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Abstract 
 
The purpose of this study was to examine if helplessness and loss of control may 
contribute to the increased prevalence of depression and anxiety of 16 to 24 year-olds 
in Sweden. It also describes Seligman´s (1975) theory of helplessness and shows 
statistics of, and information about, how psychological health in Sweden has changed 
during the past decades. Has the opportunity for work changed for people in the age 
range between 16 to 24 years and how has that effected their life situation? This 
literature study contains data from reports, articles and investigations. The data was 
gathered mainly from numerous relevant governmental institutions, using the 
Internet. The results showed that psychological health among the Swedish youth has 
grown worse and more people are experiencing anxiety and depression nowadays. It 
also showed that job opportunities have decreased among individuals in the ages of 
16-24 years old since 1989, causing them to experience constant pressure. Decreased 
chances for getting work have also caused them to experience less control over their 
own life situations. The results were interpreted and analysed using Seligman’s 
theory of helplessness. The discussion stresses the fact that helplessness is a factor of 
importance when attempting to explain increased anxiety and depression.  
 
Keywords: helplessness, loss of control, anxiety, depression.



 

 

Sammanfattning  
 
Studiens syfte var att undersöka om hjälplöshet och brist på kontroll är en 
bidragande faktor till att depression och ångest har ökat bland svenska unga vuxna i 
åldrarna 16-24 år. Syftet var även att beskriva Seligmans teori (1975) gällande 
hjälplöshet och redogöra för hur den psykiska hälsan har förändrats under de senaste 
två decennierna. Har möjligheten att få arbete förändrats för 16-24 åringar och hur 
upplever de kontrollen över sin egen livssituation? Seligman (1975) beskriver hur 
förlorad kontroll kan leda till depression och upplevelse av hjälplöshet. Detta 
examensarbete är en litteraturstudie baserad på sekundärdata från ett flertal 
relevanta myndigheter. Rapporter, artiklar och undersökningar har främst hämtats 
från Internet. Resultaten visar hur ungdomars psykiska hälsa har försämrats över tid 
och att fler numera upplever ångest och depression. Arbetsmöjligheterna har också 
försämrats för åldersgruppen 16-24 år sedan 1989 och unga vuxna upplever på grund 
av detta en konstant press. Resultaten visar också att unga vuxna upplever mindre 
kontroll idag över sin egen livssituation. Resultatet har tolkats och analyserats utifrån 
Seligmans teori (1975), vilket visade att hjälplöshet är en faktor väl värd att 
uppmärksamma om ökningen av depression och ångest ska kunna förklaras.  
 
Nyckelord: hjälplöshet, brist på kontroll, ångest, depression. 
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INLEDNING 
 
På grund av att det historiskt sett har använts olika begrepp för att beteckna 
depressiva tillstånd är det svårt att dra slutsatser om hur vanligt förekommande 
depression har varit genom tiderna. Hotfulla situationer, förlust av någon närstående 
etc. kan framkalla ångest, vilket i sin tur kan övergå i en depression. Orsakerna till 
depression kan variera och de bakomliggande faktorerna kan vara både externa och 
interna (Depressionslinjen, 2005). Varje fall är unikt och därför är behandlingen 
individuell. Enligt Socialstyrelsens Folkhälsorapport (2005) har folkhälsan 
förbättrats i de flesta åldersgrupper, förutom bland ungdomar och unga vuxna. Den 
psykiska ohälsan i denna grupp har istället ökat och kännetecknas i jämförelse med 
den resterande befolkningen dessutom av sämre sociala förhållanden, vilket kan 
exemplifieras med att den innehåller en större andel fattiga. Psykisk ohälsa 
inbegriper allt från djupa och lätta depressioner, till ångestsjukdomar och 
sömnproblem. Statistiska centralbyrån rapporterar (2008) en ökning gällande besvär 
av oro och ängslan hos ungdomar mellan 16-24 år. Det är vanligtvis i denna ålder 
som framtidsplanerna börjar gro och de första arbetsansökningarna skrivs. Enligt 
Persdotter (2007) har också etableringsåldern på arbetsmarknaden stigit till 29 år för 
kvinnor och till 27 för män. Tidpunkten då ungdomar flyttar hemifrån har även 
senarelagts, vilket enligt Persdotter (2007) påverkar individens självbild. Endast 15 % 
av ungdomarna anser att vuxenåldern infaller vid 18 år. Alla dessa rapporter och 
undersökningar visar att unga vuxnas psykiska hälsa har försämrats. Depression och 
ångest har blivit ett samhällsproblem och detta bör undersökas närmare, eftersom 
dessa ungdomar kommer att utgöra framtidens arbetskraft. Därför har denna studie 
också fokuserat på ungdomars arbetsmarknadssituation.  
 
Seligman (1975) har diskuterat och analyserat orsaker till depression och ångest och 
menar att dessa sjukdomstillstånd orsakas av hjälplöshet, vilket har sin grund i att 
individen upplever en avsaknad av kontroll. Avsaknad av kontroll kan exemplifieras 
av att handlingar upplevs som meningslösa om individens reaktion på en händelse 
inte får gensvar.  
 
Syftet med detta arbete är att utifrån Seligmans (1975) teori studera om det finns ett 
samband mellan hjälplöshet och ökning av depression/ångest hos män och kvinnor 
mellan åldrarna 16-24 år. Utgångspunkten för resultatet är följande 
problemformuleringar:   
 

- Har depression och ångest ökat bland ungdomar och unga vuxna mellan 16-24 
år från 1980 till 2000-talet? 

- Har det skett någon förändring på arbetsmarknaden för 16-24 åringar under 
de senaste tre decennierna? 

- Hur upplever individer mellan 16-24 år kontrollen över sin egen livssituation? 
- Är det upplevelsen av hjälplöshet och låg kontroll som leder till att individer 

mellan 16-24 år har mer ångest och depression? 
 
Tidigare forskning 
 
Omfattningen av tidigare forskning om sambandet mellan upplevelse av hjälplöshet 
och ökning av depression/ångest är för författaren oklar. Däremot har 
Ungdomsstyrelsen (2007) och Folkhälsoinstitutet (SOU, 2006a) presenterat 
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rapporter som berör ungdomars värderingar, inflytande och psykiska hälsa i 
samhället, vari bland annat orsakerna till den psykiska ohälsans ökning har 
undersökts. De kausala sambanden är dock otydliga, till stor del på grund av att den 
psykiska ohälsan är en komplicerad och mångfacetterad företeelse. I 
Ungdomsstyrelsens rapport FOKUS07 - en analys av ungas hälsa och utsatthet 
diskuteras ungdomars psykiska och fysiska hälsa. Där behandlas bland annat hur 
dagens ungdomar mår, deras upplevelse av sin egna sociala situation och olika 
faktorer som kan påverka den psykiska och fysiska hälsan som exempelvis relationer, 
sexuell läggning, skola och arbete. Folkhälsoinstitutets rapport (SOU, 2006a) 
utfördes på uppdrag av Regeringen. Rapporten syftade till att utreda ökningen av 
psykisk ohälsa och stress bland ungdomar, dess bakomliggande orsaker och lämpliga 
förebyggande åtgärder. I rapporten diskuteras också den betydelse som 
levnadsförhållanden och strategier i arbetslivet spelar, när det gäller att förebygga 
psykisk ohälsa. Socialstyrelsen (SOU, 2008) har offentliggjort ett flertal olika 
rapporter som berör ungdomars situation i samhället som exempelvis Förslag till 
nationellt program för suicidprevention (SOU, 2006b) som behandlar frågan hur 
negativa emotioner kan leda till självmord och vilka åtgärder som ska tas för att 
förhindra detta. Den beskriver också hur det psykiska måendet kan påverka.   
 
Depression och ångest 

Begreppet depression kännetecknar en onaturlig nedstämdhet. Därmed 
exkluderas naturliga kriser som uppstår på grund av exempelvis sorg, förlust eller 
separation. Uppkomsten av depression beror utifrån ett samlat synsätt på både 
psykologiska och biologiska faktorer. Enligt Depressionslinjen (2005) har det 
under senare tid visat sig att olika signalsubstanser kan spela en viktig roll för 
psykiskt välbefinnande. Signalsubstanserna det talas om i samband med 
depression och ångestsjukdomar är serotonin, dopamin och noradrenalin. Om en 
obalans föreligger mellan dessa substanser antas detta kunna leda till depression 
eller ångestsjukdom. Livsstilsfaktorer såsom otillräcklig sömn och stress under 
längre tid och arvsanlag ses också som bidragande faktorer. Har en individs 
föräldrar lidit av depression finns det stor sannolikhet för ett känsligare 
nervsystem och därigenom en större risk att själv drabbas av sjukdomen 
(Depressionslinjen, 2005).  

ICD-10-systemet är ett internationellt diagnostiskt redskap inom sjukvården, men 
också DSM-4-manualen från American Psychiatric Association används, vilken är 
specialiserad i diagnostiken av psykiska sjukdomar och störningar (Herlofson & 
Landqvist, 1995). Enligt både ICD-10 och DSM-4 måste vissa kriterier uppfyllas 
för att patientens tillstånd ska klassas som egentlig depression. Symptomen för 
egentlig depression ska enligt DSM-4 förekomma under en tvåveckorsperiod och 
leda till förändring av personens tillstånd. Det måste också förekomma minst ett 
av symptomen nedstämdhet, minskat intresse och glädje (Herlofson & Landqvist, 
1995).  

