
 
 

 

 
 

Unga vuxnas behov av stödjande 
verksamheter sett ur personalens 

perspektiv 
 
 

 

 

 
 
 
 
 
 

Linda Green 
 

 

 
 
 
 
 
 

IDROTTSHÖGSKOLAN 
I STOCKHOLM 

Examensarbete 96:2005 
Hälsopedagogutbildningen: 2002-2005 

Handledare: Staffan Hultgren 



 

 
 
 
 
 
 
 

Young adults’ needs of supporting 
organisations from their personnel’s point  

of view 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Linda Green 
 
 
 
 
 
 
 
 

STOCKHOLM UNIVERSITY COLLEGE OF 
PHYSICAL EDUCATION AND SPORT 

Graduate essay 96:2005 
Health Education Programme: 2002-2005 

Suporvisor: Staffan Hultgren 



 

 
EXAMENSARBETE (10 P) 

VID HÄLSOPEDAGOGUTBILDNINGEN 2002-2005 
PÅ IDROTTSHÖGSKOLAN I STOCKHOLM 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Unga vuxnas behov av stödjande verksamheter  
sett ur personalens perspektiv 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

Linda Green 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Handledare: Staffan Hultgren 



ABSTRACT  

Aim 
The aim of this study is to observe young adults’ needs of organizations like: a family doctors´ 

clinic, general psychiatric outpatient consultation, youth centre, Student Health Centre, study 

counseling, and student priests from the organizations personnel’s point of view. The research 

questions are: What are young adults? Which are young adults’ needs of the organizations from the 

personnel’s point of view?  

Method 
This is a qualitative study of one family doctors´ clinic, general psychiatric outpatient consultation, 

youth centre, Student Health Centre, study counseling, and student priests. The selection of research 

subjects was made from the following point of views; the author’s knowledge of existing 

organizations as well as their interest of participating in the study. A literature study of written 

annual reports/manuals/brochures and conducted interviews were carried out. From each 

organization one person was interviewed. In order to get a comprehensive picture of each 

organization the author used an interview guide with a number of topics and suggestions of 

questions. The analysis of collected material was made in the following way: the annual 

reports/manuals/brochures and interviews’ transcriptions were summarized. Out of this material a 

selection of information based on the author’s assessment of what was related to the research 

questions was made. In the next step this information was categorized in common topics, which 

then was the base for answering the research questions.  

Result 
The result of the study shows that within the organizations studied, there is no general definition of 

young adults, neither definition concerning a division in age or personality. From the personnel’s 

point of view the study result indicates that young adults’ needs of the organizations consist of 

having the use of an organization:  

- that has a comprehensive view;  

- where they can get quick help and take part of preventive measures; 

- that is suited to their conditions;  

- where the personnel’s competence is suited to their needs. 
Conclusion 
From the personnel’s point of view there is a need of supporting organizations for young adults. 

Therefore it can be considered of interest to continue studying young adults’ needs from their own 

point of view and to relate this to how existing organizations satisfy these needs. 
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SAMMANFATTNING  

Syfte och frågeställningar 
Syftet med studien är att belysa unga vuxnas behov av familjeläkarmottagning, allmänpsykiatrisk 

öppenvårdsmottagning, ungdomsmottagning, studenthälsa, studievägledning och studentprästerna 

utifrån personalens perspektiv. Detta görs med utgångspunkt i följande frågeställningar: Vad är 

unga vuxna? Vilka är unga vuxnas behov av verksamheterna utifrån personalens perspektiv?   
Metod 
Detta är en kvalitativ studie av en familjeläkarmottagning, allmänpsykiatrisk 

öppenvårdsmottagning, ungdomsmottagning, studenthälsa, studievägledning och studentprästerna. 

Urvalet av verksamheter syftade till att få en bred inblick i verksamheter som arbetar med unga 

vuxna och utgick från författarens kännedom om vilka verksamheter som existerar samt deras 

intresse av att delta. Studien genomfördes utifrån ett helhetsperspektiv på de olika verksamheterna 

och bestod av en studie av skriftliga verksamhetsbeskrivningar samt en intervjustudie. I 

intervjustudien ingick en respondent från varje verksamhet. I syfte att få en helhetsbild av 

verksamheten användes för intervjustudien en intervjuguide med ett antal teman samt förslag till 

frågor. Analys av insamlat material gjordes enligt följande: Verksamhetsbeskrivningar samt 

intervjuutskrifter sammanfattades och utifrån detta material gjordes ett urval av information som av 

författaren bedömdes vara relaterad till studiens frågeställningar. I nästa steg kategoriserades denna 

information i gemensamma teman vilket sedan låg till grund för besvarandet av studiens 

frågeställningar. 

 Resultat 
Resultatet i denna studie visar att det idag inte finns en allmängiltig definition av begreppet unga 

vuxna inom verksamheterna, varken utifrån en uppdelning i ålder eller karaktär. Vidare tyder 

resultatet i denna studie på att unga vuxnas behov av verksamheterna, utifrån personalens 

perspektiv, består i att ha tillgång till en verksamhet:  

- som har en helhetssyn 

- där de kan få snabb hjälp samt få ta del av förebyggande arbete 

- som är anpassad efter deras förutsättningar 

- där kompetensen är anpassad efter deras behov 
Slutsats 
Utifrån personalens perspektiv finns ett behov av stödjande verksamheter för unga vuxna. Det kan 

därför anses av intresse att fortsätta söka kunskap om unga vuxnas behov utifrån deras eget 

perspektiv samt att ställa det i relation till vilka verksamheter som idag finns för att tillgodose detta 

behov. 
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FÖRORD  

Denna studie är gjord av mig, en 24-årig sistaårsstudent på hälsopedagogutbildningen på 

Idrottshögskolan i Stockholm. Sedan mina egna första trevande steg in i vuxenlivet har jag i 

egenskap av ung vuxen naturligt haft möjlighet att följa såväl nära som ytliga bekantas väg in i 
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ha mött er alla. 

 

Vidare vill jag rikta ett stort tack till alla er som gjort det möjligt för mig att med denna uppsats få 

en djupare inblick i området. Tack till er respondenter för visat intresse, tack till min handledare 

Staffan Hultgren som hjälpt mig framåt i mitt arbete och tack alla er andra som står mig nära, som 

har stöttat mig, var och en på sitt sätt. Utan alla er hade denna uppsats inte blivit till.  

 

 

Linda Green, Hälsopedagogstudent på Idrottshögskolan  

8



 

                                                

1 INTRODUKTION 
1.1 Inledning  
”I en ny serie ska Idagsidan ta en titt på 80-talisterna- en grupp som det larmas om väldigt mycket 

just nu, men som forskarna märkligt nog vet väldigt lite om.” Så står det i ingressen till artikelserien 

80-talister i kris, en serie om unga vilsna vuxna som under 8 dagar i april 2005 fanns att läsa i en av 

dagstidningarna.1 Att unga vuxna är ett aktuellt ämne av intresse för samhället speglas även av att 

Stockholms läns landsting, i årsslutet 2004 publicerade en rapport i vilken tillförlitligheten till 

rapporter om den ökade psykiska ohälsan bland unga utretts2 samt att Socialstyrelsen i april 2005 

publicerade rapporten Ungdomars behov av samhällets stöd- en lägesbeskrivning. I den senare 

anges förhoppningen vara att beskrivningen ska kunna bidra till att ge en överblick när det gäller att 

bedöma och planera olika insatser för ungdomar.3 I rapportens slutsats framkommer bland annat att 

det behövs verksamheter där arbete bedrivs på ungdomars villkor, till exempel i form av 

ungdomscentraler - med medicinsk, psykiatrisk, psykologisk och social kompetens, med en 

anpassad metodik.4

 

Med ovanstående i åtanke kan det anses vara av intresse att studera de verksamheter som idag på 

olika sätt arbetar med unga vuxna.  

 

1.2 Syfte 
Syftet med studien är att belysa unga vuxnas behov av familjeläkarmottagning, allmänpsykiatrisk 

öppenvårdsmottagning, ungdomsmottagning, studenthälsa, studievägledning och studentprästerna 

utifrån personalens perspektiv. 

 

1.3 Frågeställningar 
1. Vad är unga vuxna? 

2. Vilka är unga vuxnas behov av verksamheterna utifrån personalens perspektiv?  

 

 
1 Maria Bång, ”80-talister i kris”, Svenska dagbladet, 18/4 2005, s. 18. 
Artikelserie i åtta delar 18/4-21/4 samt 25/4-28/4 2005.  
2 Yvonne Forsell, Christina Dalman, Psykisk ohälsa hos unga, rapport 2004:6 (Stockholm: Epidemiologiska enheten, 
Centrum för folkhälsa, Stockholms läns landsting), s. 1.  
3 Socialstyrelsen, Ungdomar behov av samhällets stöd- en lägesbeskrivning (Stockholm: Socialstyrelsen, 2005), s. 3. 
4 Ibid, s. 11. 
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1.4 Bakgrund 
Val av litteratur 

Information söktes framförallt via biblioteksdatabasen Libris, samt Folkhälsoinstitutets, 

Socialstyrelsens och Stockholms läns landstings hemsida. De sökord som var centrala vid 

sökningarna var olika varianter på ordet ung, se bilaga 3. Vidare har tips på relevanta 

informationskällor inhämtats från offentliga rapporter, media samt respondenter. Med hänsyn till de 

resurser som stod till studiens förfogande redovisas en del uppgifter hämtade från sekundära källor. 

När så är fallet framgår det i texten vilket möjliggör för läsaren att ha det i åtanke. 

 

Unga vuxna 

Av studerad litteratur framkommer att ingen allmängiltig definition av unga vuxna och dess 

engelska motsvarighet finns bland forskare, se 1.5 Forskningsläge. I denna studie tar användningen 

av begreppet unga vuxna sin utgångspunkt i vad respektive verksamhet själv anser att unga vuxna 

är, se rubrik 3.7.1, Unga vuxna. 

 

Behov 

Enligt Ewless och Simnett finns fem kriterier utifrån vilka en identifiering av behov kan göras. 

Dessa är följande: epidemiologiska data, socioekonomiska data, professionell bedömning, 

allmänhetens synpunkter samt lokala media. I den professionella bedömningen ingår att inhämta 

synpunkter från kollegor och andra samarbetspartners som besitter kunskaper insamlade under 

många års yrkesutövning.5 Denna studie avgränsas till att studera behov utifrån en professionell 

yrkesbedömning, vilket i denna studie innebär att det är personalen på de undersökta 

verksamheternas upplevelse av unga vuxnas behov som studeras.  

 

Lagar som reglerar verksamheternas arbete 

För att få en inblick i några av de förutsättningar som finns för de undersökta verksamheterna 

redovisas nedan ett urval av lagar samt paragrafer som framkommit i olika utsträckning reglerar 

verksamheterna och deras personal. Nedanstående är hämtat från Policyprogram för Sveriges 

Ungdomsmottagningar.6

 

 
5 Linda Ewles, Ina Simnett, Hälsoarbete- en praktisk vägledning (Lund, Studentlitteratur, 1994), s. 85-88. 
6 Föreningen för Sveriges ungdomsmottagningar, Policyprogram för Sveriges Ungdomsmottagningar (Föreningen för 
Sveriges ungdomsmottagningar, 2004), s. 17-18. 
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• Barnkonventionen: Sverige har iklätt sig en internationell, folkrättslig förpliktelse att 

följa bestämmelserna i ”Konventionen om barnets rättigheter”. Det innebär att all 

offentlig verksamhet som berör barn och unga skall vila på barnkonventionens grund. 

• Anmälningsplikt: Enligt 14 kap § 1 i Socialtjänstlagen har all personal som arbetar med 

barn och unga anmälningsplikt. 

• Sekretesslagen: 7 kap. § 1 Sekretess gäller, om inte annat följer av § 2 inom hälso- och 

sjukvården för uppgift om enskilds hälsotillstånd eller andra personliga förhållanden, om 

det inte står klart att uppgiften kan röjas utan att den enskilde eller någon honom 

närstående lider men.  

