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”Jag talar mycket allvarligt om att det bara är geniala människor som har ångest” undersöker 

diskursen kring psykisk ohälsa i livsstilspodcasten Fredagspodden. Syftet med studien är att 

undersöka vilka diskurser om psykisk ohälsa som kommer till uttryck i livsstilsmedier. För 

att undersöka diskursen har två avsnitt ur Hannah Widell och Amanda Schulmans podcast 

Fredagspodden studerats, avsnitten behandlar uttryckligen ämnet. Det teoretiska ramverket 

utgörs av Critical Discourse Analysis (CDA), stigmateori och legitimeringsteori. Metoden är, 

som teorin, CDA men analysverktyg från retorikens argumentationsstrategier har också 

använts. Med hjälp av argumentationsstrategier samt CDA som teori och metod kan 

diskursen i Fredagspodden kartläggas och på så vis har bland annat ideologiska 

uppfattningar om psykisk ohälsa skönjts.  

 

Analysen är tematisk och innebär att den är uppdelad efter de teman som i störst 

utsträckning återkommer i Fredagspodden. Dessa är: försköning och förenkling av psykisk 

ohälsa, Hannah och Amanda som självutnämnda experter samt försök till minskad 

stigmatisering och ökad legitimering. Resultatet visar bland annat att Widell och Schulman 

har en ideologisk uppfattning kring psykisk ohälsa, att de i en del fall försöker övertyga 

lyssnaren om att de har rätt uppfattning och att diskursen kring psykisk ohälsa i 

Fredagspodden skiljer sig från diskursen som tidigare forskning visat på.  
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“I’m very serious when I say that only genius people suffers from anxiety.” examines 

discourse about mental health in lifestyle media. To investigate the discourse two episodes of 

Hannah Widell and Amanda Schulman’s podcast Fredagspodden has been studied. The 

purpose of the study is to investigate the discourse of mental illness that is expressed in the 

lifestyle media. The theoretical framework consists of Critical Discourse Analysis (CDA), 

stigma theory and legitimacy theory. The method is CDA and rhetorical argumentation 

strategies have also been used. By using argumentation strategies and CDA as both a theory 

and a method the discourse regarding mental illness in Fredagspodden has been identified 

and thus may include ideological beliefs discerned regarding mental illness.  

 

The analysis is thematic, which means that it is divided by the themes that recur the most in 

Fredagspodden. The themes are: beautification and simplification of mental illness, Hannah 

and Amanda as self-appointed experts and attempt to decrease stigma and increase 

legitimacy. The result shows that Widell and Schulman has an ideological perception of 

mental illness, and that they in some cases tries to convince the listener that they have the 

right perception. The study also shows that the discourse of mental illness in Fredagspodden 

is different from the discourse that previous research has identified.  

  

Keywords: CDA, Critical Discourse Analysis, mental illness, Fredagspodden, stigma, 
legitimacy 
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1. Inledning 

Flera av Sveriges största mediepersonligheter har de senaste åren diskuterat och belyst sin 

och andras psykiska ohälsa i olika livsstilsmedier och sociala medier. Denna “trend”, av att 

diskutera och tala om psykisk ohälsa i livsstilsmedier, ser vi bland annat hos Therese 

Lindgren som är en av Sveriges största personligheter inom sociala medier, hon är i 

huvudsak verksam på YouTube. Hennes kanal består mestadels av så kallade vloggar i vilka 

hon pratar om allt från skönhet till psykisk ohälsa (Lindgren, 2016). Hon har precis släppt sin 

bok Ibland mår jag inte så bra som är en bok där Lindgren blandar egna erfarenheter av och 

tips kring psykisk ohälsa med ren fakta om vad exempelvis olika diagnoser innebär (ibid).   

Michaela Forni, en av Sveriges största bloggare, har precis som Therese Lindgren också 

precis släppt en bok: Jag är inte perfekt, tyvärr: om ångest, oro och konsten att vara snäll 

mot sig själv. Det här uppmärksammades bland flera bloggare, bland andra Kenza Zouiten 

som är entreprenör och ägare till en av Sveriges största modebloggar. Hon skrev ett inlägg på 

sin blogg där hon uttryckte en glädje över att den boken kommit ut, att den är väldigt ärlig 

och att den, på ett bra sätt, problematiserar den press hon menar att unga kvinnor känner i 

dag. (Zouiten, 2016, 3 oktober) 

Det tycks ha blivit vanligare att det inom livsstilsmedier diskuteras kring psykisk ohälsa. 

Frågan vi ställer oss är hur det diskuteras. Behandlas psykisk ohälsa som ännu ett element i 

en livsstil med smink, matval och kärlek? “ 

Jag talar mycket allvarligt om att det bara är geniala människor som har ångest  ämnar 

undersöka vilka diskurser av psykisk ohälsa som figurerar i livsstilpodcasten Fredagspodden. 

Podcasten produceras av Hannah Widell och Amanda Schulman (som fortsättningsvis 

kommer att benämnas som Hannah och Amanda, mer om detta i avsnitt 5.6.1) för det egna 

bolaget Perfect Day Media. Fredagspodden har valts ut, bland annat, på grund av att Hannah 

och Amanda är ytterligare ett exempel på personer som verkar inom livsstilsmediet och talar 

om psykisk ohälsa. 

Hannah och Amanda är en framgångsrik duo och två starka mediepersonligheter som visar 

stort intresse för det psykiska välmåendet. De är bland annat kända genom sin podcast, 

Fredagspodden, som är Sveriges femte största podcast med sina 118 000 lyssnare varje 

månad (Dagens Media, 2016). Podcasten utnämns som en livsstilspodcast och i den talar de 

om ämnen som kärlek, mode, familjeliv och psykisk ohälsa.  

I och med att de driver ett stort bolag och samtidigt är personliga, i bland annat sin podcast, 

är det enkelt att utveckla en form av samhörighet med dem (Gillberg, 2014). Deras affärsidé 

bygger i mångt och mycket på att de har många följare och att följarna är engagerade.  
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Med andra ord, köper deras produkter och gillar deras inlägg på sociala medier. På så sätt 

ökar chansen för att fler och större företag att vilja samarbeta med Hannah och Amanda. På 

grund av detta skulle bilden de väljer att dela med sig av, kunna vara vinklad eftersom att det 

kan finnas ett vinstintresse i att sprida en viss bild, både från Hannah och Amandas sida men 

också från till exempel läkemedelsindustrin. Det i sin tur skulle kunna betyda att bilden de 

sprider av sin psykiska ohälsa är snedvriden. Som ett första steg i att ta reda på det vill vi 

undersöka hur Hannah och Amanda talar om psykisk ohälsa och om de talar om det på, 

bland annat, ett stigmatiserat sätt i sin podcast Fredagspodden. Detta eftersom psykisk 

ohälsa under en lång tid varit stigmatiserat (Goffman, 2011). Det är intressant att se om de 

upprätthåller stigmatiseringen eller konstruerar andra bilder av sjukdomen eftersom de 

utifrån teorierna om parasociala relationer och wishful identification (presenteras närmare i 

avsnitt 1.1.2) skulle kunna påverka sina lyssnares bild av psykisk ohälsa. 

 

1.1. Bakgrund 

I det här kapitlet redogörs kort för hur psykisk ohälsa definieras, vi ger en nulägesbeskrivning 

av psykisk ohälsa som diagnos samt beskriver kändiskultur och livsstilsgenren, vilken 

Hannah och Amanda är en del av, och verkar inom. 

 

1.1.1. Psykisk ohälsa 

Att definiera psykisk ohälsa är problematiskt eftersom att det är en ”paraplyterm”. Termen 

används för att beskriva både milda symptom som inte kräver vård eller behandling och mer 

omfattade, vårdkrävande symptom som yttrar sig i exempelvis schizofreni (Vilhelmsson, 

2014). Med andra ord är ”psykisk ohälsa” ett begrepp som rymmer många olika 

sjukdomsscenarion.  

Christian Dahlström (2016) har skrivit boken Panikångest och depression vilken är Sveriges 

mest sålda bok om psykisk ohälsa. Han problematiserar begreppet psykisk ohälsa och 

kommer efter att ha jämfört med bland annat Barnpsykiatrikommiténs definition fram till att 

psykisk ohälsa är de psykiska problem som hindrar en människa från att fungera på ett sätt 

som denne upplever är ”normalt”. (ibid)  

Att döma av namnen på Fredagspoddens avsnitt och dess beskrivningar behandlar Hannah 

och Amanda främst ångest och depression (Podcaster, 2016). Vi vet, eftersom att vi lyssnat på 

podcasten under många år, att de talar om sina egna diagnoser och att de använder 

begreppet psykisk ohälsa. För att göra det tydligt vad vi menar med psykisk ohälsa kommer vi 
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att utgå från Dahlströms (2016) definition men för att konkretisera den, använda de ord som 

Hannah och Amanda använder i podcasten för att beskriva sina psykiska besvär och som 

faller inom ramen för vad psykisk ohälsa kan vara. 

Psykisk ohälsa är vanligast bland kvinnor, nästan varannan kvinna i Sverige påstår att de 

drabbats av lindrigare ångest i åldrarna 16–29, medan var tredje man påstår detsamma 

(Folkhälsomyndigheten, 2016).  

Fler och fler diagnostiseras med exempelvis ADHD och andra neuropsykiatriska diagnoser 

vilket kan förklaras med att verktygen för att diagnostisera psykiska åkommor har blivit 

bättre med tiden (Bering, 2014). Det kan också, enligt Bering (2014) förklaras med att det i 

samhället råder ett hårdare klimat vilket gör att de med psykiska åkommor i större 

utsträckning behöver söka hjälp för att klara av exempelvis skola eller arbete. Det finns också 

studier som visar att förskrivningen av psykofarmaka, som är samlingsnamnet på medicin 

som används för att bota psykiska åkommor, har ökat (SVT, 2016).  

Begrepp som melankoli, nervositet, depression, trötthet etcetera laddas ständigt om med nya 

betydelser (Johannisson, 2009). Karin Johannisson (2009) beskriver i sin bok Melankoliska 

rum att föreställningar och uttrycksformer kring psykisk ohälsa förändras, samt att själva 

innehållet, vad en människa känner, förändras. Till exempel har panikångest som syndrom 

länge existerat, men är ett relativt nytt fenomen gällande namn och diagnostisering. Tidigare 

sågs det som ett ovanligt syndrom, men så är det inte nu för tiden. Det var i slutet av 1800-

talet som det skedde en förändring, panikångest gick till att bli ett slags “kultursyndrom” 

eftersom att det var en sjukdom som många inom en kultur ansåg sig lida av. (ibid) 

Statens offentliga utredningar, SOU, (2006) gjorde en utredning av ungdomars psykiska 

ohälsa där en rad olika slutsatser presenteras. Utredningen visar att den psykiska ohälsan 

bland svenska ungdomar och vuxna har ökat sedan andra världskriget. Som förklaringar till 

ökningen anges en rad olika förslag. Förslagen diskuteras och de kommer fram till att alla 

förslag utom ett är hållbart. SOU (2006) beskriver hur det normala i ett fall av försök att 

förklara ett fenomen är att försöka hitta fel och brister i levnadsförhållandena för den utsatta 

gruppen. Det som SOU till en början anger som möjliga förklaringar är arbetslöshet, 

bristfällig vård och sämre levnadsvillkor. Allt detta dementeras dock, eftersom att alla 

parametrar, paradoxalt nog, har förbättrats sen andra världskriget. Som förklaring anger de 

istället den ökade individualisering som skett i och med utvecklingen av det som i dag kallas 

det moderna samhället. (ibid) 
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Själva beskriver Statens offentliga utredningar det så här:  

Nya möjligheter har öppnats – vilket gör livet mindre förutsägbart. Det är 

självfallet positivt men ställer också krav på ungdomar att själva välja vilka liv 

de vill leva. Förmågan att hantera denna öppna situation förefaller inte ha 

utvecklats i samma takt som de nya möjligheterna har tillkommit. 

Individualiseringen medför att människor ifrågasätter det som tidigare 

uppfattades som givet. Individuella problem som psykisk ohälsa och 

missförhållanden människor emellan, som våld och förtryck, accepteras inte 

utan blir föremål för åtgärder. När ett fenomen som tidigare uppfattades som 

naturligt ifrågasätts kan upplevelsen av problem öka, trots att fenomenen inte 

ökat i förekomst. En utveckling mot en värld med mindre faktiska problem kan 

således medföra en upplevelse av ökade missförhållanden. Motsvarande kan 

också gälla inställningen till psykiska problem, dvs. att acceptansen av psykiska 

problem kan ha minskat. 

(SOU, 2006, s.250)  

Den ökning av psykisk ohälsa som skett sedan andra världskriget (SOU, 2006) kan förklaras 

som ett resultat av den individualisering som skett under samma tidsperiod. Det är tydligare 

fokus på individen nu för tiden och precis som SOU (2006) beskriver och som Johannisson 

(2009) är inne på, skulle oförmågan att hantera eller inte hantera den här 

individualiseringen kunna vara en orsak till att den psykiska ohälsan har ökat. 

 

1.1.2. Kändiskultur 

Nanna Gillberg (2014) har skrivit boken Uppmärksamhetssamhället. I ett kapitel, som är 

extra intressant för oss, tar hon upp kändiskulturen som existerar i dagens samhälle. Gillberg 

(2014) beskriver även att publikens relationer och förtroende för kändisskapet har förändrats 

under senare år. 

Förtroende för kändisar har varierat över tid och de kändisar för vilka förtroendet varit lägst 

har den gemensamma nämnaren varit flera olika sysselsättningar, exempelvis en 

musikalartist som börjar skriva böcker och därmed självutnämner sig till författare. 

Förtroendet för kändisar som förekom i kommersiella sammanhang har också varit lågt. Det 

senaste är att publikens attityder snabbt har förändrats från denna kritiska syn till en 

förståelse för kändisars mångsyssleri.  
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Det beror till stor del att vi har gått från en icke problematiserad inställning till att betala för 

underhållning till att kräva att den ska vara gratis, därför förstår och accepterar vi kändisars 

användning och försäljning av sig själva som varumärke i olika kontexter (ibid). Exempelvis 

accepterar vi Hannah och Amanda som medieproducenter, medieprofiler, designers, 

författare, kockar och webbTV-producenter eftersom vi förstår att de precis som vem som 

helst, måste försörja sig. Med andra ord råder en acceptans av att kändisar, inklusive stora 

mediepersonligheter, tjänar pengar på att använda sig själva som varumärke (ibid).  

Parasociala relationer och wishful identification är två teorier som beskriver människors 

identifiering och relation till kändisar. En parasocial relation kan kort förklaras som en 

ensidig, psykologisk och medialiserad relation till en kändis, denna kändis fyller viktiga 

funktioner i ens liv, den ger en känslor som bekräftelse och tillhörighet (Horton & Wohl, 

1997). Wishful identification handlar om en önskad identifiering av att efterlikna kända 

människor (Hoffner & Buchanan, 2005). Identifiering innebär att man medvetet försöker 

efterlikna någon annans leverne (Kopp, u.å). Dessa teorier gör det intressant att undersöka 

hur Hannah och Amanda talar om psykisk ohälsa, då människor enligt teorierna identifierar 

och försöker efterlikna kändisars leverne.  

 

1.1.3. Livsstilsmedier och Hannah och Amanda som ”livsstilskändisar” 

Hannah Widell och Amanda Schulman driver tillsammans mediehuset Perfect Day. Perfect 

Day bolagsregistrerades år 2011 och har sedan dess vuxit sig stort, vid bokslutet 2015 var 20 

personer anställda i företaget (Alla bolag, u.å.). Hannah och Amanda har, förutom sin 

podcast, skapat ett eget klädmärke innehållande flera klädkollektioner, skrivit två romaner, 

två kokböcker, de har även producerat vin och varit programledare (Hannah & Amandas 

hemsida, u.å.). Hannah och Amanda har, med sitt företag Perfect Day, en vision om att skapa 

ett livsstilsuniversum (DI, 7 december, 2016). 

Christa Lykke Christenssen (2008) beskriver att livsstilsmedier är medier vilka förmedlar 

marknadskrafternas konstruktion av det goda livet. TV-genrens makeover-program är ett 

tydligt exempel på hur personer som lever fel enligt marknadens mått, ska ändra sina liv så 

att de passar in i normen för hur vi “bör” leva. (ibid) Andra exempel på livsstilsmedier är 

hälso-, mode-, skönhetsmagasin eller medier där det helt enkelt är fokus på livsstil. 

Inom televisionens livsstilsgenre är det bland annat förändringen de eller den medverkande i 

makeover-programmet genomgår som blir ett slags livsstilskoncept som i sin tur säljs till TV-

publiken.  
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Det har bland annat resulterat i att människor som söker förändring i sina liv tenderar att 

leta efter experter och problemlösningar som med hjälp av kommersiella krafter har funnit 

eller söker hjälpa andra att finna det goda livet. (Raisborough, 2011)  

Hannah och Amanda verkar inom livsstilsgenren; de täcker med sitt mångsyssleri upp 

mycket av det som är vardag genom sin produktion av kläder, vin, kokböcker, underhållning 

och skönhet (Hannah & Amandas hemsida, u.å.). De två systrarna finns på många 

plattformar, och via dessa kan de hålla en nära kontakt med sina följare vilket skapar 

förutsättningar för en relation mellan dem och deras följare (Hoffner & Buchanan, 2005).  

Vad kändisar inom livsstilsgenren gör är att de lever på “sig själva” (Raisborough, 2011). 

Hannah och Amanda säljer inlägg på sina sociala kanaler och de fakturerar tillsammans flera 

hundra tusen för ett inlägg på exempelvis Instagram (Perfect Day, 18 augusti, 2016). Inläggen 

innehåller förutom information om att inlägget är sponsrat och en produktplacering eller 

tjänst, ofta något som kopplas till den egna personen. Det är bland annat därför viktigt att 

undersöka hur det material som dessa “livsstilsskändisar” sänder ut, ser ut, eftersom att de 

tjänar pengar på sig själva. De handlar helt enkelt om att Hannah och Amanda kan tjäna 

pengar på att sprida ett visst budskap, något som lämnar flera etiska och moraliska frågor att 

ta ställning till.  
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2. Problemformulering, syfte och frågeställning 

I det här avsnittet presenteras studiens problemformulering, syfte och frågeställning.  