Symptomen är: 

1. Personen känner sig nedstämd så gott som dagligen och under större 
delen av dagen. Detta ska bekräftas antingen av personen själv eller av 
andra.  
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2. Minskat intresse och minskad glädje för nästan alla aktiviteter. Detta ska 
också gälla dagligen och under hela dagen och ska bekräftas av personen 
själv eller av andra. 

3. Väsentlig viktuppgång, mer än 5 % under en månad eller väsentlig 
viktnedgång utan bantning.  

4. Sömnstörning, individen sover för mycket eller för lite varje natt.  

5. Psykomotorisk agitation eller hämning dagligen som kan observeras av 
omgivningen.  

6. Personen känner sig svag och har brist på energi så gott som dagligen.  

7. Personen upplever känslor av värdelöshet och överdrivna eller obefogade 
skuldkänslor.  

8. Svårighet att fatta beslut och försämrad koncentrationsförmåga. Detta 
ska också bekräftas av antingen personen själv eller av andra.  

9. Återkommande tankar på döden, självmordstankar utan att ha specifika 
planer eller faktiskt ha utfört självmordsförsök. 

Symptomen ska inverka försämrande på arbete, socialt liv etc. och får ej ha 
orsakats av direkta fysiologiska faktorer, exempelvis medicinering eller 
drogmissbruk. De får inte heller förklaras av sorgereaktion, utan ska vara kliniska 
och leda till signifikant lidande i livet (Herlofson & Landqvist, 1995). 

Med ångest menas en obefogad ängslan/oro för en situation/händelse, vilket ofta 
är symtom på underliggande depressionssjukdomar. Enligt DSM-4-manualen 
innebär ångest överdriven rädsla och oro inför olika aktiviteter och händelser, 
exempelvis arbetsprestation. Detta pågår under flera dagar, under minst 6 
månader och individen ska också uppleva svårighet med att kontrollera oron 
(Herlofson & Landqvist, 1995). Minst 3 av nedanstående symptom skall 
manifesteras för att tillståndet skall kvalificeras som ångest: 

1. Överdriven rastlöshet, överspändhet. 

2. Utmattning pga. enkla saker i vardagen. 

3. Svårigheter med att koncentrera sig och en upplevelse av att vara ”tom i 
huvudet”. 

4. Lättretlighet. 

5. Muskelspänningar. 

6. Sömnstörning, svårt att sova och lätt för att vakna.  

Symtomen ska, i jämförelse med kriterierna för egentlig depression, orsaka 
signifikant lidande för individen i arbetet, det sociala livet eller andra viktiga 
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situationer. De får inte heller bero på andra fysiologiska effekter, exempelvis av 
droger eller någon somatisk sjukdom/skada (Herlofson & Landqvist, 1995).  

TEORETISKT RAMVERK 

Kontrollerbarhet och hjälplöshet 

Upplevelsen av hjälplöshet är individuell. Vad är då hjälplöshet per definition? Enligt 
Seligman (1975) är det ett psykologiskt tillstånd som ofta följs av brist på kontroll 
över vad som sker. Vad menas då med brist på kontroll eller okontrollerbarhet? 
Seligmans (1975) beskrivning lyder: ”en händelse är okontrollerbar när vi inte kan 
göra någonting åt den, när den inte påverkas av någonting vi gör” (s. 20).  
 
Skillnaden mellan upplevelse av hjälplöshet och kontrollerbarhet kan enligt Seligman 
(1975) illustreras genom följande exempel: En dotter kommer inspringandes 
gråtande över ett sår på benet. En god förälder kan exempelvis krama om dottern, 
trösta henne och rengöra såret, samtidigt som barnet får höra en historia. Dottern 
blir glad igen och såret börjar läka. Detta exempel visar flera olika sätt på aktiv 
kontroll över problemet. När dottern grät lugnade handlingarna ner flickan, och 
genom att rengöra såret stoppades blödningen och historien hjälpte dottern att 
skingra rädslan. Hjälplöshet kan förklaras med hjälp av följande scenario: Samma 
barn börjar skrika mitt i natten, har ett svullet ben, hög feber och såret har inte läkt. 
Samma förälder åker till sjukhuset, men sjukhuspersonalen reagerar inte på 
situationen och ingen uppmärksamhet ges till flickan. Dottern jämrar sig och svettas, 
men får ingen hjälp trots försök att få läkarvård. Personalen uppmanar barnets 
förälder att endast vänta. Dessutom tappas köplatsen och situationen känns hopplös. 
När klockan har blivit sju på morgonen får dottern till slut träffa en läkare. Läkaren 
ger dottern en spruta utan några som helst förklaringar och går vidare till nästa 
patient. En förälder i en sådan situation skulle troligen känna att de åtgärder 
han/hon vidtog var lönlösa och inte hjälpte. Sjukhuspersonalen gav ingen hjälp, 
köpositionen försvann och det gavs ingen information eller någon förklaring till 
sprutan eller hur sjukt barnet egentligen var. Även om dottern blev frisk skulle det 
inte bero på handlingarna som föräldern utfört. Händelsen var således utanför 
förälderns kontroll och oberoende av förälderns respons dvs. den avsiktliga respons 
som föräldern utförde påverkade inte situationens utkomst (Seligman, 1975).  
 
Seligman (1975) anser att avsiktliga responser kan förändras och modifieras. Växter 
och lägre stående djur kan exempelvis inte kontrollera det som sker i miljön. 
Avsiktliga responser är responser som kan modifieras genom belöning och 
bestraffning, vilket utgör en viktig del av den beteendeteoretiska inlärningsteorin 
(operant betingning). Teorins grundstruktur är enkel; lagar över avsiktligt beteende 
kan klarläggas genom studier av lagar för responser. Responser benämns antingen 
instrumentella eller operanta, för att de "opererar" på miljön och kan förändras på 
grund av bestraffning eller belöning. Seligman (1975) menar att när en organism inte 
kan utföra en operant respons som kontrollerar resultatet av en situation är utgången 
okontrollerbar. 
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Beroende och oberoende mellan respons och resultat 
 
Seligman (1975) anser att när en avsiktlig respons bestraffas minskar sannolikheten 
för att den återupprepas av individen ifråga och när den belönas ökar dess 
sannolikhet. Individen drar således slutsatsen att utgången är beroende av 
responsen. Seligman (1975) menar att avsiktliga responser endast inbegriper de 
responser som kan förändras genom belöning och bestraffning. Exempelvis kan det 
röra sig om en individ som varje morgon går till postlådan för att hämta tidningen 
och där finner tidningen. Då sker en kontinuerlig förstärkning. Inlärningen kan 
också ske om en respons utförs, men inget resultat erhålls. En dag när samme person 
går ut för att hämta tidningen finns den plötsligt inte där. Denne väntar en stund på 
tidningen, men ger efter en stund upp. Detta kallas utsläckning och beskrivs enligt 
Seligman (1975) så här; "en respons som tidigare ledde till en viss händelse leder nu 
inte till någonting" (s. 24). Partiell/intermittent förstärkning är en mer komplicerad 
företeelse. På måndag och tisdag går personen ut för att hämta tidningen och den 
finns där. På onsdag och torsdag saknas den, men på fredagen är tidningen där igen. 
Om tidningen inte kommer överhuvudtaget, hur många dagar upprepas handlingen 
innan individen ger upp helt och hållet? Vid partiell förstärkning tar det några 
veckor, men vid kontinuerlig förstärkning är processen kortare; det tar bara några 
dagar innan personen slutar att gå ut för att hämta tidningen. Det är på detta vis som 
människor och djur lär sig att deras responser endast då och då följs av en viss 
händelse. En ytterligare effekt är att deras responser blir motståndskraftiga mot 
utsläckning. Organismer kan alltså lära sig "ibland" och/eller "kanske"; inte endast 
"alltid" och "aldrig".  
 

Beteenderestriktionsperspektivet 
 
Överdriven eller ovälkommen stimulering påverkar hur människor processar 
information.  Förlorad kontroll över situationen är även en konsekvens, vilket är det 
första steget i beteenderestriktionsmodellen. Termen restriktion innebär i detta fall 
att saker och ting som individen önskar åstadkomma begränsas eller störs av något i 
miljön. När individen märker att denne inte har kontroll över situationen, känner 
denne sig obekväm och negativa känslor väcks. Därefter vidtas åtgärder för att återta 
kontrollen. När människor upplever en begränsning i sin frihet att utföra handlingar 
försöker de få tillbaka denna frihet. Den faktiska friheten behöver dock inte ha gått 
förlorad; enbart känslan av att den möjligen har det, är tillräcklig. Fungerar inte 
individens ansträngningar att återfå friheten, uppkommer inlärd hjälplöshet. Om 
individen ett antal gånger försökt att återfå kontrollen och misslyckas med detta, 
börjar denne tänka att de egna handlingarna inte har någon effekt på situationen, 
vilket leder till att ytterligare försök ej inleds (Baum, Bell, Fisher, & Greene, 2001).
  
 

Illusion av kontroll 
 
Alloy & Clements (1992) har undersökt om illusionen av kontroll kan påverka 
människor att bli mer positiva. Det som menas med illusion av kontroll är att 
individen ifråga antar att denne har kontroll över en situation, fastän den i 
verkligheten är okontrollerbar. En viktig faktor i undersökningen, vilken 
genomfördes på studenter, var sambandet mellan depression och precisionen i 
bedömningen av den egna kontrollen. Leder deprimerat tillstånd till att individer 
skattar sin effekt på händelser realistiskt, medan individer som inte är deprimerade 
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tenderar att överskatta sin personliga kontroll? Sambandet undersöktes genom att 
framkalla depressiva symptom hos individer som inte var deprimerade och ett 
upprymt humör hos de deprimerade, varefter illusion av kontroll observerades. Alloy 
& Clements (1992) fann att de deprimerade med inducerat upprymt humör nu visade 
en illusion av kontroll. Detta till skillnad från dem som inte var deprimerade, men 
hos vilka forskarna framkallat ett deprimerat humör; dessa upplevde inte en illusion 
av kontroll.  
 