• Föräldrabalken: 6 kap. § 11 anger att vårdnadshavaren som regel har rätt och skyldighet 

att bestämma i frågor som rör underårigs personliga angelägenheter. Vårdnadsrätten 

uttunnas dock då barnet blir äldre. 

• Hälso- och sjukvårdslagen: § 2 Målet för hälso- och sjukvården är en god hälsa och en 

vård på lika villkor för hela befolkningen. § 2b Hälso- och sjukvården skall arbeta för att 

förebygga ohälsa. 

• Smittskyddslagen: § 3 De samhällsfarliga smittsamma sjukdomarna skall anmälas. § 5 

Varje landsting svarar för att behövliga smittskyddsåtgärder vidtas inom 

landstingsområdet. § 10 Läkare skall i sin hälso- och sjukvårdande verksamhet vara 

uppmärksam på förekomsten av samhällsfarliga och andra anmälningspliktiga 

sjukdomar och vidta åtgärder som skäligen krävs. 

 

1.5 Forskningsläge 
Gunnel Jacobsson har i sin avhandling On the threshold of adulthood- Recurrent phenomena and 

developmental tasks during the period of young adulthood, studerat unga vuxnas subjektiva 

förklaringssystem ur följande tre perspektiv: ett utvecklingspsykologiskt perspektiv, ett 

socialkonstruktivistiskt perspektiv, och ett personligt kunskapsteoretiskt perspektiv.7 I avhandlingen 

skriver Jacobsson att en anledning till att det inte finns mycket skrivet om perioden då du är ung 

vuxen kan vara att det är en relativt nydefinierad livsfas. Nedan presenteras de forskare inom 

utvecklingspsykologin som omnämns i avhandlingen.8  

 
7 Gunnel Jacobsson, On the threshold of adulthood- Recurrent phenomena and developmental tasks during the period of 
young adulthood (diss. Stockholm: Pedagogiska institutionen Stockholms Universitet, 2005), s. 12, 15. 
8 Ibid, s. 20-22.  

11



 

                                                

Laufer anser att perioden ”young adulthood”9 sträcker sig mellan 22 och 25 år, att personligheten 

då är relativt klar samt att mycket av det kliniska arbetet med gruppen innebär att arbeta sig igenom 

erfarenheter från sammanbrott under ungdomstiden, vilket ofta är den första tiden som stark 

psykologisk smärta har upplevts. Blos’ motsvarighet till ”young adulthood” är en period som han 

kallar ”post-adolescence” och i enlighet med Laufer anser han att uppgiften består av att arbeta sig 

igenom och bekräfta den psykologiska mognaden som uppnåtts under de tidigare åren. Isay räknar 

”late adolescence” från omkring 17 år och beskriver det som en andra tonårsindividualisering från 

föräldrarna. Separationen är kulturellt betingad, med yttre förväntningar av ökat oberoende, ofta 

förknippat med en fysisk flytt bort från föräldrarhemmet. Denna separation med ökad känslomässig 

distans till föräldrarna väcker känslor av depression och ängslan, vilka skiljer sig från 

humörsvängningarna under de tidigare tonåren. Levinson anser att ”young adulthood” är en period 

av sitt eget slag. Det är inte en förlängd ”adolescence”, den har sin egen uppgift vilken är att ta 

steget in i vuxenlivet. Erikson är intresserad av utvecklingskriser under livet och enligt honom 

består utvecklingskrisen som är relaterad till ”young adulthood” av intimitet kontra distansering och 

att testa den optimala distansen till andra. Bjerrum Nielsen och Rudberg har placerat teorin om ett 

psykosocialt moratorium i ett könssammanhang. De har studerat ungas drömmar om framtiden, 

yrkesval samt dess koppling till betydelsen av yttre kulturella influenser. 

 
 
Stockholms läns landsting publicerade i december 2004 en rapport i syfte att diskutera 

tillförlitligheten av den i flera tidigare studier rapporterade ökade psykiska ohälsan hos unga. En 

genomgång av ett flertal studier om den ökade ohälsan gjordes och i rapporten framkommer att det 

föreligger svårighet att mäta psykisk ohälsa och att hur stor andel som har psykisk ohälsa är en 

direkt följd av mätmetoderna, bortfallet och den undersökta populationen. Däremot nämns att 

skillnader mellan grupper och förändring över tid är data som är mera robusta. I rapporten 

framkommer att psykisk ohälsa, förbrukningen av psykofarmaka samt konsumtion av psykiatrisk 

vård har ökat mer hos unga än hos äldre.10

 

I april 2005 publicerade Socialstyrelsen rapporten Ungdomars behov av samhällets stöd- en 

lägesbeskrivning. Förhoppningen anges vara att beskrivningen ska kunna bidra till att ge en 

överblick när det gäller att bedöma och planera olika insatser för ungdomar11. Den grupp som 

 
9 Av den anledning att ingen allmängiltig översättning av centrala begrepp från engelska till svenska har hittats har 
valet gjorts att låta dem stå kvar på engelska. Dock kan nämnas att nationalencyklopedin 
<http://www.ne.se/jsp/customer/login.jsp> ger följande översättning:  
adolescence= ungdomstid, ungdom  
adulthood= vuxen ålder (tid). 
10 Forsell, s. 1.  
11 Socialstyrelsen, s. 3. 
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undersökts är 13-25 år. En del av lägesbeskrivningen syftade till att ta reda på hur ungdomar 

tänker och känner inför problem som rör hälsa och utsatthet, samt att fånga ungdomarnas 

erfarenheter, attityder och förväntningar när det gäller problemets lösningar (utöver den egna 

förmågan och föräldrarnas bidrag). Metoden som valdes för detta var fokusgruppsintervjuer med 

18-åriga ungdomar. I rapportens slutsats framkom att det i dagsläget ofta är svårt för unga 

människor att bestämma sig för var de ska söka hjälp. Det konstateras att de behöver kunna söka 

hjälp för en ”bagatell”, och möta en behandlare som är inställd på att se och höra att det kan finnas 

flera problem.  Avslutningsvis påpekas att det finns ett behov av verksamheter där arbete bedrivs på 

ungdomars villkor, till exempel i form av ungdomscentraler - med medicinsk, psykiatrisk, 

psykologisk och social kompetens, med en anpassad metodik.12  

 

På psykoterapiinstitutet, Stockholms läns landsting, pågår två parallella forskningsprojekt, YAPP 

(Young Adult Psychotherapy Project) och YOUTH (Young Adults Own Understanding, Thinking 

and Handling of Everyday Life). Bakgrunden till dessa projekt är den ökade andelen personer 

mellan 18 och 25 år inom öppen- och sluten psykiatrisk vård inom Stockholms läns landsting. 

Forskningsprojekten vars syfte bland annat är att studera subjektiva förklaringssystem hos personer 

i åldern 18-25 anges tillsammans kunna alstra kunskap om vad som är likt och vad som skiljer unga 

vuxna som söker respektive inte söker hjälp inom psykoterapin, samt ge en bild av gruppens 

speciella problematik, såväl hur den yttrar sig i relativt oproblematisk utveckling som i mer 

patologisk utveckling. Undersökningarna kan komma att bidra till en ökad förståelse och ett bättre 

bemötande inom primärvården och den psykiatriska vården av unga vuxna. Ytterligare anges att det 

också finns ett starkt samhälleligt behov av sådan kunskap i samband med planeringen av olika 

preventiva insatser.13 14

 

Inom ramen för projektet YOUTH har Gunnel Jacobsson skrivit avhandlingen On the threshold of 

adulthood- Recurrent phenomena and developmental tasks during the period of young adulthood.15 

I den avslutande resultatdiskussionen framkommer bland annat att det inom psykiatrin är av stor 

betydelse att inte ha ett krav på diagnos för att få tillgång till finansierad psykiatri såsom det är i 

Sverige idag. Att sätta upp hjälp- och rådcentra för unga vuxna utanför psykiatrin kan ge möjlighet 

att få hjälp utan att skapa sig en självbild av att ha en psykiatrisk störning. Följande citat speglar de 

förväntade effekterna av ökad kunskap om ämnet. ”By getting to know more about young adults’ 

 
12 Ibid, s. 53-54. 
13 YAPP (Young Adults Psychotherapy Project) 2002-09-30 <http://www.sll.se/w_pi/36723.cs>  (050507)  
14 YOUTH (Young Adults Own Understanding, Thinking and Handling of Everyday Life) 2002-09-30 
<http://www.sll.se/w_pi/36725.cs>  (2005-05-07) 
15 Jacobsson, s. 11. 
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own narratives, we get better tools for reacting as a society: supporting where support is needed, 

curing where a cure is needed and allowing to grow where there is growth.”16  

 

I rapporten Åtgärder för att stärka barnkompetensen inom hälso- och sjukvård som Socialstyrelsen 

fått i uppdrag av regeringen att ta fram och som publicerades 2001 står att läsa följande. 

Gränsområdet mellan barndom och vuxenliv tenderar idag att bli allt längre. Ungdomar som 

befinner sig mittemellan barndom och vuxenliv utgör en grupp som på grund av sin mellanställning 

riskerar att få otillfredsställande stöd och vård. Då barn- och ungdomspsykiatrin är en begränsad 

specialistresurs måste ett stort ansvar för mindre komplicerade ärenden tas av skolhälsovård-

elevvård samt lokala konsult-team i öppenvård bestående av barnläkare, psykolog och socionom. 

Vidare nämns att alltefter den unges individuella vårdbehov bör han/hon kunna beredas tillgång till 

såväl den inom barnpsykiatrin dominerande familjebehandlingen som vuxenpsykiatrins individuellt 

och socialpsykiatriskt inriktade insatser. Ungdomsmottagningarna har en viktig roll att fylla i det 

förebyggande arbetet och för att tidigt fånga upp och ge hjälp åt ungdomar med psykiska problem. 

Ungdomskompetensen är god inom ungdomsmottagningarna men i övrigt behöver denna förbättras 

inom alla de verksamheter som möter unga människor.17  

 

2 METOD 
2.1 Urval av verksamheter, metod och respondenter 
Studien gjordes på sex olika typer av verksamheter dit unga vuxna kan vända sig, geografiskt 

belägna i Storstockholm. Valet syftade till att få en bred inblick i verksamheter som arbetar med 

unga vuxna och utgick från författarens kännedom om vilka verksamheter som existerar samt deras 

intresse av att delta. Dels ingick i studien en familjeläkarmottagning, ett specialteam för unga på en 

allmänpsykiatrisk öppenvårdsmottagning samt en ungdomsmottagning. Dessa var de som först 

tackade ja till deltagande efter att ett antal verksamheter av denna typ, vars kontaktuppgifter hittats 

via vårdguiden,18 tillfrågats. Vidare ingick i studien Studenthälsan, Studievägledning samt 

Studentprästerna. Kontaktuppgifter till dessa verksamheter hittats via Stockholms universitet till 

vilka alla på något sätt är kopplade.  

 

Studien genomfördes utifrån ett helhetsperspektiv på de olika verksamheterna. Metoden som valdes 

var en kvalitativ studie som innebar att författaren först tog del av någon form av skriftlig 

 
16 Ibid, s. 140.  
17 Gudmund Stinzing, ”Åtgärder för att stärka barnkompetensen inom hälso- och sjukvården”, Rapport från 
arbetsgruppen 2001-04-10 <http://www.sos.se/FULLTEXT/107/2001-107-13/bilaga.pdf>  s. 88, 89. (2005-05-24) 
18 Stockholms läns landstings webbportal,  <http://www.vardguiden.se/Startpage.asp> (2005-03-16) 
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 verksamhetsbeskrivning och därefter genomfördes en intervju. Med tanke på studiens avgränsning 

till att studera personalens upplevelse av unga vuxnas behov av verksamheterna gjordes 

bedömningen att intervjuer var att föredra som primär informationskälla. Med hänsyn till studiens 

syfte samt för studien tillgängliga resurser ansågs sex intervjuer á ca 40 minuter vara en lämplig 

omfattning på intervjustudien. 