 

2.1. Problemformulering  

Att fler och fler diagnostiseras med psykisk ohälsa råder det ingen tvekan om. Tar vi fasta på 

vad som presenteras i bakgrunden och vår upplevelse av att antalet samtal kring psykisk 

ohälsa har ökat, samt den maktställning kändisar har tillsammans med sin möjlighet att 

påverka sin publik, anser vi att en utredning för att ta reda på hur diskursen kring psykisk 

ohälsa i en livsstilspodcast ser ut, är nödvändig.  

Enligt vår teori CDA, som presenteras längre ned, konstruerar Hannah och Amanda bilden av 

psykisk ohälsa genom sitt språk. Ser vi det i en vidare kontext skulle detta kunna vara 

problematiskt med tanke på den inverkan kändisar kan ha på sina fans eller följare (Gillberg, 

2014). Psykisk ohälsa är en sjukdom och med utgångspunkt i teorierna om parasociala 

relationer och wishful identification är det viktigt att undersöka hur en bild av psykisk ohälsa, 

som skulle kunna vara påverkad av kommersiella krafter, ser ut. Dessutom är 

Fredagspoddens målgrupp bland annat unga kvinnor vilka också är den grupp i det svenska 

samhället som i störst utsträckning lider av psykisk ohälsa (Sörbring, 2015). Det gör det extra 

intressant att undersöka hur bilden av psykisk ohälsa ser ut när den sprids till just den 

gruppen. 

 

2.2. Syfte 

Syftet med denna studien är att undersöka vilka diskurser om psykisk ohälsa som kommer 

till uttryck i en av Sveriges största livsstilspodcasts. Exemplet som utgör vår empiri är 

Fredagspodden av Hannah Widell och Amanda Schulman.  

 

2.3. Frågeställningar  

Hur framställs psykisk ohälsa i Fredagspodden av Hannah och Amanda? 

•Hur används språkliga och retoriska resurser? 

•Vilka diskursiva teman om psykisk ohälsa är återkommande?  
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•Argumenterar de för psykisk ohälsa som någonting som är stigmatiserat eller legitimerat? 

I så fall hur? 

3. Tidigare forskning 

I detta kapitel redogör vi för den tidigare forskning som bedrivits kring fältet, på vilket vår 

studie befinner sig. Vi undersöker var den tidigare forskningen befinner sig just nu för att 

tydliggöra vårt bidrag och för att vetenskapligt förankra vår studie.  

Psykisk ohälsa i podcast är ett område där den tidigare forskningen är mycket begränsad, 

fältet är i princip outforskat. Hur psykisk ohälsa framställs i andra medier är, till viss del, ett 

mer utforskat område. Majoriteten av dessa studier är dock fokuserade på hur effekterna hos 

mottagaren ser ut och inte på själva innehållet.  

Inledningsvis presenteras forskning där psykisk ohälsa undersökts i samband med 

exponering i bloggar, i TV-serier och allmänt i media, för att senare redogöra för hur psykisk 

ohälsa framställs i podcast. 

 

3.1. Psykisk ohälsa i media 

Nedan presenteras tre studier varav de två första har undersökt om en person med inflytande 

påverkar sin mottagare i samtalet kring psykisk ohälsa. De båda studiernas resultat visar att 

psykisk ohälsa stigmatiseras. Den tredje studien som presenteras undersöker likheter och 

skillnader mellan hur psykisk ohälsa framställs inom media, myndigheter och inom 

forskningen.  

Weirui Wang och Yu Liu (2015) är författare till studien Discussing mental illnes in Chinese 

social media: the impact of influential sources on stigmatization and support among their 

followers. Studien undersöker hur offentliga opinionsbildare framställer psykisk ohälsa på en 

social medieplattform som heter Sina Weibo (tjänsten används främst i Kina och är en 

mikroblogg lik Facebook och Twitter). Konsekvenser av och möjligheter med att 

opinionsbildarna skulle kunna påverka sina följare kartlades i studien. Främst studerades 

interrelationen mellan opinionsbildarens inlägg och responsen på inlägget från följarna samt 

i vilken utsträckning den interrelationen skapar stigma eller ej. (ibid)  

Resultatet visade att när en opinionsbildare presenterade en stereotyp bild av en deprimerad 

människa främjades stigmatiseringen av den deprimerade bland följarna som inte var 

stöttande gentemot denne.  



 

 

11 

Det såg annorlunda ut om det istället var så att opinionsbildaren delade information som 

innehöll fakta om sjukdomen depression och återhämtning från den eller om 

opinionsbildaren uppmuntrade till en diskussion ur hälsosynpunkt. Diskussion ur 

hälsosynpunkt genererade en positiv och stöttande respons generellt sett. Diskuterades 

depression utifrån en person med kriminell bakgrund var följarna istället negativa och mer 

stigmatiserande. Slutsatserna som presenteras är att det finns en påverkan från 

opinionsbildarnas sida på hur följarna uppfattar det som opinionsbildaren presenterar. 

Studien visar också att effekten av det som sägs delvis beror på vilken typ av 

kommunikationskanal som används för att uttrycka något. (ibid) 

I en kvantitativ studie, kallad The portrayal of mental illness in U.S. crime dramas, som 

utförts av Parrot och Parrot (2015) har psykiskt ohälsosamma stereotyper i kriminaldraman 

från USA analyserats. Närmare bestämt valdes 986 karaktärer från 65 olika avsnitt 

slumpmässigt ut. Resultatet visade att av dessa karaktärer var 52 stämplade som psykiskt 

sjuka. Karaktärer som beskrivs som psykiskt ohälsosamma har i programmet antingen själva 

uttalat sig om att de lider av en psykisk åkomma eller blivit stämplade som psykiskt sjuka av 

andra karaktärer. Även de karaktärer som blivit trakasserade eller kränkta med hjälp av ord 

som exempelvis galning, ses som psykiskt sjuka. Resultatet visar bland annat att 51 procent 

av dem som framställdes som psykiskt sjuka var våldsamma på något sätt i programmet, 

samtidigt som 42 procent av de psykiskt sjuka blev utsatta för våld. Nästan hälften av de 

psykiskt sjuka karaktärerna framställdes som ohygieniska och en tredjedel av dem var 

arbetslösa. Parrot och Parrot (2015) kommer fram till att människor som saknar kunskap 

kring psykisk ohälsa i hög grad kan bli påverkade av hur tv-program framställer dessa 

stereotyper av psykiskt sjuka personer. Författarna hävdar att denna negativa framställning 

av psykiskt sjuka karaktärer bidrar till en stigmatiserad bild av psykisk ohälsa.  

Linda Beckman och Curt Hagquist (2010) har skrivit en forskningsrapport där de analyserar 

hur psykisk ohälsa framställs i media, inom myndigheter (riksdag, regering) och inom 

forskningsvärlden. De studerade eventuella skillnader och likheter i framställningen av 

psykisk ohälsa mellan den institutionella världen (forskarkår och myndigheter) och 

medievärlden. Forskningsrapporten sammanställdes eftersom att författarna uppfattade en 

mer frekvent medierapportering kring psykisk ohälsa.  

Empirin bestod av 790 artiklar som var skrivna mellan år 1993 och 2008. Slutsatserna som 

presenterades var att bilden av psykisk ohälsa i media visar att de olika artiklarna mestadels 

behandlar den ökning av psykisk ohälsa som pågått. Beckman och Hagquist (2010) fann även 

att det nästan enbart var flickor och unga kvinnors hälsa som det skrevs om i artiklarna. 

Pojkar nämndes inte lika ofta och när de omnämndes var det bara i samband med flickor. 
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Resultatet visar även att mediebilden till stor del stämmer överens med hur psykisk ohälsa 

beskrivs av myndigheter och av forskarkåren. (ibid) 

 

3.2. Psykisk ohälsa i podcast 

Avslutningsvis ska vi presentera en studie utförd av Vincent M. Meserko (2014) som har 

analyserat tre avsnitt från podcasten The Mental Illness Happy Hour, förkortad MIHH. 

Podcasten är skapad av komikern Paul Gilmartin och i den pratas det om psykisk ohälsa med 

olika gäster, allt från psykologer till vänner till Gilmartin och artister. MIHH beskrivs som en 

självhjälp för dem som lider av depression, ångest eller frustration. På sin hemsida, 

mentalpod.com, uppmanar Gilmartin (2015) bland annat till att människor ska öppna upp 

sig, ta hjälp och offentliggöra att de lider av psykisk ohälsa. När Gilmartin (2015) pratar om 

att offentliggöra sin psykiska ohälsa använder han bland annat orden “post stuff”, vilket är ett 

uttryck som ofta används för att uppmuntra lyssnarna att lägga ut text eller bild på sociala 

medier.  

Meserko (2014) använder sig av retoriska analysmetoder för att undersöka hur Gilmartin 

konstruerar olika diskurser i sin podcast, de teman som analyserats är “självförbättring”, 

“terapi” och “autentiska egenheten”. Studiens resultat visar att det uppstår en känsla av 

intimitet genom mediet podcast, vilket i sin tur leder till att lyssnarna i större grad relaterar 

till den som driver podcasten (ibid). 

 

3.3. Vårt bidrag 

Vi avser att genom vår studie visa på hur det talas om psykisk ohälsa, som ångest och 

depression, i en av Sveriges största livsstilspodcasts. Vi kommer även kunna diskutera 

huruvida Hannah och Amandas sätt att prata om psykisk ohälsa skapar förutsättningar för en 

ökad eller minskad legitimering och/eller stigmatisering.  

Det är intressant att göra en kritisk diskursanalys på Fredagspodden eftersom den inte är en 

uttalad podcast om psykisk ohälsa, utan är en livsstilspodcast, till skillnad från de podcasts 

som utgjort tidigare studiers empiri. Den tidigare forskning som bedrivits har varit 

effektfokuserad, något som vår studie inte är. Vi kommer att fokusera på hur den psykiska 

ohälsan konstrueras diskursivt. 

Den bild av hur psykisk ohälsa framställs i media som den tidigare forskningen givit oss 

stämmer inte överens med den bild som förmedlas genom de livsstilsmedier vi har tagit del 

av, vilket ges exempel på i inledning och bakgrund. Eftersom att vi båda har lyssnat på 
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Fredagspodden under flera års tid har vi en uppfattning av hur det talas om psykisk ohälsa i 

podcasten; det är något som är en del av Hannah och Amandas livsstil snarare än en sjukdom 

de har. Den tidigare forskning som undersökt psykisk ohälsa i media visar på ett ökat stigma 

kring sjukdomen och det är därför intressant att se om bilden stämmer överens med hur det 

framställs i ett livsstilsmedie.  

Efter vårt sökande efter tidigare forskning inom vårt ämnesområde har vi kommit fram till 

att psykisk ohälsa i livsstilsmedier är ett outforskat ämne. Vi vill därför agera ögonöppnare 

och hoppas, med vår studie kunna uppmuntra till en mer djupgående vidare forskning av 

psykisk ohälsa i media.  
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4. Teoretiskt ramverk 

I detta kapitel beskrivs kritisk diskursanalys som teori, var den härstammar ifrån och hur den 

kommer att användas i vår analys. Vi förklarar också stigmatiseringsteorin och 

legitimeringsteorin vilka är teorier som hjälper oss att definiera huruvida Hannah och 

Amanda skapar språkliga förutsättningar för huruvida psykisk ohälsa definieras som något 

stigmatiserat eller legitimerat. 

 

4.1. Kritisk diskursanalys som teori 

Denna studie avses utföras med hjälp av kritisk diskursanalys som både teori och metod. 

Kritisk diskursanalys, som även kan betecknas som CDA (critical discourse analysis), 

härstammar från diskursteori. Laclau och Mouffe, som är de två mest framstående forskarna 

inom diskursteori, beskriver hur det med hjälp av CDA blir möjligt att teoretisera sociala 

fenomen som diskurser (Winther Jørgensen och Phillips, 2000). Diskursteori är ”ett bestämt 

sätt att tala om och förstå världen” (Börjesson & Palmblad, 2007, s.13).  

Med hjälp av en kritisk diskursanalys utförs systematiska textanalyser med en lingvistisk 

inriktning för att avkoda samband mellan bland annat språk och ideologier samt språk och 

makt (Machin, & Mayr, 2012). 

Den brittiska lingvisten Norman Fairclough har undersökt och utvecklat den kritiska 

diskursanalysen, som skiljer sig från Laclau och Mouffes syn på diskursteori. Fairclough 

beskriver hur diskurser både är konstituerande och konstituerade och hur olika sociala 

praktiker formas av varandra, medan Laclau och Mouffes perspektiv på diskurs uppfattas 

som enbart konstituerande. (Winther Jørgensen och Phillips, 2000) Faircloughs perspektiv 

innebär med andra ord att sociala praktiker är allt som grupperingar i samhället är, försöker 

vara och gör för att finnas till, till exempel vilka normer som är rådande inom en viss grupp. 

Det handlar också om hur olika grupperingar förhåller sig till varandra.  

Ideologi och maktutövning har två centrala begrepp inom CDA. Ideologi handlar om vilka 

uppfattningar som finns om samhället, vilka värderingar och normer samt inte minst vilka 

maktintressen som ligger bakom språkanvändningen. Ideologi är det som säger vad någon 

tycker. Enligt Focaults teorier, från vilka Faircloughs utveckling av diskursteori härstammar, 

existerar makt överallt, så även i vårt vardagsspråk. Det är där det gömmer sig föreställningar 

om normer, moral och sanning. När man med hjälp av språket försöker fastslå, förändra eller 

behålla ett visst maktförhållande tyder det på en ideologisk språkanvändning. (Machin & 

Mayr, 2012) 
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Inom CDA är det lika viktigt att undersöka det som sägs implicit som att undersöka det som 

sägs explicit. Genom att undersöka det som aktivt utelämnas i en text går det finna 

bakomliggande ideologier. Med hjälp av att kritiskt undersöka vilka diskurser som 

förekommer i en text går det att säga någonting om författarens medvetna eller omedvetna 

val vilka bland annat visar på ideologiska uppfattningar. En persons uppfattning om 

verkligheten ryms inom ramen för vad CDA kan undersöka och med hjälp av teorin och 

metodologiska verktyg, knutna till CDA, kan spår av hur författaren bland annat förhåller sig 

till olika sociala praktiker undersökas. (ibid) 

 

4.2. Stigmatiseringsteorin 

Psykisk ohälsa som något stigmatiserat sträcker sig långt tillbaka i tiden. Ett exempel ges i 

Erving Goffmans (2011) bok “Stigma, den avvikandes roll och identitet”, då han berättar att 

psykiskt ohälsosamma människor runt tidigt 1900-tal blev inlåsta på “mentalanstalter”. Det 

har också att göra med att det finns en uppfattning om att psykisk ohälsa är en självvald 

sjukdom som man själv kan välja att bli frisk ifrån (Smith, 2007). En cancersjuk patient kan 

inte välja att bli frisk på samma sätt som en del menar att en psykiskt sjuk person kan 

(Goffman, 2011).  

Människor tenderar i allmänhet att förklara sin psykiska ohälsa genom yttre faktorer, 

exempelvis kan man ursäkta sitt beteende med att man haft en tuff barndom med 

frånvarande föräldrar (Corrigan et al., 2005). Det kan bero på att yttre faktorer kan påverka 

en människas psykiska hälsa. Människor som känner till de yttre faktorernas påverkan är i 

allmänhet mindre negativt inställda och mer stöttande gentemot personer med psykisk 

ohälsa (Corrigan et al., 2000). För att slippa bli helt och hållet stigmatiserade kan det därför 

vara så att människor som mår psykiskt dåligt, väljer att berätta om vad de tror kan ha gjort 

dem sjuka. Detta för att dementera uppfattningen om att deras mående är något de själva 

borde ta ansvar för eftersom att de enligt en del kan välja huruvida de vill vara friska eller 

sjuka. (ibid) 

Goffman (2011) beskriver att det finns tre olika typer av stigma: fysiskt, psykiskt och tribalt. 

Det fysiska stigmat är det som uppstår när en människas yttre missbildningar blir 

stigmatiserade av omgivningen. Det psykiska stigmat har att göra med psykiska avvikelser, 

exempelvis viljesvaghet, vilket yttrar sig i handlingar och levnadssätt som blir stigmatiserade, 

till exempel alkoholism. Det tribala stigmat är kopplat till ras, religion och nation, till 

exempel stigmatiseringen av svarta människor. (ibid) 
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I ett samhälle eller en grupp finns det normer om hur saker och ting ska vara och se ut. De 

som är stigmatiserade är de som i samhället eller i gruppen sticker ut. Stigmatisering är en 

social konstruktion, som drivs av vårt språk. Hur vi talar om och hur vi agerar kring olika 

egenskaper eller beteenden är det som driver stigmatiseringen. En av de mest framträdande 

negativa benägenheterna med stigmatisering är att den försätter de stigmatiserade i ett 

utanförskap. De stigmatiserade faller offer för samhällets konstruerade normer och fråntas 

till stor del möjligheten att själva styra över hur de uppfattas eftersom att deras 

stigmatiserade attribut tar fokus från egenskaper som samhället eller en viss grupp 

egentligen hade kunnat acceptera. (Angelöw & Jonsson, 2000) 

I stort innebär stigmatisering att de som av samhället ses som “normala” gör irrationella 

antaganden av de stigmatiserades egenskaper och förmågor utan vidare grund. Det kan 

handla om att den “normala” ger den stigmatiserade irrationellt antagna egenskaper den inte 

besitter, till exempel att den stigmatiserade skulle höra sämre för att den ser dåligt eller 

tvärtom, att den besitter en sjätte sinne och kan uppfatta saker som den “normala” inte kan. 