Ovanstående undersökning visade att illusion av kontroll kan påverkas av individens 
humör. Logiken i denna undersökning är att individer som generellt tror att de kan 
kontrollera resultatet (även de som är okontrollerbara) mindre sannolikt upplever 
hjälplöshet vid negativa livshändelser. Dessa individer tror också i mindre 
utsträckning att det inte finns någonting de kan göra åt en specifik situation och att 
den är hopplös. Etthundrasextiosju slumpmässigt utvalda studenter deltog i 
undersökningen. Försökspersonernas uppgift var att lösa en blockdesign under 5 
minuter, men testet var i förväg uppgjort som omöjligt att lösa. Därefter frågade 
försöksledaren ”Hur tror du att det gick på blocklösningen?” och ”Tror du att du 
hade kunnat lösa det om du hade fått mer tid”? Ca 93 % av deltagarna ansåg att de 
hade kunnat lösa uppgiften om de hade fått mer tid och alla försökspersoner svarade 
att det hade gått dåligt vid blocklösningen. Dessutom fick de undergå ett experiment i 
vilket de satt framför en dator, där de antingen hade valmöjligheten att trycka på 
mellanslagstangenten eller inte under försök som varade 3 sekunder. Vid varje försök 
gavs ett ljud från datorn och när 3 sekunder hade gått visades antingen en vit kvadrat 
eller inte på datorskärmen. Deltagarna fick utföra 40 försök och därefter på en skala 
från 1-100 bedöma hur de upplevde kontrollen över sina responser (trycka mellanslag 
eller inte) och huruvida uppdykandet av den vita kvadraten påverkade. I verkligheten 
var den vita kvadraten tidsstyrd, vilket innebar att det inte spelade någon roll 
huruvida försökspersonen tryckte eller inte. Femtio av försökspersonerna ansåg att 
de inte hade någon kontroll över när den vita kvadraten skulle dyka upp. 
Undersökningen bestod av 2 sessioner, så försökspersonerna fick återvända för att 
forskarna skulle kunna påvisa om vissa uppställda hypoteser stämde eller inte. 
Försökspersonernas uppfattning av kontroll under experimentet sammanställdes och 
vid återvändandet prövades forskarnas hypoteser, vilka var att; ju större illusion 
försökspersonerna hade av kontroll, desto mindre sannolikhet att: 
 

- Försökspersonerna skulle visa negativa känslor och dåligt humör direkt efter 
att ha misslyckats med att lösa uppgiften. 

- Värdera negativa händelser i livet som hindrande. 
- Visa ökning av depressiva symptom vid andra sessionen efter att ha 

genomgått negativa livshändelser under det första försöket.  
 
Huruvida depressiva symtom förelåg, undersökte försöksledarna genom en enkät och 
jämförde därefter resultaten med testerna från den första sessionen. De fann att 
hypoteserna stämde; de individer som hade större illusion av kontroll upplevde inte 
depressiva symptom. Illusionen av kontroll verkade också ge skydd mot negativa 
emotioner. Denna studie gav också stöd till forskare som under flera år menat att 
optimistiska illusioner och självförhöjande tankar är bra för den mentala och fysiska 
hälsan (Alloy & Clements, 1992). 
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Inlärd hjälplöshet och dess påverkan vid negativa händelser 
 
En viktig faktor för mental och psykisk hälsa är hur människor tänker och reagerar 
när en negativ händelse sker.  Akert, Aronson, & Wilson (2005) belyser detta genom 
ett scenario där två studenter båda har uppnått dåliga betyg på ett prov. Den första 
studenten säger till sig själv: ”Jag fick säkert ett dåligt betyg eftersom läraren gjorde 
provet medvetet svårt för att motivera oss bättre. Jag får helt enkelt plugga bättre 
inför nästa prov och göra bättre från mig”. Den andra studenten säger till sig själv: 
”Jag har inte tillräckligt mycket kunskap för att klara av denna kurs. Jag var orolig 
för att inte klara av universitetet och tydligen hade jag rätt.” Vilken av studenterna 
skulle kunna tänkas klara av provet nästa gång? Självfallet den första, eftersom denne 
förklarade sitt misslyckade prov, inte genom att förebrå sig själv, utan istället genom 
att se en möjlighet att plugga mer och få ett bättre resultat nästa gång. Den andra 
studenten uttrycker dock inlärd hjälplöshet, vilket kännetecknas av pessimism som 
resultat av att tillskriva sig själv en negativ händelse. Detta kan bero på stabila, inre 
eller globala faktorer:  
 

– Stabil attribution: människor tror att händelser orsakas av saker som inte 
kommer att förändras med tiden, exempelvis intelligens. Motsatsen till detta 
är faktorer som kan förändras med tiden, exempelvis hur stor ansträngning 
som läggs ned på en uppgift.  

– Inre attribution: den negativa händelsen beror på inre faktorer. Individen tror 
att det är något inom henne/honom själv som orsakat händelsen, vilket 
exempelvis kan handla om den egna förmågan eller de gjorda 
ansträngningarna. Motsatsen till detta är extern attribution och med det 
menas faktorer som är externa i sig själva; exempelvis svårighetsgraden av ett 
prov.  

– Global attribution: tron att händelser orsakas av faktorer som kan tillämpas 
på flera olika situationer, exempelvis att ens egen intelligens kommer att 
påverka prestationen inom flera områden.  

 
När stabila, inre och globala attributioner tillämpas för negativa händelser leder det 
enligt teorin till hopplöshet, depression, reducerad ansträngning och svårigheter med 
inlärning (Akert, Aronson, & Wilson, 2005). 
 
Experiment gällande hjälplöshet 
 
Seligman (1975) utförde experiment för att undersöka förhållandet mellan 
betingning av rädsla och instrumentell betingning. Experimentet ifråga bestod av 
hundar iförda selar som utsattes för toner, vilket åtföljdes av elchocker. Chockerna 
gav viss smärta, men tillvägagångssättet ledde inte till fysiska skador. Det som 
Seligman (1975) inte tidigare tänkt på, var att chockerna var oundvikliga. Hundarna 
kunde inte vifta på svansen, slita sig loss eller skälla för att undvika dem; ingen 
avsiktlig respons kunde utföras. Chockernas längd och när de skulle infalla 
bestämdes av försöksledaren. Dessa betingelser motsvarade definitionen av 
okontrollerbarhet. Hundarna placerades i en låda som var delad i två delar, med ett 
hinder emellan. Om hundarna hoppade över hindret till den andra delen kunde de 
antingen undvika, eller bryta, strömmen till chocken. Avsikten med experimentet var 
att lära hundarna att bli experter på att undvika chockerna, men forskarna upptäckte 
en annan företeelse. När en hund utan experimentell erfarenhet placerades i buren, 
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började den springa omkring intensivt från att den första elektriska chocken kom 
tilldess den av en händelse lyckades hoppa över och ta sig därifrån. I nästa försök 
gjorde den på samma sätt, men lyckades då fly chocken lite fortare. När hunden hade 
utsatts för ett antal försök blev den expert på förfarandet och lyckades undfly chocken 
helt och hållet. Det fanns däremot en hund som hade blivit utsatt för chocker tidigare, 
som uppvisade annat beteende. Till en början betedde den sig som den oerfarna 
hunden och sprang omkring i buren. Till slut slutade den att röra sig och lade sig ner 
och gnydde. När det gått en minut bröts strömmen och chocken upphörde, men 
hunden hade inte hoppat över hindret och alltså inte lyckats undvika chocken. Vid 
nästa försök betedde sig hunden på samma sätt, den kämpade, men efter en liten 
stund gav den upp och accepterade chocken. Hunden misslyckades med att fly vid 
alla försök, vilket alltså tydligt visade på resultat av inlärd hjälplöshet (Seligman, 
1975). Dessa undersökningar visar enligt Seligman (1975) att ”när en organism har 
upplevt ett trauma som den inte kan kontrollera, försvagas dess motivation att 
handla inför ett senare trauma” (s. 33). 
 
För att vara säker på att dessa responser exempelvis inte berodde på fysiska skador 
användes tregruppsförsök, vilka innefattade tre grupper försöksdjur. Den första 
gruppen tränades i att förändra resultatet eller konsekvenserna av en situation 
genom en respons (”flyktgrupp”). Grupp nummer två var låst och hade alltså ingen 
möjlighet att påverka sin situation medan den tredje gruppen inte fick någon träning 
alls (kontrollgrupp). I undersökningen användes 8 hundar i vardera grupp. I den 
första, flyktgruppen, tränades hundarna i sele att avbryta chocken genom att trycka 
nosen mot en platta. Den andra gruppen, låsta hade ingen kontroll över elchocken; 
det fanns ingen möjlighet att kunna avbryta eller undvika den. Den sista gruppen 
utsattes inte för någon elchock i selen. När det gått 24 timmar efter försöket i selen, 
fick alla grupper träning i flykt/undvikande i lådan. Flyktgruppen och 
kontrollgruppen utförde bra resultat i lådan; de hoppade med enkelhet över hindret. 
Den låsta gruppen reagerade mycket långsammare i jämförelse med de andra 
grupperna. Dessutom misslyckades 6 av de 8 försöksdjuren i den gruppen med att fly 
överhuvudtaget. Denna typ av experiment har inte enbart utförts på hundar utan 
också på katter, råttor, möss, fåglar, kackerlackor och människor. Inlärd hjälplöshet 
verkar förekomma generellt hos arter med inlärningsförmåga, vilket på så sätt kan 
användas som en förklaring (Seligman, 1975). 
 
