 
kommer aldrig kunna se alkohol på samma sätt. Jag 
har vart med om mobbning större delen av mina skolår. 
Det kändes som att jag var en käpp i hjulet precis när 
de började att rulla på. DET hatar jag, men inte ska 
de tynga ned mig. Självmordstankar samt depression 
kommer och går i vågor, men inte ska de tynga ned mig 
heller. Du är ledaren i ditt egna liv. Du gör det du anser 
är bäst och tar dig själv i förstahand. Led andra och 
var en bra förebild, tack för mig.



960



961

Minska stigmat kring psykisk ohälsa. Att kunna 
sjukanmäla sig från skola/jobb pga ångest, depression 
eller liknande utan att känna att det inte är en legitim 
anledning. Utan att exempelvis få svaret att ”man mår 
bättre av att göra saker”. Absolut kan det vara så för 
vissa, men vissa dagar kommer man inte heller upp ur 
sängen och då måste det också få vara okej. Människor 
måste sluta ha attityden att det är ”valbart” att må bra 
eller dåligt, och att ”det är ju bara göra något åt det”. 
Det funkar säkert för vissa, men inte för alla. Och det 
är SVÅRT. Det psykiska måendet är inte homogent, 
vare sig det är hälsa eller ohälsa så ser det olika ut 
för alla. Man vill känna att man blir lyssnad på, trodd 
på och förstådd, istället för att bemötas av att psykisk 
ohälsa på något sätt skulle vara påhittat. Oavsett 
diagnos eller inte.



962

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



963

Stigman som finns kring mental ohälsa behöver 
försvinna. Unga vågar inte prata om hur dåligt de 
mår för de är rädda för vad folk ska tycka, de vågar 
inte söka hjälp. Jag förlorade min lillebror till denna 
ensamhet, detta stigma. De förväntningar som fanns 
på honom som 22 år och man var så stora att han 
stängde inne alla negativa känslor och tankar, låtsades 
att inget var fel tills det blev för mycket och fick honom 
att ta sitt eget liv. Vi behöver fler som PRATAR om 
mental ohälsa, föreläsare och liknande som går ut på 
skolor och pratar. Vi behöver människor som berättar 
för unga var och framförallt HUR de ska söka hjälp, 
vem de ska vända sig till, hur de kan hjälpa varandra. 
Och vi behöver utrota detta stigma så att unga VÅGAR 
be om hjälp.



964

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 tabut ämne. 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.



965

Skulle behöva någon att prata med. Någon som bara 
lyssnar utan att döma



966

Mina tidiga tonår var kantade av ätstörningar och 
självmordstankar, det var det enda som existerade. 
Självmordstankarna blev en tröst konstigt nog, som 
jag alltid kunde falla tillbaka på. Jag vågade inte 
prata med någon för jag tänkte inte då att det var 
”på riktigt” eller allvarligt nog för att ”förtjäna” att 
prata med någon professionell om det. Jag var rädd 
att människor skulle tänka ”Det är bara för att hon 
vill ha uppmärksamhet”. Vad som därför skulle hjälpt 
mig är om man på t.ex högstadiet där många mår som 
sämst har obligatoriska, årliga samtal med en psykolog. 
Alla barn. Om någon bara hade frågat mig på riktigt, 
och inte gett sig, hade jag troligen berättat och inte 
varit ensam i allt det dära. Viktigt att informera om 
psykisk ohälsa i skolan med! Om inte det går ihop med 
årliga besök så kanske bara att alla barn får träffa en 
psykolog åtminstone en gång i sitt liv, så är kanske 
tröskeln lägre att gå dit för dem nästa gång. Tack för 
ert arbete.



967

Jag tror det är viktigt med förståelse och att inte 
förminska det någon annan känner eller upplever. Folk 
måste inse att bara för att de själva aldrig upplevt 
vissa känslor betyder det inte att det är omöjligt för 
andra att känna de känslorna. Jag har flera gånger 
känt att min ångest förminskats, typ ”alla mår dåligt 
ibland, överdriv inte”, vilket har gjort mig rädd för att 
söka hjälp.



968

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 känna 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



969

Vi behöver belysa psykisk ohälsa och psykiska 
sjukdomar på ett bättre sätt, för att bryta tabun och 
skammen, särskilt bland män. Det behöver också finnas 
mer information om hur man ska agera om någon i ens 
närhet mår dåligt. Suicid kommer alltid som en chock 
för anhöriga och är nog något av det värsta man kan 
vara med om som familjemedlem. Vården behöver också 
bli mer uppmärksam på tecken för ohälsa och remittera 
till vidare instanser. Slutligen är spelindustrin en 
verksamhet som borde förbjudas helt i Sverige, då det 
lätt leder till missbruk där suicid kan kännas som  
enda utvägen. 



970

Inte känns social press så som tankar att folk tycker 
man är tråkig, att man hela tiden måste vara glad och 
allt ska vara på topp.
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Lära oss hantera tvångstankar som inte försvinner. 
Normalisera att man mår dåligt



972

Att psykisk ohälsa blir mindre tabubelagt.