Det handlar också om att den stigmatiserade begränsas av de “normala” vilket kan innefatta 

allt från att göra karriär inom ett visst yrke till att handla mat själv. (ibid) 

För att inte bli helt utesluten kan den stigmatiserade söka sig till andra stigmatiserade och på 

så sätt bli en del av en social grupp. I denna grupp där flera personer med samma stigma 

ingår, kan de stigmatiserade få vara som de är utan att bli begränsade av “de normala”. I en 

blandning av människor, stigmatiserade och icke stigmatiserade, känner sig den 

stigmatiserade ofta ifrågasatt. Även småsaker, en viss egenskap eller en aktion i en viss 

situation, som egentligen inte har med stigmat att göra kan för den stigmatiserade upplevas 

som bidragande orsaker till utanförskapet som denne är försatt i. Detta på grund av att den 

stigmatiserade känner sig ifrågasatt av sin omgivning på ett sätt som den upplever att andra, 

icke stigmatiserade, inte gör. (Goffman, 2011) 

 

4.3. Legitimering 

Primärt står legitimering för att göra något som är illegalt, legalt. Förr i tiden användes 

begreppet oftast inom den juridiska kretsen men används nu även i sociala sammanhang. Vi 

kommer att använda oss av Reyes (2011) teori om legitimering. Reyes (2011) beskriver hur 

teorin handlar om processen där en viss grupp försöker legitimera sitt handlande genom att 

använda sitt språk på olika sätt beroende på ändamål. De språkliga resurser som förekommer 

i en diskurs kan alltså visa hur någon försöker befästa eller förkasta maktstrukturer och 

ideologier. (ibid) 
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Enligt Reyes (2011) gör människor olika språkliga val när de försöker legitimera uttalanden 

och handlingar. Dessa språkliga val kan visa på vilka ideologiska uppfattningar den som 

uttrycker sig har. De språkliga valen kan också visa på vad den som talar anser är 

självklarheter. Detta genom att dessa “självklarheter” lämnas oförklarade och icke 

problematiserade, på så vis legitimeras dem. (ibid)  

Språkanvändningen är av stor betydelse och teorin utgår från att den som försöker legitimera 

något klär sina argument med ett visst språk för att uppnå legitimitet inom den 

sociokulturella sfären. Försöket att legitimera något ser mycket ut som en argumentation där 

den som försöker övertyga kan använda sig av både vetenskapligt förankrade argument och 

av argument som är direkt kopplade till egna upplevelser, vilka då fungerar som en form av 

rapport från verkligheten. (ibid)  
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5. Material och Metod 

I detta kapitel presenteras empirin och insamlingsmetoden närmare. Vi beskriver 

analysmetoden, som är kritisk diskursanalys och analysverktygen, som består av retoriska 

och lingvistiska begrepp. Avslutningsvis presenteras urval, tillvägagångssätt samt kritik och 

reflektion av insamlings- och analysmetoden. 

 

5.1. Material 

Empirin utgörs av Hannah och Amandas podcast Fredagspodden. Podcasten har i 

genomsnitt 118.000 lyssnare per månad, vilket gör den till Sveriges femte största podcast 

(Dagens Media, 2016). Första avsnittet av Fredagspodden släpptes den 10 februari år 2012. 

De släpper ett nytt avsnitt varje fredag och det har i skrivande stund publicerats 246 avsnitt. 

(Podcaster, 1 November, 2016). 

Fredagspodden är en livstilsspodcast där huvudämnena är kärlek, skönhet, mode, familjeliv, 

feminism och psykisk ohälsa. Jargongen i podcasten är lättsam och humoristisk trots att den 

ofta berör tunga ämnen som bland annat otrohet och psykisk ohälsa. Psykisk ohälsa är ett 

återkommande tema och har diskuterats kontinuerligt sedan de första avsnitten 

publicerades. De flesta avsnitt är mellan 30-60 minuter långa och podcasten finansieras med 

hjälp av annonsintäkter. (Hannah & Amandas hemsida, u.å.) 

 

5.1.1. Urval 

Eftersom det är ett specifikt fenomen som analyseras med hjälp av CDA finns inte samma 

krav på variation i empirin som om vi skulle använt oss av en kvantitativ metod (Börjesson & 

Palmblad, 2007). Därför har vi, i och med att vi ska undersöka hur psykisk ohälsa framställs, 

enbart fokuserat på delar i podcasten som behandlar psykisk ohälsa.  

Med tanke på att det i skrivande stund finns 246 avsnitt av Fredagspodden och att vår 

förkunskap säger att psykisk ohälsa är ett av huvudämnena skulle analysmaterialet bli för 

omfattande om vi inte hade avgränsat oss i urvalsprocessen. Urvalet har gått till så att vi har 

valt ut avsnitt där det finns konkret koppling till psykisk ohälsa.  

Vi har sedan starten av Fredagspodden, år 2012, lyssnat i perioder på podcasten, därför har 

vi en förkunskap om i vilka avsnitt det talas mycket om psykisk ohälsa. För att vetenskapligt 

förankra vårt val av empiri har vi dock lyssnat närmare på de avsnitt som innehåller 

begreppen psykisk ohälsa, ångest, depression och namn på diagnoser i avsnittens titel eller 
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beskrivning. Fram till avsnitt 230 hade 22 avsnitt direkt koppling till psykisk ohälsa. Efter att 

ha lyssnat igenom två av dessa 22 insåg vi att materialet upprepade sig. Det har resulterat i 

att vår empiri utgörs av avsnitt fyra “Ångest” och delar av avsnitt 15 “HSP1”. Avsnitten valdes 

ut eftersom de delar namn med ett symptom och en diagnos kopplade till psykisk ohälsa, på 

så vis är kopplingen tydlig mellan det vi ämnar undersöka och vårt val av empiri. Som sagt 

märkte vi, efter att ha transkriberat avsnitt 4 och 15, att materialet upprepade sig, därför 

transkriberades inte fler avsnitt. Sammanlagt har vi 39 minuter transkriberat material. 

 

5.1.2. Insamlingsmetod  

Transkribering används då ett samtal eller en intervju ska tolkas eller analyseras. Vilken slags 

transkriberingsmetod som används skiljer sig från olika studier. Det första steget när ett 

material ska transkriberas är att göra ett urval av vad som är relevant att transkribera, detta 

bestäms av vad som är relevant att analysera. Vad som är relevant att analysera bestäms av 

studiens syfte och problem. (Ekström, 2008) För att transkribera Fredagspodden har vi valt 

att använda ett system utvecklat av Gail Jeffersson (2004). Vi har valt ut de 

transkriptionssymboler som är användbara för vårt material.  

Dessa är: 

( ) som visar på att något obegripligt sägs, exempelvis mummel 

(.) beskriver en mikropaus i talandet medan   

(x.x) står för antal sekunder som pausen är lång, x ersätts av pausens längd i sekunder  

⋅ hh beskriver en hörbar inandning  

hh. beskriver en hörbar utandning  

- beskriver ett abrupt avbrott i talflödet  

*ord* används när talaren pratar med skratt i rösten 

((ord)) används när någon kommenterar något som sker eller för att beskriva hur någonting 

uttalas används exempelvis i vårt fall när någon skrattar  

I enlighet med Mats Ekström (2008) lät vi transkriberingen stå i talspråk, utan versaler och 

punkter. För att urskilja vem det är som säger vad har vi antecknat ”H:” framför det Hannah 

säger och ”A:” framför det Amanda säger. 
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5.2. CDA som metod 

Critical Discourse Analysis (CDA) används för att utifrån ett kritiskt perspektiv analysera 

språkliga handlingar. CDA ämnar avslöja underliggande ideologier och det förgivettagna i 

texter. (Machin & Mayr, 2012) Vi ska med hjälp av retoriska och lingvistiska begrepp 

hämtade från CDAs metodologi samt från retoriska argumentationsstrategier undersöka 

vilka underliggande ideologier som återfinns i Fredagspodden. Analysresultatet delas i 

diskursiva teman. 

I CDA undersöks inte bara det som finns i texten utan även det som utelämnas eller som 

hamnar i skymundan. Genom att undersöka vad som aktivt har utelämnats i en text kan man 

finna underliggande åsikter och ideologier. Vi ska, med andra ord, undersöka textens makro- 

och mikrostrukturer. När makrostrukturen undersöks ämnar man att finna vilka ämnen och 

teman som prioriteras i texten samt vilka som utelämnas. Mikrostruktur handlar om 

lingvistik; vilka ord som har valts och inte valts. (Ekström, 2008) 

 

5.3. Tillvägagångssätt  

Empirin analyseras med ett analysverktyg, vilka presenteras senare, åt gången. 

Transkriptionen läses igenom en gång för varje analysverktyg, detta för att inte gå miste om 

någon värdefull information vilket skulle kunna ske om vi läser på måfå och fokuserar på 

flera analysbegrepp samtidigt. Tematiseringen sker efter att exemplen på hur 

analysverktygen förekommer i transkriberingen, plockats ut. Genom att exemplen associeras 

med olika analysverktyg kan de också placeras in vår matris rutnät (figur 1). Detta moment är 

avgörande för vilka teman vi presenterar som de mest förekommande.  

Resultatet delas in i två delar där den första delen består av exempel som visar hur 

argumentationsstrategier används. Del två består av empirin sorterad i teman vilka grundas i 

hur ofta ett ämne förkommer. Våra teman är alltså ett sätt för oss att visa vilka delar av 

psykisk ohälsa de talas mest om i Fredagspodden och samtidigt visa hur vi operationaliserat 

empirin med hjälp av våra analysverktyg.  

 

5.4. Stigmatisering och legitimering 

Genom att undersöka hur språk kring och förhållningssätt till människor med psykisk ohälsa 

ser ut i Fredagspodden kommer vi kunna peka på om Hannah och Amandas språk, utifrån 

stigmatiseringsteorin skapar förutsättningar för psykisk ohälsa som ett stigma eller ej.  
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Det kan till exempel handla om att vi med hjälp av analysverktyget överlexikalisering, som 

presenteras i nästa avsnitt, kan se att de hävdar sina framsteg som medieentrepenörer trots 

sin psykiska ohälsa, vilket är en taktik som stigmatiserade personer kan använda sig av för att 

skydda sig själva (Goffman, 2011). 

För att skönja legitimering i Fredagspodden kan vi med hjälp av analysverktyget lexikala val 

se om de lämnar till exempel fackuttryck oförklarade och oproblematiserade, något som i så 

fall skulle visa på att Hannah och Amanda anser ordet vara så pass legitimt att det inte 

behöver förklaras vidare. 

 

5.5. Analysverktyg 

Här beskrivs de begrepp vi använder för att analysera vår empiri.  

 

5.5.1. Lingvistiska begrepp 

Lexikala val undersöker hur talaren försöker påverka sin publik genom sitt språk. Det kan 

ske både medvetet och omedvetet samt på ett formellt eller informellt sätt. Intressant i vår 

studie kommer vara att analysera huruvida Hannah och Amanda pratar på ett informellt, 

vardagligt sätt, då det kan leda till en närmre relation till lyssnaren. Eller om de pratar med 

ett formellt språk som kan beskrivas som språkligt korrekta och behärskade lexikala val. Ett 

exempel på hur en textförfattare kan påverka sin publik genom olika lexikala val är då det 

hänvisas till en person med högre status och bättre kunskap inom ett visst område än vad 

textförfattaren själv besitter, för att tillskriva en större sanning till det den påstår. (Machin & 

Mayr, 2012) Beroende på vilka lexikala val som görs kan vi analysera huruvida Hannah och 

Amanda uttrycker sig på ett sätt som kan tyda på att de till exempel tenderar till att uppleva 

psykisk ohälsa som något stigmatiserat eller ej.  

Överlexikalisering är ett annat begrepp som studerar lingvistiska val. Överlexikalisering är 

när överflödiga ord används i en text. Det går att förklara som en slags överdriven övertygelse 

och kan användas för att skapa eller bevara en ideologi. (Machin & Mayr, 2012) Ett exempel 

för att förklara det är kvinnlig snickare. Kvinnlig är överflödigt eftersom snickare är ett yrke 

som vem som helst kan ha men då branschen är mansdominerad vill man förtydliga att just 

den snickaren man talade om i en speciell situation var kvinnlig. I denna studie kommer vi 

undersöka på vilka sätt det talas om psykisk och ifall överlexikalisering används i diskursen.  
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Modalitet handlar om hur den som talar, med hjälp av olika sätt att påstå något, förhåller sig 

till sin berättelse. Beroende på vilka modaliteter som väljs får diskursens konstruktion olika 

konsekvenser. Det handlar om hur textförfattaren använder sig av olika modaliteter, 

exempelvis som “Jag vet…” eller “Jag tror…“. “Jag vet” tyder på att en kunskap finns hos 

textförfattaren om det som sägs. “Jag tror” visar däremot på ett svagare påstående. (Machin 

& Mayr, 2012) 

Vi ska även studera vilka element som utelämnas i texten. Det är omöjligt att rymma allt i en 

text, men genom att studera vilka textuella prioriteringar som görs kan man urskilja 

underliggande ideologier. (Machin & Mayr, 2012) 

 

5.5.2. Retoriska begrepp 

Argumentation handlar om att förklara och upplysa samt att övertyga med hjälp av språket. 

Olika språkliga verktyg och strategier används beroende på vad det är som ska ges stöd åt. 

(Hellspong, 2013) Genom att undersöka om Hannah och Amanda använder 

argumentationsstrategier kan vi klargöra om de försöker övertyga sina lyssnare om 

någonting, eller om podcasten helt enkelt bara är ett samtal mellan de två. Till exempel att de 

två har en uppfattning om hur ångest botas och använder en argumentationsstrategi när de 

talar om själva botemedlet.  

Vi har valt ut två argumentationsstrategier som består av två motpoler. Betona eller nedtona 

och öppna eller stängda argument. Genom att undersöka om och i så fall hur dessa figurerar 

i Fredagspodden kommer vi kunna kartlägga Hannah och Amandas eventuella användning 

av argumentationsstrategier. 

Beroende på vilken effekt som eftersträvas går det att använda strategier som betoning eller 

nedtoning. Genom att betona det som sägs förstärks och framhävs en betydelse i det. Det kan 

antingen göras genom att tydligt uttala att “det som förklaras nu är viktigt” eller genom att 

ägna stor uppmärksamhet åt ett visst ämne. Nedtoning sker med hjälp av det motsatta, att 

försvaga det sägs genom att skära ned på sakens betydelse och inte fästa någon vidare 

uppmärksamhet vid det. (Hellspong, 2013) Det kan till exempel handla om att man skrattar 

åt något, skratt är hos många förknippat med ett uttryck av glädje men skratt kan också 

användas för att bekräfta en gemenskap eller för att skyla andra känslor (Illustrerad 

Vetenskap, 2010).  

Ett argument som är öppet är fritt att utvecklas, det finns utrymme för att en åsikt eller tanke 

får förändras genom en diskussion. Ett sådant argument kallas för ett öppet argument.  
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Med stängda argument görs, däremot, ett aktivt val att inte problematisera eller ifrågasätta 

något som sägs. Stängda argument kan leda till “missvisande” information, då det som sägs 

inte blir problematiserat. En persons åsikter och tankar kan då bli accepterat som något sant 

utan vidare diskussion. (Hellspong, 2013) 

 

5.6. Friskrivningsklausul  

När en text handlar om människor bör de refereras och hänvisas till med för-och efternamn 

eller endast efternamn (Språkrådet, 2008). Vi hänvisar däremot till Hannah Widells och 

Amanda Schulmans förnamn eftersom att duon är mest känd som Hannah och Amanda. Det 

är därför det mest självklara och naturliga. 

 

5.7. Kritik och metodreflektion  

Den kritik som riktats mot CDA består främst av en kritisk inställning till forskarens roll som 

medborgare och opinionsbildare. En del menar att forskarens analys innehåller egna åsikter 

och därför kan påverka studiens resultat. Andra menar att eftersom forskaren är en del av det 

system som formas av och formar diskurser tappar studien vetenskaplig relevans. (Winther & 

Jörgensen, 2000) Fairclough (2003) hävdar att det inte går att vara helt objektiv, men 

beskriver samtidigt hur detta inte är något problem så länge forskaren inte har något 

underliggande motiv med att genomföra studien. 

Machin och Mayr (2012) lyfter även de, fram kritik mot CDA, bland annat att det genom CDA 

går det att vara bias och selektiv när det bland annat kommer till urvalsprocessen. Vi båda 

har lyssnat på Fredagspodden sedan starten 2012, i perioder, och har därför en relation till 

Hannah och Amanda samt deras podcast. Det innebär att vi har en uppfattning om att det 

talas om psykisk ohälsa på ett avdramatiserat och öppet sätt i Fredagspodden. Det var bland 

annat en av anledningarna till att vi valde att utföra den här studien på just den här 

podcasten. För att vi då inte ska bli kritiserade för att vara bias eller ha underliggande motiv 

har vi i utformandet och beskrivningen av tillvägagångssätt varit mycket noggranna med att 

beskriva de steg vi kommer ta och vilka analysverktyg som används. Genom att göra det kan 

andra genomföra en precis likadan studie och se samma saker som vi, vilket är viktigt för 

studiens transparens (Rienecker & Stray Jørgensen, 2008). Vi har också varit noggranna med 

att exemplifiera och visa hur vi tänkt för att på så sätt skapa trovärdighet och konkret visa på 

vår transparens. 
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5.7.1. Reflektion av insamlingsmetoden 

Då vi tog del av podcastavsnitten genom appen Podcaster (2016) behövde vi inte använda oss 

av några inspelningsinstrument. Alla avsnitt av Hannah och Amandas podcast 

Fredagspodden ligger sparade i appen vilket gjorde att vi fick tag i vårt material på ett enkelt 

och tidsbesparande sätt. Under transkriptionen var appens olika uppspelningsalternativ 

behjälpliga, det underlättade att själv kunna bestämma uppspelningshastighet och att enkelt 

kunna pausa och starta. Gail Jefferssons (2004) transkriptionssymboler var till stor hjälp 

under transkriptionen och i analysen.  

I podcasten talas det fort och talspråk används, det har lett till en icke grammatiskt korrekt 

svenska. Efter att vi hade läst igenom transkriberingen insåg vi att den är svårläst dels på 

grund av avsaknaden av språklig korrekthet, dels på grund av att deras talspråk innehåller 

många utfyllnadsord som liksom, såhär, typ etcetera. Till exempel förekommer ordet såhär 

137 gånger i det transkriberade materialet som utgörs av 39 minuter samtal. Det har 

inneburit att vi har behövt vara oerhört noggranna vid analysen. 

 

5.7.2. Reflektion av analysmetoden 

Tack vare att vi hade en tydlig beskrivning av våra analysverktyg kunde vi ta oss igenom 

transkriberingen och få ut relevant material att diskutera, trots att det transkriberade 

materialet innehöll många utfyllnadsord. Att vi tydligt hade definierat vad till exempel 

modalitet innebär, innebar att med tydlighet kunde urskilja när Hannah och Amanda 

använde det. 

Vi läste, som vi tidigare beskrivit, genom empirin med ett analysverktyg åt gången och vi 

märkte en stor skillnad mellan hur effektiva vi var med de första verktygen om vi jämför med 

de sista. Det tog längre tid att läsa igenom transkriberingen första gången eftersom att vi var 

obekanta med den.  