Ett analogt laboratorieexperiment utfördes på collegestudenter av en av Seligmans 
medarbetare och samma resultat uppnåddes hos collegestudenterna, som hos 
hundarna. Flyktgruppen utsattes för ett obehagligt ljud och studenterna lärde sig att 
de kunde stänga av det genom att trycka på en knapp. Den låsta gruppen upplevde 
samma ljud, men gavs ingen möjlighet att utöva kontroll över ljudet. Den sista 
gruppen utsattes inte för något ljud alls. Därefter fördes varje försöksperson till en 
låda avsedd för undvikandeinlärning. För att stänga av ljudet behövde endast 
försökspersonerna flytta en hand från ena sidan av lådan till den andra. Flyktgruppen 
och kontrollgruppen lärde sig att flytta handen för att undvika obehaget, medan den 
låsta gruppen accepterade ljudet och förblev passiva (Seligman, 1975). 
 
Depression och hjälplöshet - två helt åtskilda fenomen? 
 
Forskare har genom ett flertal experiment upptäckt maladaptiva beteenden, vilka 
också verkade vara en form av naturligt förekommande psykopatologi. Seligman 
(1975) anser att ett flertal grundregler bör föreligga om människans psykopatologi 
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skall kunna undersökas i laboratorium. För att två fenomen ska kunna antas vara av 
samma art måste dessa gå att analysera utifrån följande fyra aspekter:   
 
1) Beteendesymptom och fysiologiska symptom 
2) Etiologi och orsak 
3) Behandling 
4) Förebyggande  
 
Överensstämmer två fenomen i ett eller två av dessa kriterier går det att därefter leta 
efter likheter som förutsägs i de andra kriterierna. Ett exempel kan vara antagandet 
att hjälplöshet har symptom och etiologi motsvarande reaktiv depression. Dessutom 
antas att det går att bota hundarna från inlärd hjälplöshet genom att tvinga dem att 
reagera på ett sätt som ger dem lindring. Utifrån detta kan en slutsats dras rörande 
hur behandling av depression hos människor skall utformas; den mest resultatrika 
terapin borde vara att patienten får insikt om att hennes/hans responser är effektiva. 
Vilka likheter har depression och hjälplöshet? Hjälplöshet utgörs i detta fall av 
laboratoriefenomen och har därför per definition vissa bestämda beteenden, men 
inbegriper dock inte några symptom som inte deprimerade personer visar. 
Forskningsresultatet beskrivet här ovan har visat på några symptom gällande inlärd 
hjälplöshet, vilka kan motsvaras av dito gällande depression (Seligman, 1975):         
 
1. Initiativförmågan till avsiktliga responser minskar – Seligman (1975) menar att 

djur och människor som upplevt okontrollerbarhet har större svårigheter att 
utföra avsiktliga responser. Män och kvinnor som är deprimerade har ingen hög 
aktivitet. Deprimerade individer är oftast isolerade, har minskad handlingskraft 
och saknar lust till att göra ens det livsnödvändiga.  

2. Negativ kognitiv tendens – djur och människor som är hjälplösa har svårt att lära 
sig att deras responser ger resultat. Människor som är deprimerade har svårt att 
tro på sig själva; små handlingar och beslut kan kännas som omöjligheter. De tror 
också att de är mindre effektiva än vad de egentligen är. I färdighetstest där 
deprimerade människor deltagit har individerna visat låg självkänsla och saknat 
tro på att klara av sina uppgifter. Deras förväntningar gällande framgång med, 
och utförandet av, uppgifterna var mycket lågt ställda.  

3. Tidsförlopp – hjälplöshet kan uppkomma i samband med enbart ett tillfälle där 
okontrollerbar chock föreligger och denna hjälplöshet kan fortleva om chocken 
upplevs vid upprepade tillfällen. När en katastrof inträffar brukar människor 
uppvisa ett depressionsförlopp liknande det som hundarna visade under 
laboratorieexperimenten i föregående avsnitt. Under katastrofer, exempelvis 
tornados, fungerar människor bra under själva händelsen, men efter 24-48 
timmar inträffar en emotionell kollaps. Individerna uppvisar passiva och apatiska 
symptom, vilka försvinner efter några dagar. Seligman (1975) diskuterar också 
ämnet självmord, eftersom det är relevant för depression och ångest. I vissa 
länder finns det lagar mot självmord, medan andra anser att om någon vill begå 
självmord, ska den personen ha rätten till att göra det. Seligman (1975) menar att 
den sistnämnda uppfattningen är felaktig. Depression kan ofta vara en orsak till 
självmord, dvs. orsaken är patologisk. När någon genomgår en depression ser 
denne inget hopp för framtiden och hjälplöshet upplevs. Seligman (1975) anser 
också att tiden kan förändra saker och ting, ens tankesättet kan förändras även 
om förhållandena är desamma. En ytterst relevant faktor i samband med 
självmord är att om någon förhindrar en individ från att ta sitt liv under en vecka 
eller ett par veckor, förhindrar detta framtida självmordsförsök hos denne person. 
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4. Livsaptiten försvinner – djur som är hjälplösa äter mindre, tappar vikt och visar 
brister i sexuella och sociala avseenden. Individer som är deprimerade äter 
mindre och går ner i vikt, då det är vanligt att maten tappar smak. De blir också 
mindre sexuellt intresserade och är depressionen allvarlig kan impotens 
förekomma. Precis som vid upplevelser av hjälplöshet blir deprimerade 
människor mer asociala (Seligman, 1975). 

 
Slutsatserna som Seligman (1975) drar från dessa likheter och det han anser utgör 
grunden för depression är; ”den deprimerade patienten tror eller har lärt sig att han 
inte har någon kontroll över de element i hans liv som lindrar lidande, skänker 
gratifikation eller näring – han tror kort sagt att han är hjälplös” (s. 106). 
 
Ångest och oförutsägbarhet 
 
Enligt Seligman (1975) kan förutsägbarhet respektive oförutsägbarhet definieras på 
följande vis; när det går att förutsäga en händelse, upplevs en känsla av kontroll och 
när detta inte går, upplevs okontrollerbarhet. Detta kan exempelvis vara fallet när 
individer försöker förutsäga när det ska regna. Regn är okontrollerbart, men har det 
regnat varje dag de senaste 3 dagarna, kan ett antagande göras. När det har regnat 
går det vanligtvis att se moln på himlen, så när det nästa dag dyker upp moln ökar 
sannolikheten för regn och det går på så sätt att förutsäga att regn är att vänta. Detta 
kan också gälla de elchocker som hundarna i Seligmans (1975) tidigare nämnda 
experiment utsattes för. Görs antagandet att elchockerna haft ett mönster, eller att 
utförandet av en respons kan påverka elchockens förekomst, kan detta hjälpa 
hundarna att kunna förutsäga dem. Seligman (1975) beskriver det så här; ”när ett 
djur kan kontrollera en händelse med hjälp av en respons, kan det alltså också 
använda feedback från responsen för att förutsäga händelsen” (s. 125) . 
 
Enligt Seligman (1975) är ångest ett tillstånd som är kroniskt och inte bundet till ett 
specifikt objekt, till skillnad från fruktan, som är ett känslotillstånd som har ett 
objekt, exempelvis fruktan för cancer. Skillnaden mellan dessa två är att fruktan är ett 
akut tillstånd, där en signal förutsäger att något skrämmande ska hända, exempelvis 
en elektrisk chock. Ångest däremot, är en kronisk fruktan. Den uppstår när en 
händelse är väntad, men inte kan förutsägas.         
 
Experiment har genomförts i syfte att undersöka sambandet mellan förutsägbarhet, 
kontrollerbarhet och ångest. Två grupper av råttor fick lära sig att trycka ner en spak 
för att få mat. ”Förutsägbarhetsgruppen”, fick därefter under femton påföljande 
dagar vara med om femton femtiominutersförsök med tre enminuterssignaler, som 
avslutades med elektriska chocker. ”Oförutsägbarhetsgruppen” blev utsatt för samma 
signaler och chocker, men skillnaden var att sannolikheten för att chocken skulle ges 
var lika stor, vare sig signalen kom eller inte. Råttorna kunde fortfarande få mat 
genom att trycka ner spaken. Resultatet av detta experiment var att råttorna i 
”förutsägbarhetsgruppen” slutade att trycka ner spaken då signalerna kom. De lärde 
sig med tiden att undvika handlingen ifråga när de utsattes för chock under signalen, 
men inte när signalen kom. Gruppen visade tecken på fruktan under 
enminuterssignalen, men inte när den saknades. ”Oförutsägbarhetsgruppen” hade 
inte någon säkerhetssignal och detta ledde till att de aldrig tryckte ner spaken under 
de femton försöken. Istället kröp de ihop i ett hörn och visade tecken på kronisk 
fruktan eller ångest. Denna grupp utvecklade också magsår, vilket 
förutsägbarhetsgruppen inte gjorde. 
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Slutsatsen som Seligman (1975) drar är att djur och människor föredrar förutsägbar 
framför oförutsägbar chock. När händelser är oförutsägbara leder detta till ångest. 
Feedback på deras responser hjälper dem att kunna förutsäga huruvida de kan 
kontrollera händelsen eller inte.         
 