 

I samband med att verksamheterna kontaktades via telefon förklarades kort studiens syfte samt 

upplägg och den person som svarade mot studiens urvalskriterier antogs som respondent. Ett 

kriterium för urvalet av respondent var att denna var insatt i verksamheten samt kunde delge 

författaren någon form av verksamhetsbeskrivning. Med avseende på studiens omfattning i tid var 

ett ytterligare kriterium att intervjuerna skulle genomföras under vecka 12 och 13 år 2005, det vill 

säga andra till tredje veckan efter att telefonkontakt fåtts. 

 

2.2 Studie av verksamhetsbeskrivningar  
I samband med att kontakt togs med berörda verksamheter gjordes en förfrågan om att ta del av 

någon form av verksamhetsbeskrivning där verksamhetens mål och strategier tas upp. De olika 

typer av dokument som ingår i studien är; Verksamhetsplan 2005, Verksamhet och mål för arbetet 

vid studentbyrån 2005, Budget 2003, Verksamhetsberättelse 2003 och 2002, Policyprogram samt 

Informationsbroschyr. Från tre av verksamheterna utnyttjades två olika typer av dokument. En 

genomgång av respektive verksamhetsbeskrivning, vilka inkommit via e-post, post eller hämtats av 

författaren på plats, gjordes innan intervjun genomfördes. Undantag var den informationsbroschyr 

som kom författaren tillhanda i samband med intervjun med respondenten på Teamet för unga på 

den allmänpsykiatriska öppenvårdsmottagningen. 

 

2.3 Intervjustudie  
En provintervju genomfördes på en ungdomsmottagning i syfte att; bidra till framtagandet av en 

intervjuguide, säkerställa att teknisk utrustning fungerade enligt förväntan, samt att ge intervjuaren 

erfarenhet av att intervjua. Denna provintervju är ej inkluderad i denna studie. Intervjuguiden som 

togs fram delades upp i följande fyra temaområden: målgrupp, mål, strategier och vetenskaplig 

grund. Inom ramen för dessa temaområden innefattade intervjuguiden ett antal förslag till frågor. 

För intervjuguide, se bilaga 2. Upplägget av intervjun med övergripande frågor ämnande ge en 

helhetsbild av verksamheten vilket sedan låg till grund för analysen av unga vuxnas behov av 

verksamheterna. Respondenten på studievägledningen hade efter förfrågan getts möjlighet att ta del 

av intervjuguiden i förväg. 
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 Respondenterna informerades om att uppsatsens syfte var att genomföra en jämförande studie av 

verksamheternas arbete med unga vuxna, samt att bandinspelning och utskrifter endast skulle 

komma att vara tillgängliga för uppsatsförfattaren och handledaren. Vidare informerades om att det 

i uppsatsen inte kommer att framgå att det är just deras verksamhet som ingår i studien såvida inte 

det framkom i en överenskommelse. För att ta del av innehållet i informationen till respondenterna, 

se bilaga 1. Verksamheterna inom högskola/universitet gav innan intervjun sitt medgivande till att 

nämnas med namn. Detta efter intervjuarens förfrågan som härrörde ur den svårighet som annars 

skulle uppstå vid redovisning av resultatet. 

 

Intervjuguiden gav utrymme för en halvstrukturerad intervju där intervjuaren medvetet strävade 

efter att få ett naturligt samtal. Detta innebar att fokus inte var på att strikt hålla sig inom 

temaområden eller till frågorna utan att först i slutändan ha berört dem alla. Som ett led i strävan 

efter ett naturligt samtal skedde intervjuerna på respektive respondens arbetsplats och placering i 

rummet skedde utifrån respondentens outtalade val. Efter varje intervju reflekterade intervjuaren 

över intervjun i syfte att dra lärdom inför kommande intervjuer samt analys.  

 

Intervjuerna dokumenterades genom ljudinspelning och transkriberades sedan ordagrant av 

intervjuaren, tillika uppsatsförfattaren. Då studiens syfte ställer krav på analys och tolkning av 

respondenternas upplevelse av unga vuxnas behov gjordes bedömningen att en så speglande 

skriftlig dokumentation av intervjun som möjligt var ändamålsenlig. På de ställen där ljudinspelning 

ej kunnat tydas och transkriberas har det noterats i utskrifterna.  

 

Upplägget av intervjustudien tar framförallt sin utgångspunkt i Steinar Kvales bok, Den kvalitativa 

forskningsintervjun19. 

 

2.4 Analys av insamlat material 
Steg 1: Sammanfattning av verksamhetsbeskrivningar samt intervjuutskrifter 

Sammanfattning av verksamhetsbeskrivningar gjordes med inriktning på bakgrund, mål och 

strategier. Efter transkribering av intervjuerna gjordes en sammanfattning av utskrifterna utifrån de 

fyra temaområden som intervjuguiden bestod av, det vill säga målgrupp, mål, strategier och 

vetenskaplig grund och till dessa lades en övrig rubrik.  

 

                                                 
19 Steinar Kvale, Den kvalitativa forskningsintervjun (Lund: Studentlitteratur, 1997) 
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Steg 2: Urval av information relaterad till unga vuxnas behov av verksamheterna  
Från sammanfattningarna gjordes ett urval av information som av författaren bedömdes vara 

relaterad till unga vuxnas behov av verksamheterna. Detta urval redovisas i uppsatsens resultatdel 

under rubrikerna 3.1- 3.6. De uttalanden som presenteras från intervjustudien är i huvudsak 

baserade på koncentrering av längre uttalanden. Dessa har redigerats i syfte att göras mer läsbara. 

Stor aktsamhet har vidtagits för att förhindra att en förändring av innehållet har gjorts. 

 

Steg 3: Kategorisering av den i steg 2 utvalda informationen

Den i steg två utvalda informationen studerades och kategoriserades utifrån författarens bedömning 

i gemensamma teman enligt följande: a) Unga vuxna b) Övergripande om tillgång till stödjande 

verksamhet c) Betydelsefull verksamhet. 

 
Steg 4: Besvarande av frågeställningar 

Med utgångspunkt i det kategoriserade resultatet i gemensamma teman söktes svar på studiens två 

frågeställningar. 

 

2.5 Validitet  
I ett brett perspektiv innebär validitet den utsträckning i vilken en metod undersöker vad den är 

avsedd att undersöka.20  

 

2.5.1 Urval av respondenter 

Av betydelse för studiens validitet är om respondenterna kan anses vara de som är mest lämpade att 

vara respondenter. Eftersom tillvägagångssättet för att hitta respondenter innebar att personal på 

verksamheterna med utgångspunkt i studiens syfte tog beslut om vem som var lämplig person, kan 

respondenterna antas vara insatta i verksamheterna. Resultatet ska tolkas utifrån att alla personer 

själva arbetar med verksamhetens målgrupp, en i egenskap av verksamhetschef, två i egenskap av 

teamsamordnare, och resterande i egenskap av läkare, sjuksköterska och barnmorska. Vidare är det 

vid bedömning av studiens validitet av betydelse att ha i åtanke att respondenterna kan tänkas ha ett 

eget intresse av att framhäva unga vuxnas behov av verksamheten. Då syftet med studien inriktats 

på att just studera personalens upplevelse av unga vuxnas behov av verksamheterna kan dock 

intervju av personal anses vara en lämplig metod. Validiteten skulle dock ha kunnat ökats genom att 

författaren uttryckt önskemål om att få tala med den mest lämpade personen och inte bara uttryckt 

önskemål av att tala med en person som är insatt i verksamheten. 

                                                 
20 Kvale, s. 215. 
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2.5.2 Genomförandet av studien 

Att det kan ha uppstått en obalans i vilken typ av information som framkommit samt dess djup, är 

en faktor att ta hänsyn till vid bedömning av studiens validitet. Då verksamhetsbeskrivningarna ses 

som en komplementär informationskälla i syfte att bidra till en helhetsbild av verksamheten kan 

validiteten med avseende på detta anses relativ god trots att verksamhetsbeskrivningarna är olika 

omfattande skriftliga typer av dokument framtagna under olika årtal. Att intervjuerna pågick mellan 

40 och 50 minuter kan ha inneburit att olika utförlig information har förmedlats. Eftersom analysen 

av unga vuxnas behov av verksamheterna har utgått ifrån en helhetsbild av verksamheten kan det 

faktum att fokus under intervjun inte var ett exakt minutantal anses ha en positiv effekt på 

validiteten. Detta då alla verksamheter gavs möjlighet att belysa alla områden som fanns angivna på 

intervjuguiden.  

 

Att en respondent efter förfrågan tagit del av intervjuguiden i förväg innebär att respondenterna 

getts olika förutsättningar. Medan denne respondent gavs möjlighet att förbereda svar fick övriga 

respondenter svara på frågorna utan förberedelse. Att inte ha vetat frågorna i förväg kan ha medfört 

att det är respondentens egen åsikt som framkommit, inte nödvändigtvis hela verksamhetens syn.  

 

Inget fokus låg under intervjun på att enbart beskriva behov utan ämnet berördes antingen spontant 

av respondenten eller som svar på en följdfråga från intervjuaren. Validiteten skulle kunna ha ökats 

genom klargörande frågor angående respondentens upplevelse av unga vuxnas behov av 

verksamheten. Detta för att försäkra sig om överensstämmelsen mellan intervjuarens kommande 

tolkning med respondentens svar. Vidare skulle tydligare delsammanfattningar samt en avslutande 

sammanfattning kunna ha gjorts för att öka validiteten ytterligare.  

 

2.5.3 Forskarens roll 

En riktlinje för tolkning av information är att det till grund för den ligger en förförståelse, det vill 

säga man förstår något nytt genom att inordna det i tidigare kunskap.21 Intervjuaren bör vara 

medveten om den mellanmänskliga dynamiken och ta hänsyn till den i intervjusituationen och i den 

kommande analysen av intervjun.22 Av betydelse för denna studies validitet är att författaren, tillika 

intervjuaren själv har en viss förförståelse för ämnet till följd av att den själv är en 24 år gammal 

kvinnlig hälsopedagogstudent, vars erfarenhet som intervjuare är begränsad. Vidare är det en person 

som åldersmässigt ingår i fem av de sex undersökta verksamheternas målgrupp samt i yrkeslivet 

kan komma att arbeta inom liknande sektorer som respondenterna. Läsaren ska således vara 

 
21 Göran Wallen, Forskningsteori och forskningsmetodik (Lund, Studentlitteratur, 1996), s. 80-81. 
22 Kvale, s. 39. 
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medveten om att författarens förförståelse påverkat urvalet av verksamheter, utformning av 

intervjufrågor, atmosfären under intervjun samt tolkning av resultat. Vidare kan noteras att 

respondenterna i sitt yrke själva möter personer i författarens ställe och att det i sig kan ha påverkat 

såväl deras inställning till deltagande i studien som deras svar på frågorna. Som ett led i att öka 

studiens validitet har intervjuaren under alla kontakter med respondenter strävat efter att förhålla sig 

åsiktsneutral.  

 

Intervjuaren är själv forskningsverktyget. Genomförande av pilotintervjuer före de egentliga 

projektintervjuerna ökar intervjuarens förmåga att skapa ett tryggt och stimulerande samspel.23 

Provintervju genomfördes vilket kan ses som ett ytterligare led i att förbättra förutsättningarna för 

den tidigare oerfarna intervjuaren och med det öka studiens validitet. För att i möjligaste mån 

undvika personliga feltolkningar av intervjuerna gjordes en ljudinspelning av intervjuerna vilka 

därefter transkriberades. Angående utskriften av bandinspelningar skriver Kvale att det inte finns 

någon sann, objektiv omvandling från muntlig till skriftlig form och att en mer konstruktiv fråga 

därför är att fråga sig hur den utskrift ser ut som lämpar sig för forskningssyftet24. Transkriberingen 

gjordes ordagrant och i de avsnitt där inte ljudupptagningen kunnat tydas har detta noterats och i 

och med det legat till grund för analysen.  