973

Jag tror att ett sätt för att psykisk ohälsa ska vara 
mindre tabubelagt och för att man ska våga få hjälp är 
att man pratar mer om det i skolan. Att man pratar om 
psykisk ohälsa och allas olikheter. T.ex ätstörningar 
och hbtqia+. Att prata om olika läggningar osv kan göra 
att folk accepterar det och att ta bort normen om att en 
kille och en tjej ska till varandra skulle kännas lättare 
för dessa personer som ingår i hbtqia+ familjen.



974

Sluta tänka att man måste må bra hela tiden låt det ta 
tid må dåligt och stanna hemma om det behövs köp din 
favo snack och prata ut och gråt



975

Undervisning om psykisk ohälsa i skolan för att ta bort 
stigmat. Det bör vara mer lätttilgängligt att träffa en 
psykolog, mer normaliserat.



976

Ärlighet. Om alla personer i min omgivning berättade 
om sina tankar och känslor hade det varit mycket 
lättare för mig att förstå dom precis som för dom att 
förstå mig.



977

Ibland är det som om man är fast i en tjock sörja, men 
det spelar ingen roll hur mycket man kämpar, för man 
åker bara djupare och djupare ner i den. Ibland känns 
livet som att allting är på låtsas. Som att alla vuxna 
runt om kring en är något sorts spel. 

Jag vet att alla inte kan prata om sina känslor öppet, 
och jag tror att man måste ta hänsyn till det, för det 
är oftast de tysta som är de mest skadade, inte de som 
lägger upp på Youtube eller Instagram hur de mår.



978

Normalisera psykisk ohälsa. Man ska inte behöva ha 
ett psykisk sammanbrott för att människor ska förstå 
att man inte mår bra.



979

Jag minns första gången jag insåg att den där klumpen 
i magen, tårarna som rann, var i själva verket ångest. 
Jag hade intalat mig så länge att det inte var det 
eftersom jag inte ville verka vara den som överdriver 
för att få uppmärksamhet. Jag pratade i telefon med 
min min vän och beskrev hur jag kände. Hon sa rakt 
ut, utan att tveka: ”du har ångest”. Jag grät väldigt 
länge då. Men när jag hade gråtit ut kände jag mig 
ändå lättad på något vis. Jag vill att andra som 
förminskar sig själva och sitt tillstånd, det är absolut 
inget fel med att erkänna hur du mår. Ditt mående är 
inte en börda för andra, och du ska aldrig förminska 
hur du känner för att du tänker ”det är ingen big deal”. 
Jag önskar jag hade insett det tidigare, men ändå hade 
jag turen att ha den vännen i min närhet som hjälpte 
mig att förstå mig själv bättre. Bara då kunde jag ta 
steget mot att kämpa mot min ångest och må bättre. Du 
är värd att må bra.



980

Efter att jag ha själv gått igenom en period med 
”depression-liknande-symptom” började jag prata med 
skolans kurator. Att känna sig hörd och våga visa den 
del av sig själv som gör som mest ont är enormt svårt, 
men det hjälpte mig på så många sätt, som inte ord kan 
förklara. Äntligen kände jag att jag började hitta mig 
själv och förstå mina känslor, att helt enkelt känna att 
det är ok att visa sig sårbar och ledsen ibland. Trots 
att vi kommit en lång väg med att försöka normalisera 
psykisk ohälsa är det fortfarande stigmatiserat, mina 
klasskompisar frågade (och tänkte nog ibland” - varför 
går du till kuratorn?, och med tiden blev det något jag 
försökte gömma. Genom att tydligare gå ut på skolor 
och tala om psykisk ohälsa och kuratorn tror jag barn, 
redan i tidig ålder inte kommer skämmas för att söka 
hjälp och tala ut om sina problem.
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Det känns som om alla mina problem är så små så att 
jag inte kan berätta dem, för då skulle alla bara säga 
”men det är ju inget”. Därför är jag själv med mina 
problem med absolut ingen att prata med.



982

Jag vill att man ska ha ett samtal med barn om 
psykisk ohälsa från en ung ålder. Bara några gånger 
skulle göra stor skillnad. Det tog mig två år att förstå 
att jag var deprimerad för jag visste ingenting om det. 
Om jag hade vetat då att man inte ska må så dåligt och 
att det inte bara handlar om yttre omständigheter så 
hade jag kunnat söka vård tidigare. Det hade sparat 
mig mycket lidande. 