METOD 

 
Litteraturundersökning  
 
Detta är en litteraturstudie gjord med syftet att undersöka om det finns ett samband 
mellan hjälplöshet och ökningen av depression/ångest hos unga vuxna 16-24 år. 
Inledningsvis utfördes en sökning efter statistik över ångest och depression och deras 
ökning, vilket uppnåddes med hjälp av sökmotorn Google. För att en helhetsbild 
skulle kunna ges omfattade sökningen till en början svenska män och kvinnor i alla 
åldrar. Socialstyrelsen, Folkhälsoinstitutet och Ungdomsstyrelsen valdes som 
primära informationskällor utifrån dess bärkraft för den valda problemställningen. 
En systematisk sökning utfördes i vardera publikationsarkiv om psykisk ohälsa hos 
unga vuxna. Inklusionskriterierna var unga vuxna mellan 16-24 år med upplevelsen 
av psykisk ohälsa såsom oro, ängslan och depression, mellan åren 1980-2007. 
Exklusionskriterierna var stress och psykiska sjukdomar; fastän stor del av forskning 
kopplat till depression och ångest fanns att tillgå inom dessa områden ignorerades 
denna, då studiens fokus låg på psykisk ohälsa. Andra åldersgrupper involverades 
inte heller. Sökorden i de statistiska sökningarna var ungdomar, depression, ångest, 
ökning, psykisk ohälsa, ålder 16-24 år, unga vuxna och arbetslöshet. 
Abstrakt/sammanfattning, innehållsförteckning och titel hos de valda rapporterna 
studerades överskådligt för att en bedömning skulle kunna göras huruvida de var av 
betydelse för studien. Urvalet av statistiska undersökningar baserades på relevans, 
källornas tillförlitlighet och undersökningarnas aktualitet. Artiklar från dagstidningar 
valdes bort. De mest relevanta källorna analyserades därefter utifrån den teoretiska 
bakgrunden, i ett syfte att undersöka huruvida ett samband förelåg (Bilaga 1).  
 
Avgränsning 
 
Examensarbetet är avgränsat till att kortfattat beskriva ångest och depression och 
klargöra de definitioner och den diagnostik som kännetecknar respektive begrepp. 
Seligmans hjälplöshetsteori (1975) valdes då tidigare forskning inte funnits att tillgå 
om huruvida hjälplöshet kan vara en bidragande faktor till ökningen av depression 
och ångest. Begreppen ”ungdom” och ”unga vuxna” används synonymt i denna studie 
och betecknar en åldersgrupp innehållande individer mellan åldrarna 16-24 år. 
Motiveringen till att detta åldersintervall baserades på personliga reflektioner: varför 
har psykisk ohälsa ökat i just denna åldersgrupp? Utifrån min personliga tolkning 
anses ju denna tid i livet i vår kultur vara en sorgfri period, där stereotypen utgörs av 
en ung man/kvinna som tros sakna både ansvar och livserfarenhet.  
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RESULTAT 
 
Hur ser den psykiska ohälsan ut idag? 
 
Mellan 20-40 % av befolkningen i alla åldrar uppskattas lida av psykisk ohälsa i 
dagens Sverige. Detta begrepp innefattar allt från psykiska sjukdomar, exempelvis 
psykoser och depression till lättare besvär såsom ångest och sömnproblem. De lättare 
besvären kan orsaka personligt lidande, men alla drabbade söker inte hjälp, vilket 
skapar stora mörkertal. Självmordsfrekvensen har ökat konstant bland kvinnor 
mellan 16-24 år sedan 1992. Antalet individer över 18 år som söker psykiatrisk vård 
har också ökat med 25 % mellan åren 1995 och 2002. De allvarligaste diagnoserna, 
såsom psykoser, har inte ökat nämnvärt utan det är den psykiska ohälsan omfattande 
oro och ångest av olika allvarlighetsgrad som har ökat konstant sedan 1980-talet 
(SOU, 2005). Karolinska Institutet (2007) informerar i en artikel att det svenska 
samhällets kostnader för depression har fördubblats under det senaste decenniet. 
Mellan åren 1997 och 2005 har kostnaderna stigit från 16,1 miljarder till 32,9 
miljarder per år. Detta beror bland annat på att det har blivit vanligare att depression 
följs av sjukskrivningar och sjuk- aktivitetsersättning (tidigare benämnt 
förtidspension). Försäkringskassan (2006) rapporterar att sjukskrivningarna med 
psykiska sjukdomar som orsak har ökat från 18 till 30 % mellan 1999 och 2003. De 
största kategorierna inom psykisk sjukdom är depression (12,6 %) och 
stressreaktioner/ångestsyndrom (14,7 %) och båda dessa har ökat konstant sedan 
1999. Det bör dock påpekas att Försäkringskassans rapport (2006) gäller individer i 
alla åldrar. 
 
I en rapport från Socialstyrelsen (SOU, 2008) belyses också att den självrapporterade 
psykiska ohälsan bland barn och tonåringar har ökat under 1990-talet. Under 1990-
talet och första delen av 2000-talet ökade också förskrivningen av antidepressiva 
medel till barn och ungdomar. Dock har denna trend dämpats på grund av ökad 
insikt om riskerna med denna läkemedelsbehandling och eftersom att den 
evidensbaserade kunskapen om vilken effekt de har på barn är otillräcklig. 
Antidepressiva medel har blivit ett av Sveriges mest frekventa receptbelagda 
läkemedel; endast vitaminer, hudskyddande medel och p-piller är vanligare bland 
kvinnor. Det främsta skälet till att förskriva läkemedel mot depression är diagnosen 
klinisk depression (Bremberg, 2008).  
 
Sveriges officiella statistik (2008) mäter i Undersökning av levnadsförhållanden 
(ULF) utvecklingen av levnadsförhållanden, på uppdrag av riksdagen. 
Undersökningens underlag består av ca 7500 personer, slumpmässigt utvalda, i 
åldrarna 16-84 år. Mellan 1980-2005 mätte de hur individer i Sverige besvärades av 
ängslan, oro eller ångest. I nedanstående tabell redovisas resultaten för 
åldersgruppen 16-24 år. Individerna i undersökningen har svarat på en direkt fråga 
om de upplever besvär av ängslan, oro eller ångest genom svaren ”Ja, lätta besvär” 
eller ”Ja, svåra besvär”. 
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Tabell 1. Besvär av ängslan eller oro hos män och kvinnor i åldrarna 16-
24 år, % (Sveriges officiella statistik, 2008): 

 

• = ej tillgänglig uppgift 
 
Förändringar på arbetsmarknaden för 16-24 åringar 
 
Under de senaste 20 åren har möjligheterna att få ett förvärvsarbete drastiskt 
försämrats för unga vuxna. Detta har bland annat påverkats av 1990-talskrisen då ca 
300 000 jobb försvann och dessa arbetstillfällen har inte kommit tillbaka. Andra 
åldersgrupper har också påverkats, men inte i samma utsträckning som unga vuxna. 
När unga vuxna inte kan få förvärvsarbete påverkas självfallet deras ekonomi. 
Andelen fattiga ungdomar mellan 16-24 år som inte bor kvar i föräldrahemmet har 
nästan fördubblats mellan 1982-2003 (SOU, 2006a). Svårigheter att få arbete som 
ung gör det också svårare att få det som vuxen. Det finns många som istället vänder 
sig till studier med målet att därefter kunna få ett kvalificerat yrke, men oro 
förekommer för att inte få jobb när studierna är klara. Folkhälsoinstitutets rapport 
(2005) visar att unga vuxna känner sig pressade och stressade på grund av sin 
skolgång. Det finns många olika orsaker till detta. En viktig sådan är att eleverna 
”vet” att bra betyg krävs för universitetsstudier och universitetsutbildning krävs för 
ett bra arbete. Betygen sätts under gymnasietiden och för att kunna komma in på en 
”bra” gymnasieutbildning krävs bra betyg från högstadiet. Med andra ord är 
långvarig, hög prestation ett krav. Detta leder till en konstant press och dessutom 
leder det också till att flera känner att de inte ”duger” (SOU, 2006a).  
 

 1980-81 1982-83 1984-85 1986-87 1988-89 1990-91 1992-93 
16-24 år, 
samtliga 

9,0 . . . 6,3 . . 

16-24 år, 
män 

5,4 . . . 3,9 . . 

16-24 år, 
kvinnor 

12,6 . . . 8,8 . . 

 1994-95 1996-97 1998-99 2000-01 2002-03 2004 2005 

16-24 år, 
samtliga 

12,0 14,6 16,8 19,0 20,4 21,9 21,5 

16-24 år, 
män 

8,7 10,6 10,8 12,4 13,0 14,0 13,1 

16-24 år, 
kvinnor 

15,6 18,9 23,1 26,0 28,3 30,4 30,2 
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Figur 1. Utveckling i Sverige ålder 15-19 år av andel förvärvsarbetande, andel arbetssökande 
och andel ej i arbetskraften under perioden 1980-2003 (SOU, 2006a) 
 

 
 
 
Figur 2. Utveckling i Sverige i ålder 20-24 år av andel förvärvsarbetande, andel 
arbetssökande och andel ej i arbetskraften under perioden 1980-2003 (SOU, 2006a). 
 