Matrisen (figur 1), vilken vi använde under analysens gång för att strukturera upp exempel då 

exempelvis informella lexikala val förekommer i texten, var till en början inte optimalt 

utformad. Det berodde på att vi inte kunde strukturera upp empirin så att ett exempel kunde 

associeras med flera analysverktyg samtidigt, något som ofta förekom i praktiken. När vi 

upptäckte detta valde vi att utforma matrisen till hur den ser ut idag. Med hjälp av den 

nuvarande matrisen kunde vi placera in exempel som associeras med flera analysverktyg 

samtidigt, i matrisen. Struktureringen av exemplen var till stor hjälp under tematiseringen då 

vi kunde se om det var exempel som var återkommande i en viss ”lucka” i matrisen.  
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6. Analysresultat 

I resultatets första del presenteras på vilket sätt argumentationsstrategierna betoning och 

nedtoning samt stängda och öppna argument har förekommit i vår empiri. För att visa på hur 

argumentationsstrategierna används har vi använt begreppen som presenterats tidigare: 

lexikala val, överlexikalisering, modalitet och utelämning. Del två av det här kapitlet består av 

en tematisk analys. I båda delarna redovisas och exemplifieras hur analysverktygen 

operationaliserat empirin.   

 

6.1. Argumentationsstrategier 

I detta stycke presenteras och exemplifieras de tillfällen då argumentationsstrategier 

förekommer i Fredagspodden. 

 

6.1.1. Betoning och nedtoning 

Både betoning och nedtoning används flitigt genom hela empirin. Nedtoning sker i högre 

grad än betoning och den sker ofta med hjälp av informella lexikala val samt utelämning. 

Enligt Hellspongs (2013) beskrivning av att nedtoning sker då ett fenomens betydelse 

förminskas, utövar Hannah och Amanda bland annat detta med hjälp av skratt. De skrattar 

ofta när de talar om situationer eller beskriver åkommor som har med varandras, och andras, 

psykiska ohälsa att göra. Gå till läkaren, genomgå en undersökning, diagnostiseras eller få 

behandling är situationer de skrattar åt och i samband med när de berättar om dem. Nedan 

visar vi på hur de skrattar samtidigt som de beskriver något allvarligt då Hannah och 

Amanda berättar om en “ny diagnos” de just funnit.  

 

A:... i dag ska vi tala om (.) ett ämne som är helt nytt för mig i alla fall det är 

några dagar nytt för mig och några dagar nytt för dig också 

H: ja och det är inte bara ett ämne utan här helt plötsligt så har ju vi fått en 

diagnos och det är jag så glad för att du har liksom hittat det här 

A: ja det är en vedertagen term i alla fall  

H: som faktiskt (.) eh var femte person har i Sverige typ 

A: ja (.) och det heter på engelska HSP high –   



 

 

26 

H: *gud vad roligt* 

((skratt)) 

A: va? 

H: *HSP* 

A: *jajaja* (h) 

A: ja ja ja 

H: ah, vad heter det på engelska? 

H & A: high - 

A: ly sensitive people 

A: person 

H: mycket känsliga personer 

A: högkänsliga (.) kallar man dom för     

(Perfect Day, 8 juni, 2012)  

I exemplet ovan ryms flera av de teman vi funnit i Fredagspodden, vi kommer därför även 

diskutera denna del av avsnitt 15 längre ned i analysresultatet.  

De informella lexikala val som används i Fredagspodden visar på en nedtonad diskurs bland 

annat kring psykofarmaka. Detta sker då Amanda berättar om första gången hon fick 

psykofarmaka utskrivet, då uttrycker hon sig på följande sätt: “tillslut sa vår kloka mamma 

igen nu går vi till husläkaren och då gick vi till husläkaren och där fick jag utskriven medicin” 

(Perfect Day, 8 mars, 2012). Det är nedtonat eftersom att hon beskriver det i korta drag utan 

att ge situationen någon större uppmärksamhet (Hellspong, 2013). Det sker också en 

utelämning i exemplet. Amanda utelämnar information kring hur själva proceduren såg ut 

hos läkaren, information som kan vara viktig för att visa på en verklighetsförankrad bild av 

hur det är att bli behandlad för psykisk ohälsa (Machin & Mayr, 2012). Enligt hur de 

beskriver händelsen är det bara att gå till läkaren för att få psykofarmaka utskrivet.  

Ytterligare ett exempel på hur de tonar ned genom att använda ett informellt och 

utelämnande språk i samband med psykofarmaka är då Hannah beskriver att hon led av PMS 

och på grund av det, besökte en gynekolog: “sen så gick jag till en gynekolog och så berättade 

jag om dom här problemen och då är det så att det finns all medicin i världen för att undvika 

den här typen av ångest” (Perfect Day, 8 mars, 2012). Även här utelämnas information om 

vad Hannah sa till gynekologen eller vad gynekologen sa om Hannahs besvär.  
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Samtidigt som de tonar ner, använder de sig av betoning i andra fall. De betonar ofta genom 

att förstärka, upprepa och hålla med om vad den andra säger till exempel då Hannah säger: 

”du har ju väldigt fysisk ångest”, Amanda svarar: ”väldigt fysisk ångest och väldigt fysisk 

panikångest” (ibid). Betoning sker genom modaliteter, som du har, och används här för att 

uppmärksamma att Amanda har en stark fysisk ångest (Hellspong, 2013).  

När de pratar om Hannahs PMS och ångesten som är kopplad till den beskriver Amanda att 

ångesten kopplad till PMS:en är ett riktigt problem; “aaaa det är bara att ee att acceptera att 

det är ett riktigt problem och inte bara vifta bort det” (Perfect Day, 8 mars, 2012). Här sker 

betoning med hjälp av överlexikalisering eftersom att de beskriver ångesten kopplad till 

PMS:en som riktig, vilket i så fall skulle kunna innebära att de har en uppfattning om att det 

finns ångest som inte är riktig (Machin & Mayr, 2012).       

Utifrån dessa exempel går det att se att de, när de talar om att bli behandlade för sin psykiska 

ohälsa, utelämnar delar av hur läkarbesöken gått till. De beskriver hur de ringer till en 

läkare, får komma dit och går därifrån med medicin. (Perfect Day, 8 mars, 2012) Genom att 

de inte berättar om frågorna som läkaren ställer, eller hur de kände när de skulle berätta om 

sina symptom eller bli diagnostiserade tyder på att de utelämnar delar av sin psykiska ohälsa 

(Machin & Mayr, 2012). Det kan vi se eftersom att de, när de beskriver symptomen som 

märks av i vardagen eller när de berättar anekdoter där deras psykiska ohälsa spelat roll, 

oftast använder ett betonande språk vilket de gör genom att tala med exempelvis modaliteter 

(ibid). Hannah och Amanda talar med andra ord nedtonat om vårddelen av att vara psykiskt 

sjuk men betonande om symptomen. 

 

6.1.2. Stängda och öppna argument  

Stängda argument förekommer genom hela empirin då Hannah och Amanda aldrig 

problematiserar vad den andra säger, vi finner inte en enda diskussion där de tycker olika 

(Perfect Day, 8 mars, 2012; Perfect Day, 8 juni, 2012). 

I Amandas beskrivning om hur hon kan känna av ångest i olika rum förekommer 

förstärkning i form av modaliteter; “jag kan ju känna av om det är ångest någonstans eller ej” 

och Hannah instämmer: “du har liksom en sån ångest liksom radar” (Perfect Day, 8 mars, 

2012). Hannah förstärker Amandas ‘“jag kan”-uttalande med modaliteten “du har”.  

 

Det faktum att de förstärker och håller med varandras uttalanden visar på stängda argument. 

Både Hannah och Amanda ber den andra om förstärkning av sina påstående genom att de 

uttrycker sig på sätt som: “eller hur?” efter ett uttalande.  
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Genom att söka bekräftelse på uttalandet öppnas det inte upp för diskussion utan det handlar 

om att den ena ska bekräfta vad den andra har sagt. (Hellspong, 2013) 

Även när de väljer att berätta anekdoter om varandras psykiska ohälsa istället för att berätta 

om den egna och hävdar att “vi känner varandra så väl” fungerar deras konversationer som 

stängda argument (Perfect Day, 8 mars, 2012). De säger att någonting är på ett visst sätt 

genom att berätta vad den andra upplevt eller känner, för att sedan få den andras bekräftelse 

på att det som berättats stämmer. Genom detta “stänger” de sina argument för vidare 

diskussion eller problematisering. Enligt Hellspong (2013) är det så här aktiva val av att inte 

problematisera det som sägs, går till.  

 

6.2. Teman 

I denna del presenteras de teman vi funnit under analysen. Figur 2 som presenteras här är en 

karta över de diskursiva temana och hur de hör samman med varandra.   

 



 

 

29 

Figur 2 

6.2.1. Försköning och förenkling av psykisk ohälsa 

Ett tydligt återkommande tema är att Hannah och Amanda skönmålar och förenklar psykisk 

ohälsa. Det gör de med hjälp av både retoriska och lexikala hjälpmedel och ofta i 

sammanhang där de talar om hur det är att ha en diagnos eller att äta psykofarmaka. Som vi 

nämnt tidigare, under argumentationsstrategin nedtoning, används bland annat skratt för att 

tona ned det som av en del kan tyckas vara det allvarliga med psykisk ohälsa, på så sätt 

förskönar och förenklar Hannah och Amanda sjukdomen. Nedan ger vi exempel på hur vi 

kommit fram till ovanstående.  

 

Ett samtalsämne som återkommer två gånger i avsnitt fyra och som exemplifierar försköning 

är att de talar om hur det bara är geniala och kreativa människor som lider av ångest. 

Amanda säger: “jättemycket och eh jag talat mycket a ( ) jag skojar inte jag talar mycket 

allvarligt om att det bara är geniala människor som har ångest ((skratt))” (Perfect Day, 8 

mars, 2012). Hon beskriver att hon inte skojar utan är mycket allvarlig när det kommer till 

att det bara är geniala människor som har ångest. Med hjälp av överlexikalisering, genom att 

beskriva situationen som mycket allvarlig, betonar hon att det hon säger inte är något skämt 

utan något viktigt. (Hellspong 2013; Machin & Mayr, 2012) Amanda säger alltså att psykisk 

ohälsa är en sjukdom som drabbar genier (Perfect Day, 8 mars, 2012). De påpekar även att 

psykisk ohälsa uppstår på grund av att människor i dag är så smarta, Amanda säger: “det 

känns ju ibland som att vi människor har blivit för smarta vårt eget bästa det får plats för 

mycket i våra huvuden för att inte ha ångest” (ibid). Vilket kan ses som att Hannah och 

Amanda ger uttryck för förenklad förklaring till varför människor lider av psykisk ohälsa. 

Amanda använder sig av modaliteten “bara är” och konstruerar därmed förklaringen så att 

det framstår som att hon vet bäst och har rätt. I ett annat exempel där de pratar om att 

människor nuförtiden är smarta och att det är orsaken till att folk får ångest, har de en 

mildare framtoning. Modaliteten lyder “det känns ju ibland”, vilket tyder på att de inte är lika 

säkra på sin sak och att just den förklaringen är ett öppet argument eftersom att de genom 

modalitet lämnar förklaringen öppen för diskussion (Hellspong, 2013.  

I avsnitt fyra pratar Hannah om läkemedel mot psykiska sjukdomar på ett förskönat sätt: 

“asså psykofarmaka är liksom det finaste som finns” (Perfect Day, 8 mars, 2012). Hon säger 

det med hjälp av informella lexikala val eftersom att hon använder utfyllnadsorden “asså” och 

“liksom” (Machin & Mayr, 2012). Hon använder sig även av överlexikalisering här när de 

pratar om läkemedel mot psykiska sjukdomar som att det skulle vara något av det finaste de 

har. Att äta exempelvis ångestdämpande medicin är en följd av att vara psykiskt sjuk.  
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De utelämnar information om möjliga biverkningar samt hur dåligt en person måste må för 

att få sådan medicin utskriven; här gör de alltså både en försköning och en förenkling av hur 

det är att äta psykofarmaka. Utelämnandet av biverkningar och krav för att få äta 

psykofarmaka är det som får förklaringen ”asså psykofarmaka är liksom det finaste som 

finns” att framstå som överlexikalisering, en överdriven övertygelse om hur bra 

psykofarmaka är (Machin & Mayr, 2012). På samma sätt som de försköna psykofarmaka, 

förskönar de sjukhusvistelser. Amanda berättar hur hon lider av hypokondri och därför mår 

bra av att träffa läkare: “jag skulle vilja bo på ett sjukhus det skulle vara så mysigt för mig 

eller hur” (ibid).  

Det pratas vid flera tillfällen om hur psykiskt sjuka människor ska göra för att må bättre. 

Ibland handlar det om att köpa saker och ibland om att äta saker. Det tipsas också om att 

prata med någon, vem nämns dock inte, eller att man ska gå ut och gå eller göra något som 

bryter av, om du till exempel sitter hemma och har ångest.  

Vad många av dessa tips har gemensamt är att de är förenklade eller förenklar hur det är att 

vara psykiskt sjuk. Hannah beskriver hur man får halva ångesten att försvinna på detta vis: 

“om man berättar det man har ångest för då är halva ångesten borta” (Perfect Day, 8 mars, 

2012). Med hjälp av modaliteten “är” som Hannah använder ger hon tyngd åt uttalandet och 

fastslår att så hon säger är sant. Att halva ångesten försvinner för Hannah om hon berättar 

för någon vad det är som ger henne ångest kanske hjälper just henne. Att däremot ge det som 

tips genom att säga “gör du detta försvinner halva ångesten” kan ses som den sanning hon 

genom modalitet försöker konstruera.  

Ett annat exempel på hur Hannah och Amanda använder sig av modaliteter ser ut så här: 

 

H: ... tycker jag också när man har såhär lite gnag av ångest så ska man ju 

bara göra snälla saker (.) 

( ) ((skratt)) 

H: *det gör vi väldigt ofta* 

A: vi är bäst på det (.) äta snälla saker och då det innebär att man ska äta saker 

med vetemjöl socker 

H: ja det är det mest ångestförmildrande mat som finns 

A: dricka varma saker kanske honung med te eller te med honung 

H: ja gott kaffe med mycket mjölk och 
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A: jaa 

H: en god latte 

A: inte starkt 

H: att man bara liksom såhär bäddar in sig och att det får var så men 

framförallt man ska inte vara ensam hh 

A: nej det ska man verkligen inte och man måste hitta det som (.) stärker en när 

man har ångest om det nu är (.) att gå och köpa blommor eller vad det nu kan 

va what ever works for you (.) va inte skamfylld över vad det nu kan va 

H: nej och sen måste man bara prata om dom förstärkande ångestgrejerna det 

är såhär att man har stökigt hemma (.) eh att man gör sig ännu *fulare* att 

man alla de där yttre sakerna som man ( ) kan ( ) att man ( ) så man tänker på 

det så är det såhär sätt igång och städa bryt det där köp blommor öppna alla 

fönster liksom bara såhär få in nya saker 

A: det är ju jätteviktigt i det här känns så töntigt att säga det men ta ett bad och 

tvätta håret och man mår väldigt mycket bättre  

(Perfect Day, 8 mars, 2012) 

Amanda använder modaliteter som “vi är” när hon talar om hur bra hon och Hannah är på 

att minska sin ångest. Hannah bekräftar henne genom modaliteten “det är”. Tillsammans 

delar de med sig av olika tips som är bra för att lindra sin ångest. Det finnas olika grader av 

ångest och en del av Hannah och Amandas ångest kan säkert bli bättre av att de gör, enligt 

Hannah och Amanda, snälla saker mot sig själva. Däremot är tips på hur man ska gå tillväga 

de gånger det handlar om panikångest eller en ångestattack som Hannah och Amanda 

benämner som “riktig ångest”, till stor del utelämnade. Det handlar oftare om hur man 

minskar de symtom som för Hannah försvinner av att hon pratar om dem. (ibid) 

När de pratar om en diagnos de funnit som heter HSP beskriver Amanda att hon är så glad 

att: “allt det där (.) onda som man har och jobbiga (.) att det har fått en (.) förklaring” (Perfect 

Day, 8 juni, 2012). De lägger mycket tid på att diskutera hur bra det är att HSP-diagnosen har 

kommit och hur den ger dem möjlighet att sätta ord på känslor och skeenden som ger dem 

ångest. Samtidigt verkar de mest tro att det kanske bara är ett begrepp som en psykolog 

utvecklat och skrivit böcker om i vilka det “säkert finns tusen handfasta tips” som de ska “ta 

reda på vad det är för någonting”. Hannah frågar Amanda om hon pratat med sin 

psykoterapeut om HSP och Amanda svarar “nej jag har inte hunnit jag har sommarlov”. 

(ibid)  
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Även här finns exempel på hur psykisk ohälsa förenklas och hur de med hjälp av 

knapphändig information, diagnostiserar varandra. De diagnostiserar varandra på basis av 

en psykologs, som de inte riktigt kommer ihåg namnet på, böcker och Amanda har inte 

hunnit prata om HSP med någon läkare ännu eftersom att hon har sommarlov. Att göra som 

Amanda gör och hävda att man har sommarlov förtar seriositeten, både av besvären och av 

diagnosen. Genom att Hannah och Amanda inte riktigt har koll på vad psykologen som 

utvecklat HSP heter och att Amanda inte heller har pratat med sin psykoterapeut om den, 

samtidigt som de beskriver hur HSP är förklaringen på allt det onda som finns inom dem, 

förenklar de genom utelämning. 

 

6.2.2. Hannah och Amanda som självutnämnda experter  

Hannah och Amanda uttalar sig i Fredagspodden på ett sätt som gör att de tillskriver sig 

själva och varandra kunskap om psykisk ohälsa. Det gör de bland annat genom att använda 

modaliteter som gör länken stark mellan den självupplevda psykiska ohälsan och hur de 

förklarar att den allmänna uppfattningen av hur psykisk ohälsa ser ut. De gör även försök till 

att agera terapeuter genom att bland annat använda formella lexikala val och facktermer för 

att hävda sin kunskap kring området. Samtidigt som de agerar terapeuter, med andra ord 

experter, ger de sig själva, vid flertalet tillfällen, en offerroll. Det gör de genom utförliga 

beskrivningar av hur de mår när de själva är psykiskt sjuka. Eftersom att Hannah och 

Amanda själva lider av psykisk ohälsa är de säkert i många fall experter på just det. Temat 

Hannah och Amanda som självutnämnda experter handlar om att de, med hjälp av sina 

egna erfarenheter och referenser, talar om hur andra mår eller vilka sjukdomar de lider av. 

