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Abstract 
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Mental illness among young people is a constantly increasing problem that affects the 

media debate regarding the subject. Media has a strong position of power in the society 

today, which makes it important to critically explore its production of the expanding health 

problem. The aim of the study is to investigate how Swedish newspapers portraits mental 

illness among young people during a one-year period. The critical discourse analysis is used 

to explore the relationship between the use of language and the maintenance of the unequal 

distribution of power in the society. Furthermore, it is used to analyse if it is experts or 

young people who gives a voice in the matter. The result is divided in three main categories; 

the welfare-discourse, the postmodern discourse and the individualistic discourse. The welfare-discourse 

revealed how the Swedish welfare state fails regarding its obligations to cover all citizens 

needs regarding mental health issues. The postmodern discourse featured a society where 

young people are highly exposed to structural stressors as higher demands in the education 

and labour market and the stress enchanted by social media. The individualistic discourse 

presented how social causes are to be solved by individualistic interventions. The result in 

general showed a lack of preventive approach regarding solutions to the problem. Within 

all discourses, experts and professionals were the ones who mainly got a voice in the 

matter, which mirrors the young people’s lack of power in relation to experts. This reflect 

and reflects cultural trends which further leads to influence political interventions and 

therefore social work practices. 
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Sammanfattning 

Titel: Psykisk ohälsa i media 

Författare:  Sanna Modin 

Handledare: Emme-Li Vingare 

Examinator: Monika Wilinska 

 

 

Psykisk ohälsa bland unga ökar ständigt, tillsammans med de mediala debatterna kring 

ämnet. Media har en stark maktposition varför det är av vikt att kritiskt utforska 

massmedias framställning av det ökade folkhälsoproblemet.  Syftet med studien är att 

studera hur svensk dagspress framställer psykisk ohälsa bland ungdomar under en 

ettårsperiod. Till detta används den kritiska diskursanalysen för att utforska relationen 

mellan språkanvändning och upprätthållandet av maktförhållanden i samhället, samt att 

undersöka om det är ungdomar eller sakkunniga som kommer till tals kring ämnet. Den 

insamlade empirin delas in i tre huvudsakliga diskurser; välfärdsdiskursen, den postmoderna 

diskursen samt den individualistiska diskursen. Välfärdsdiskursen visar hur det svenska 

välfärdssamhället misslyckas i sitt ansvar att täcka upp medborgarnas behov kring psykisk 

ohälsa. Den postmoderna diskursen framhäver hur ungdomarna i hög grad utsatts för 

strukturella stressorer i form av bland annat högre utbildning- och arbetsmarknadskrav 

samt sociala mediers ständiga informationsflöde. Vidare presenterar den individualistiska 

diskursen hur samhälleliga orsaker till psykisk ohälsa bör lösas med hjälp av individuella 

interventioner. I resultatet upptäcktes en avsaknad av en förebyggande diskussion, istället 

dominerar ett symptominriktat angreppssätt. Inom alla diskurser är det sakkunniga och 

professionella som till största del kommer till tals kring frågan, vilket speglar ungas 

utsatthet och låga maktposition i samhället. Detta återspeglar och återspeglas av kulturella 

trender vilket i sin tur påverkar politiska ageranden och dess funktion för det sociala 

arbetets praktik. 
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Inledning 

Att allt fler mår psykiskt dåligt är ett aktuellt och omdebatterat ämne. Bakom debatterna 

finns flera studier och rapporter som visar dels att psykisk ohälsa generellt ökar i samhället 

och dels att ungdomar är en grupp som är särskilt utsatt (Folkhälsomyndigheten, 2018; 

Socialstyrelsen, 2017; Lundin, Forsell & Dalmans, 2018). Psykisk ohälsa bland ungdomar 

är enligt Vilhelmsson (2014) ett aktuellt folkhälsoproblem och bör därför prioriteras som 

forskningsproblem och forskningsområde. Vidare menas att forskare behöver skapa en 

samlad bild kring innebörden av psykisk ohälsa då det råder oeniga diskussioner och 

spekulationer kring vem som bärs ansvarig och vem som förväntas agera och lösa 

problemet.  