 

2.6 Reliabilitet 
Reliabilitet innebär att en upprepning av en mätning ska ge samma resultat.25 Då detta till största 

delen är en kvalitativ studie grundad på intervjuer försvåras upprepandet av studien. Detta då 

intervjuerna i sig var halvstrukturerade och den information som ligger till grund för analys skapats 

under en intervju där två individer, respondent samt intervjuare båda varit delaktiga i skapandet. 

Bidragande till studiens reliabilitet kan dock anses vara den utförligt beskrivna metoden.  

 

3 RESULTAT 
Resultatet baseras på verksamhetsbeskrivningar och ett intervjumaterial26. Verksamheterna 

presenteras nedan var för sig och inleds med en översikt innefattande verksamhetens uppgift, 

organisation, målgrupp samt personalsammansättning. Denna översikt baseras på 

verksamhetsbeskrivningar med undantag i de fall då det anges att uppgifterna framkommit under 

intervjustudien. Det som redovisas därefter är ett urval av information baserat på författarens 

bedömning av vad som är relaterat till unga vuxnas behov av verksamheten. I samband med varje 
 

23 Ibid, s 136-137. 
24 Ibid, s.152 
25 Wallen, s. 67. 
26 Verksamhetsbeskrivningar och bandupptagning med utskrifter från intervjuer, I författarens ägo 
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 verksamhet redovisas verksamhetsbeskrivning samt intervjustudie var för sig. Efter att alla 

verksamheter presenterats återfinns en kategorisering av det redovisade resultatet i gemensamma 

teman. Med utgångspunkt i denna kategorisering av resultatet besvaras sedan studiens två 

frågeställningar. 

 

3.1 Familjeläkarmottagning 
I studerad Verksamhetsberättelse 2003 framkommer följande: 

Mottagningen utgör den naturliga förstahandskontakten för alla hälsoproblem som ej kräver 

sjukhusets resurser. En personlig sjukvård, omvårdnad och rådgivning erbjuds oavsett ålder, 

sjukdom och hälsotillstånd. Tillsammans med samarbetspartners erbjuds en komplett primärvård. 

58 % av de 12785 listade patienterna hade läkarkontakt under 2003. Utöver de listade patienterna 

ansvarade mottagningen för ytterligare 2821 olistade patienter i sitt geografiska område. 923 barn 

var inskrivna på barnavårdscentralen. Antalet patienter i åldern 10-19 var 406 och i åldern 20- 29 

var antalet patienter 1014. I mottagningens ansvarsområde ingick även fyra sjukhemsavdelningar 

vilket innebär 90 sjukhemsplatser och 38 platser på gruppboenden. Följande yrkeskategorier samt 

omfattning på tjänster har funnits på mottagningen: Familjeläkare (6,0 tjänst), ST-läkare (2,0 tjänst, 

nyanställda december 2003), Distriktssköterskor (5,0 tjänst), Barnsjuksköterskor på BVC (1,6 

tjänst), Undersköterskor (4,3 tjänst), Sekreterare (2,4 tjänst).  

 

3.1.1 Verksamhetsbeskrivning 

Diagnospanoramat för 2002 visar att det inte skiljer sig nämnvärt från tidigare år men det noteras att 

andelen psykiska sjukdomar har ökat från år 2001 till 2002. Detta förklaras av ökningen av antalet 

”utmattningsdepressioner” samt nerdragning av psykiatrins resurser. För det ökande antalet 

patienter med psykosocial problematik upplevs det mest akuta behovet vara att ha en kurators 

kompetens knuten direkt till mottagningen. Samarbete mellan olika yrkeskategorier är vitalt och att 

”arbeta gränslöst” och undvika revirtänkande är något som försöks hela tiden.  

 

3.1.2 Intervjustudie 

Respondenten är familjeläkare på mottagningen. I figur 1 nedan återfinns ett antal uttalanden som 

berör; användningen av begreppet unga vuxna inom verksamheten, kollisionen mellan unga 

patienter och vården angående tillgänglighet, att se till hela människan och dess livsmiljö, samt 

betydelsen av att som ung vuxen ha en trygg allmänläkare att vända sig till. 
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•  Åldersmässigt räknar vi upp till 25, kanske 15 till 25 eller någonting sådant. 
• Till skillnad från äldre människor som är pliktstyrda och har väldigt starka värderingar att man ska göra 

rätt för sig så har unga människor idag mycket mera lust, är behovsstyrda. Detta medför ofta en 
kollision mellan patienten och vården då de unga kommer med väldiga krav på exempelvis 
tillgänglighet.  

• Att ha nära och förtroliga relationer till patienterna tror vi är något som skapar trygghet och också 
sänker sjukvårdskostnaderna generellt för samhället. Vårt angreppssätt, dvs. att se till hela människan 
och dess livsmiljö tror vi gör att vi kommer närmare kärnan och orsaken till problemen.  

• Jag tror att det kan ha betydelse för många unga vuxna som är rotlösa idag att ha en trygg allmänläkare 
och vända sig till när det kärvar i livet. Det är många som kommer hit för livskriser och när flickvännen 
har gjort slut och sådana saker. Den här generationen har ju vuxit upp med rätt så mycket gräddfil och 
inte mött några svårigheter och när de kommer så kan det ibland ge väldiga reaktioner. Det är ju först 
när man tvingas hitta nya vägar och komma vidare i svårigheterna som man utvecklas som människa 
och där kanske vi kan ge ett bidrag. Vi har kuratorer som kan ta hand om sådana här samtalskontakter 
som många behöver när dom möter sina första kriser i livet.  

 

Figur 1 Sammanfattning av respondentens uttalanden i redigerad form. 

 
3.2 Allmänpsykiatrisk öppenvårdsmottagning - Teamet för unga 
I studerad informationsbroschyr för hela mottagningen framkommer följande: 

Mottagningens uppdrag är att svara för den psykiatriska specialistvården till den vuxna 

befolkningen i 2 av stadsdelarna i Stockholms Stad. Idag görs årligen ca 12000 besök på 

mottagningen. Den allmänpsykiatriska mottagningen fick sin nuvarande organisation med bland 

annat fyra profilerade specialteam i januari 2002. De fyra teamen är Mottagningsteamet, 

Behandlingsteamet, Rehabilitering och utredningsteamet och Teamet för unga. Målgruppen för 

verksamheten i Teamet för unga är personer mellan 18 och 25 år. I detta team arbetar läkare, 

socionom, psykolog, sjuksköterska samt skötare.  

 

3.2.1 Verksamhetsbeskrivning 

Ett brett utbud av behandlingsalternativ eftersträvas och målsättningen är att kunna erbjuda de olika 

terapiformerna psykodynamisk, kognitiv samt kognitiv beteendeterapeutisk (KBT) psykoterapi. All 

personal träffas regelbundet teamvis för att, utifrån var och ens yrkeskunskaper, ge bästa möjliga 

vård. Verksamheten i Teamet för unga har vuxit fram ur de särskilda behov som ungdomar har. 

Många av ungdomarna i området har en problematik som är nära förbundet med att de är andra 

generationens invandrare. I Teamet för unga finns expertis inom detta område. 

 

3.2.2 Intervjustudie 

Respondenten är skötare samt teamsamordnare för Teamet för unga. I figur 2 nedan återfinns ett 

antal uttalanden som berör; användningen av begreppet unga vuxna inom verksamheten, unga 

vuxnas kunskap om vad de har rätt till, skolhälsovårdens betydelse, att ge snabb hjälp och att 

förebygga, att samarbeta, samt att satsa på unga vuxna. 

 

 

21



• Åldersmässigt 18 och 25. 
• Jag upplever att dagens unga vuxna har mer kunskap om vad de har rätt till via Internet. De frågar mer 

och är mer bestämda samt på något sätt upplever jag dem som mognare. 
• Hade det varit en väl fungerande skolhälsovård så kanske många hade tagits om hand om och inte blivit 

dåliga när de blir 18. 
• Vi ser att det är många unga som ramlar av spåret, som har mycket frågeställningar inför livet, får 

ångest, är oroliga, är nedstämda. Kan man hjälpa dem snabbt, försöka få upp dem på spåret, så att de 
blir samlade, då kanske man förhindrar att de blir kunder inom psykiatrin. Man kanske också kan 
förhindra långvariga psykiatriska problem, så vår tanke var att förebygga väldigt mycket. 

• ”Vi har någon slags generositet att ringer man hit så får man ändå komma hit på bedömning. Vi anser 
att är man 18-19 år och ringer till psykiatrin så har man säkert tagit sats och då skulle det kännas dumt 
och säga att du får vända dig till vårdcentralen, då tror jag att vi missar den personen. Så att den 
generositeten tror jag är större i vårt team än vad den är i dom andra teamen.”   

• Vi försöker att få ett gemensamt språk med socialtjänst, skola, ungdomsmottagningar, primärvård. 
Bland annat diskuterar vi hur vi skall kunna hjälpa den här gruppen och hur vi ska försöka förhindra 
konflikter mellan oss när det gäller att försöka kunna samarbeta på ett bra sätt så att de här unga eller 
ungdomarna kan få den bästa vården.  

• Vi ville satsa på unga vuxna och det kommer ju något direktiv också från landstinget att man ska satsa 
på unga vuxna. Det skulle vara bra om det fanns som arbetar med den här gruppen. 

 

Figur 2 Sammanfattning av respondentens uttalanden i redigerad form. 

 
3.3 Ungdomsmottagning 
I studerade dokument utgjorda av Verksamhetsberättelse 2002 samt Policyprogram för Sveriges 

Ungdomsmottagningar framkommer följande: 

Det övergripande målet för UM är att främja fysisk och psykisk hälsa, stärka ungdomar i 

identitetsutvecklingen så att de kan hantera sin sexualitet samt att förebygga oönskade graviditeter 

och sexuellt överförbara infektioner. Angående UM:s målgrupp står i policyprogrammet att UM 

skall ta emot alla unga kvinnor och män och att den övre åldersgränsen anpassas till de lokala 

behoven och bör ligga mellan 23 och 25. För mottagningen i studien är den övre åldersgränsen 23 

år. I Stadsdelen bor det drygt 45 500 invånare, varav 5600 ungdomar i åldern 12-23. Det finns 5 

högstadieskolor och 4 gymnasier i området. Området har närmare 20 % invandrare och präglas av 

en hel del sociala svårigheter med bl. a missbruk och arbetslöshet. I intervjun framkom att 

mottagningen år 2004 hade ca 4000 besök. Enligt verksamhetsberättelsen 2002 drivs mottagningen 

i samarbete mellan socialtjänsten och primärvården. Kuratorerna är knutna till ungdomssektionen 

på Stadsdelsförvaltningen och den medicinska personalen till Stadsdelens mödravårdscentral. 

Personalsammansättningen bestod år 2002 av barnmorska (1,5 tjänst), kurator (1,5 tjänst) samt 

gynekolog, venerolog, allmänläkare och skötare ett fåtal timmar per vecka. 

 

3.3.1 Verksamhetsbeskrivning 

Den vanligaste besöksorsaken på mottagningen är gynekologiska besvär och/eller oro för STI 

(Sexuelly Transmitted Infections). Graviditetsoro och preventivmedelsrådgivning är andra vanliga 

anledningar. Antalet klamydiafall och graviditeter är höga i området, vilket anges sannolikt vara 

kopplat till de psykosociala svårigheter de uppfattar att många ungdomar har. I policyprogrammet 
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 framgår att UM utifrån lokala förutsättningar och behov samarbetar med andra instanser för att 

skapa ett lokalt nätverk av olika enheter som ungdomar berörs av. Det uttrycks att ungdomsåren är 

en intensiv utvecklingstid, att kriser under denna period är vanligt förekommande samt att detta ger 

möjlighet till växande och därför inte bör sjukförklaras. Vidare står i policyprogrammet att 

omfattande forskning och en rad praktiska exempel på ett övertygande sätt visar att problem kan 

förebyggas genom att bedriva ett brett folkhälsoarbete, vilket kan indelas i hälsofrämjande och 

förebyggande arbete, samt att UM:s arbetssätt omfattar båda dessa nivåer. Grundsynen hos 

personalen utgår ifrån ett salutogent, det vill säga ett hälsofrämjande och icke sjukdomsinriktat, 

perspektiv. Vidare framgår att UM har ett informations- och samhällsansvar där målet är att skapa 

positiva livsvillkor som främjar ungdomars utveckling och hälsa, sprida kunskap om hur ungdomar 

lever och vad strukturella förändringar får för konsekvenser i ungdomsgruppen och att den samlade 

kunskapen på sikt bör utvecklas till ett specialistområde. Viktiga förutsättningar för att alla 

mottagningar skall utvecklas optimalt när det gäller servicenivå och kvalitet är att 

huvudmannaskapet tydliggörs, att det finns en verksamhetschef samt medicinskt ansvarig, att 

personalsammansättningen på mottagningen minst består av en barnmorska med förskrivningsrätt, 

en kurator och/eller psykolog samt en läkare. Det anges även att verksamheten skall vara 

lättillgänglig för ungdomarna. 