Nedan exemplifieras det.  

De startar avsnitt fyra genom att uttrycka sig på följande sätt: “i dag ska vi prata om 

någonting som du ju har fil.kand i” ... “jag har ju också ångest så jag ska inte säga att bar du 

har fil.kand i det här” ... “jag kan iallafall min ångest utan och innan” (Perfect Day, 8 mars 

2012). Här ger de sig själva tolkningsföreträde till området genom sin självupplevda psykiska 

ohälsa, vilket hjälper dem att stärka sin trovärdighet. Trovärdigheten stärker de med hjälp av 

modaliteter som “jag har” och “jag kan” (Machin & Mayr, 2012). Genom att låna termen 

filosofie kandidat från det akademiska språket, berättar de för sina lyssnare att de besitter 

stor kunskap om ämnet. Att använda denna term istället för att exempelvis säga; du har 

kunskap inom detta ämne, tyder på ett formellt lexikalt val. (ibid) 
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Serotonin och psykosomatisk är andra exempel på formella lexikala val som görs i podcasten. 

Genom att Hannah och Amanda använder facktermer hämtade från läkarkåren försöker de 

stärka sin auktoritet och ge lyssnarna en bild av att de vet vad de pratar om. Nedan ger vi 

exempel på sammanhang där dessa begrepp används: 

 

A: bakfullhet är inte så bra   

H: nej serataninet var slut i hjärnan du hade ångest som yttrade sig i att du 

förmodligen hade lunginflammation eller något annat hemskt 

     (Perfect Day, 8 mars, 2012) 

 

 

A: vår migrän.  

H: och den är så fruktansvärt jobbig  

A: den är ju hemsk och den är eh psykosomatisk heter det så  

H: aa så heter det       

   (ibid) 

Här uttrycker de sig med hjälp av formella lexikala val, vilket är ett sätt för Hannah att 

framställa det hon säger som trovärdigt och på ett sätt där hon som talare besitter en 

kunskap om ämnet (Machin & Mayr, 2012). Problemet är att Hannah, när hon försöker visa 

att hon har kunskap om det här, uttrycker sig på ett sätt som tyder på det motsatta (en för låg 

serotoninnivå har länge angivits som en orsak till depression), eftersom att hon uttalar det 

formella lexikala valet serotonin fel (Healy, 2015). Amandas försök till att verka påläst är 

också problematiskt eftersom att hon använder det formella lexikala valet psykosomatiskt 

men frågar Hannah och det är så det heter.  

När de pratar om den “nya diagnosen” HSP diagnostiserar de, i rollen som experter, inte bara 

varandra utan också 1,8 miljoner svenskar. Hannah säger: “ja och det är inte bara ett ämne 

utan här helt plötsligt så har vi ju fått en diagnos och det är jag så himla glad för att du har 

liksom hittat det här”. Hannah och Amanda utreder och diagnostiserar genom att 

exemplifiera hur väl andras och andras personlighetsdrag stämmer överens med 

karaktäristikan för HSP-personer. (Perfect Day, 8 juni, 2012) 

Det här förkommer också då Hannah pratar om “Babben” som hon träffade en gång under 

inspelningen av Amandas mans program Schulman show. 
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H: för ja för jag tänkte faktiskt på det för de eh när jag träffade Babben som var 

med i hon var ju med i Schulman show o då va hon e ju en underbar människa 

·hh hon har ju varit gravt utbränd jag tror ju att hon är en typisk HSPare ·hh 

A: ja  

H: för hon har varit jätteutbränd ·hh i situationer i sitt liv o det var ju ungefär 

(.) asså tio år ·hh på så uh på tio år som hon inte kunde ens göra en ståuppshow 

hon gjorde massa andra saker och var verksam och så 

A: ((i bakgrunden)) jaha 

H: ·hh men för att hon inte klarade av det här ·hh och när hon hade en stor 

boksignering eller om hon har hållit i ett föredrag så frågade Alex såhär men är 

det inte jättemånga människor som kommer fram till dig och ska prata och 

såhär ·hh hon ba jo men dom som gör det (.) som är såhär aa hej och jag tycker 

du var så bra och jag kände igen mig i det här och det här de är inte jobbiga ·hh 

sen finns det dem som är riktiga energitjuvar och det är de som kommer när 

alla de här pratat klart lite såhär har du två minuter för jag är lite speciell 

(ibid) 

Här berättar de hur de tror att “Babben” har HSP eftersom hon har varit utbränd och tycker 

det är jobbigt med människor som vill ha extra uppmärksamhet efter att hon haft en 

boksignering. De intar rollen som experter och diagnostiserar “Babben” med HSP på basis av 

att hon varit utbränd och att hon tycker det är jobbigt med människor som på boksigneringar 

vill prata med henne lite avsides eftersom att människorna känner igen sig i hennes historia. 

Ett annat exempel på när de beskriver hur andras psykiska hälsa ser ut är när Amanda 

beskriver hur Ingmar Bergmans ångest var: “och så tänker jag på Ingmar Bergman du vet att 

han hade så mycket ångest så att han kunde knappt leva” (Perfect Day, 8 mars, 2012).  

Hannah och Amanda sätter sig själva i en position där de tycker sig ha rätten och vad som 

krävs för att tillskriva personer olika egenskaper och förklaringar till deras beteenden, med 

andra ord, de ger sig själva en expertroll. 

 

6.2.3. Försök till minskad stigmatisering och ökad legitimering 

Det tredje temat vi plockat ut är tendenser till försök att minska stigmatiseringen och öka 

legitimeringen av psykisk ohälsa. Något som i den här studien för det mesta går hand i hand. 
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Vi kommer inte kunna säga något om en eventuell förändring av psykisk ohälsa som något 

stigmatiserat eller legitimerat på grund av att vi inte utför en effektfokuserad forskning. 

Däremot kan vi uttala oss om förutsättningarna för bilden av psykisk ohälsa som ett 

stigmatiserat ämne eller ej i Fredagspoddens diskurs.  

Vid ett tillfälle i avsnitt fyra berättar de klart och tydligt att deras mål med podcastavsnittet är 

att avdramatisera diskursen kring psykisk ohälsa: 

 

A: det här programmet som vi gör i dag det är att det (.) det är så fult att må 

dåligt och skulle (.) om (.) om man pratar om det alla på ett ganska 

avdramatiserat sätt som jag tycker att vi gör i dag så blir det lättare 

H: absolut 

     (Perfect Day, 8 mars, 2012) 

Här hävdar de att de bidrar till en minskad stigmatisering i och med att det nu “är så fult att 

må dåligt” men genom att tala om det på ett avdramatiserat sätt som de gör, minskas 

stigmatiseringen (ibid).  

I exemplet om nedtoning med hjälp av skratt då de talar om diagnosen HSP hävdar de att en 

femtedel av Sveriges befolkning har diagnosen. Som, i meningen efter, egentligen bara är vad 

Amanda kallar för en “vedertagen term” (Perfect Day, 8 juni, 2012). Det här är en 

förutsättning för att ett skeende som kan innebära försök till att minska stigmatiseringen 

kring psykisk ohälsa. Med hjälp av det lexikala valet “vedertagen” talar Hannah och Amanda 

HSP som något utbrett (ibid). En förutsättning för att någonting ska vara stigmatiserat, är att 

det inte är utbrett (Goffman, 2011). De talar också om HSP utan att beskriva det mer än vad 

bokstäverna står för, vilket innebär att de legitimerar HSP som diagnos. Med andra ord är det 

här en förutsättning för minskad stigmatisering och ökad legitimering.  

Under ett samtal om terapi säger Amanda: “jag tycker att alla människor skulle gå i terapi 

precis som att man går till tandläkaren” (Perfect Day, 8 mars, 2012). Att gå till tandläkaren i 

Sverige är något de flesta gör och har blivit kallade till att göra. Genom det uttrycket påstår 

Amanda att hela Sveriges befolkning borde, oavsett hur de mår, gå i terapi. Detta är en 

tydligt, medvetet eller omedvetet, försök till att skapa en förutsättning till minskad 

stigmatisering och öka legitimeringen kring den psykiska ohälsan. Detta eftersom att gå till 

terapeuten hade hamnat i någon slags kategori “något som alla gör”.  
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För att Hannah och Amandas sätt att prata att prata om psykisk ohälsa ska skapa 

förutsättningar för att minska stigmat måste de först hålla med om att psykisk ohälsa är 

något stigmatiserat. Ett tydligt exempel på det är när Hannah berättar om en nattlig 

panikångestattack hon haft:  

 

H: nää sen så ( ) om man går till min liksom vanlig panikångest min 

panikångest ·hh har alltid nästan varit nattliga panikångestattacker ehh 

A: det är väldigt vanligt  

H: ah och då var det ( ) så att jag vaknade då på natten och på natten så är det 

såhär ·hh man är ju lite som att man (.) asså lite också som att man är dum i 

huvudet för man är i ett annat stadie i hjärnan på något sätt  

A: det är så mörkt  

H: det är så mörkt och  

A: ingen annan är vaken 

H: ingen annan är vaken (.) och då var det så att då kunde jag liksom då 

började det snurra och då kunde det va såhär löjlig grej jag hade sagt 

någonting till någon på jobbet som var såhär nej men jag är värdelös och det 

här kommer bli hemskt och tänk om det händer si och så ( ) riktig sån här 

paranoia och då var jag alltid och det här låter helt vansinnigt men jag var 

alltid tvungen att arbeta ner det där till att okej om det är såhär imorgon när 

jag vaknar och samma känsla ja då får jag väll ta livet av mig men då kunde 

jag somna om och sen när jag vaknade på morgonen så var det ingen big deal 

längre 

(ibid) 

Hannah berättar hur hon försöker ta sig ur panikångestattacken och hon ursäktar sig för hur 

det hon säger kan komma att uppfattas av den som lyssnar (ibid). Något som enligt Goffman 

(2011) är ett tecken på att hon, som upplever sig som stigmatiserad, garderar sig för 

eventuella negativa reaktioner från de som inte är stigmatiserade. 

Enligt Corrigan et al. (2000) kan stigmatiserade personer, för att slippa bli helt utstötta, 

berätta att de mår psykiskt dåligt och ange orsaker till vad det är som gjort dem sjuka. På så 

sätt kan de minska uppfattningen om att deras mående är något de själva borde ta ansvar för 
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(Corrigan et al., 2000). Detta gör Hannah genom att beskriva att det bland annat är PMS som 

ger henne ångest. 

Hannah avslutar avsnitt fyra med att säga: “men du om vi ska summera det här ångest är ju 

någonting som drabbar jättemånga och depression framförallt är en folksjukdom ·hh” 

(Perfect Day, 8 mars, 2012). Här poängterar de återigen att psykisk ohälsa är en väl utbredd 

sjukdom, och med uttrycket “vi ska summera” hävdar de att denna mening är en konklusion 

av avsnittet. Det som är stigmatiserat är det som faller utanför samhällets normer (Angelöw 

& Jonsson, 2000), i och med att Hannah och Amanda beskriver depression som en 

folksjukdom innebär det att de anser att den psykiska sjukdomen depression inte är faller 

utanför samhällets normer. 

Försök till legitimering hittar vi i ett exempel som tagits upp i temat ovan, då Hannah och 

Amanda använder facktermer när de beskriver sin och andras psykiska ohälsa.  

Att använda sig av sådana termer gör enligt Reyes (2011) att uttalanden förstärks. På grund 

av det och på grund av att de inte vidare förklarar vad dessa facktermer betyder legitimerar 

de sina uttalanden, de hävdar att det de säger är något legitimt som alla bör ha kunskap om 

(ibid).  

 

6.3. Sammanfattning 

Argumentationsstrategierna används i stor utsträckning, de vanligaste är nedtoning och 

stängda argument. Nedtoning sker med hjälp av utelämning, informella lexikala val, och 

skratt. Stängda argument skapas genom att Hannah och Amanda bekräftar och förstärker 

varandras påståenden, på så sätt uppstår inga diskussioner.  

För att sammanfatta de teman som återkommer kommer här en redogörelse för de centrala 

delarna inom varje tema. Temat försköning och förenkling av psykisk ohälsa präglas i stor 

utsträckning av att de utelämnar led i behandlingsprocessen och de tillfällen deras psykiska 

mående tar överhand och begränsar dem, vilket är vad som kännetecknar en person som 

psykiskt sjuk (Dahlström, 2016). I detta tema förekommer också exempel på att Hannah och 

Amanda tipsar om hur man botar sin ångest genom att berätta för någon hur man känner, då 

är nämligen halva ångesten borta enligt Hannah (Perfect Day, 8 mars, 2012).  

Vad som varit avgörande för hur vi har kunnat plocka ut detta tema har varit att Hannah och 

Amanda, berättat, ett fåtal gånger, om kritiska perioder i sina liv där de beskrivit sig själva 

som stigmatiserade psykiskt sjuka människor. Det har vi tagit som ett bevis på att deras 

psykiska ohälsa är verklig och därför kunnat, med hjälp av våra analysverktyg, visa på att de 
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oftast talar om psykisk ohälsa på ett förenklat sätt. Vi vet, efter vad de har pratat om i 

podcasten, att Hannah har gått i terapi i 7-8 år (Perfect Day, 8 mars, 2012). Det talar för att 

hon utelämnar problematik hos henne som inte löses av att hon “äter snälla saker med 

vetemjöl och socker” i (ibid). 

I temat Hannah och Amanda som självutnämnda experter handlar det främst om hur de 

tillskriver, utreder och diagnostiserar sig själva och andra människor som psykiskt 

ohälsosamma på olika sätt. De använder sig av fackspråk från diskurser där personer med 

auktoritet (läkare), figurerar. 

På så vis placerar de sig själva i en roll som experter eftersom att de lånar förtroende från 

läkardiskursen och använder olika modaliteter för att betona i uttalanden de gör.  

Försök till minskad stigmatisering och ökad legitimering är det tredje temat och för att 

kunna säga något om det krävs det att vi exemplifierar att Hannah och Amanda säger att de 

är eller att psykisk ohälsa är något stigmatiserat. De två exempel som bäst bekräftar att de 

upplever sig som stigmatiserade är när Hannah beskriver sin nattliga panikångest och när de 

säger att de vill avdramatisera diskursen kring psykisk ohälsa. Det har till viss del varit svårt 

att hitta exempel där det tydligt framgår att psykisk ohälsa är stigmatiserat men mycket av 

den utelämning som också nämns i temat om försköning och förenkling har legat till grund 

för att psykisk ohälsa är ett stigmatiserat ämne. Hannah och Amanda försöker avdramatisera 

sjukdomen genom att bland annat skratta åt sin ångest och tala om den på ett lättsamt sätt 

men i och med att det ändå förekommer några få “mörka” anekdoter och på grund av 

språkbruket kring dessa, kan vi, med hjälp av Goffman (2011), säga att diskursen kring 

psykisk ohälsa i Fredagspodden tyder på att Hannah och Amanda till viss del upplever 

psykisk ohälsa som något stigmatiserat. 

Det finns flera exempel där Hannah och Amanda gör bland annat lexikala val för skapa 

förutsättningar till att minska stigmat kring psykisk ohälsa. För att sammanfatta de exempel 

vi givit längre upp i texten kan vi säga att de i stor utsträckning använder informella lexikala 

val, nedtoning och utelämning när de talar om psykisk ohälsa. Detta fungerar som ett sätt för 

dem att ge en nyanserad bild av hur det kan vara att leva med till exempel ångest. Deras sätt 

att framställa ångesten som något som det går att skratta åt bidrar till att nyansera och inte 

befästa stereotypen av en psykiskt ohälsosam person. Hannah och Amanda ger en alternativ 

bild av sin sjukdom vilket fungerar som en förutsättning till minskat stigma och ökad 

legitimering kring psykisk ohälsa i och med att människor runt omkring dem märker att de 

“trots” sina “anomalier” kan driva företag eller ha familjer och vänner. Något som den 

stereotypa bilden av en psykiskt sjuk person, enligt tidigare forskning, skulle ha svårt för då 

denne i de flesta fall är våldsam och “galen”, snarare än ångestfylld eller hypokondrisk.  
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7. Diskussion 

Detta kapitlet ämnar redovisa det analysresultat vi kommit fram till och koppla det till vad 

som presenterats i föregående kapitel: inledning och bakgrund, tidigare forskning samt vårt 

teoretiska ramverk. Utöver det redogörs för hur vår studie bidragit till att utveckla 

kunskapsområdet på vilket den här studien befinner sig. För att kunna föra en diskussion 

tydligt kopplad till vårt analysresultat kommer vi nedan att kort sammanfatta svaren på våra 

frågeställningar. 

 

7.1. Redogörelse för svar på frågeställningar 

Hur används språkliga och retoriska resurser? 

Språkliga resurser som utelämning, informella och formella lexikala val, modalitet och 

överlexikalisering används. De olika språkliga och retoriska greppen används för olika syften, 

exempelvis används informella lexikala val när Hannah och Amanda vill skapa en närhet till 

lyssnaren och formella lexikala val används då de vill bygga upp ett förtroende hos dem. De 

använder även retoriska grepp i form av argumenatationsstrategierna betoning och 

nedtoning samt stängda och öppna argument. Det går att urskilja tendenser till att Hannah 

och Amanda försöker övertyga sina lyssnare vid flertalet tillfällen med hjälp av retoriska 

resurser och argumentationsstrategier. 

Vilka diskursiva teman om psykisk ohälsa är återkommande? 

Vi har funnit tre huvudteman som verkar vara grundpelare i podcastens uppbyggnad. 

Försköning och förenkling av psykisk ohälsa som samtidigt som det är ett eget tema hör 

mycket samman med det tredje temat. Det andra temat: Hannah och Amanda som 

självutnämnda experter på psykisk ohälsa fungerar som en rapport från verkligheten där de 

genom stängda argument och modaliteter tillskriver sig själva och varandra kunskap och 

auktoritet. Hannah och Amandas försök till minska stigmatiseringen och öka legitimeringen 

kring psykisk ohälsa är det tredje temat.  

Argumenterar de för psykisk ohälsa som någonting som är stigmatiserat eller 

legitimerat? I så fall hur? 