Psykisk ohälsa är ett tillstånd som alla människor berörs av och de flesta människor har en 

egen föreställning kring vad psykisk ohälsa innebär. Dessa föreställningar skapas genom 

kulturella trender vilka produceras i det ständiga informationsflödet i form av bland annat 

massmedia (Hydén, 2002). Media återspeglar och återspeglas av den kulturella kontext vi 

befinner oss i vilken omger och påverkar människan och dess uppfattning kring psykisk 

ohälsa. Trenderna påverkar i sin tur politiska interventioner och därav det sociala arbetet 

då dess organisation, prioriteringar och resurser till stor del styrs av politiska beslut och 

samhälleliga trender (Mccombs, 2004). En del av det sociala arbetet handlar om att bemöta 

och arbeta med ungdomar som lider av psykisk ohälsa, varför media och dess inflytande 

på det sociala arbetets utformning är betydelsefullt att undersöka. Mccombs (2004) menar 

att kritisk diskursanalys är särskilt användbar vid studerandet av media utifrån dess 

betydande roll kring vilka ämnen som diskuteras och prioriteras i samhället. 

För att undersöka medias funktion gällande psykisk ohälsa hos unga kommer sexton 

artiklar att analyseras i denna studie. Artiklarna är tagna ur tre av Sveriges största 

nyhetstidningar under ettårsperioden 2017-11-08 – 2018-11-07. Med hjälp av den kritiska 

diskursanalysen och Norman Faircloughs tredimensionella analysmodell (Fairclough, 

2010) kommer det utforskas hur artiklarna framställer psykisk ohälsa hos unga. Det 

undersöks på vilket sätt det talas om psykisk ohälsa ur en generell och icke-diagnostisk 

synpunkt samt vilka aktörer det är som kommer till tals i tidningsartiklarna. Är det 

ungdomarna själva som får sin röst hörd eller är det professionella och sakkunniga som 

uttalar sig kring frågan?  
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Problemformulering 
Enligt en undersökning av Folkhälsomyndigheten (2018) har psykisk ohälsa bland barn 

och unga fördubblats sedan år 1980. Socialstyrelsen är inne på samma spår, och menar i 

sin rapport (Socialstyrelsen, 2017) att den psykiska ohälsan hos barn mellan 10–17 år har 

ökat med över 100 procent de senaste tio åren. Även hos unga vuxna mellan 18–24 år visas 

en stor ökning på närmare 70 procent. Rapporter och studier såsom de ovan nämnda är 

med och bidrar till en samhällsdebatt kring psykisk ohälsa hos unga, inte minst i massmedia 

(Mccombs, 2014). I media kan läsarna utläsa en andrahands-verklighet där journalister i ett 

försök att återskapa upplevda händelser istället omskapar och förändrar 

ursprungshändelsen. Detta innebär att medias konstruktion av verkligheten påverkar 

samhälleliga åsikter och prioriteringar, både på individnivå, samhällsnivå och politisk nivå. 

Detta ger media en oerhört stark och en potentiellt skrämmande position (Mccombs, 

2014). Det bör å andra sidan inte bortses från att media kan ses som belysande genom att 

den medvetandegör nyheter och saker av intresse för allmänheten. Dock är media även 

utifrån denna synpunkt någonting som formar våra uppfattningar vilket i sin tur påverkar 

rådande kulturella trender (Hagen, 1994).  

 

Utifrån ovanstående problematisering av å ena sidan ett oerhört stort samhällsproblem 

som utgörs av ökad psykisk ohälsa hos unga och å andra sidan den maktposition media 

har, kommer det genom denna studie att undersökas hur psykisk ohälsa hos unga framställs 

i svensk dagspress. Psykisk ohälsa hos unga sträcker sig över de flesta områden inom socialt 

arbete, och det sociala arbetets organisation och struktur påverkas av rådande samhällssyn. 