 

3.3.2 Intervjustudie 

Respondenten är barnmorska på mottagningen. I figur 3 nedan återfinns ett antal uttalanden som 

berör; användningen av begreppet unga vuxna inom verksamheten, ungdomars förmåga att ta reda 

på vad som finns, tankar om en mottagning för unga vuxna, att du kan komma till mottagningen för 

både kropp och själ, svårighet med att få tid på öppenpsykiatriska mottagningen, samt betydelsen av 

förebyggande arbete. 

• Unga vuxna är för oss mellan 18 och 23. 
• Ungdomarna idag är otroliga på att ta reda på vad som finns. Vi hade 4000 besök förra året.  
• Bland annat har det funderats kring att starta en mottagning som heter unga vuxna där åldersgruppen 

skulle bli 20 till 28 år, vilket då gäller när man har 20 som åldersgräns för ungdomsmottagningarna. 
Anledningen till att man talar om just den gruppen har bland annat att göra med att den stora gruppen 
abortsökande och klamydiafallen ligger i den åldersgruppen. Jag tror också att det pratats mycket om att 
framförallt killar har svårt att hitta någonstans att söka när de är för gamla för ungdomsmottagningen. 
Vi ser ju också här att killarna oftast är lite äldre när de kommer och att de gärna vill komma fast de har 
fyllt 23. 

• Ungdomsmottagningen är ett ställe dit du kan gå för precis allting, både för kroppen och själen.  
• Ungdomarna kan tex. vända sig till öppenpsykiatriska mottagningen men det är jättesvårt att få tid. 
• I policydokumentet står det att vi skall förebygga ohälsa. Sen är ju det fruktansvärt svårt men just vad 

det gäller att förebygga sjukdomar så tror jag att det kan göras ännu bättre. På mitten av 70-talet då 
HIV-kampanjen kördes var det lugnt en period. Nu är det en ny generation och de var inte med på den 
tiden, några av dem var ju inte ens födda. Så det kan inte ha gett utslag.  

• Förebyggande arbete är svårt att mäta, men du tjänar på det. Jag tycker att man skall satsa mer på 
ungdomsmottagningar då det är ett arbete som sparar en väldig massa pengar. 

Figur 3 Sammanfattning av respondentens uttalanden i redigerad form 
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3.4 Studenthälsan  

I studerade dokument utgjorda av verksamhetsbeskrivning 2003 samt verksamhetsplan 2005 

framkommer följande: 

Studenthälsan i Stockholm är en hälso- och sjukvårdsenhet med uppgift att bedriva 

företagshälsovård för ca 50 000 av Stockholms universitets- och högskolestudenter. Verksamheten 

skall komplettera landstingsdriven öppenvård. From 030701 har Stockholms universitet ensamt 

ansvaret för verksamheten, medan tidigare anslutna högskolor har erbjudits att sluta avtal om 

studenthälsovård från år 2004. Antalet besök år 2003 var totalt 2135. Fördelningen på olika 

yrkesgrupper var följande: läkare soma 150, socionom/psykolog 1485 och företagssköterska 500. 

Anställda vid Studenthälsan (vid budgetårets början) var följande: Verksamhetschef/läkare (1,0 

tjänst), företagssköterska/distriktssköterska, (2,5 tjänst varav tjänstledig för att prova annat arbete 

1.0), psykologer/socionomer (4,0 tjänst), läkarsekreterare (1,75 tjänst).  

 

3.4.1 Verksamhetsbeskrivning 

Verksamhetens syfte är att vara problemfångare i studiemiljön, att genom medicinska och 

psykologiska insatser i studiemiljön öka möjligheten för studenterna att genomföra sina studier. 

 

3.4.2 Intervjustudie 

Respondenten är företagssköterska på Studenthälsan. I figur 4 nedan återfinns ett antal uttalanden 

som berör; användningen av begreppet unga vuxna inom verksamheten, att unga vuxna är vakna på 

att söka kontakt, att vara ung vuxen, hur lite som kan behövas för att vara tillbaka på banan, 

betydelsen av både egenvård och mentala biten,  att vara mottaglig för information, samt svårighet 

med att på annat håll få en samtalskontakt. 

• De som söker oss ligger mest ifrån åldern 22 till 30-35, så det menar vi är unga vuxna om man tänker 
åldersmässigt. 

• Studenter idag, unga vuxna idag är mycket mera vakna tycker vi på att söka kontakt om man känner att 
man inte mår så bra. 

• Det är ju också en period i livet där det händer mycket, man skall t.ex. stå på egna ben, man ska fatta 
egna beslut, man har ingen och rådfråga direkt. Så det är många saker som ställs på sin spets, att vara 
ung och vara vuxen. Man skall plötsligt kunna ha en egen åsikt om saker och ting, man skall kunna 
känna att man är någonstans förankrad, det här är jag, det här står jag för och det är inte så säkert att 
man är. Kanske man har någon skörhet med sig i bagaget och känner att det här gick inte så bra som jag 
hade tänkt och man kan lätt börja tvivla på sig själv. Och det här är ju också i begreppet ung vuxen. Så 
stort beroende också på vem man är som person och vilka verktyg man har med sig i bagaget, hur 
duktig är jag på att sätta gränser, hur duktig är jag på att kunna stå för den jag är och våga ta plats i livet 
och hela den här biten.  

• Att fråga sig om det här är det som jag hade tänkt, är en väldigt normal och vanlig frågeställning hos 
studenter oavsett om det handlar om studenter som börjar på högskolan, är mitt i utbildningen eller som 
är på väg att ta examen.  

• Så att vår erfarenhet är att det är tufft att vara student idag av många olika orsaker, inte bara det rent 
praktiska men också att det är svårt att veta vad man vill senare i livet. Nu har ju studenterna hela 
världen som sitt arbetsfält. 

• Det är en väldigt rolig målgrupp vi på studenthälsan jobbar gentemot. Det är en frisk målgrupp, den 
resursstarkaste vi har. Den har själv otroligt mycket egna resurser och ibland behövs det så lite för att 
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man skall vara tillbaka på banan igen.  
• Ett av våra huvudbudskap är att det går att ta kontakt med oss utan att jag själv tycker att jag är sjuk, 

utan jag kanske bara har en enkel fundering, exempelvis ur det psykologiska perspektivet. Det här 
känner jag när jag gör så här, vad handlar det om, varför blir det så? 

• Det vi kan göra är att påpeka och lägga på bordet att så här ser din egenvård ut, det är det mest basala, 
sen också det här med det mentala, den psykologiska biten, att inte alla gånger vara så hård mot sig 
själv, utan det jag presterar är gott nog.  

• ”Så att ibland kan det också vara så att sådan här typ av information kanske för stunden går in där och 
så går den snabbt ut där igen men man kanske kommer till en punkt att aha, varför känner jag så här nu 
när jag har kommit till mitten av terminen eller i slutet av sin utbildning, var det inte någon från 
studenthälsan som sa någonting om det här, ja just det jag, hm, jag kanske skulle, vad var det där, var 
fanns studenthälsan och så börjar man nysta, men då är man där. För då har man också fångat det, för då 
känner man av det själv. Det är inte så lätt att komma ut med sådan här information till en ny student 
som börjar första gången och som tycker att hela världen är ju öppen och komma här och prata om 
stress, vad är det. Så att man behöver också bli lite varm i kläderna som student också innan man kan ta 
emot ett sådant här budskap.” 

• När vi hänvisar studenten vidare till vårt uppbyggda kontaktnät utanför hälsan så försöker vi säga åt 
dom att vara tydliga i telefonen, tala om precis hur det är, det du beskriver, så att man också kan sätta 
fingret på det. Därför att har man inte jobbat med studenter och den här unga målgruppen då vet man 
inte alltid vad det är som rör sig i skallen. Det kan vara något enkelt som man gått och funderat över 
väldigt länge men man har inte vågat lägga det på bordet. Jag tror dock att det kan vara svårare att få en 
samtalskontakt därför att man måste definiera problemet mycket tydligare 

 

Figur 4 Sammanfattning av respondentens uttalanden i redigerad form 

 

3.5 Studievägledning 
I studerat dokument ”Verksamhet och mål för arbetet vid Studentbyrån 2005” framkommer 

följande: 

Studentbyråns verksamhet skall ge studenten bästa möjliga service med inriktning mot de av 

statsmakterna och universitetet centralt fastställda målen och handlingsprogrammen. Studentbyrån 

är samtidigt en stödfunktion och ett serviceorgan till institutioner och fakulteter. 

Studievägledningen och breddad rekrytering är en av de olika ”löpande” verksamheterna inom 

Studentbyrån. Den viktigaste uppgiften för studievägledningen är att täcka behovet av professionell 

information och vägledning om studier och arbetsmarknad för studenter och presumtiva studenter 

med både svensk och utländsk utbildningsbakgrund. I intervjun framkom att det finns nio personer 

anställda men att alla inte arbetar heltid. 

 

3.5.1 Verksamhetsbeskrivning 

”Studievägledningen har ett särskilt ansvar för de åtgärder som finns i handlingsprogrammet för 

breddad rekrytering. Enligt detta program skall universitetet verka för att bredda rekryteringen och 

motverka den sociala snedrekryteringen till universitetet.” 
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3.5.2 Intervjustudie  
Respondenten är chef samt studievägledare på studievägledningen. I figur 5 nedan återfinns ett antal 

uttalanden som berör; användningen av begreppet unga vuxna inom verksamheten, konsekvenser av 

internationalisering, svårigheten i att nå unga vuxna, samt betydelsen av att välkomna nya studenter. 

• Den övre gränsen för unga vuxna skulle jag nog säga ligger mellan 23 och 25. 
• I samband med att många studenter kom från olika länder och hade olika språk och olika utbildningar blev det 

bättre och slå ihop oss som arbetade med att vägleda studenterna eftersom det innebär att alla som arbetar med 
vägledning nu kan svara på alla typer av frågor.  

• Vi försöker i olika sammanhang nå unga vuxna som har lämnat universiteten och det är väl den svåraste 
gruppen att nå. Där kan man tänka sig att arbetsförmedlingarna kan ha en roll men det beror på konjunkturen. 
Är konjunkturen bra så finns det inga unga vuxna där och är konjunkturen dålig så finns det många av alla 
kategorier där. För några år sedan så fanns det aldrig någon svensk student över huvud taget som vänt sig till 
en arbetsförmedling. Det var bara de med utländsk förutbildning som trodde att det var ett måste, men nu går 
alla på arbetsförmedlingen eftersom ingen kommer undan om den är utan jobb.  

• Till sökmässan inför den 15 april lockas många unga vuxna som är svåra att nå, för går man inte på gymnasiet 
eller man har slutat gymnasiet så är man svår att nå, man vet inte mycket om den gruppen. 