År 1989 fanns 716 000 förvärvsarbetare i åldersgruppen 15-24 år. Fyra år senare 
(1993) hade detta minskat till 428 000 och år 2002 vara antalet i stort sett 
oförändrat; 433 000. Förvärvsarbetandet inom denna grupp har alltså minskat från 
67 % till 47 % mellan 1989-2002. Unga vuxna är de som har lidit mest av 
förändringen på arbetsmarknaden. Detta går att jämföra med åldersgruppen 25-64 
år, där antalet förvärvsarbetare år 1989 var 3,726000. Fyra år senare, år 1993, hade 
3,537 000 personer förvärvsarbete och vid år 2002 hade siffrorna återgått till nivån 
före krisen, 3,814 000. Dessutom har storleken på materiella tillgångar minskat 
bland unga vuxna mellan 16-24 år. Från perioden 1980-81 till 2004 hade tillgången 
till bil minskat från 79 % till 74 %. Det ska också nämnas att betydligt fler unga vuxna 
bor kvar i föräldrahemmet under 2000-talet, i jämförelse med 1980-talet. En del 
unga vuxna står också utanför arbetsmarknaden, vilka innefattar studerande, 
värnpliktiga, arbetande i eget hushåll och personer som inte deltar i någon 
organiserad verksamhet. Antalet studerande har fördubblats mellan 1989 och 2002 i 
åldersgruppen 20-24 år. Gällande frånvaro från organiserad verksamhet har det 
antalet personer tredubblats från 3 % 1989 till 9 % år 2002 (SOU, 2006a). 
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Figur 3. Utveckling i Sverige i åldern 20-24 av andel i värnpliktstjänstgöring, andel som 
arbetar i eget hushåll, andel som studerar och andel som inte deltar i någon organiserad 
verksamhet under perioden 1980-2003 (SOU, 2006a). 
 
Ungdomars hälsa och livssituation 
 
Ungdomsstyrelsen utförde år 2007 en analys av ungas hälsa och utsatthet. De 
beskriver i denna rapport bland annat ungdomars hälsa och olika faktorer som 
inverkar på denna. Undersökningen inbegrep 2900 individer utifrån ett 
slumpmässigt urval i åldrarna 16-25 år. Enligt Ungdomsstyrelsens rapportering är 
ekonomi och förankring på arbetsmarknaden de faktorer som har störst inverkan på 
ungas hälsa och välmående. Under de senaste två decennierna har den 
genomsnittliga etableringsåldern för unga på arbetsmarknaden stigit. Unga går idag 
inte från studier till jobb och sedan familjebildning, utan pendlar istället mellan 
arbete, studier, arbetslöshet och åtgärder för det senare. Tabell 2 visar att oro för 
ekonomi och arbete har en negativ inverkan på den psykiska hälsan, speciellt bland 
kvinnor (Ungdomsstyrelsens skrifter, 2007:14). 
 
 
Tabell 2. Ekonomins och arbetets betydelse för hälsan, 16-25 år, 2007 
(Ungdomsstyrelsens skrifter, 2007:14) 
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Tabell 3. Möjlighet att påverka livssituation och valmöjligheter, 16-25 år, 
2007 
(Ungdomsstyrelsens skrifter, 2007:14). 
 

 
 
 
I Tabell 2 och 3 menas med ”självskattad ohälsa” värde 1 = mycket låg och värde 5 = 
mycket hög ohälsa.  Inom kolumnen för ”stressymptom” är värdet 0 = inget av 
besvären så ofta som flera gånger i veckan och värdet 3 = samtliga besvär flera 
gånger i veckan. Värden inom parentes visar skillnad i medelvärde mot dem som 
inte är exempelvis arbetslösa eller har ekonomiska problem. 
 
Begreppet livssituation i Tabell 3 innefattar många olika aspekter, bland annat 
studier, arbete, boende, relationer, fritid med mera. Kontroll över sin livssituation 
innebär att känna sig fri att forma sitt liv på sitt eget sätt. Individerna kan antas ha 
svarat på den faktor som är mest central i deras liv. Upplevs det att valmöjligheterna 
är för många kan detta också ha en negativ effekt, vilket kan leda till stress och sämre 
psykiskt mående (Ungdomsstyrelsens skrifter, 2007:14). Självmordstankar och 
självmordsförsök är ett annat mått på psykisk ohälsa. Enligt Folkhälsorapport (2005) 
har självmorden minskat bland både kvinnor och män i de flesta åldersgrupper. En 
liten ökning i åldrarna 15-24 år har dock skett sedan 1998. Det kan ses som 
paradoxalt att den psykiska ohälsan har ökat, men att självmorden minskat. En 
svensk studie har dock visat att män och kvinnor som rapporterar lätt ängslan eller 
svår oro löper större risk att vårdas på sjukhus för bland annat självmordsförsök eller 
att begå självmord sett över en femårsperiod. Figur 4 visar att självmordsdödligheten 
dock inte har minskat bland de allra yngsta männen och kvinnorna, till skillnad från 
resterande grupper (SOU, 2008). 
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Figur 4. Dödlighet i självmord, inklusive skadehändelser med oklar avsikt och 
åldersstandardiserad dödlighet för alla åldrar (totalt). Kvinnor och män 15 år och äldre, 
uppdelade i fyra åldersgrupper, under tre perioder 1994-1996, 1999-2001 och 2003-2005. 
Antal döda per 100 000 (SOU, 2008). 
 
Riskfaktorer till att unga mellan 15-19 år tar livet av sig är att de ofta lever i en 
familjesituation där det förekommer missbruk och våld. Påfrestande livsmiljöer hör 
samman med förekomsten av självmord, men även speciella omständigheter, 
exempelvis mobbning. För gruppen 20-29 år beror ofta självmord på att de befinner 
sig i en övergångsfas mellan två olika perioder i livet. Unga vuxna är på väg att 
etablera sig, skaffa utbildning, bilda familj och ta ”nästa steg framåt” i livet. Detta steg 
kan, som många andra utvecklingssteg, leda till och förknippas med många 
påfrestningar, vilka senare kan resultera i psykisk ohälsa och till och med självmord 
(SOU, 2006b). 

 
DISKUSSION 
 
Depression är en av de största folkhälsosjukdomarna i Sverige idag. Förekomsten har 
ökat stadigt sedan 1980-talet, speciellt bland ungdomar (Sveriges officiella statistik, 
2008). Statistiken visar en tydlig ökning av psykisk ohälsa och detta kan ha olika 
orsaker, men frågan är huruvida hjälplöshet är en påverkande faktor. Det dagliga 
livet har blivit allt svårare för individer mellan 16-25 år. När det blir svårare att arbeta 
och tjäna egna pengar, kan det påverka individen utifrån flera aspekter. Ångest och 
oro kan uppkomma och tankar såsom ”hur ska jag klara av den här månaden?” kan 
väckas. Förvärvsarbete och egen inkomst utgör en form av trygghet, vilket inger en 
känsla av kontroll över vardagslivet. Enligt Seligman (1975) upplevs 
okontrollerbarhet just när kontroll över det som sker saknas. När händelser eller 
situationer inte kan sammankopplas med de egna responserna kan meningslöshet 
upplevas. Motivationen minskar och dessutom blir det svårt att tro på sig själv och 
sina responser, precis som vid depression (Seligman, 1975).  
 
Seligman (1975) nämner att initiativförmågan försvinner när hjälplöshet upplevs. 
Depression leder till att motivationen att vilja handla och genomföra planer minskar. 
En upplevelse av hjälplöshet kan alltså sägas vara en bidragande orsak till depression. 
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Utifrån DSM-4-manualen kännetecknas också depression exempelvis av fenomen 
som på olika sätt skulle kunna kopplas samman med hjälplöshet; hämning, känslor 
av värdelöshet och svaghet, minskad upplevelse av intresse, glädje och energi osv. 
Om individerna dessutom är unga, exempelvis 16 år och söker arbete för första 
gången kan detta ses som en inlärningsperiod. Ifall utgångspunkten är negativa 
erfarenheter och besvikelser, lär dessa ungdomar att deras handlingar och 
ansträngningar inte ger det förväntade resultatet. Dessutom nämner också 
Folkhälsoinstitutet att de individer som inte får arbete som unga, även har svårare att 
få det som vuxna (SOU, 2006a). Det kan alltså finnas ett samband mellan denna 
inlärning och upplevelsen av okontrollerbarhet och hjälplöshet.  
 
En svensk tonåring uppfostras till att bli självständig och för det krävs ett jobb och en 
inkomst. Barn börjar skolan vid 7 års ålder och i dagens samhälle förväntas eleverna 
att också slutföra hela gymnasiet, trots att skolplikten upphör efter nionde klass. 
Skolgången syftar bland annat till att ge individerna kunskap och utveckling, men 
också till att de i framtiden ska kunna ha en chans i konkurrensen på 
arbetsmarknaden. När individer senare i livet anstränger sig för att få ett jobb, dvs. 
utför responser för att kunna kontrollera sin aktuella situation och detta inte leder till 
något resultat (t.ex. ett jobb), kan lätt hjälplöshet utvecklas. Detta kan jämföras med 
hundarna i Seligmans (1975) experiment. Hundarna sprang omkring i en låda utan 
att kunna undvika smärta, varefter de la sig ner och gnydde, vilket kan tolkas som 
självömkan eller ett rop på hjälp. På samma sätt borgar detta för att ungdomar som 
exempelvis inte får jobb också till slut ger upp sina försök och påbörjar en resa in i ett 
destruktivt tankesätt, vilket kan orsaka psykisk ohälsa.  
 