Det sociala arbetets praktik berörs av den rådande mediala samhällsdebatten då denna 

påverkar medarbetares uppfattningar kring ämnet och därmed bemötandet av unga med 

psykisk ohälsa. Vidare berör politiska interventioner det sociala arbetets organisation och 

utformning. Det är därför av vikt att kritiskt utreda massmedias framställning av ämnet, 

genom att problematisera och analysera framträdande nyanser och perspektiv i den mediala 

debatten. 
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Syfte 

Syftet med studien är att analysera hur den psykiska ohälsan bland unga framställs i svensk 

dagspress under en ettårsperiod. Utgångspunkten är att undersöka hur bilden av psykisk 

ohälsa bland unga konstrueras, produceras och reproduceras i media. Till detta används 

den metodologiska utgångpunkten kritisk diskursanalys för att utforska relationen mellan 

språkanvändning och upprätthållandet av maktförhållanden i samhället. Studiens strävan 

är att öka förståelsen av relationen mellan den förmedlande bilden av psykisk ohälsa och 

den bredare sociala praktiken. 

Frågeställningar 

1. Vilka aktörer ges utrymme i dagspressen att forma synen på psykisk ohälsa bland unga? 

2. Vilka diskurser är mest framträdande avseende den psykiska ohälsan hos unga? 
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Bakgrund 

I detta avsnitt presenteras först ett antal begreppsdefinitioner av begrepp som är av vikt i 

studien. Vidare presenteras en historisk genomgång av de förändringar som skett angående 

synen på psykisk ohälsa, från de primitiva samhällenas andliga och religiösa förklaringar, 

till 1600-talets kroppsliga förklaringar och därefter till 1800-talets medicinska förklaringar. 

Därefter redogörs det för dagens flerdimensionella förklaringar som består av både 

medicinska, psykiska och sociala aspekter av psykisk ohälsa. Slutligen framförs en 

redogörelse för dagens postmoderna och individualiserade samhälle och dess eventuella 

konsekvenser för individers psykiska hälsa. 

Begreppsdefinitioner 

Tre centrala begrepp i studien är ungdom, psykisk ohälsa samt media, vilka kommer att 

redogöras för nedan. Syftet vid beskrivningarna av begreppen är att tydliggöra vad de olika 

begreppen innefattar och hur de definieras i denna studie. 

Ungdom 

Artiklarna som undersöks i denna studie berör ungdomars hälsa. Ungdom kan vara ett 

svårdefinierat begrepp och det finns olika definitioner på vad som menas med ungdom. 

Ungdomsmottagningen i Sverige har till exempel ett ungefärligt åldersspann på 12–25 år 

och avgränsar därmed ungdomsbegreppet till att beröra personer inom denna ålder 

(Ungdomsmottagningen, u.å.). Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor 

beskriver att ungdomar överlag räknas mellan 13–25 år, men att även andra åldersgrupper 

kan beröras (Ungdomsstyrelsen, 2013). Utifrån att begreppet ungdom kan definieras på 

olika sätt har uppsatsen därav en medvetenhet om att personer med olika åldrar kan 

beröras eftersom olika definitioner kan skilja sig åt. Till exempel har de studier och den 

forskning som använts i studien utgått från olika åldersspann; vissa med fokus på de yngre 

ungdomarna och andra på de äldre.  

Psykisk ohälsa 

Folkhälsomyndigheten beskriver begreppet psykisk ohälsa som ett brett tillstånd som kan 

innefatta olika former av psykiska besvär och/eller psykiska sjukdomar. Detta innebär att 

psykisk ohälsa inte behöver vara ett definierat sjukdomstillstånd utan kan beskrivas som 

ett upplevt besvär ur en psykisk utfallsvinkel (Folkhälsomyndigheten, 2017). I likhet med 

Folkhälsomyndigheten beskriver 1177 Vårdguiden (2017) också psykisk ohälsa som ett 
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mångtydigt och komplext begrepp. Dock framförs en mer beskrivande redogörelse av 

psykisk ohälsa, vilken tar upp att psykisk ohälsa kan vara att känna sig ledsen en längre tid, 

att uppleva är oro eller någonting annat som stör känslan av välbefinnande.  