• När nya studenter hälsas välkomna till universitetet ingår det lite information om kulturella skillnader både när 
det gäller utbildning och när det gäller det som påverkar en person när man byter land eller byter miljö över 
huvud taget. Det är lite sådana här saker som man tycker verka vara helt ovidkommande men det är ganska så 
viktigt, det påverkar otroligt mycket hur man mår som människa, hur man uppfattar saker och ting. På 
välkomstdagen som är en dag, eller en eftermiddag är kårföreningarna med. Det är alla vi som jobbar med 
studenterna som stöd, SSIF, vägledning, studenthälsan, arbetsforum, studier utomlands. De nya studenterna 
kan på välkomstdagen få en uppfattning om vad vi arbetar med och de kan fråga vidare senare eller komma 
igen nästa termin när de har sett att det här finns. Kåren som medverkar säger att det är uppskattat, att både de 
nya studenterna och de gamla som redan har läst under en eller två terminer kommer eftersom att när de 
började hade de inte tid. Jag tror att vi sedan vi började på 80-talet har förstått att det är viktigt att man 
välkomnas, sen om det är några timmar eller några dagar det spelar inte så stor roll utan det viktiga är att det 
riktar sig till mig som ny student.  

Figur 5 Sammanfattning av respondentens uttalanden i redigerad form 

 
3.6 Studentprästerna 
I studerade dokument utgjorda av Budget 2003 samt Främjande framtid- En beskrivning av stiftets 

uppgift att utveckla församlingsarbetet framkommer följande: 

Ett av arbetslagen inom Stockholms stift är arbetslaget för universitets- och högskolearbete. 

Högskolearbetslagets mål är ytterst att göra Jesus Kristus känd som världens frälsare och att fungera 

som en brygga mellan kyrkan och högskolan. Målgruppen är studenter, lärare och övrig personal på 

Stockholms Universitet- och högskolor. Arbetslaget består av fyra stiftsadjunkturer på heltid. I 

dokumentet Främjande framtid står att studentprästerna i Stockholms stift har ett fungerande 

ekumeniskt samarbete och kunskapsutbyte med Svenska baptistsamfundet, Svenska 

Missionskyrkan och Stockholms katolska stift.  

 

3.6.1 Verksamhetsbeskrivning 

En undersökning av högskoleverket genomförd vid sekelskiftet visade att studenter som grupp inte 

är homogen såtillvida att det finns stora skillnader i ålder, bakgrund, social situation och 

förutsättningar för att studera. Det har uppmärksammats att olika former av samarbete med enskilda 
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 eller grupper på högskolorna har fungerat bättre än när arbetslaget har gjort saker ”på egen hand”. 

På så vis ökas legitimiteten och det ges en naturlig plattform att verka utifrån.  

 

3.6.2 Intervjustudie 

Respondenten är studentpräst samt teamsamordnare. I figur 6 nedan återfinns ett antal uttalanden 

som berör; användningen av begreppet unga vuxna inom verksamheten, vad som karakteriserar en 

ung vuxen, diskussioner om gruppen i politiska sammanhang, helhetssyn på hälsa, att det oftast inte 

rör sig om en religiös problematik, att finnas till hands, tillgång till själavårdssamtal respektive 

svårighet och kostnad till samtal i andra sammanhang, samt att vetskapen om studentprästerna 

finns. 

• Vår vanligaste kategori är omkring 25 år. Våra unga vuxna är 20-25. Förenklat kan man säga att man tillhör 
kyrkans unga tills man är 20 ungefär och sedan tar vi vid. 

• I vårt arbete är en ung vuxen någon som går på universitetet för första gången i sitt liv, har flyttat hemifrån, bor 
i studentrum, eller möjligtvis egen lägenhet eller andra hand, snarare andra hand i så fall, som lever på ett 
studielån, har ekonomiska svårigheter, som oftast har en ganska stor press på sig att lyckas med sina studier, 
som bor här i Stockholm eller har flyttat hit till Stockholm. 

• Unga vuxna har diskuterats i politiska sammanhang. Den ekonomiska biten hur det står till, att det är en 
väljargrupp som är viktig och att gruppen är utsatt för näringslivets krafter, det dåliga näringslivet vill säga 
med reklamen och sådana här saker. Det är ju en rätt utsatt grupp i och med att den fortfarande mejslar sin 
identitet. 

• Kroppslig hälsa, själslig hälsa, psykisk hälsa och så har du helheten. Jag tror som i samhället i övrigt så börjar 
man förstå och integrera hälsa. Kropp, själ, ande, en gammal kristen, eller allmän religiös indelning om att må 
bra för ena delen och sen är det faktiskt en fullständig helhet så att säga. Den kristna uppfattningen är ju 
kroppen och själen, det är väldigt viktigt att det så att säga fungerar. 

• Jag personligen är mera arbetsmässigt, teknik och metod så kan jag jobba med människans personlighet och 
jobba med själen, jag är inte lika bra på hur man förhåller sig till kroppen, förutom att jag vet att det är viktigt 
att sova och äta på ett visst sätt. 

• Den generella bilden av de unga vuxna studenterna är att det sällan är en religiös problematik utan det är så 
kallat vanliga problem, livets vanliga besvärligheter, relationer, ja allt det här som är komplext. 

• Konkret så kan vi hjälpa människor, vara till hands. Om en människa i nöd kommer och vill ha ett samtal är 
inte den första frågan man ställer, är du student eller inte. 

• Vi är mycket av en brandkårsstyrka här i Stockholm stift, vi är på något sätt alltid på gång.  
• Jag tror att det finns en viss ökning av folk som förstår att ett själavårdssamtal inte behöver vara ett samtal som 

så att säga leder till bikt. Det handlar inte om att man måste sitta i en biktstol utan det handlar om att man helt 
enkelt pratar med en medmänniska och det tror jag också att en del faktiskt känner, att man vill ha ett samtal, 
att man vill prata med en medmänniska. I dessa tider är det svårt att få tider till sådant och dels är det en 
väldigt stor kostnad. Jag tror att det är generellt i svenska kyrkan, att vi är tämligen kompetenta medmänniskor, 
tämligen kompetenta lyssnare och att vi faktiskt är gratis. Det är rätt unikt faktiskt i vårt samhälle att det inte är 
någon kostnad. 

• De vet faktiskt om oss mer än vad vi tror ibland. Till exempel kan våra retreater vara överfulla och vi vet inte 
hur det går till ibland.  

Figur 6 Sammanfattning av respondentens uttalanden i redigerad form 
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3.7 Kategorisering av resultat  

Med utgångspunkt i redovisat resultat har en kategorisering i gemensamma teman gjorts enligt 

nedan. Denna sammanställning ligger sedan till grund för besvarande av studiens frågeställningar 

under rubrik 3.8. Besvarandet av frågeställningen Vad är unga vuxna? tar sin utgångspunkt i temat 

”Unga vuxna”. Besvarandet av frågeställningen Vilka är unga vuxnas behov av verksamheterna 

utifrån personalens perspektiv? tar sin utgångspunkt i temana ”Övergripande om tillgång till 

stödjande verksamhet” samt ”Betydelsefull verksamhet”. 

a) Unga vuxna  

- Begreppet   

- Karaktär  

b) Övergripande om tillgång till stödjande verksamhet 

c) Betydelsefull verksamhet 

- Helhetssyn 

- Snabba insatser och förebyggande arbete  

- Anpassa verksamhet efter målgruppens förutsättningar  

- Anpassa kompetens genom internt samt externt samarbete 

 

Texten nedan ska läsas så att ett uttalande som hänvisar till en verksamhet förstås som 

respondentens uttalande. Detta hänvisningssystem har valts för att undvika långa formuleringar i 

form av exempelvis ”respondenten på verksamheten nämner”. I de fall information kommer från 

verksamhetsbeskrivningar anges det i texten.  

 

3.7.1 Unga vuxna 

Begreppet 

Av intervjuerna framkommer att begreppet unga vuxna inom de olika verksamheterna används på 

följande sätt. Verksamheter vars målgrupp faller inom ett strikt åldersspann avgränsar begreppet 

utifrån dessa ramar. Detta är fallet vad gället Teamet för unga samt ungdomsmottagningen vilka 

anger åldersspannet på unga vuxna till 18-25 år respektive 18-23 år. Övriga verksamheter nämner 

ingen strikt definiering eller avgränsning av begreppet men följande framkommer: Studentprästerna 

nämner att deras unga vuxna är 20-25 år, då det förenklat kan sägas att verksamheten tar vid efter 

kyrkans unga som man tillhör tills det att man är 20 år. Familjeläkarmottagningen nämner 15-25 år 

och Studievägledningen uttrycker att den övre gränsen ligger mellan 23 och 25. Studenthälsan 

nämner att de som söker mest är i åldern 22 till 30-35 och att det åldersmässigt är unga vuxna för 

dem.  
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 Ovanstående visar på att användningen av begreppet unga vuxna skiljer sig mellan de olika 

verksamheterna.   

 

Karaktär 

Att kriser är en del av människans utveckling som ger möjlighet till växande tas upp i 

ungdomsmottagningens verksamhetsbeskrivning samt av familjeläkarmottagningen. Att unga vuxna 

är en rätt så utsatt grupp av den anledning att den fortfarande mejslar sin identitet nämns av 

studentprästerna. Att unga vuxna är olika förberedda för perioden som ung vuxen utrycks av två 

verksamheter på följande två olika sätt. Familjeläkarmottagningen nämner att väldiga reaktioner 

ibland kan uppstå när de unga möter svårigheter och att detta kan vara en följd av att den här 

generationen har vuxit upp med rätt så mycket gräddfil och inte mött några svårigheter tidigare. 

Studenthälsan uttrycker det som att det som ung vuxen är många saker som ställs på sin spets och 

att det är olika vilka verktyg man har med sig i bagaget, exempelvis kanske man har någon skörhet 

med sig och känner att det här inte gick så bra som man hade tänkt. 

 

Att tiden som ung vuxen karakteriseras av att göra val speglas av bland annat studievägledningen 

och studenthälsan. Såväl val av studier, arbete, samt geografisk plats nämns, exempelvis uttrycker 

studenthälsan att de unga vuxna nu har hela världen som sitt arbetsfält.  

 

I verksamhetsbeskrivningarna för studentprästerna samt studievägledningen framgår att en 

medvetenhet om studenterna som grupp föreligger. Den uttrycks å ena sidan enligt en undersökning 

presenterad i studentprästernas verksamhetsbeskrivning vara en icke homogen grupp, å andra sidan 

så framgår av studievägledningens verksamhetsbeskrivning att ett program startats för att bredda 

rekryteringen och motverka snedrekrytering till universitetet.  

 

Av intervjuerna framkommer att; unga människor ställer krav på vården på tillgänglighet, att killar 

gärna kommer till ungdomsmottagningen trots att de passerat övre åldersgränsen, att unga vuxna 

gör egenanmälan till Teamet för unga samt att studentprästernas retreater ibland är överfulla. Vidare 

framkommer att unga vuxna i jämförelse med unga vuxna förr av Teamet för unga upplevs ha 

kunskap om vad de har rätt till via Internet, frågan mer samt är mer bestämda. Att studenter, unga 

vuxna är mer vakna på att söka kontakt om de känner att de inte mår så bra nämns av studenthälsan.  

 

Ovanstående tyder på att en skillnad mellan olika unga vuxna är vilka redskap de har med sig i 

bagaget, vilka förutsättningar de har att förhålla sig till det som framkommer vara centralt för tiden 
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 som ung vuxen såsom de kriser som anses vara en naturlig del av utvecklingen samt de val som 

ska göras. Vidare visar ovanstående på att unga vuxna vänder sig till verksamheterna. 

 

3.7.2 Övergripande om tillgång till stödjande verksamhet 

Svårigheten för unga vuxna att få en samtalstid tas upp av flera. Exempel på detta är att 

Studentprästerna nämner att det på annat håll generellt är svårt att få tid för samtal och att det 

innebär en stor kostnad samt att ungdomsmottagningen nämner svårigheten med att få tid på en 

öppenpsykiatrisk mottagning. I jämförelse med hos den egna verksamheten tror studenthälsan att 

det på annat håll kan vara svårare att få en samtalskontakt därför att man måste definiera problemet 

mycket tydligare.  