Ca 300 000 förvärvsarbeten har försvunnit från arbetsmarknaden sedan i början av 
1990-talet (SOU, 2006a). Det kan då antas att många unga vuxna och ungdomar som 
har sökt arbete har fått ett eller flera avslag på grund av konkurrensen om de 
kvarvarande arbetstillfällena. Detta går att jämföra med teorin om hur avsiktliga 
responser kan belönas eller bestraffas (Seligman, 1975). Fås ett arbete efter en 
jobbansökan innebär detta en belöning, vilket leder till en större sannolikhet att 
liknande handlingar utförs igen i framtiden. Däremot, om en arbetssökande blir 
avvisad, uppfattas det som bestraffning. Utförd handling blir bestraffad och i och 
med detta minskar sannolikheten för att den specifika handlingen ska upprepas. 
Eftersom arbetstillfällenas tillgänglighet för den aktuella åldersgruppen inte heller 
har kommit tillbaka under de senaste åren, bekräftar detta också fortsättningsvis att 
individerna inte har kontroll, dvs. makten över arbetssituationen ligger utanför dem 
själva. Detta kan också sammankopplas med kontinuerlig och partiell eller 
intermittent förstärkning; när inget resultat uppnås leder detta till utsläckning. I 
analogi med detta torde meningslöshet och depression skapas efter nekade 
jobbansökningar och långvarig arbetslöshet. 
 
Statistiken visar att det inte har skett någon förbättring för unga vuxna på 
arbetsmarknaden mellan 1993 och 2002 (Sveriges officiella statistik, 2008). 
Förvärvsarbetet i denna åldersgrupp minskade då från 67 % till 47 % och mellan åren 
1994 till 2002 ökade den psykiska ohälsan från 12 % till 20,4 % (SOU, 2006a). Det 
minskade antalen arbetstillfällen under dessa år har troligen en negativ inverkan på 
dessa unga individer. När djur och människor inte kan förutsäga en händelse eller 
anta vilka effekter den har, påverkar det enligt Seligman (1975) vilken kontroll de 
upplever. Seligman (1975) menade också att människor föredrar förutsägbar chock 
istället för oförutsägbar. Det är oförutsägbarheten som kan leda till upplevelser av 
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ångest. Antagandet som kan göras är att människorna hade under lågkonjunkturen 
inte någon kontroll över minskningen, krisen var inte något som de själva kunde 
påverka, således var faktorerna externa, vilket alltså går att koppla till teorin rörande 
extern attribution. Präglas också arbetsmarknaden av att arbetsgivare enbart ger sina 
arbetstagare instabila anställningar, eller meddelar dessa att deras jobb är i fara, är 
det också troligt att upplevelsen av oförutsägbarhet ökar. När arbetstillfällena 
fortsätter att minska och ekonomin faller är det svårt att föreställa sig att berörda 
individer upplever att de har kontroll över sin egen livssituation, vilket kan vara en 
orsak till den psykiska ohälsans ökning.  
 
Antalet studerande har fördubblats mellan 1989 och 2002 i åldrarna 20-24. 
Orsakerna till denna ökning kan vara av varierande slag, men en av orsakerna enligt 
Folkhälsoinstitutets rapport (SOU, 2006a) är att unga vuxna uttrycker att ”för ett bra 
jobb krävs det studier vid universitetet”. Det kan antas att fler har börjat studera i 
syfte att få en bättre chans på arbetsmarknaden. Här kan en koppling dras till 
beteenderestriktionsperspektivet; när individer utsätts för en situation som det inte 
finns någon kontroll över utförs handlingar för att återta kontrollen (Baum, Bell, 
Fisher, & Greene, 2001). Lyckas inte detta uppkommer inlärd hjälplöshet. Om en 
individ exempelvis är arbetslös kan detta leda till negativa emotioner. För att försöka 
kontrollera situationen igen utförs en annorlunda handling, exempelvis att börja 
studera. Vissa påbörjar troligen studier ofrivilligt på grund av brist på arbetstillfällen, 
vilket orsakar ett mörkertal i arbetslöshetsstatistiken. Ungdomsstyrelsen (2007) 
rapporterar att den genomsnittliga etableringsåldern för unga vuxna på 
arbetsmarknaden har skjutits fram. Istället för att gå från skola till jobb och 
familjeliv, pendlas det mellan arbetslöshet, arbete och studier (Ungdomsstyrelsens 
skrifter, 2007:14). Ett alternerande mellan trygga och otrygga situationer borde skapa 
upplevelse av okontrollerbarhet. När individen ofrivilligt växlar mellan olika faser 
eller situationer i livet visar det också att fullkomlig kontroll över den egna 
livssituationen inte föreligger. Söker en student arbete efter studierna, men istället 
hamnar i arbetslöshet blir det inte som personen har föreställt sig och på så sätt 
upplevs brist på kontroll. Detta går exempelvis att jämföra med det experiment som 
Seligman (1975) utförde med hundarna som utsattes för elchocker. Hundarna 
försökte undvika chockerna, men istället följdes deras responser av okontrollerbara 
händelser. Unga vuxna utgör en särskilt utsatt grupp i samhället och på 
arbetsmarknaden; de är exempelvis oftast lågutbildade, har oftast inte hunnit slutföra 
akademiska examina och är mer oerfarna än äldre konkurrenter i ansökningsurvalet 
inför en rekrytering. Vid lågkonjunkturer är det oftast de lågutbildade som drabbas 
hårdast, då verksamheter gärna väljer att ha kvar sin högutbildade personal, men 
drar ned på de mindre kvalificerade arbetstillfällena eftersom dessa lättare kan 
återrekryteras med ny personal om behovet uppstår igen. Detta kan sammankopplas 
med Seligmans (1975) teori om ångest och förutsägbarhet, eftersom arbetstagaren är 
i beroendeställning gentemot arbetsgivaren.  
 
I Tabell 2, ”Ekonomins och arbetets betydelse för hälsan”, karakteriserar alla de fyra 
påståendena en form av hjälplöshet eller påståenden om kontroll 
(Ungdomsstyrelsens skrifter, 2007:14). Frågorna var: 
 

– Återkommande oro för arbetslöshet eller ekonomiska problem. 
– Svårigheter att klara löpande utgifter. 
– Historia av arbetslöshet flera gånger/långtidsarbetslöshet. 
– Försökt att få extrajobb utan att lyckas. 
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Dessa fyra situationer upplevde individerna en oro för att hamna i. Det kan tolkas 
med hjälp av Seligmans (1975) teori om ångest och förutsägbarhet. Ångest skapas 
inför en eventuell händelse som inte går att förutsäga. Upplevs exempelvis 
återkommande oro och ångest inför att bli arbetslös eller få ekonomiska problem 
visar det att fullkomlig kontroll över situationen saknas. Individerna behöver 
egentligen inte vara hjälplösa i praktiken, men enligt Seligmans (1975) teori kan 
utsatthet för återkommande chocker eller situationer som inte är kontrollerbara leda 
till ångest. Det visade sig också att en hög andel, i synnerhet kvinnor, kände oro inför 
ekonomiska problem. En stor andel misslyckade försök att få extrajobb återfanns 
också (Ungdomsstyrelsens skrifter, 2007:14). Det ska också tilläggas att om det inte 
går att få ett extrajobb påverkar det självförtroendet och känslan inför att söka ett fast 
jobb senare. Det kan bland annat ge negativa tankar och individen hamnar i en 
situation där tankesättet blir: ”Jag får inte ens extrajobb - hur ska jag då få en fast 
anställning...och vem vill ens anställa någon utan arbetslivserfarenhet?”. Slutsatsen 
som kan dras är att de fyra beskrivna situationerna kan ligga till grund för att 
individer kan börja känna ångest, vilket senare kan utvecklas till hjälplöshet. I en 
annan undersökning från Ungdomsstyrelsen framgår att en femtedel har svårigheter 
med att påverka sin egen livssituation (Ungdomsstyrelsens skrifter, 2007:14). 
”Livssituation” innefattar många olika aspekter av livet; relationer, arbete o s v. 
Individerna svarade antagligen utifrån det som var mest centralt i deras liv 
(Ungdomsstyrelsens skrifter, 2007:14). Det är i vilket fall tydligt att en femtedel 
känner att de inte har någon kontroll. När det inte finns någon kontroll kan det 
utifrån Seligmans teori (1975) leda till depression, upplevelse av ångest och 
hjälplöshet. 
 
Självmorden har minskat överlag, men i gruppen 15-24 år har en viss ökning skett. 
Resultaten visar att det bland annat beror på den psykiska ohälsan och pressen i 
livets etableringsfas. Etableringsfasen är den period när individen övergår från att 
exempelvis gå i skolan till att arbeta och försöka bilda familj, vilket i dagens samhälle 
vanligtvis inträffar i åldern 20-29 år (SOU, 2006b). Etableringsfasen har också 
förskjutits under de senaste åren, speciellt på arbetsmarknaden (Ungdomsstyrelsens 
skrifter, 2007:14). Det verkar vara en bidragande orsak till att unga vuxna och 
ungdomar mår sämre idag, vilket kan bero på att saker och ting ”inte blir som man 
har tänkt sig”; individen får inte jobb och det påverkar självfallet den ekonomiska 
möjligheten till familjebildande. Detta går att jämföra med Seligmans (1975) teori om 
kontrollerbarhet; handlingar som utförs ger inte svar och därefter uppstår ångest, 
depression och hjälplöshet. Seligman (1975) anser att självmord beror på upplevelsen 
av depression och hjälplöshet och går det att hindra någon från att ta sitt liv kan det 
leda till att självmord förhindras i framtiden. Psykisk ohälsa har alltså ett samband 
med hjälplöshet. Dessutom finns också en tydlig bild av hur förvärvsarbeten har 
försvunnit under 1990-talet, samtidigt som den psykiska ohälsan försämrats i 
åldersgruppen 16-24 år. Svenskarna är historiskt-kulturellt präglade av att ”göra rätt 
för sig”, och får det därför svårt i en situation där individen inte uppfyller normerna, 
dvs. har ett jobb. När det fallerar påverkas inte endast ekonomin utan också andra 
naturliga livshändelser, exempelvis inledandet av relationer, barnafödande, flytt från 
barndomshemmet osv., visserligen förutsatt att detta är det livsmönster som vill 
följas.  
 