I studien avgränsas psykisk ohälsa i högre utsträckning än vad Folkhälsomyndigheten och 

1177 Vårdguidens definitioner innefattar. Studien utgår främst från psykisk ohälsa 

definierat utifrån termen Common Mental Disorders (CMD) vilket innebär symptom 

såsom ångest, stress, depressiva symptom och utmattningssymtom (Wakefeild, u.å.).  Det 

finns dock en medvetenhet om att denna avgränsning inte alltid har tagits hänsyn till hos 

de källor och den forskning som använts i studien, då termen psykisk ohälsa kan tolkas på 

flera olika sätt. I avgränsningssyfte använder sig studien inte av artiklar och litteratur som 

beskriver specifika diagnoser eller psykiska sjukdomar såsom bipolaritet, ADHD eller 

annat som inte i huvudsak berör psykisk ohälsa definierat såsom de ovan nämnda 

symtomen. 

Media 

Media är ett brett begrepp vilket kan beskrivas som organisationer som förmedlar 

information och underhållning till en bredare publik. Således kan begreppet uppfattas som 

en aning diffust och vagt (Loseke, 2008). I datainsamlingen används begreppet media 

synonymt med dagspress, medan kunskapsöversikten har en bredare ansats och inkluderar 

även radio, tv och andra former av media. Dock berör begreppet media eller massmedia 

vid analys och diskussion överlag alla sorters media, eftersom den litteratur och forskning 

som använts fokuserat på media ur ett bredare perspektiv. 

Mccombs (2014) beskriver att media påverkar människors prioriteringar, vad de anser är 

viktigt att prata om och vidare deras åsiktsriktning. Detta leder slutligen till att människors 

beteenden påverkas, såsom exempelvis deras bedömning av personer med psykisk ohälsa. 

Giddens (2011) pekar dock på att debatten om massmedias maktposition är en fråga om 

synen på hur mottaglig publiken är, det vill säga om mottagaren ses som passiv eller aktiv 

i relation till medias inflytande. Denna studie utgår från att media har en påverkan på både 

individer och samhället i stort, baserat på den stora publik media når ut till, att media är så 

pass omfattande i sitt informationsflöde samt att media sträcker sig över ett flertal 

områden. 
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Historisk belysning av psykisk ohälsa 

Hjertström Lappalainen (2018) definierar psykisk ohälsa ur ett sjukdomsperspektiv och 

beskriver att tillståndet hälsa är en norm som människan strävar efter att bibehålla medan 

tillståndet sjukdom är ett negativt tillstånd som människan vill bekämpa med syftet att 

återta det normativa hälsotillståndet. Denna definition återspeglas i den historiska 

redogörelsen nedan och är en grundpelare i de olika förklaringsmodellernas syfte - att 

”bota” den psykiska ohälsan. Begreppet psykisk ohälsa kommer i redogörelsen nedan att 

användas parallellt med begreppet psykisk sjukdom vilka båda två definierar psykisk ohälsa 

ur ett generellt perspektiv. 

Enligt Cloudsdale (2006) dominerade tron i primitiva och förmoderna samhällen kring att 

alla levande varelser hade en själ eller ande, och att andra andar kunde ta sig in i människors 

kroppar och på detta vis göra dem besatta. För att driva ut dessa andar behövdes en shaman 

eller häxa. Det ansågs att de människor som drabbades av onda andar blev bestraffade av 

gudarna på grund av att de syndat. Detta gjorde att den psykiska ohälsan var mer accepterad 

i samhället, då det ansågs att gudarna redan bestraffade de drabbade och att dessa därför 

