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Unge kvinder med ondt i livet



Indledning

 Vi har i dag udviklet et komplekst samfund, hvor sådan noget som identitet 

ikke bare lige giver sig selv.

 Halvdelen af alle 19-årige kvinder, der har gået til psykolog i deres liv, og 

det er hver syvende 17-årig, der nu har en decideret psykiatrisk diagnose.



Sundhedsstyrelsens seneste nationale 

trivselsundersøgelse fra nov. 2020 

 Mange undersøgelser har i de senere år dokumenteret, at et stigende antal 

unge mellem 16 og 24 år har det svært.

 Andelen af unge, der føler sig ensomme, stressede og generelt psykisk 

udfordrede, er stadig voksende.

 Det fremgår af rapporten fra VIVE - Det Nationale Forsknings- og 

Analysecenter for Velfærd,  at flere unge mellem 15 og 19 år har fået det 

værre rent psykisk i de otte år, der er gået, siden Vive første gang 

undersøgte målgruppen. Og i begge undersøgelser er det især gruppen af 

yngre kvinder, som vejer tungt, når det gælder mental mistrivsel.



Undersøgelser om unges trivsel

 Knap hver fjerde unge kvinde har dårligt mentalt helbred.

 De 16-24-årige er den mest stressede befolkningsgruppe i Danmark.

 21 procent af de 15-årige piger og 36 procent af de 19-årige piger svarer, 

at de på mindst ét tidspunkt har haft en psykisk lidelse. Blandt drengene er 

andelen henholdsvis 10 og 16 procent.

 Andelen af 19-årige kvinder, der svarer, at de har haft en psykisk lidelse, er 

steget markant siden 2009.

 En tilsvarende udvikling ses i andelen, der har fået psykologhjælp.



Søren Juul lektor i sociologi ved 

Aalborg Universitet mener at

 At samfundet ikke er indrettet til at rumme de eksistentielle grundvilkår som 
ensomhed og tvivl

 Søren udgav for to år siden bogen ”Selvets kultur”, hvor han giver en 
karakteristik af vores samfund som værende præget af øget 
individualisering og konkurrence. Mens fællesskab og omsorg er blevet 
sværere at få øje på. Og det rammer især de unge.

 ”Selvets kultur” er betegnelsen for et samfund, der gør succes og fiasko til 
den enkeltes eget ansvar.

 Individ kulturen har bragt meget godt med sig, men giver også anledning til 
menneskelig lidelse og presser den enkelte, som aldrig før. 

 Resultatet er den moderne tids folkesygdomme som stress, angst og 
depression



Søren Juul lektor i sociologi ved 

Aalborg Universitet

 ”Når vi ser de her undersøgelser, der gang på gang viser os, at 

ungdommen i dag har det svært, så handler det om, at vi har skabt et 

samfund, der presser mange unge ud over kanten. Forventningspresset på 

unge er ganske enkelt vokset, og det gælder alle arenaer: i skolen og 

uddannelsen samt på de sociale medier, som er noget nyt i forhold til 

tidligere generationer. De unge skal konstant gøre sig fortjent til andres 

anerkendelse, og de skal performe på alle parametre. Med udseende, 

spændende fritidsinteresser og et stort antal venner. Uden pauser. 

Præstationssamfundet er på den måde trængt helt ind i sjælen på den 

unge,” siger Søren Juul, der mener, at nutidens menneskesyn dermed er 

anderledes, end det var, da de unges forældre og bedsteforældre 

voksede op.



Søren Juul lektor i sociologi ved 

Aalborg Universitet

 ”Tidligere voksede man op i et samfund, hvor man var klar over, at vi er 
afhængige af hinanden. Hvor et begreb som ’den gode medborger’ var et 
væsentligt ideal. I dag handler det om at klare skærene på egen hånd, og 
at man selv er ansvarlig for sit eget liv, hvilket også betyder, at fiaskoer er 
ens egne fiaskoer. Og i stedet for at se, hvordan skolen og 
arbejdsmarkedet er med til at skabe de betingelser, der gør, at vi bliver 
hinandens konkurrenter og hver især selv står med opgaven om at klare os 
bedst muligt, så vender mange unge kritikken indad, når de får problemer,” 
siger Søren Juul, der kalder dette fænomen for ”kritikkens U-vending”. For 
hvor man måske tidligere talte om, at alt var ”samfundets skyld”, så peger 
den kritiske pil i dag i højere grad indad mod individet selv. Især hos den 
yngre generation, der ifølge Søren Juul er den generation, der for alvor 
mærker konsekvenserne af den individualiseringsproces, som sociologer 
har talt om længe.