De pratar om psykisk ohälsa på ett sätt som enligt Goffman (2011) visar att de anser att 

psykisk ohälsa är något stigmatiserat, men de tydliggör även att de aktivt försöker minska 

stigmatiseringen genom sin podcast. 
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Diskursen om psykisk ohälsa i Fredagspodden skiljer sig från den tidigare forskning vi tagit 

del av och presenterat i den här studien.  

De tidigare studierna visar på en negativ, stereotyp framställning av psykiskt ohälsosamma 

personer och att det pågår en stigmatisering av människor som är psykiskt sjuka. Diskursen i 

Fredagspodden ser inte ut på det sättet utan handlar mer om att Hannah och Amanda 

försöker minska stigmatiseringen och genom att de talar som självutnämnda experter 

försöker de legitimera psykisk ohälsa.  

Att de ibland talar om psykisk ohälsa som något utbrett och genom att inte förklara sina 

lexikala val kan vi säga att de legitimerar psykisk ohälsa. Genom sitt sätt att tala anser de, 

enligt Reyes (2011), att psykisk ohälsa är något alla bör känna till och ha kunskap om, därför 

behöver det inte förklaras vidare. 

 

7.2. Slutdiskussion  

Med utgångspunkt i kritisk diskursteori, tidigare forskning och mot bakgrund av bland annat 

parasociala relationer och wishful identification, presenteras här en diskussion kring 

diskursen i Fredagspodden kring psykisk ohälsa. 

Genom sin språkanvändning kan en persons underliggande ideologier märkas av. Det är 

inom det vardagliga språket som föreställningar om normer och sanning ryms och det är 

genom dessa en person kan försöka fastslå, förändra eller bibehålla en viss ideologi. (Machin 

& Mayr, 2012). Hannah och Amanda använder sig ofta av argumentationsstrategier i sitt sätt 

att tala om psykisk ohälsa vilket, med hjälp av kritisk diskursteori, kan tolkas som att de 

försöker övertyga sina lyssnare om en viss uppfattning (ibid). Det kan som detta exemplet 

visar: “om man berättar det man har ångest för så är halva ångesten borta”, handla om att de 

använder argumentationsstrategin betoning tillsammans med modaliteten är för att ge tyngd 

åt en mening inom vilken deras ideologi kring psykisk ohälsa ryms (Perfect Day, 8 mars, 

2012). I det här exemplet går det alltså att säga att de har en uppfattning om att ångest är 

någonting som blir värre om man håller det inom sig. Genom att de använder sig av 

argumentationsstrategier kan vi också säga att de försöker övertyga sina lyssnare om denna 

uppfattning.  

Genom beskrivning av psykofarmaka och ångest som något fint, samt genom tipsen om hur 

enkelt det är att börja må bättre, kan vi, med hjälp av de analysverktyg vi operationaliserat 

empirin med se att diskursen kring psykisk ohälsa är förskönad och förenklad.  
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I och med att de till stor del utelämnar exempelvis kritiska sjukdomstillstånd, biverkningar 

av psykofarmaka eller utmaningar med att gå i terapi kan den bild Hannah och Amanda ger 

av psykisk ohälsa tyckas sakna verklighetsförankring. Detta eftersom att de inte återger hela 

bilden av sjukdomen. Vad en försköning av en sjukdom kan leda till kan vi inte bestämt 

uttala oss om, men i och med den ökning av diagnostisering av psykisk ohälsa som existerar i 

dagens samhälle samt vad som togs upp i inledningen, hur diskursen kring psykisk ohälsa ser 

ut i livsstilsgenren i dag, är detta intressant att diskutera och ta reda på mer om.  

Enligt Johannisson (2009) förändras begreppet psykisk ohälsa ständigt. I och med att vi sett 

hur Hannah och Amanda förenklar och förskönar psykisk ohälsa i Fredagspodden kan det ses 

som ett försök till förändring av begreppet. Hannah och Amanda argumenterar öppet för att 

de vill förändra synen på psykisk ohälsa och ett sätt att göra det skulle kunna vara genom att 

ladda om begreppet med nya betydelser. Något som enligt kritisk diskursteori sker genom att 

det talas om, i det här fallet, psykisk ohälsa på ett visst sätt. Enligt Dahlström (2016) är 

psykisk ohälsa något som begränsar en persons möjligheter att leva ett normalt liv. Hannah 

och Amandas beskrivningar av hur sjukdomarna påverkar dem är inte helt i linje med vad 

Dahlström anger som kriterium för att en psykisk åkomma ska definieras som psykisk 

ohälsa. Hannah och Amanda både skrattar åt sin psykiska ohälsa och beskriver att de 

medvetet kan bestämma sig för att släppa den och må bra. Det visar inte på en begränsning i 

vardagen då de verkar besitta möjligheten att själva bestämma när de ska må dåligt och inte. 

Det kan säkert vara så att det är mer påtagliga än vad Hannah och Amanda beskriver i 

materialet vi tagit del av men slutsatsen är en produkt av att de utelämnar och enbart betonar 

specifikt utvalda delar av sina sjukdomar, vilka inte till 100 procent stämmer överens med 

Dahlströms (2016) definition av vad psykisk ohälsa är.  

Det skulle kunna vara möjligt att Hannah och Amandas sätt att tala om psykisk ohälsa, till 

exempel att utelämna vissa viktiga delar, blir den allmänna uppfattningen bland de som 

lyssnar på Fredagspodden (Machin & Mayr, 2012). Detta eftersom att de i egenskap av 

kändisar enligt bland annat Gillberg (2014) har möjlighet att påverka sina lyssnare. 

Hannah och Amanda skulle säkerligen inte ha makten att ensamma skapa en total 

omladdning av begreppet, men utifrån kritisk diskursteori påverkas diskurser av sin 

omgivning vilket gör det möjligt för ett begrepps betydelse att förändras ju fler likasinnade 

som pratar om det och därmed sätter in det i en specifik diskurs.  

Det är viktigt att problematisera ett sådant händelseförlopp eftersom att det skulle kunna 

gynna aktörer som bedriver vinstdrivande verksamhet baserad på människors psykiska 

mående.  
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Om det på en marknad finns en grupp som tror att de är psykiskt sjuka och söker hjälp för 

det, i själva verket bara är sjuka enligt aktörerna som tjänar pengar på att gruppen upplever 

sig som psykiskt sjuk, skapas ett etiskt dilemma. Exempel på aktörer som skulle kunna dra 

nytta av en sådan utveckling kan vara Hannah och Amanda, bland annat på grund av att de 

uttryckt att de vill skapa ett livsstilsimperium men också för att de är företagare som tjänar 

pengar på antalet “följare” de har och att relationen mellan dem och följarna är bra (Dagens 

Industri, 2016). De talar om psykisk ohälsa som något som kan drabba alla och som något 

som är vanligt, något som kan komma och gå och som blir bättre av att äta socker och 

vetemjöl. Genom att göra det, är det troligt att fler känner igen sig än om de skulle beskriva 

det faktiska sjukdomsförloppet där exempelvis ångesten blir så outhärdlig att den 

ångestfyllda funderar på att ta sitt liv. Fler som känner igen sig kan resultera i fler följare 

vilket i sin tur resulterar i mer intjänade pengar för Hannah och Amanda. Det skulle med 

andra ord vara fullt möjligt att Hannah och Amanda, och andra aktörer inom samma 

verksamhetsområde eller inom exempelvis läkemedelsbranschen, har ett vinstintresse i att 

sprida en viss bild av psykisk ohälsa vilket lämnar en rad etiska och moraliska dilemman att 

problematisera och ta ställning till. 

Försöken till att skapa förutsättningar för en ökad legitimering och minskad stigmatisering 

av psykisk ohälsa, som vi fann i vår empiri, kan även det bidra till liknande problematik som 

vi tagit upp ovan. Samtidigt kan en ökad legitimering och minskad stigmatisering bidra med 

positiva vinklar för psykiskt sjuka personer. Det kan till exempel bidra till att folk som lider 

av psykisk ohälsa och inte vågat ta upp det, på grund av den stigmatiserade bilden som varit 

den allmänna uppfattningen, nu vågar ta upp sina problem med personer i sin närhet eller 

terapeuter och på så sätt börja en resa mot ett friskare liv. Det kan också handla om att 

vården skulle kunna påverkas i en positiv riktning ifall fler var involverade i hur vården 

utformas och vilken kvalitet den håller.  

För att sammanfatta diskussionen presenterar vi det som vi identifierat som den största 

utmaningen med att det talas om psykisk ohälsa på ett visst sätt i Fredagspodden.  

Hannah och Amanda, har i egenskap av kändisar möjlighet att påverka sina följare/lyssnare i 

en viss riktning (Gillberg, 2014). Genom att de använder begrepp som har en 

ursprungsbetydelse men som i Fredagspodden får en annan betydelse kan diskuteras 

huruvida det är bra eller dåligt. Problemet ligger i att de skulle kunna ha ett vinstintresse i att 

ladda om begreppen så att de får en vidare betydelse och blir lättare att applicera på olika 

former av psykiska åkommor. Detta eftersom att diskursen i Fredagspodden är så pass 

nedtonad och att den i mångt och mycket endast betonar delar av den psykiska ohälsan som 

lika gärna skulle kunna beskrivas som en tillfällig åkomma och inte kräver behandling med 

psykofarmaka. 
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7.3. Vidare studier 

Vi vill agera ögonöppnare till ämnet, hur diskursen kring psykisk ohälsa ser ut i 

livsstilsmedier. I och med att det tidigare inte utförts någon liknande studie kan då vidare 

forskning likna vår fast med ett annat studieobjekt, andra livsstilmedier. På så vis kan det vi 

kommit fram till antingen bekräftas eller avfärdas. Vidare studier kan också bidra till en 

större kartläggning av diskursen kring psykisk ohälsa i livsstilsmedier.  

Ett annat exempel på vidare forskning är baserat på det faktum att dagens 

mediekonsumenter godtar kändisars mångsyssleri (Gillberg, 2014). Frågan om vi godtar 

Hannah och Amanda som någon form av terapeuter skulle vara intressant att ta reda på, 

kanske genom en etnografisk studie där Hannah och Amandas lyssnare studeras.  

Andra studier; som i vilken utsträckning Hannah och Amanda eller kändisar påverkar sina 

mottagare när det pratas om psykisk ohälsa är också en möjlig fortsättning på vår studie. Tar 

vi kändisarnas tips på allvar? Finns det människor som använder kommersiell media som 

hjälp genom/ur sin psykiska ohälsa?  

Om svaren på ovanstående frågor skulle vara ja, att vi exempelvis godtar Hannah och 

Amanda som terapeuter, är det intressant att studera vad deras uttalanden har för effekter. 

Om lyssnarna nu tar deras uttalanden och tips på allvar, vilka effekter upplever de rent 

konkret? Kan Hannah och Amandas uttalanden, på grund av bland annat legitimeringen, 

bidra till att fler självdiagnostiserar sig med psykisk ohälsa? Eller kan det bidra till att fler 

eftersträvar dessa sjukdomar på grund av att Hannah och Amanda hävdar att bara kreativa 

människor lider av ångest?  

Ser vi till diskursen kring psykisk ohälsa i Fredagspodden och antar att den inte bara skapar 

utan också är skapad av verkligheten skulle det innebära att det finns fler än Hannah och 

Amanda och en stor del av deras lyssnare som delar uppfattningen som ryms inom diskursen 

i Fredagspodden. Ytterligare en intressant fråga att ta ställning till i ett sådant fall är vad som 

händer med de personer som lider av en, av läkare diagnostiserad, variant av psykisk ohälsa. 

Tar de självdiagnostiserade över och hamnar de som är av läkare diagnostiserade i 

skymundan eftersom att bilden av psykisk ohälsa i livsstilsmedier kan vara förenklad och 

förskönad?  

Ytterligare tankar, som inte är en direkt produkt av vår studie, rör framställningen av 

psykofarmaka som något fint i Fredagspodden (Perfect Day, 8 mars, 2012). Enligt statistik 

ökar förskrivningen av psykofarmaka (SVT, 2016). I och med att studien undersöker ett 

relativt outforskat område är förslagen till vidare studier på fältet många.  



 

 

44 

Frågor som: ”finns det något samband mellan den ökningen och den, inom livsstilsmedier, 

rådande diskursen?” har vi börjat fundera kring, och genom den här redogörelsen hoppas vi 

att vi inspirerat till ytterligare forskning som rör fältet.   
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Transkribering 

Avsnitt 4 ”Ångest” 8 mars 2012  

H: Hannah Widell 

A: Amanda Schulman 

H: i dag ska vi prata om någonting som du ju har fil.kand i 

A: gud vad hemskt 

H: du har ju det 

A: *ja jag vet* 

H: *du är den mest ångestfyllda mänska jag vet* 

Båda två: hahahaha 

A: gud, jag (.) kan i alla fall min ångest utan och innan 

H: om man berättar det man har ångest för så är halva ångesten borta 

A: det känns ju ibland som att vi människor har blivit för smarta för vår eget bästa, det får 

plats för mycket i våra huvuden 

H: jag tycker att alla människor skulle gå i terapi precis som att man går till tandläkaren en 

gång om året 

A: Ingemar Bergman (.) du vet han har så mycket ångest så att han kunde knappt leva 

H: jag vet att såhär begreppet ångest (.) är ju ett litet luddigt begrepp för ganska många kan 

inte du berätta vad ångest är för dig 

A: ahmen ångest för mig är (.) det är ju en känsla men den kan yttra sig på många olika sätt 

och det är väll det som är det är väll det som är tricket att ta reda på vad ångest är för en själv 

för mig i dag så är det har jättemycket hypokondri men innan så har det varit panikångest 

och det har varit massa olika saker men det är en extremt obehaglig känsla som känns ganska 

mycket i magen för mig 

H: mm 

A: hur känns din ångest 

H: jag har ju också ångest så jag ska inte säga att bara du har fil.kand i det här utan jag är ju 

också en ganska ångestfylld person och då är jag ändå såhär folk säger att vadå är inte du 

grundglad och såhär men (.) jag kan säga såhär (.) från att jag var 15 till ungefär (.)ah tills jag 
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fick barn och då var jag 28 så hade jag väldigt mycket ångest och då yttrade ju sig det i 

panikångest egentligen eh så men men då visste man inte riktigt var det var det var inte så att 

man liksom såhär pratade om panikångest och sen så medicinerade man någon och sen är 

det inge mer med det så jag hade det där ganska länge och då yttrade det sig på massa olika 

sätt asså allt ifrån att såhär (.) jag hamnade i det som jag brukade kalla för svarta hål när man 

är såhär (.) jag fastnade i min lägenhet och var såhär jag kommer inte kunna ta mig härifrån 

tills någon kom och typ räddade mig 

A: man känner inte marken under fötterna 

H: nä och sen har jag ju alltid haft PMS och det är också ångest för mig för att då är det så att 

(.) hur det yttrar sig är att livet är slut (.) eeh och jag börjar liksom säga att jag ska göra slut 

med den jag är ihop med jag ska säga upp mig från jobbet eh jag ska göra slut med alla 

vänner jag är inte bra nog och sen så har man liksom massa såna saker och det har ju varit 

jättejättejobbigt 

A: jag vet att du ha verkligen lidit av din PMS men det man undrar är såklart med alla som 

gör det är att förstår ni inte att det händer en gång i månaden 

H: nej men asså grejen är ju såhär att fortfarande så kan ju jag som ett jävla spån ee såhär gå 

omkring med den här ångesten och den gnager och jag är dum mot alla och tycker alla är 

dumma mot mig och såhär riktigt obehagligt hh 

A: du får lite paranoia 

H: jaa det asså såhär det bara gnor som liksom såhär en någon elak något elakt som sitter på 

ena axeln och då säger jag såhär juste jag har ju PMS och jag har ju haft mens sen jag var 12-

13 eller liksom vad är det i dag så är jag 37 som jag fyller på onsdag eeh (.) och det är helt 

vansinnigt men och jag kommer inte på det här förens våran kloka mamma bara såhär men 

Hanna är det inte så att (.) dom här tillfällena när livet är slut och du ska göra slut på allt och 

alltihopa inträffar en gång i månaden (.) jag var såhär joo ja det kanske det är så började vi 

kartlägga det lite och sen så gick jag till en gynekolog och så berättade jag om dem här 

problemen och då är det så att det finns all medicin i världen för att undvika den här typen av 

ångest 

A: aaaa det är bara att ee att acceptera att det är ett riktigt problem och inte bara vifta bort 

det 

H: nää sen så ( ) om man går till min liksom vanlig panikångest min panikångest •hh har 

alltid nästan varit nattliga panikångestattacker ehh 

A: det är väldigt vanligt 
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H: ah och då var det ( ) så att jag vaknade då på natten och på natten så är det såhär •hh man 

är ju lite som att man (.) asså lite också som att man är dum i huvudet för man är i ett annat 

stadie i hjärnan på något sätt 

A: det är så mörkt 

H: det är så mörkt och 

A: ingen annan är vaken 

H: ingen annan är vaken (.) och då var det så att då kunde jag liksom då började det snurra 

och då kunde det va såhär löjlig grej jag hade sagt någonting till någon på jobbet som var 

såhär nej men jag är värdelös och det här kommer bli hemskt och tänk om det händer si och 

så ( ) riktig sån här paranoia och då var jag alltid och det här låter helt vansinnigt men jag var 

alltid tvungen att arbeta ner det där till att okej om det är såhär imorgon när jag vaknar och 

samma känsla ja då får jag väll ta livet av mig men då kunde jag somna om och sen när jag 

vaknade på morgonen så var det ingen big deal längre 

A: det är precis det som är grejen med ångest det är att eh det är inte det som du låg och 

tänkte på där är ju inte på riktigt det är det har ju ingen vikt överhuvudtaget det är bara 

egentligen ångest som måste ut 

H: ah 

A: också ( ) kana( )liserade man den på olika sätt •när jag var 20 år då tror jag jag fick min 

första riktiga panikångestattack •hh och det var ju det precis som du sa man visste inte riktigt 

vad det var asså jag trodde ju jag åkte ju inte till sjukhuset jag trodde jag hade fått eh asså 

panikångest yttrar sig på olika sätt men jag får klappande hjärta och svårt att andas 