Skolgången påbörjas i ung ålder och under högstadiet och gymnasiet formas idéer 
och planer inför framtiden. Under denna tid sänds det ut responser för att individen 
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ska kunna uppnå föreställningar och förhoppningar, exempelvis anstränger sig eleven 
i skolan. När studierna är fullbordade och exempelvis ett fullständigt gymnasialt 
slutbetyg eller en akademisk examen har avklarats, finns kanske plötsligt inget jobb 
och individen försätts i ett vakuum. Detta påverkar självfallet vilken kontroll 
individen känner att den har över sin livssituation. Enligt Seligmans (1975) teori 
upplever denne då att hon/han inte har någon kontroll, vilket leder till hjälplöshet 
och depression. Slutsatsen som kan dras är att låg kontroll och hjälplöshet troligen 
har haft en stor betydelse i att det psykiska välmåendet bland unga har minskat.  
 
Denna undersökning har visat på de teoretiska kopplingar som kan göras mellan låg 
kontroll, arbetsmarknadssituation, hjälplöshet och diagnoserna depression och 
ångest. Det bör nämnas att mycket av statistiken mäter psykisk ohälsa och därför inte 
utan förbehåll kan tillämpas på begreppen depression och ångest. Statistiken ska 
tolkas med försiktighet och kännedom om sådana faktorer. Däremot inbegriper 
psykisk ohälsa ett flertal av de symptom som uppfyller symtombilden av depression 
och ångest. Det ska också tilläggas att med begreppet depression menas inte enbart 
en djup depression, utan också lättare former av depression kan innefattas, som inte 
nödvändigtvis kräver psykiatrisk hjälp. Dessutom visar också statistiken att de 
vanligaste sjukdomarna underordnat begreppet psykisk ohälsa är just depression och 
ångest. Det informerades vidare även om att antidepressiva medel har blivit ett av 
Sveriges mest förskrivna läkemedel. Detta kan också bero på att enbart själva 
förskrivningsfrekvensen av medlen ökat, inte de aktuella besvären, men det bör 
finnas en korrelation mellan sjukdom och relevant läkemedelsbehandling, eftersom 
vårdpersonal initierar behandling utifrån vetenskap och beprövad metod. Dessutom 
nämns det inte heller alltid i statistiken vilka bakomliggande orsaker som kan finnas 
till att de undersökta individerna mår dåligt, då det kan finnas flera olika varierande 
orsaker till detta individen ses utifrån en helhetssyn. Hur individer mår och känner 
sig är något högst individuellt, således är det svårt att peka på en generell orsak.  
 
Förslag till vidare forskning 
 
Vidare undersökningar i ämnet kan göras exempelvis genom att ställa mer direkta 
frågor som gäller just hjälplöshet och kontroll och därefter undersöka om 
ungdomarna visar symptom eller tendenser till att känna sig deprimerade.  Mer 
ingående undersökningar kan behövas om när i livet som hjälplöshet kan uppkomma, 
vilket kan beröra vänskapsrelationer, skola, arbetsliv, familjeliv osv. Varför 
depression, ångest eller psykisk ohälsa har ökat är en komplicerad fråga på grund av 
att människor är olika och upplever saker och ting på olika sätt. Dock pekar 
statistiken på en ökning av ohälsa, vilket måste bero på något slags samhälleligt 
fenomen. Det går även att studera hur samhället har förändrats genom åren, så att en 
tydligare koppling kan göras mellan förändringarna på arbetsmarknaden och dess 
inverkan på den enskilda individen. Sjukdomar som utbrändhet och stressjukdomar 
var inte lika utbredda förr, men idag är det allt vanligare att människor sjukskrivs på 
grund av detta och vad beror då detta på? En annan sak som bör nämnas är att förr 
behövde inte ungdomar ha en gymnasieutbildning för att få ett arbete. Skolplikten är 
fortfarande nio år, men unga människor förväntas dock ha slutfört en 
gymnasieutbildning. Vad beror detta på? Krävs det mer kompetens idag på 
arbetsmarknaden och hur påverkar det ungdomars krav på sig själva, och i slutändan 
deras psykiska hälsa?  
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Bilaga 1 
 
 
Översikt av analyserad litteratur 
 

Statistik gällande 
depression, ångest, 
arbetslöshet och 
livssituation för 
åldrarna 16-24 år. 

Problem och syfte Metod (urval, analys 
m.m.) 

Resultat Diskussion 

Antidepressiva medel 
övervägande på 
individ och 
befolkningsnivå. 
Bremberg. S 
Statens 
folkhälsoinstitut 
2008 

Konsumtionen av 
antidepressiva 
medel har ökat. 

Artikelform, ur 
individperspektiv och 
befolkningsperspektiv. 

Kan vara tecken på 
att individer 
upplever mer 
depression och 
ångest. 

Varför har 
konsumtionen 
av 
antidepressiva 
medel ökat? 

Fördubblad 
samhällskostnad för 
depression. 
Pressmeddelande 
Karolinska institutet. 
www.forskning.se 
2007  
 

Samhällskostnaden 
för depression har 
ökat. 

Artikelform och 
forskning från 
Karolinska institutet.  

Kan vara tecken på 
att depression och 
ångest har ökat.  

Orsakerna till 
ökningen.  

RFV:s mätning: 
Diagnoser på psykisk 
sjukdom fortsätter 
att öka. 
Försäkringskassan 
Riksförsäkringsverket 
2006 
 

Diagnoser på att 
psykisk sjukdom 
fortsätter öka. 

Artikelform och 
procentantal på olika 
psykiska sjukdomar.  

Visar att psykisk 
sjukdom har ökat.  

Diskussion om 
de olika 
sjukdomarnas 
procentandel. 

I Sverige är man ung 
allt längre, 
etableringsåldern 
stiger. 
Persdotter M. 
Ung idag. 
2007. 

Det tar längre tid 
att etablera sig på 
arbetsmarknaden 
idag.  

Artikelform som visar 
hur ungdomar har det 
idag på 
arbetsmarknaden. 

Vilka åldrar som 
unga etablerar sig 
på 
arbetsmarknaden. 

Hur 
arbetslösheten 
påverkar unga.  

FOKUS07 en analys 
av ungas hälsa och 
utsatthet. 
Ungdomsstyrelsen. 
Ungdomsstyrelsens 
skrifter. 
2007 

Beskriver och 
diskuterar om 
ungdomars pysiska 
och fysiska hälsa. 
Dessutom beskrivs 
åtgärder för detta.    

En tematisk analys, 
som visar ungdomars 
upplevelser gällande 
olika faktorer i livet.  

Visar upplevelsen 
av kontroll över 
sin egen 
livssituation, oro 
för jobb och hur 
det påverkar den 
psykiska hälsan. 

Vilken 
inverkan 
upplevelse av 
kontroll och 
oro har för den 
psykiska 
hälsan.  

Folkhälsorapport 
2005.  
Socialstyrelsen 
SOU 2005-111-2 
2005 

Visar den psykiska 
och fysiska hälsan 
för den svenska 
befolkningen.  

Rapport som ger 
tydliga siffror 
information gällande 
specifika sjukdomar.  

Hur psykisk 
ohälsa har ökat.   

Hur mycket 
det har ökat 
och vilka 
sjukdomar. 
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Statistik gällande 
depression, ångest, 
arbetslöshet och 
livssituation för 
åldrarna 16-24 år. 

Problem och syfte Metod (urval, analys 
m.m.) 

Resultat Diskussion 

Ungdomars stress 
och psykiska ohälsa. 
Bremberg S. 
SOU 2006:77 
2006 

Undersöka hur 
ungdomar och 
unga vuxna mår 
idag.  

Rapport där 
ungdomar intervjuas. 
Förslag och analys till 
åtgärder gällande 
stress och psykisk 
ohälsa.  

Visar hur 
arbetsförhållanden 
har förändrats och 
ungdomars 
synpunkter 
omkring ämnet.  

Påverkar 
arbetslösheten 
den psykiska 
ohälsan? 

Förslag till nationellt 
program för 
suicidprevention. 
Socialstyrelsen 
SOU 2006-107-23 
2006 

Självmordsförsök 
och självmord är 
ett problem och 
även tecken på 
psykisk ohälsa.  

Rapport som 
beskriver särskilda 
riskfaktorer i olika 
åldrar.  

Unga vuxna som 
är på väg att 
”starta” sitt liv kan 
uppleva psykisk 
påfrestning.  

Orsaker som 
kan leda till 
självmord. 

Folkhälsa och sociala 
förhållanden, 
lägesrapport 2007. 
Socialstyrelsen 
SOU 2008-131-8 
2007 

Hur folkhälsan är 
och vilka faktorer 
som påverkar.  

Lägesrapport som 
beskriver folkhälsans 
utveckling och de 
mest centrala 
faktorerna.  

Psykiska besvär, 
såsom ängslan och 
oro har ökat.  

Hur utveckling 
av psykisk 
ohälsa har 
förändrats 
under de 
senaste åren.  

Har besvär av 
ängslan, oro eller 
ångest. 
Sveriges officiella 
statistik. 
2008 

Visar hur besvär av 
ängsla, oro eller 
ångest har 
förändrats.  

Statistik för män och 
kvinnor mellan 
åldrarna 16-84 år 
1980 till 2005.  

Det har varit en 
ökning för 
åldrarna 16-24 år.  

Depression 
och ångest har 
ökat.  

 
 