Søren Juul lektor i sociologi ved 

Aalborg Universitet

 De unge er samtidig ekstra udsatte, fordi de skal træffe valg allerede tidligt 

i skolen i forhold til en usikker fremtid.

 Undersøgelser af børn fra 8. klasse viser, at eleverne slet ikke føler, de er i 

stand til at træffe så afgørende et valg på det her tidspunkt i deres liv, og 

at de samtidig er skrækslagne over det, fordi de føler, det er altafgørende 

at vælge rigtigt i forhold til deres fremtid.



Eva Guttorm har studeret pædagogisk 

filosof på Aarhus universitet, og ansat som 

akademisk medarbejder.
 Fortæller i et indlæg i Kristeligt Dagblad, at hun fik et chok da hun 

begyndte at studere på universitetet.

 Hun kom fra pædagogseminariet, hvor hun havde meget kontakt med sine 

medstuderende, og hvor det var helt o.k. at stille spørgsmål til underviseren. 

 På universitetet var det anderledes. Det var, som om man skulle vide alting 

på forhånd, når man var til forelæsningerne. 

 At det var en blottelse at spørge. Og det sociale var åbenbart heller ikke i 

så høj kurs på universitetet.

 ”Der hersker nærmest en kultur om, at det i højere grad er et soloprojekt 

eller en enegang at være universitetsstuderende”



Eva Guttorm er ansat som akademisk 

medarbejder på Aarhus universitet

 Eva er ansat som akademisk medarbejder, og det var på universitetet hun 

også selv fandt hjælp i sin egen studietid. Til samtaler med præsten om den 

ensomhed, hun oplevede, men også til møder med andre studerende, der 

ligesom hun selv havde svært ved at klare universitetskulturen på egen 

hånd.

 Eva Guttorm genkender undersøgelsernes resultater fra de mange 

studerende, der kommer forbi på gangen. Især ensomhed fylder som tema 

i samtalerne og følelsen af, at man er den eneste, der har det svært.



 F.eks.  - Som det er med så meget andet i tilværelsen i dag, så er også 

sorgen (eks. Kærstesorger)blevet til den enkeltes eget problem, som man 

selv forventes at tage hånd om. Flere studerende fortæller, at de nærmest 

føler skam, hvis de ikke formår at ’flytte sig’ eller ’komme videre’. Sorgen 

skal fikses, mestres og overstås, og på den måde bliver selve 

sorgbearbejdningen faktisk til endnu et præstationspres for den enkelte. 

 ”Fiksersamfundet”, kalder Eva Guttorm de rammer, vi i dag lever vores liv 

inden for. Og det er efter hendes mening en af de helt store forklaringer på, 

hvorfor så mange unge får ondt i sjælen.

 Samfundet ikke er indrettet til at rumme de eksistentielle grundvilkår som 

ensomhed og tvivl, dette er også en konklusion, lektor i sociologi ved 

Aalborg Universitet Søren Juul deler.



Spørgsmål

 Regeringen indgik en aftale på finansloven d. 6. december 2020, hvor det 
giver unge under 25 år, ret til permanent gratis psykologhjælp.

 Det er selvfølgelig en rigtig god ide, at hjælpe de unge der har angst og 
depression, men som Svend Brinkmann siger;

 Vil vi så ikke på den ene side vil se en forøget sygeliggørelse, hvor alverdens 
eksistentielle problemer hos de unge vil blive tilgået i kliniske termer som 
angst og depression, fordi det er det, der udløser hjælp. Og at vi på den 
anden side vil se en individualisering, hvor det er personens negative 
tankemønstre, der behandles, snarere end at man fokuserer på den 
verden, personen lever i?

 Det kan bestemt være godt med psykologhjælp, hvis man har en psykisk 
lidelse. I nogle tilfælde er det helt nødvendigt. Men vi skal passe på, at vi 
ikke gør stadig flere menneskelige livsproblemer til psykiske lidelser.