 

Konsekvenser av nerdragningar inom olika områden i samhället berörs i flera intervjuer. Teamet för 

unga nämner att många av de som blir dåliga när de är 18 år kanske inte hade behövt bli det om de 

tagits om hand av en väl fungerande skolhälsovård. I familjeläkarmottagningens 

verksamhetsbeskrivning kopplas det ökade antalet psykiska sjukdomar bland mottagningens 

diagnoser till nerdragningen av psykiatrins resurser. I samband med att respondenten för 

ungdomsmottagningen uttrycker att hon tror att förebyggandet av sjukdomar kan göras ännu bättre 

nämndes den HIV-kampanj som kördes under mitten av 70-talet. Den gjorde att det var lugnt ett tag 

men då det nu är en ny generation som inte tagit del av den kampanjen så kan den inte förväntas ge 

utslag.  

 

Landstingets intresse för gruppen unga vuxna kom upp i två av intervjuerna. Teamet för unga 

nämnde att det kommer någon form av direktiv från landstinget att man ska satsa på unga vuxna 

och av ungdomsmottagningen framkom att det inom landstinget talas om att starta en mottagning 

som heter unga vuxna för åldersgruppen 20-28 år. 

 

Ovanstående tyder på att det finns en medvetenhet om att det föreligger svårigheter att som ung 

vuxen få en samtalskontakt samt de konsekvenser nerdragningar av samhällets stöd kan få. Vidare 

tyder ovanstående på att landstinget uppfattar unga vuxna som en intressant grupp. 

 

3.7.3 Betydelsefull verksamhet 

Helhetssyn 

Helhetssyn är ett ämne som berörs i alla intervjuer. Familjeläkarmottagningen uttrycker att de tror 

sig komma närmare kärnan till problemet genom att se till hela människan och dess livsmiljö, 

ungdomsmottagningen påpekar att det är ett ställe dit du kan vända dig för precis allting, både för 
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 kroppen och själen och studentprästerna nämner att kropp, själ, ande är en gammal allmänreligiös 

indelning. Studievägledningen väver in helheten genom att det i välkomnandet av nya studenter 

ingår information om kulturella skillnader när det gäller utbildning och vad som påverkar när man 

byter miljö. Studenthälsan påpekar att om man inte har jobbat med målgruppen studenter vet man 

inte alltid vad det är som rör sig i skallen. I verksamhetsbeskrivningen för Teamet för unga 

framkommer att deras verksamhet har vuxit fram ur de särskilda behov som ungdomar har. I 

samband med att intervjun med Teamet för unga berörde samarbete med andra framkom att de 

tillsammans med sina samarbetspartners försöker få ett gemensamt språk, att de diskuterar hur de 

ska kunna hjälpa sin målgrupp och förhindra konflikter dem emellan.  

 

Ovanstående tyder på att helhetssyn är något som är betydelsefullt i verksamheternas arbete. 

 

Snabba insatser och förebyggande arbete 

Såväl studenthälsan som Teamet för unga påpekar att snabba insatser är viktigt och uttrycker 

betydelsen av att försöka få upp personerna på banan/spåret igen. Studenthälsans huvudbudskap är 

att det går att ta kontakt med dem utan att man själv anser sig sjuk. Vidare tillägger de att det är en 

frisk målgrupp, att det är den resursstarkaste som finns. Betydelsen av att de som tar kontakt med 

verksamheten tas på allvar framkommer även av följande citat från Teamet för unga. ”Vi anser att 

är man 18-19 år och ringer till psykiatrin så har man säkert tagit sats och då skulle det kännas dumt 

och säga att du får vända dig till vårdcentralen, då tror jag att vi missar den personen”. Med 

avseende på snabb hjälp kan även nämnas att studentprästerna uttrycker att de kan hjälpa 

människor, vara till hands, samt att de är mycket av en brandkårsstyrka i Stockholms stift på så vis 

att de alltid är på gång. Familjeläkarmottagningen nämner att de tror att det kan ha betydelse för 

många unga vuxna som är rotlösa idag att ha en trygg allmänläkare att vända sig till när det kärvar i 

livet samt att det där finns kuratorer som kan ta hand om sådana samtalskontakter som många 

behöver när de möter sina första kriser i livet. I ungdomsmottagningens verksamhetsbeskrivning 

nämns att problem kan förebyggas genom att bedriva ett brett folkhälsoarbete, vilket kan indelas i 

hälsofrämjande och förebyggande arbete och att UM:s arbetssätt omfattar båda dessa nivåer. Vidare 

nämns att grundsynen hos personalen på UM utgår ifrån ett salutogent, dvs. ett hälsofrämjande och 

icke sjukdomsinriktat perspektiv.  

 

Ovanstående tyder på att snabba insatser och förebyggande arbete är något som är betydelsefullt i 

verksamheternas arbete. Även betydelsen av hälsofrämjande arbete nämns. 
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Anpassa verksamhet efter målgruppens förutsättningar  
Under intervjun med studenthälsan berördes frågan om huruvida deras verksamhet omfattar att lära 

nytillkomna studenter verktyg för att hantera stress. Citatet nedan speglar studenthälsans 

uppfattning om hur information vid ett tillfälle kan komma att vara till hjälp senare, när tiden är 

mogen. Detta nämns även av studievägledningen vara något centralt för utformandet av 

välkomstdagen för nya studenter så till vida att studenterna ges möjlighet att se, fråga vidare eller 

komma igen senare eller nästa termin.  

 

”Så att ibland kan det också vara så att sådan här typ av information kanske för stunden går in där 

och så går den snabbt ut där igen men man kanske kommer till en punkt att aha, varför känner jag så 

här nu när jag har kommit till mitten av terminen eller i slutet av sin utbildning, var det inte någon 

från studenthälsan som sa någonting om det här, ja just det jag, hm, jag kanske skulle, vad var det 

där, var fanns studenthälsan och så börjar man nysta, men då är man där. För då har man också 

fångat det, för då känner man av det själv. Det är inte så lätt att komma ut med sådan här 

information till en ny student som börjar första gången och som tycker att hela världen är ju öppen 

och komma här och prata om stress, vad är det. Så att man behöver också bli lite varm i kläderna 

som student också innan man kan ta emot ett sådant här budskap.” 

 

Ovanstående tyder på att utformning av verksamheten efter målgruppens förutsättningar att ta till 

sig ett visst budskap är något som är betydelsefullt. 

 

Anpassa kompetens genom internt samt extern samarbete  

Att internt samarbete bidrar till att verksamhetens kompetens anpassas efter målgruppen speglas av 

följande information hämtad från verksamhetsbeskrivningar. Strävan efter att arbeta gränslöst inom 

familjeläkarmottagningen, att arbeta i team i Teamet för unga samt att ett kriterium för att få kalla 

sig ungdomsmottagning är att flera olika kompetenser finns representerade. Att extern samarbete 

bidrar till att anpassa kompetensen till målgruppen speglas av följande information; det upplevda 

behovet av att knyta en kuratorskompetens till familjeläkarmottagningen, UM:s informationsansvar, 

samt studentprästernas samarbete med andra aktörer för ökad legitimitet. 

 

Ovanstående tyder på att såväl internt som externt samarbete är betydelsefullt i verksamheternas 

strävan efter att anpassa kompetensen efter målgruppens behov. 
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3.8 Besvarande av frågeställningar  

Nedan söks svar på studiens två frågeställningar utifrån den presenterade kategoriseringen av 

resultatet i gemensamma teman. 

  

1. Vad är unga vuxna? 

I temat ”Unga vuxna” framkom att användningen av begreppet unga vuxna inom de olika 

verksamheterna skiljer sig. Angående karaktären på unga vuxna framkom att resultatet tyder på att 

en skillnad mellan olika unga vuxna är vilka redskap de har med sig i bagaget, vilka förutsättningar 

de har att förhålla sig till det som framkommer vara centralt för tiden som ung vuxen såsom de 

kriser som anses vara en naturlig del av utvecklingen samt de val som ska göras. Vidare framkom 

att unga vuxna vänder sig till verksamheterna. 

 

Resultatet i denna studie visar att det idag inte finns en allmängiltig definition av begreppet unga 

vuxna inom verksamheterna, varken utifrån en uppdelning i ålder eller karaktär. 

 

2. Vilka är unga vuxnas behov av verksamheterna utifrån personalens perspektiv? 

I temat ”Övergripande om tillgången till stödjande verksamheter” framkom att resultatet tyder på att 

det finns en medvetenhet om att det föreligger svårigheter att som ung vuxen få en samtalskontakt 

samt de konsekvenser nerdragningar av samhällets stöd kan få. Vidare tyder resultatet på att 

landstinget uppfattar unga vuxna som en intressant grupp. I temat ”Betydelsefull verksamhet” 

framkom att resultatet tyder på att personalen upplever att betydelsefullt i deras verksamheters 

arbete är följande: att ha en helhetssyn, att göra snabba insatser och bedriva förebyggande arbete, att 

anpassa verksamhetens utformning efter målgruppens förutsättningar samt att anpassa kompetensen 

efter målgruppens behov genom såväl internt som externt samarbete. Resultatet från ovanstående 

två teman tyder på att unga vuxnas tillgång till stödjande verksamheter idag är begränsad samt att 

personalen upplever att deras verksamhets utformning är betydelsefull för unga vuxna.  

 

Resultatet i denna studie tyder på att unga vuxnas behov av verksamheterna utifrån personalens 

perspektiv består i att ha tillgång till en verksamhet:  

- som har en helhetssyn 

- där de kan få snabb hjälp samt få ta del av förebyggande arbete 

- som är anpassad efter deras förutsättningar 

- där kompetensen är anpassad efter deras behov 
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4 DISKUSSION  

I den följande diskussionen jämförs denna studies resultat med vad som presenterats under 

bakgrund samt forskningsläge. Vidare diskuteras aspekter såsom resultatets tillförlitlighet samt 

generaliserbarhet. Avslutningsvis berörs förslag till framtida forskning. 

 

4.1 Jämförelse med tidigare studier 
Att det idag inte finns en allmängiltig definition av begreppet unga vuxna inom verksamheterna, 

varken utifrån en uppdelning i ålder eller karaktär överensstämmer med den diskrepans som råder i 

användningen av begreppet bland de forskare inom utvecklingspsykologin som presenterats under 

forskningsläge.  

 

Att unga vuxnas behov av verksamheterna utifrån personalens perspektiv består i att ha tillgång till 

en verksamhet: som har en helhetssyn, där de kan få snabb hjälp samt få ta del av förebyggande 

arbete, som är anpassad efter deras förutsättningar samt där kompetensen är anpassad efter deras 

behov överensstämmer i stor utsträckning med vad som framkommer i de rapporter som presenteras 

under forskningsläge. Exempelvis nämns i Socialstyrelsens rapport att det föreligger en svårighet 

för ungdomar att definiera problem och veta var de ska vända sig samt att ungdomarna behöver 

kunna söka hjälp för en ”bagatell”, och möta en behandlare som är inställd på att se och höra att det 

kan finnas fler problem. Vidare uttrycks att det behövs verksamheter där arbete bedrivs på 

ungdomars villkor, till exempel i form av ungdomscentraler - med medicinsk, psykiatrisk, 

psykologisk och social kompetens, med en anpassad metodik. I Gunnel Jacobssons avhandling 

uttrycks att det inom psykiatrin är av stor betydelse att inte ha ett krav på diagnos för att få tillgång 

till finansierad psykiatri såsom det är i Sverige idag. Vidare nämns att upprättandet av hjälp- och 

rådcentra för unga vuxna utanför psykiatrin kan ge möjlighet till att få hjälp utan att skapa sig en 

självbild av att ha en psykiatrisk störning.  

 

Betydelsen av att anpassa verksamheten samt kompetensen efter målgruppen berörs i rapporten 

Åtgärder för att stärka barnkompetensen inom hälso- och sjukvård.  Här framkommer bland annat 

att det är lätt att personer faller mellan BUP (Barn och ungdomspsykiatrin) och vuxenpsykiatrin. 