Det skulle också kunna göra så att stigmat minskar. Vi 
måste prata om psykisk ohälsa från en ung ålder!
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Jag vill att vi normaliserar att ha jobbiga känslor och 
underlättar för unga att be om hjälp
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Jag har dagligen jobbiga tankar om existensen 
(existensiell ångest). Jag har aldrig hört någon ta upp 
detta som ett problem och det känns därför jobbigt att 
kontakta psykolog.
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Att sluta känna skuld och skam för det någon annan 
gör mot mig.
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Att kunna bli förstådd, sedd, accepterad och 
respekterad. Det skulle underlätta mina mörka dagar 
där ångesten tar över, där livslusten ligger på noll 
och man ser inte det positiva och ljusa i livet, man 
tappar livslusten. Jag vill bli förstådd, om inte förstådd 
åtminstone sedd, om inte det accepterad  
eller respekterad. 
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sjukanmäla sig för psykisk ohälsa ska vara lika 
accepterat som att man har ont i magen. 



988

Mer diskussioner i skolan om psykisk ohälsa, allmänt 
att man pratar mer om att må dåligt, mer hjälp och 
stöd från skolan och uppmärksamhet till sånt,
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Prata med om problem som fler än man tror drabbas 
av. Allt ifrån ångest, självskadebeteende, ätstörningar 
och psykiska problem.
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Normalisera och ta upp psykisk ohälsa mer. Jag lever 
med en bipolär mamma och har svårt att relatera till 
henne. Skulle vara så bra om det fanns någonstans 
man kunde vända sig till för att få hjälp
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Ett samhälle som accepterar och har förståelse för 
psykisk ohälsa och olika psykiska sjukdomar.
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Det är otroligt många som har råkat ut för trauma 
som aldrig vågar söka hjälp eller tror att de orkar gå i 
terapi. Många förstår inte ens att de lider av PTS. Jag 
hade tur och fick en superbra psykolog. Människor tror 
att de är ensamma och lider i det tysta.
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Skapa ett konkret hjälpcenter där vem som helst kan 
komma in (med hjälp av en app förslagsvis!) och dela 
med sig av sina tankar i form utav mindre tankecirklar 
om 5-10 pers. Bästa sättet att motverka psykisk ohälsa 
är att höra andras erfarenheter och att ha vetenskapen 
om att en är inte ensam.
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Normalisera känslor, skapa trygga miljöer där 
människor får vara sårbara utan att bli dömda. 
Obligatorisk kunskap till unga människor och vuxna. 
I skolan och på arbetsplatser. Kunskap skapar ökad 
förståelse och bidrar till bättre medmänniskor som 
hjälps åt att stötta varandra i psykisk ohälsa. Det gör 
att vi kan hjälpa varandra att vara mindre ensam. Lär 
ut vikten av empati och ödmjukhet och gör det enklare 
att få hjälp i ung ålder och att det är okej.
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Att prata om den mentala hälsan hela tiden, både i 
skola och på arbetsplatser. Föreningar osv. Utbilda unga 
och vuxna. Att det alltid finns där så det inte ”bara” 
kommer en som föreläser en gång om året, utan att 
det aktivt finns med i vardagen. Skapa en acceptans 
i samhället att man får må dåligt, och att alla finns 
där för alla. Ju mer man pratar om det, desto lättare 
är det ju. Tror det skulle göra mycket. Sen ska vården 
ha resurser för att kunna hjälpa. Kuratorer har hjälpt 
mig oerhört mycket. Digitalisera psykiatrin också 
=lättare att ta kontakt. * Fler (engagerade) vuxna 
behövs i skolvärlden, fler vuxna ute på raster som 
kan observera och stötta upp i vad som händer. * Mer 
pengar till skolkuratorer så det kan anställas fler, gör 
även skolkuratorn lättillgänglig; be h*n vara med i 
klasser, låt h*n cirkulera i korridorerna, låt h*n synas 
och därmed ”avväpna” de ev ångestladdade känslorna 
över att vilja, men kanske inte kunna, sätta sig och 
prata med h*n.
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Här tar boken slut. Men ungas idéer, tankar och 
förslag för en bättre dag gör inte det. Den här boken 
innehåller 985 kommentarer men vi har fått in 
många fler och dessa kommer presenteras i en längre 
rapport. Vi ska fortsätta lyssna på Sveriges barn och 
unga för att kunna göra deras röster hörda och göra 
verklig, samhällelig skillnad. Tillsammans.

Om insamlingen.

Att bidra till vår insamling är helt anonymt. Parallellt 
med framtagandet av ”Det här behöver vi, For A 
Better Day” har Tim Bergling Foundation tillsammans 
med Bris, Mind och Suicide Zero även tagit fram en 
rapport i vilken vi har kategoriserat varje enskild 
kommentar och dragit slutsatser utifrån de trender 
vi sett. Dessa kommer att ligga till grund för vårt 
framtida arbete mot psykisk ohälsa.



997

DET HÄR BEHÖVER VI FOR A BETTER DAY
 

En originalproduktion från Tim Bergling Foundation
 

Tryckt av Livonia Print, Lettland 2021
 

ISBN: 978-91-527-0356-4
 

 
www.forabetterday.se



998



999



1000

Det pratas mycket om barn och ungas 
psykiska hälsa. Men tyvärr är det mest 
vuxna som får prata. Vi måste veta vad 
unga själva tänker och tycker om vi 
tillsammans ska kunna göra skillnad.

Så vi frågade.