H: men du har ju väldigt fysisk ångest 

A: väldigt fysisk ångest och väldigt fysisk panikångest •hh ehm och sen när det där hade hänt 

första gången då tror jag att också att det blir någon ond cirkel för har man väl känt den där 

hjärtklappningen och det får man dödsångest av och så också liksom kan man bara gå runt 

och känna åh såhär slår mitt hjärta så igen håller jag på och dö igen och sen så bara är det 

igång (.) och det blev så illa för mig så jag (.) jag var ah det här är så töntigt så att det inte är 

klokt du får inte skratta nu men det här skedde samtidigt som nine eleven och jag tog det 

högst *personligt* 

H: haha 

A: haha *borta i Stockholm i Sverige* (.) det var plan som skulle krascha in i mitt fönster och 

det var allting skulle hända precis där jag var hela tiden jag tror att det var ganska många 
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som kunde (.) såhär få ( ) asså ens rädsla kunde ta form i nine eleven och det gjorde min 

verkligen så att jag var (.) jag mådde så fruktansvärt dåligt så att jag jag visste inte asså jag 

kunde inte vara hemma kunde inte gå ut på gatan jag kunde inte jag visste inte hur jag skulle 

leva mitt liv 

H: men vad gjorde du då då 

A: aahmen tillslut fick jag något tips om att jag skulle ringa till nått som heter Lukasstiftelsen 

(.) jag ringde några såhär kbt jag visste inte vart jag skulle vända mig eh och där var det bara 

fullt och så ringde jag ( ) och så skulle jag ringa Lukasstiftelsen och där skulle man då få en 

telefontid och varje dag ringde jag på den här telefontiden och liksom det var så jävla jobbigt 

att bara ladda för att säga hej jag är psykisk sjuk typ för det var ju det som liksom ( ) 

panikångest var och jag kom aldrig ens fram 

H: men gud vad jobbigt 

A: så att flera veckor höll jag på med den där telefontiden och tillslut sa vår kloka mamma 

igen nu går vi till husläkaren och då gick vi till husläkaren och där fick jag utskriven medicin 

och det var ju jättebra på ett sätt men det var ju ingen uppföljning och det var ingen terapi 

och det var ingenting sånt och jag kände sån otrolig skam jag vågade inte säga till någon vad 

som hade hänt mig ehm (.) att jag led av panikångest det var så fult 

H: men hur har du sen asså såhär sen har ju åren gått och du har levt med det här och du har 

behandlat det på massa olika sätt 

A: ja framförallt •hh nu de senaste åren så har jag gått i terapi grundlig terapi en gång i 

veckan i två och ett halvt år •hh och lärt känna mig själv och min ångest för det är det som är 

grejen jag har ju massa ångest mindre ångest än vad jag hade när jag var 20 såklart men man 

måste lära känna den och veta vart man ska göra av den jag får ju inte panikångest i dag jag 

vet precis (.) jag kan nästan skratta åt min panikångest däremot så är jag fortfarande 

hypokondrisk och jag kan fortfarande känna ångest men jag kan alltid när jag får ångest gå 

tillbaka och leta reda på varför jag fick ångest så jag kan lokalisera min ångest och det tror jag 

när jag var ung så var det bara en enda stor känsla som jag inte jag visst inte var det var jag 

hade ingen aning om varför eller hur eller någon som sa nått som startade det där och så 

vidare nu kan jag nästan alltid gå tillbaka ehh och hitta den 

H: men det är ju jättebra och det är ju helt fantastiskt att man faktiskt kan leva med sin 

ångest för ångest är ju ingenting som försvinner egentligen det handlar bara om att man 

måste hitta liksom verktyg för det jag vet ju att mitt liv blev ju 100% bättre när jag fick barn 

eftersom min ångest var så ( ) ((hostar)) 

A: det är en ångesthosta *du har ju ångesthosta* 
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H: exakt nu är jag tyvärr lite förkyld men annars har jag ju ångesthosta förlåt ((hostar)) 

H: jo men grejen är såhär att jag har ju ångesthosta eller det som vi kallar för ångesthostan är 

ju att när jag hamnade i olika (.) obekväma situationer egentligen då är det som att jag inte 

kan andas och där börjar min ångest vilket såhär ni ju vet att såhär då börja min ångest och 

då börjar jag såhär 

A: mamma har ju ( ) visa oss 

H: ja ja ja och då ( ) började jag såhär ((harklar sig/hostar)) då börjar jag såhär hosta såhär 

har vi alltid kallat det varför har du alltid ångesthosta vad är det ( ) ((harklar sig)) 

A: orolig ( ) 

H: nu är det förkylnings eh (.) heshet 

A: haha 

H: ångesthostan är inte lika asså framträdande längre men jag måste bara säga det att min 

ångest botades jättemycket när jag fick barn och det är på grund av att hela mina 

ångestsnurrar var jätte såhär när jag hamnade utanför verkligheten och inte riktigt hade 

kontroll på alltihopa och liksom så när man har barn så är livet så himla verkligt hela tiden 

man ( ) någonstans blir är det som att trycka på den här liksom verklighetsknappen och så är 

det såhär nej men gud det här men jag kan ju vakna med lite ångest eller det är någonting 

men så går det så snabbt till att det är något barn som vill någonting eller nått så •hh därför 

har mitt liv blivit hundra procent bättre sedan dess 

A: ja det var ju lite som vi pratade om innan som är samma sak som ett bra tips till er där ute 

med ångest det är att hemma hos sig själv i sina egna tankar blir alltid bara värre ibland kan 

det räcka gott och väl med att bara bryta cirkeln och gå ut med asså touch ground 

H: verkligen men det är det absolut viktigaste att såhär ringa någon gripa tag i nått gå ut på 

gatan liksom såhär hitta asså såhär att man kommer i en annan nivå för det finns ju 

ingenting som är dummare och elakare mot än sig själv som sin egen hjärna 

A: nej och det eh mm som vi också pratade om lite tidigare folk säger alltid till mig men gud 

du är världens gladaste person dem tror att jag är en posör och jag är det när jag träffar 

människor för jag är så (.) jag har alltid roligt och trevligt och jag tycker om att bli störd det är 

om jag skulle liksom ( ) från mina egna tankar skulle jag sitta hemma själv i två veckor vet jag 

inte vad som skulle hända 

H: nej nej men jag har ju alltid asså såhär man har levt olika asså typer av *frilansar liv* eller 

som jag brukar säga jag är en institutionsmänniska om jag inte sätter ramar för mitt liv eeh 
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och ser till att jag har ett jobb att gå till och liksom har dem där olika sakerna som är mina 

rutiner då skulle jag braka ihop tror jag för jag behöver gå upp på morgonen jag behöver ett 

jobb att gå till jag behöver veta och jag gör ju en plan för allt •hh och det tror jag är liksom 

såhär mitt sätt att att liksom mota ångesten i i liksom att den ska hålla sig på sin plats för jag 

gör ju en plan för såhär ah det är fredakväll och vi ska bara hänga hemma i soffa och kolla på 

en video och äta tacos •hh men om vi bara gör det här utan att jag uttalat att det är det vi gör 

då kan jag få ångest av det 

A: ah 

H: då är det såhär gud varför hänger vi här och ingenting händer men däremot om vi såhär 

nu gör vi en plan eh till och med mina barn säger såhär mamma har vi en plan i dag för de vet 

att vi alltid gör en plan för allting och det gör att att jag måste sätta etikett på saker och ting 

jag måste ha in allt i kategorier jag måste ha en plan för det och för då fungerar mitt liv och 

då fungerar det alldeles utmärkt 

A: mm Alex skrattar ju så mycket åt mig för jag kan ju känna av om det är ångest någonstans 

eller ej jag vet inte hur många gånger vi har bytt hotellrum eller vi kan gå på gatan jag känner 

liksom (.) jag är så jävla jobbig när det kommer till det där asså jag är så *känslig* ((skrattar)) 

H: du har liksom en sån ångest liksom radar 

A: ja det handlar bara om mig själv det handlar inte om hur rummet ( ) 

H: fast det är ju man kan ju komma in någonstans och så bara ah nä men här har det varit för 

mycket ångest 

A: ja jag känner det 

H: eller så kommer man in i ett sammanhang med massa människor som bara här är folk 

osams här är det ångest eller jag kan ju bli otroligt färgad också om man träffar en person och 

så känner man såhär den här personen har jättemycket ångest i dag jag tar på mig 

jättemånga andra och det här låter ego-aktigt men såhär andra människors ångest samlar jag 

som i liksom ( ) 

A: det är ju inte bra 

H: nej det är inte bra alls 

A: för det är då jag menar det här med att man måste lokalisera sin ångest för när man då 

kommer på att men gud det här var ju inte min ångest det var någon annans ångest så är det 

ju ganska skönt att kunna släppa det jag måste bara säga det här med att få barn också för 

mig när jag fick barn så tror jag att det var väll kulmen av ångest för mig för jag tror att allting 



 

 

56 

kom ifatt och (.) man har väll aldrig varit så närvarande men det var det bästa som kunde 

hända mig det var då jag verkligen tog tag i min ångest för jag ville inte att min dotter skulle 

ha en ångestfylld mamma 

H: nej 

A: det vill man ju inte att någon ska växa upp med och jag är en mycket mindre ångestfylld 

person i dag 

H: det är ju verkligen  

A: visst är jag det 

H: verkligen (.) asså du såhär som vi brukar säga när vi pratar om ibland att när du bara 

försvann förr i tiden 

A: aah 

H: eh och då visste jag att när du inte började svara i telefon och du var bara borta och liksom 

inte ville mötas då visste jag ju såhär att nu har Amanda ångest nu måste jag liksom såhär 

gripa in här och plocka upp henne någonstans men det tycker inte jag att du har så ofta 

längre 

A: nej och det är så skönt (.) men det här tycker jag också är väldigt viktigt att (.) det är ju 

såklart skitjobbigt för mig när du vill bara hämta upp mig ur någonting ur det jag tror jag vill 

va i för jag vill ju inte det egentligen såklart men du knackar på dörren eller ringer eller du 

kan ringa (.) när jag bodde i London och såhär vi inte hade hörts på en vecka och du kunde 

säga jaha du har ångest i dag och känna av det •hh eller hur jag är och jag kan känna av hur 

du är jag vet ju precis när du tappar ditt kontrollbehov och vad det gör med dig och hur som 

helst det är väldigt skönt att ha *en* [skratt]   

H: *nu kommer tårarna här igen* 

Båda två: ((skrattar)) 

A: •hh *jag är också väldigt känslig (.) jag tror att jag kommer hålla mig för tårar nu men det 

kommer komma efteråt* 

H A: ((skrattar)) 

H: *fast är inte det också om vi pratar lite om det här med att gråta* det är en otroligt skön 

ventil 

A: aa 

H: asså just det här att liksom vi gråter ju tills vi skrattar och skrattar tills vi gråter asså 
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A: aa 

H: det är ju lite såhär det som hela vårt liv går ut på men ibland är det så att man gråter 

jättemycket kan ju bara vara såhär att släppa på den där liksom såhär ångesten som man 

kanske har samlat på sig en vecka eller det har varit någonting eller så det 

 

((mummel)) 

A: det händer mig varje lördag morgon 

((skratt)) 

A: då måste jag ( ) man känner ( ) eller första dagen på semestern när man liksom (.) man 

bara känner att det är inte något ( ) det är inte min kropp är bara fylld av något som inte är så 

bra och sen så såhär öppnar man kranen och gråter och allt är borta 

 

A: det känns ju ibland som att vi människor ar blivit för vårt eget bästa det får plats för 

mycket i våra huvuden för att inte ha ångest 

H: för förr i tiden då var det bara såhär man föddes skaffade några barn sen dog man jäkligt 

tidigt 

A: *ja skönt* 

((mummel och skratt)) 

H: *jätteskönt* då var det såhär maten ska in och på bordet och sen så inget mer med det 

A: sen ligger vi med varandra och tänder en brasa och skaffar barn (.) men Hanna Hellquist 

sa det så bra häromdagen på morgonpasset tycker jag att vi är inte längre gjorda för att dö för 

vi det är för stort för oss det här med att sörja eller tänka på döden eller det är lite samma sak 

här tycker jag 

H: men det är ju det att såhär vi kan tänka i så många dimensioner så att det blir obehagligt 

och det är som såhär hypokondriker säger ju din terapeut till exempel är mycket intelligenta 

människor 

A: *tack för att du sa det* 

H: *nej men just bara för att* 

A: *jag ville inte säga det själv* 
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H: nej men att man verkligen kan liksom eh tänka i så många banor hitta på alla dessa eh 

sjukdomar osv och framförallt är det ju också så just det här som vi pratade om lite tidigare 

att kreativitet och ångest ofta så hör de ihop men det är också för att man är kreativ med sin 

egna ångest ((skratt)) 

H: jag måste såhär också säga ett världens bästa tips om man går omkring och har ångest för 

att man är asså såhär allt från kroppsligt till att man har sagt någonting eller vad det än är om 

man berättar det man har ångest för så är halva ångesten borta 

A: aa så är det verkligen det var det som var så jobbigt för mig när jag var 20 och inte skulle 

berätta det här för någon (.) utan bara såhär försöka hålla ihop mina panikångestattacker 

istället (.) det är ju så fel det kan bli men det här också med information det är därför jag 

tycker det är väldigt bra med det här *nu skulle jag kunna börja gråta* ((skratt)) •hh det här 

programmet som vi gör i dag det är att det (.) det är så fult att må dåligt och skulle (.) om (.) 

om man pratar om det alla på ett ganska avdramatiserat sätt som jag tycker att vi gör i dag så 

blir det lättare 

H: absolut jag tycker såhär •hh man ska prata om det det är otroligt viktigt såhär vaknar man 

och har ångest på morgonen såhär att kunna säga såhär hörni ni får ursäkta mig men jag har 

rätt mycket ångest i dag bara då så har man liksom kommit över den där första •hh sen så är 

det så att jag har ju också gått i terapi jag tror att om vi skulle lägga ihop det tror jag det är 

såhär 7-8 år 

A: ((skratt)) 

H: som jag har gått i terapi •hh och började göra det när jag var väldigt ung •hh jag brukar 

säga det att om jag inte hade gått på pbu liksom som jag blev tvingad till det heter bup nu för 

tiden då hette det pbu 

A: vi var där hela familjen 

H: hela familjen och det var så jobbigt och jag var så stökig i skolan och mådde ganska dåligt 

men jag tror att jag hade varit en hel annan typ av person så att egentligen så är det så att 

asså fram tills man fyller 18 år 19 tror jag till och med att det var då då är det så att all den 

vården är ju gratis 

A: mm 

H: så att det är ju såhär att 

H: asså man ska inte förminska sin ångest utan det kan vara ett litet gnagande som gör att 

man är väldigt ledsen hela tiden eller att det är liksom såhär saker och ting som som sänker 

ens humör 
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A: depression är ju i dag en folksjukdom 

H: ja 

A: folk glömmer bort det 

H: men då ska man be om hjälp och då kan man börja med att gå till sin husläkare 

A: mm (.) det tycker jag verkligen man ska göra för att de är ganska kunniga det är de ju 

H: och sen så om man kommer dit och det är såhär ja men du ska äta de här pillrena hit och 

dit såhär ABSOLUT asså psykofarmaka är liksom det finaste som finns 

A: det kan vara livsavgörande 

H: ja för massa människor men att man inte glömmer bort att man måste prata om det också 

A: verkligen ingen vill gå och äta psykofarmaka hela livet utan att ha gjort upp med vad det är 

varför man behöver äta psykofarmaka 

H: nä (.) •hh och sen tror jag också såhär att man måste bli kompis med sin ångest vi skojar 

ju väldigt mycket om våra ångestar 

A: jättemycket och eh jag talat mycket a ( ) jag skojar inte jag talar mycket allvarligt om att 

det bara är geniala människor som har ångest [skratt] *bara för att det är* 

H: *ja ja ja* 

A: *man måste* 

H: *bara för att det är* 

( ) 

H: speciellt 

A: *någonting bra måste ju det här ge den här jävla gnagande känslan* och så tänker jag på 

Ingemar Bergman du vet att han hade så mycket ångest så att han kunde knappt leva 

H: nej (.) han hade sina demoner det var ju hans ångest han kallade det för demonerna •hh 

eh men det är ett bra sätt att såhär asså man kunde nästan sätta ett namn på ångesten och att 

man liksom ( ) vem det är i ens liv och det är liksom är någon viktig men kan vi inte bara säga 

såhär att nästan alla kreativa människor vi känner drivs av ganska mycket ångest 

A: väldigt mycket ångest väldigt mycket och det är väldigt roligt och det tycker jag också är 

bra tips att eh när man träffar ens vänner (.) som också har ångest att sitta och skratta 

mycket åt ångesten 
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H: ja men också såhär •hh för det är också det när man när man bollar upp den ( ) såhär som 

vi kan göra är det såhär ah förlåt jag har ganska mycket ångest i dag ja men jag också och så 

börjar vi prata om vad det är man har ångest för och då kan man inte låta bli för det mesta så 

blir det ganska patetiskt •hh att det är såhär att man har ångest för att eh ( ) •hh aa 

A: vi känner ju också vi känner varandra så väl så man kan ju känna jag kan ju känna när *du 

kommer in i ett rum att jag bara det var inte Hannah det var ett stort ångestmoln* 

((skratt)) 

A: *som gick in här i dag på kontoret* och det är ju samma sak med mig 

H: men också som när du var ung och du hade panikångest då var det ju så eftersom du alltid 

hade någon fruktansvärd sjukdom då jag minns särskilt en gång när du vi hade haft 

söndagsmiddag hemma hos mamma 

A: alltid söndagar 

H: aa söndagarna du hade druckit 

A: bakfullhet är inte så bra  

H: nej serotoninet var slut i hjärnan du hade ångest som yttrade sig i att du förmodligen hade 

lunginflammation eller något annat hemskt 

A: *aa* 

H: dödlig variant av lunginflammation då låg du på soffan och bara såhär *aj* 

A: ((skrattar)) 

H: *aj aj* såhär och då gick jag ut och Amanda vi måste kanske åka till sjukhuset då gick jag 

ut i köket hos mamma och så låtsades jag att jag pratade med sjukvårdsupplysningen och så 

kom jag tillbaka och så sa jag såhär asså dom sa att det här kan va farligt 

A: ((skrattar)) 

H: men just nu behöver du inte åka in till sjukhuset men om det blir värre eller om du börjar 

få utslag över hela kroppen *då åker vi bara direkt* 

A: ((skrattar)) 

H: och då blev du på en gång väldigt mycket friskare 

A: °aa gud det känns skönt° 

H: men ( ) 
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A: jag skulle ju vilja bo på ett sjukhus det skulle vara så mysigt för mig eller hur 

H: ((skrattar)) 

A: *ibland* 

( ) ((skrattar)) 

H: ( ) ibland 

A: checkar in då och då (.) 