Angående kompetensen så nämns att ungdomskompetensen är god på ungdomsmottagningar men 

att det är av stor vikt att barn och ungdomskompetensen stärks inom alla andra verksamheter som 

målgruppen vänder sig till. Att det finns ett behov av att öka kompetensen inom primärvården samt 

psykiatrin framgår även av att de två projekten på psykoterapiinstitutet vid Stockholms läns 

landsting initierats. Huruvida relevant kompetens återfinns inom de undersökta verksamheterna 

framgår inte av denna studie. Däremot visar ovanstående på att denna studies resultat, vilket tyder 
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 på att unga vuxnas behov av verksamheterna innefattar att kompetensen är anpassad efter deras 

behov, överensstämmer med vad som uttrycks i rapporten Åtgärder för att stärka barnkompetensen 

inom hälso- och sjukvård.   

 

I hälso- och sjukvårdslagen som presenterades i bakgrunden anges att ”Målet för hälso- och 

sjukvården är en god hälsa och en vård på lika villkor för hela befolkningen.” Med tanke på att 

resultatet i denna studie tyder på att unga vuxna har behov av att ha tillgång till stödjande 

verksamheter kan det anses av intresse att fråga sig huruvida alla unga vuxna inom Sveriges gränser 

har tillgång till en vård på lika villkor. Här nedan presenteras ett antal retoriska frågor relaterade till 

detta. De verksamheter som ingår i denna studie är geografiskt förlagda till en storstad. Har unga 

vuxna boendes på annan ort tillgång till samma typ av verksamheter? Studenthälsan är endast 

tillgänglig för studenter vid universitet/högskolor anslutna till den. Har övriga unga vuxna tillgång 

till liknande verksamhet? Till Teamet för unga kan de unga vuxna som omfattas av mottagningens 

upptagningsområde vända sig för att få tillgång till en verksamhet anpassad efter deras behov. Har 

andra unga vuxna tillgång till liknande verksamhet?  

 

Angående vilka redskap unga vuxna har med sig i bagaget presenterades i samband med 

kategoriseringen av resultat, familjeläkarmottagningens samt studenthälsans uttalanden. 

Familjeläkarmottagningen nämnde att en anledning till att det kan vara svårt att möta kriser är att 

man tidigare inte har stött på några svårigheter medan studenthälsan nämnde att det inte alltid är så 

lätt att möta de förändringar som det innebär att börja studera, att man kanske har någon skörhet 

med sig i bagaget. Detta skulle kunna tolkas som att såväl en problemfri uppväxt i innerstaden, 

(vilket är familjeläkarmottagningens geografiska upptagningsområde) som en icke sådan utan att 

definiera uppväxtort kan medföra svårigheter för unga vuxna. Att studera vilka förhållanden som 

bidrar till en god förmåga att som ung vuxen förhålla sig till nya situationer anser författaren vara 

av intresse för vidare forskning.  

 

I resultatet framkom uttalanden som tyder på att landstinget uppfattar unga vuxna som en intressant 

grupp, att det exempelvis talas om att starta en mottagning för unga vuxna. Detta skulle kunna 

tolkas som att landstinget, i likhet med de undersökta verksamheterna upplever att det finns ett 

behov av en mottagning anpassad efter målgruppen. Om så är fallet finner författaren att det hos 

landstinget bör finnas ett intresse av att ta del av den kunskap och erfarenhet som finns hos 

personalen på de idag befintliga verksamheterna som arbetar med unga vuxna. Då det är den 

kunskap och erfarenhet som speglas i denna studie torde det därför vara av intresse för landstinget 

att ta del av denna studie. 

35



4.2 Tillförlitlighet och generaliserbarhet  

Jämförelsen ovan visar på en god överensstämmelse mellan denna och andra studier vad beträffar 

den undersökta målgruppens behov av verksamheterna. Frågan är hur denna överensstämmelse ska 

tolkas? Å ena sidan skulle överensstämmelsen kunna vara en följd av att författaren gjort ett 

omedvetet skevt urval av tidigare studier eller att en felaktig tolkning gjorts av såväl de studier som 

presenterats under forskningsläge som av den egna studien. En felaktig tolkning skulle exempelvis 

kunna vara att de aspekter som överensstämmer betonats. För att bedöma denna studies 

tillförlitlighet bör som nämnts i metodens validitetsdel även has i åtanke att respondenterna kan 

tänkas ha ett egenintresse av att påvisa unga vuxnas behov av deras verksamheter. Vidare bör 

tilläggas att studiens validitet kan anses ha ökats om respektive verksamhet uttryckligen tillfrågats 

om att ställa upp med den mest lämpade respondenten.  

 

Å andra sidan skulle överensstämmelsen kunna tolkas som att personalen på verksamheterna, 

genom deras regelbundna personliga kontakt med unga vuxna har erhållit kunskap som gör att de 

upplever unga vuxnas behov på liknande sätt som exempelvis framkommit i de studier där behovet 

studerats ur målgruppens perspektiv. Vidare ska läsaren ha i åtanke det faktum att den målgrupp 

som studerats till viss del skilt sig åt såväl vad beträffar benämningen av den (unga vuxna eller 

ungdomar) som dess åldersspann. 

 

Med ovanstående i åtanke kan denna studies resultat anses tillförlitligt av följande anledningar: De 

studier som en jämförelse görs med härrör från Socialstyrelsen samt Stockholms läns landsting 

vilka i stor utsträckning baseras på en genomgång av tidigare forskning. Vidare var studies syfte att 

belysa unga vuxnas behov av verksamheterna utifrån personalens perspektiv vilket är det perspektiv 

som studerats. De skillnader i de presenterade studierna med avseende på vilken målgrupp som 

studerats samt ur vilket perspektiv som studien gjorts kan tolkas som att det behov som återfinns är 

centralt för de studerade målgrupperna oberoende av ålder eller benämning. 

   

Då respondenterna talar om verksamhetens arbete med unga vuxna utifrån sin egen användning av 

begreppet unga vuxna får det dock konsekvenser för möjligheten till generalisering av studiens 

resultat. Svaren på frågeställningarna kan därför anses gällande för de undersökta verksamheterna 

men en generalisering såtillvida att all personal inom dessa typer av verksamheter upplever unga 

vuxnas behov på detta sätt finns det inget i denna studie som varken verifierar eller falsifierar. Dock 

tyder överensstämmelsen mellan de olika respondenterna samt resultatets överensstämmelse med 

vad som framkommer i tidigare studier på att så skulle kunna vara fallet.   
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4.3 Förslag till framtida forskning  

Av intresse för framtida forskning är att fortsätta söka kunskap om unga vuxnas behov utifrån deras 

eget perspektiv samt att ställa det i relation till vilka verksamheter som idag finns för att tillgodose 

detta behov. Vidare anser författarens att det är av intresse att studera vilka faktorer som bidrar till 

att ge unga vuxna goda redskap för att förhålla sig till de situationer som tiden som ung vuxen samt 

etableringen i vuxenlivet medför. I detta sammanhang skulle det exempelvis vara intressant att 

studera effekten av att ha obligatoriska moment om psykosocial miljö i utbildningar på olika nivåer. 

 

5 SLUTSATS 
Efter en jämförelse av denna studies resultat med tidigare studier samt utifrån studiens 

tillförlitlighet och generaliserbarhet kan följande slutsats dras. Idag finns inte en allmängiltig 

definition av begreppet unga vuxna inom verksamheterna, varken utifrån en uppdelning i ålder eller 

karaktär. Med utgångspunkt i verksamheternas egen användning av begreppet unga vuxna tyder 

resultatet i denna studie på att unga vuxnas behov av verksamheterna, utifrån personalens 

perspektiv, består i att ha tillgång till en verksamhet:  

- som har en helhetssyn 

- där de kan få snabb hjälp samt få ta del av förebyggande arbete 

- som är anpassad efter deras förutsättningar 

- där kompetensen är anpassad efter deras behov 

 

Utifrån personalens perspektiv finns ett behov av stödjande verksamheter för unga vuxna. Det kan 

därför anses av intresse att fortsätta söka kunskap om unga vuxnas behov utifrån deras eget 

perspektiv samt att ställa det i relation till vilka verksamheter som idag finns för att tillgodose detta 

behov. 
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Bilaga 1 

Muntlig information till respondenterna vid intervjutillfället innan intervjun 

påbörjades 

 
Mitt namn är Linda Green. Jag är hälsopedagogstudent vid idrottshögskolan. Intervjun som vi skall 

genomföra är en del i den C-uppsats som jag nu skriver under den sjätte och sista terminen på 

utbildningen. Syftet är att genomföra en jämförande studie med inriktning på hur verksamheter 

inom offentlig sektor och högskola/universitet arbetar med gruppen unga vuxna. Fokus ligger på 

mål, strategier och den vetenskapliga grund som verksamheten vilar på.  

 

I studien ingår sex olika verksamheter. Efter att i första stadiet ha tagit del av respektive 

verksamhets beskrivning av mål samt strategier för arbetet genomför jag nu uppföljande intervjuer 

på vardera 40 minuter. 

 

C-uppsatsen blir när den godkänts offentligt material vilket innebär två saker. Dels att ni själva kan 

ta del av den och att det förhoppningsvis är intressant för er verksamhet. Dels innebär det att frågan 

om hur materialet kommer att behandlas bör tas upp innan det att vi startar intervjun. Om ni går 

med på att jag spelar in intervjun så kommer bandinspelning och utskriva intervjuer endast att vara 

tillgängliga för mig och min handledare. För att kunna presentera resultaten på ett relevant sätt 

kommer respektive verksamhets inriktning nämnas men det kommer inte att framgå att det rör sig 

om exakt er verksamhet.  

 

Sist vill jag bara påpeka att som intervjuperson deltar du helt frivilligt och det är således upp till dig 

att bestämma om du skulle vilja avbryta intervjun och dra dig ur undersökningen.  

 



Bilaga 2 

INTERVJUGUIDE 

MÅLGRUPP 

• Hur används begreppet unga vuxna inom er verksamhet?  

• Om man ser på begreppet unga vuxna utan att avgränsa det till er verksamhet, skulle du då 

definiera begreppet unga vuxna på något annat sätt, och i så fall hur? 

• Vad är det för skillnad mellan begreppet ung, ung vuxen och vuxen? 

• Skiljer sig dagens unga vuxna från unga vuxna förr, och i så fall på vilket sätt? 

• Vilken är er verksamhets målgrupp?  

• Hur uppstod er verksamhet? 

 

MÅL 

• Vilken vision finns för verksamheten? 

• Vilka är verksamhetens mål?  

• Skiljer sig målen för arbetet med unga vuxna mot målen för hela verksamheten? 

• Hur har målen uppkommit? 

• Vem beslutar vilka mål ni arbetar mot? 

• Vilken är er verksamhets syn på hälsa? 

 

STRATEGIER 

• Vilka strategier finns för verksamhetens arbete?  

• Hur får man information om att er verksamhet finns? 

• Hur ser personalsammansättningen ut inom er verksamhet? 

• Hur bedrivs samarbete med andra verksamheter? 

• Vad är bakgrunden till er verksamhets val av strategier? 

• Vilka är de lagar och förordningar som er verksamhet följer och på vilket sätt påverkar det 

ert arbete?  

• Hur går ni till väga för att utvärdera och utveckla er verksamhet? 

• Om hälsoarbete delas upp i behandling, prevention och promotion. Hur förhåller sig ert sätt 

att arbeta till denna uppdelning? 

 

VETENSKAPLIG GRUND 

• Vilken vetenskaplig grund vilar verksamhetens mål på? 

• Vilken vetenskaplig grund vilar verksamhetens strategier på? 



Bilaga 3 

KÄLL- OCH LITTERATURSÖKNING 
VAD? 
Sökningar gjordes på olika varianter av ordet ung 

 
VARFÖR? 
Valet att söka på olika varianter av ordet ung baserades på att inte utesluta relevanta källor 
 
HUR? 
Sökningar som medfört träffar som använts i studien har huvudsakligen gjorts i biblioteksdatabasen 

Libris, samt på Folkhälsoinstitutets, Socialstyrelsens och Stockholms läns landstings hemsida. 

 
KOMMENTARER 
Tips på information har framförallt insamlats via referenser från offentliga rapporter, media samt 

respondenter. 
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