H: och bara ha det sådär snällt och bra ( ) någon som såhär pratar med dig såhär Amanda nu 

undrar jag om du kanske vill ha en kopp kaffe här innan vi sätter dropp 

A: mysigt jättemysigt 

H: folk med snälla röster men också tycker jag också när man har såhär lite gnag av ångest så 

ska man ju bara göra snälla saker (.) 

( ) ((skratt)) 

H: *det gör vi väldigt ofta* 

A: vi är bäst på det (.) äta snälla saker och då det innebär att man ska äta saker med vetemjöl 

socker 

H: ja det är det mest ångestförmildrande mat som finns 

A: dricka varma saker kanske honung med te eller te med honung 

H: ja gott kaffe med mycket mjölk och 

A: jaa 

H: en god latte 

A: inte starkt 

H: att man bara liksom såhär bäddar in sig och att det får var så MEN framförallt man ska 

inte vara ensam hh 

A: nej det ska man verkligen inte och man måste hitta det som (.) stärker en när man har 

ångest om det nu är (.) att gå och köpa blommor eller vad det nu kan va what ever works for 

you (.) va inte skamfylld över vad det nu kan va 

H: nej och sen måste man bara prata om dom förstärkande ångestgrejerna det är såhär att 

man har stökigt hemma (.) eh att man gör sig ännu *fulare* att man alla dem där yttre 
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sakerna som man ( ) kan ( ) att man ( ) så man tänker på det  så är det såhär sätt igång och 

städa bryt det där köp blommor öppna alla fönster liksom bara såhär få in nya saker 

A: det är ju jätteviktigt i det här känns så töntigt att säga det men ta ett bad och tvätta håret 

och man må väldigt mycket bättre 

H: ah (.) men du om vi ska summera det här ångest är ju någonting som drabbar jättemånga 

och depression framförallt är en folksjukdom •hh 

A: mm 

H: om man nu är en sån som inte riktigt har kommit liksom asså man har inte kommit såhär 

långt som du eller jag har i såhär jag har ångest och jag vet hur jag ska behandla den och jag 

lever med den vilka är dina bästa råd 

A: eh mm (.) att inte vara ensam någonsin (.) sök hjälp eh det finns så mycket bra hjälp att få 

i dag det är helt otroligt vad det finns faktiskt •hh ehm lär känna din ångest och var den 

kommer ifrån det kommer göra att du känner att du kan ta makten över hela ditt liv på ett 

helt annat sätt •hh (.) ja vad kan vi mer säga 

H: nej men det man kan säga är just det här ta makten över ditt eget liv gör dem där sakerna 

som du behöver för bara att man har sökt hjälp och gjort asså såhär det gör väldigt mycket för 

ångesten 

A: och var snäll mot dig själv det är det viktigaste av allt (.) asså det är helt okej att ha ångest 

det är helt okej att vara deprimerad eller så men bara man kan komma ur det hh faktiskt (.) 

så är det bara (.) ja men och det viktigaste av allt skratta åt din ångest 

H: mm 

A: skratta den rakt upp i ansiktet den ska fan inte ha makten över dig du ska ha makten över 

den 

H: verkligen jag brukar tänka det och det har varit min stora liksom livs(.)avgörande grej jag 

har alltid tyckt att det har varit tråk för tråkigt att ha för mycket ångest och att inte våga göra 

saker som jag verkligen vill så därför har jag nästan liksom sprungit in i ångesten och gjort så 

mycket som jag inte vågat 

A: det är bra (.) asså gör allting du är rädd för (.) asså stäng inte in dig hemma och så tänk att 

det är så du ska ta hand om din ångest gå ut och träffa andra människor eh (.) jobba läs titta 

på film allting som kan distrahera dig det är inte alltid nyttigt att vara i sin egna hjärna för 

länge 

H: absolut inte (.) och framförallt (.) gör en sak du är rädd för varje dag 
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A: •hh och om ni vill prata om er ångest ska ni självklart göra det med oss på våra bloggar 

H: absolut hejdå 

A: hejdå 
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Avsnitt 15 ”HSP1” 8 juni 2012 

A: så det här är systrarna Hannah och Amanda som ni har nu i era öron förhoppningsvis och 

idag ska vi tala om (.) ett ämne som är helt nytt för mig i alla fall det är några dagar nytt för 

mig och några dagar nytt för dig också 

H: ja och det är inte bara ett ämne utan här helt plötsligt så har ju vi fått en diagnos och det 

är jag så glad för att du har liksom hittat det här 

A: ja, det är en vedertagen term i alla fall 

H: som faktiskt (.) eh var femte person har i Sverige typ 

A: ja (.) och det heter på engelska HSP High –   

H: * gud vad roligt* 

((någon skrattar i bakgrunden)) 

A: va? 

H: * HSP * 

A: * jajaja * (h) 

A: ja ja ja 

H: ah, vad heter det på engelska? 

H & A: high 

A: ly sensitive people 

A: person 

H: mycket känsliga personer 

A: högkänsliga (.) kallar man dem för 

¬¬ 

((musik)) 

A: varför jag är så glad för den här diagnosen som vi nu har (.) det är ju för att allt det där (.) 

onda som man har och jobbiga (.) att det har fått en (.) förklaring 

H: men är det inte lite så att om man är en såhär HSPare (.) om vi ska kalla det för det •hh så 

är det ju så att lika mycket got som det för med sig att man känner en massa saker och man 
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kan bli såhär euforisk och lycklig och •hh man har mycket toppar så har man ju också mycket 

(.) eh mycket dalar men också (.) såhär eh (.) vad ska man kalla såhär (.) asså det är lite som 

att man är hudlös så att man får ju mycket skit på sig och tar på sig andras ångest och (.) det 

är liksom mycket (.) lika mycket goda känslor är det som dåliga känslor i omlopp 

A: Ja verkligen och det finns väl säkert (.) tusen handfasta tips (.) som den här Eleine (.) eh 

(.) vad hon nu heter (.) eh (.) den här (.) psykologen som har skrivit böcker om det här hon 

har ju skrivit massa massa tips och det ska ju vi ta reda på vad det är för någonting (.)•hh 

H: få jag fråga såhär 

A: aa 

H: har du pratat med din psykoterapeut om det här 

A: nej jag har inte hunnit jag har sommarlov 

H: åh gud vad spännande för man vill ju också höra om hon tycker att det här är en bra grej 

eller inte att deden här liksom finns och att det är någonting som man kan liksom verka efter 

A: men jag jag måste säga en sak eh som vi faktiskt tror jag tog upp i förra eller förr förra 

podcasten •hh som har varit ett stort problem för oss den här * våren * *skratt * som jag tror 

tyder jättemycket på (.) att vi har HSP. 

H: vadå? 

A: vår migrän. 

H: och den är så fruktansvärt jobbig. 

A: den är ju hemsk och den är eh psykosomatisk heter det så? 

H: aa så heter det 

A: aa för oss så fort det blir stressigt, jobbigt, vi måste ta ansvar för någonting som är handlar 

om eh känslosamma saker asså •hh de när det blir tungt i sinnet (.) då 

H: då 

A: uttrycker sig det hos båda oss seh som migrän 

H: ja 

A: och det är ju verkligen inte roligt 

(.) 
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H: nej det är inte ett dugg kul och det är ju också såhär när man också vet att det är 

psykosomatiskt så blir man ju verkligen också såhär (.)•hh irriterad på sig själv det blir ju 

såhär när jag får migrän jag vill liksom slåss med mig själv mmm mot den här (.) att det är 

såhär att det inte liksom •hh att jag låter mig själv (.) eh asså såhär (.) ja gö (.) asså gå på den 

här maxgränsen som gör att det liksom att att man får ett anfall •hh eller att jag inte liksom 

snabb nog kan va såhär men gud jag orkar inte träffa den här personen för den kommer göra 

att jag nu låter man ju väldigt fonobel asså såhär när man säger såhär jag orkar inte träffa 

den där personen eller så men så kan det ju faktiskt va om man e en sån här HSPare •hh att 

man träffar en person som e väldigt såhär öppen och mycket och mot asså så •hh så b så e re 

som att dens ångest (.) sätter sig på en och sss så går man själv omkring och e den 

A: japp (.) det finns ju 

H: någonting själviskt 

A: det finns ju olika slags människor (.) som är jobbiga att träffa om man har HSP (.)•hh Det 

ena e (.) e egentligen dom som (.) aa med andra ord man kan kalla energitjuvar (.)•hh 

H: mm 

A: •hh som bara tar ehh ens inre ifrån en (.) 

H: ja 

A: förstår du vad jag menar 

H: exakt 

A: som ba gräver stora gropar o hål i hel hela liksom innanmätet •hh 

H: ohörbart 

A: o tar med sig det hem 

H: För ja för jag tänkte faktiskt på det för de eh när jag träffade Babben som var med i hon 

var ju med i Schulman show o då v hon e ju en underbar människa •hh hon har ju varit gravt 

utbränd jag tror ju att hon e en typisk HSPare •hh 

A: ja 

H: för hon har varit jätteutbränd •hh i situationer i sitt liv o det var ju ungefär h (.) asså tio år 

•hh på så uh på tio år som hon inte kunde ens göra en ståuppshow hon gjorde massa andra 

saker och var verksam och så 

A: ((i bakgrunden)): ahaa 
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H: •hh men för att hon inte klarade av det här •hh och när hon hade en stor boksignering 

eller om hon har hållit i ett föredrag så frågade Alex såhär men är det inte jättemånga 

människor som kommer fram till dig och ska prata och såhär •hh hon ba jo men dom som gör 

det (.) som är såhär aa hej och jag tycker du var så bra och jag kände igen mig i det här och 

det här de är inte jobbiga •hh sen finns det dem som är riktiga energitjuvar och det är de som 

kommer när alla de här pratat klart lite såhär har du två minuter för jag är lite speciell (( 

Amanda drar efter andan)) och jag behöver prata med dig om någonting 

A: jag vet precis 

H: •hh hon ba dom e fruktansvärda •hh och hon ba och då jag har lärt mig att säga såhär ba 

nej tyvärr du får inte prata med mig 

A: ho hon gör det 

H: aa 

A: •hh för att jag kommer ihåg det här så väl nu har ju jag inte skrivit någon bok ehh så jag 

har inte haft några boksigneringar men jag har haft ett cafe ((sväljer)) där kunde man se de 

det stod en kö med människor och skulle beställa kaffe sallad bulle vad det nu än är och så e 

det såhär hej kaffe bulle 32 kronor asså du vet man höll på det går fort •hh sen kommer det 

en människa (.) och det här var ju flera varje lunch so som ofta pratar ganska tyst •hh för då 

får man ju väldigt mycket uppmärksamhet asså då måste man lägga så mycket energi på den 

här personen •hh och sen ska dom ha en caesarsallad utan parmesan med bacon fast den får 

inte vara stekt ehh asså för mycket 

H: det känner jag igen mig själv i här jag är ju en sån som alltid ska ändra maträtter och 

sånna saker 

A: aa Hannah akta dig för det säger jag •hh ehh med ehh bara lite romansallad och resten 

tomater och om vi kunde lägga på lite kyckling ehh och inte s peppra med svartpeppar asså 

du vet de här människorna tar så extremt mycket energi dom talar ofta långsamt dom tänker 

efter medan de de pratar så att man ska liksom vara med och lyssna på (.) de medan de 

kommer fram till saker (.) förstår du 

H:  ah men jag förstår 

A: o dom kan ta så extremt mycket energi •hh men de här energitjuvarna också asså antingen 

så kan de ju ta energi för att (.) dom (.) eh e så på det sättet •hh eller så kan de ju hämta från 

en själv du vet ställa 20 frågor på en sekunder asså för att d dom orkar inte ta •hh ta ehh mm 

(.) ta från sig själva för att de har ångest eller vad det nu är ((under tiden Hannah pratar)): så 

dom ska ta från någon annan 
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H: men asså ja ja jag har ett solklart exempel på någonting som jag asså det kan trötta ut mig 

på ett helt otroligt sätt •hh och det är ju dom som är såhära •hh man såhär (.) det kan vara 

kompisar och så säger man såhär okej nvi ska åka på vi åker och solar på torsdag •hh ehh till 

en badstrand •hh då börjar 8:09 det istället för att det bara är såhär aa okej och det är tisdag 

det är såhär a vi hörs på torsdag morgon och så bestämmer vi vart vi ska åka och hu hur det 

ska se ut •hh då börjar det såhär happ var ska vi åka ska vi packa kommer du ordna bilen då 

hur ska det här va hur är det eh eh uh kommer du ha med dig bikini vem ska laga maten kan 

du ordna det här och så bara lägger över det liksom så helt plötsligt har man en att göra lista 

som är liksom högre än det bara otvugna härliga vi ska åka och bada på torsdag •hh ehh 

A: det ställs en massa krav på en helt enkelt 

H: ja •hh men också i den här planeringen som gör att såhär jag ska lösa deras egna 

hjärnproblem i att liksom såhär få ihop den här logistiken •hh lugna sinnet och få ihop alla de 

här sakerna istället för att de gör det själv och vi gör det här på torsdag men det är ganska 

direkt taskigt att göra så för det läggs över så otroligt mycket på andra människor •hh för det 

är också lite smm de här enerigtjuvarna som man har som är såhär •hh där man hela tiden 

ska utföra tjänster åt andra människor •hh som om man inte hade nog med sitt 

A: mm 

H: och då är inte jag emot det är klart man kan göra en och annan tjänst •hh det är bara det 

att när det blir såhär krävande så att det känns som att •hh att asså ds såhär mman ska alltid 

göra den där tjänsten då blir det ju för mycket 

A: mm 

A: jag och Alex skulle äta lunch med två kompisar och vi kommer hem till dem (.) till deras 

lägenhet (.) och hela känslan i den här lägenheten är (.) ehhmm (.) det är inge bra mellan 

dem (.) d dom har varit ute på fest •hh ehhm han ville såhär öppna en flaska vin ganska tidigt 

på lunchen •hh jag var gravid och jag kände såhär han vill inte göra det för att det är trevligt 

hä här ska vi döva ångest 

H: åh gud vilken jobbig situation 

A: barnen •hh barnen hade precis kommit från barnvakten de hade varit uppe sent •hh ehh 

de försökte hålla (.) asså hålla masken för att dom har fortfarande inte erkänt för sig själva 

•hh eller för eh varandra att det här kommer vårt äktenskap kanske inte kommer att hålla och 

jag flörtade med någon annan på festen asså det var så mycket smuts (.) i det här paketet •hh 

och fortfarande skulle vi vara såhär och nä när blir barn inblandat så blir det ju genast •hh 

ehhm a men då kan man inte annars skulle man kunna öppna den där flaska vinen vinet och 

så det varit en annan grej men när det är barn och det ska drickas saft samtidigt och det ska 



 

 

69 

vara någon såhär •hh det va (.) så happy fast det var ju inte det de skulle spela perfekta 

familjen •hh och jag sa till Alex när vi åkte därifrån att (.) de har inte gjort upp med det här 

ännu och jag orkar inte träffa dem förrän de har gjort det för det här är hittepå det här är ljug 

det finns något annat som händer ehhh ii inne hos dem som inte har kommit ut ännu •hh 

förstår du vad jag menar 

H: aa men jag förstår precis för då går man ju därifrån med hela deras situation •hh man är 

illa berörd av massa olika dimensioner i deras problem •hh och m det är lite som att liksom få 

en jättestor bajskorv i knät 

A: ja och •hh då kan man ju tyck bli nästan såhär irriterad på sig själv där kommer HSP:n in 

varför kan inte jag bara såhär äta lunch med mina kompisar så är det fine å sen så de va inga 

konstigheter så äter vi middag på fredag igen asså •hh 

H: men det e ju det man önskar men jag går ju också alltid in i (.) liksom såhär känslan hur 

mår dom hur e det här •hh hur ser det ut för jag å det kanske e min ah ADHD få ihop det men 

jag måste få ihop det 

A: ((i munnen på Hannah)): aha du menar känns asså hela situation 

H: för deras situation vad dom e vad har för asså såhär jag e ju alltid en sån liksom jag kan ju 

inte gå in i ett rum utan att liksom såhär checka av alla människor och hur dom mår •hh 

ibland såss det där fick jag ju lära mig från tidig ålder att det va såhär •hh asså när jag va 

såhär runt tjugo och så så åkte jag ju knappt tunnelbana för jag gick jag in i en 

tunnelbanevagn •hh så va det så mycket ångest där och grejer som flög omkring där som ba 

såhär fäste på mig som liksom •hh ehh v som magneter •hh så att jag gick och g hade 

jättemycket ångest o då förstog jag inte riktigt vad det va så men såhär när jag tittar i 

backspegeln idag •hh så kan jag ju verkligen se att det va så •hh men om jag går in på ett möte 

till exempel •hh ah men då skannar jag ju av såhär ((Amanda hummar instämmande)) och e 

såhär okej hur e läget här hur mår ni och så vi va ju faktiskt på ett möte i veckan (Amanda: 

Jaa) där vi pratade om det här efteråt •hh då vi kom in i mötessituation så blir du lite knasig 

för det va lite ombokningar hit och ditbokningar och så 

A: ah men det va en man och en kvinna (.) 

H: jaa 

A: som vi skulle ha möte med 

H: o man kände såhär •hh dom kanske dom va i en (.)•hh (.) en situation där dom hade 

kanske precis haft en diskussion eller nånting dom va inter riktigt överens i det här mötet ( 

Amanda i munnen på Hannah: Nej o jag tror kvinnan i det här mötet också hade haft en (.) 
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shitty helg •hh som hon kanske hade tagit med sig til det där morgonmötet så att de de hade 

blivit någon diskussion eller nånting för att det va inte bara diskussionen det va •hh de va lite 

också andra saker inblandat i det där rummet va 

H: ja och då va va jag såhär vi va där en timma men bara liksom en trekvart tog att liksom att 

dom skulle hämta sig i det här mötet o finna sig i situationen att ha möte med oss hh och då 

gick ju vi därifrån och va såhär guuud vad vare här och hur och hur mådde dom och liksom så 

men tillbaka till det där 

A: ja  
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