inte skulle bestraffas ytterligare. Med kristendomens inträde försämrades dock de psykiskt 

sjukas position i samhället. Kyrkorna tillät inte längre dessa övernaturliga ritualer och det 

ansågs att personer som påverkades av demoniska krafter skulle fördömas. Under 

medeltiden i takt med den protestantiska reformationen betraktades andlighet som 

straffbart med döden, vilket fick till följd att omkring 400 personer avrättades i Sverige i 

samband med häxprocesserna. Under samma tidsperiod förekom även fysiska 

orsaksförklaringar till psykisk ohälsa. Det menades att människor som inte kunde 

kontrollera sitt humör kunde liknas med arga djur, vilket rättfärdigade dessa människor att 

också behandlas som djur. De psykiskt sjuka kunde under denna tid behandlas med 

grymhet och strikt kontroll (Ibid.). 

Från 1600-talet och fram till och med 1800-talet förändrades synen på psykisk ohälsa och 

det fokuserades mer på medicinska orsaksförklaringar. De människor som var mycket 

psykiskt sjuka eller led av stark psykisk ohälsa beskrevs med hjälp av begreppet “vansinne”. 

Institutionaliseringen präglade samhället - de avvikande spärrades in för att rena samhället 

från de människor som inte ansågs passa in. Det fanns under tiden ett flertal olika diskurser 

som beskrev orsakerna till psykisk ohälsa och psykisk sjukdom. En av de första pekade ut 

kroppsvätskor som boven i dramat, därefter låg fokuset på nervbanor och slutligen 

fastställdes det att det var hjärnan som var grunden till problemen. Psykisk ohälsa 
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bedömdes därför ur en stark medicinsk ståndpunkt där fokus låg på att behandla bort 

defekter i hjärnan (Foucault, 2010).  

Inom den medicinska diskursen går det att urskilja en stark maktaspekt. Det är främst 

läkarna som bär på denna makt, då dessa fick en enormt stark status under slutet av 1700-

talet. Då läkarna fick en sådan stark position i samhället var det någorlunda självklart att 

det skulle vara läkarintyget som fastställde vem som drabbats av psykisk ohälsa. Den 

medicinska förståelsen av psykisk ohälsa och läkares tolkningsföreträde har idag inte helt 

försvunnit men fått möta en del motstånd (Foucault, 2010).  

Motståndet mot modellen utvecklades i takt med att världen moderniserades och hör ihop 

med varför medikaliseringen inte har lika stort utrymme idag jämfört med hur det tidigare 

varit. En kritisk ståndpunkt pekar på hur modellen är skuldbeläggande genom att den 

lägger över ansvaret på individen. Vidare finns ett ifrågasättande kring medicinering 

överhuvudtaget, om den faktiskt botar mer än den skadar med tanke på dess eventuella 

biverkningar (Giddens, 2011).  

Psykisk ohälsa idag 

Även om det svenska samhället än idag präglas av de medicinska influenserna, har de 

psykologiska och sociologiska orsaksförklaringar numera fått en ökad plats i debatten kring 

psykisk ohälsa. Trots detta menar många att dagens samhälle till stor del influeras av en 

individualistisk syn, där individen själv förväntas ha förmågan att hantera motgångar och 

behålla en god psykisk hälsa. Att vara en entreprenör i sitt eget liv och därigenom försöka 

balansera det högpresterande och stressade samhällets krav kan vara en stark bidragande 

faktor till den ökade psykiska ohälsan (Florin, Elgán & Hagemann, 2007). Belfrage (2018) 

problematiserar hur individualismen, vilken utmärker sig i form av konsumtionshets, 

konkurrens och prestation, skapar en paradox för människor eftersom de rådande 

samhälleliga normerna dessutom utgörs av gemenskap och social samvaro. Denna paradox 

kan leda till en osäkerhet och en svårighet att balansera upp dessa två motsägelsefulla delar, 

vilket i sin tur kan bidra till psykisk ohälsa (Belfrage, 2018). 

Denna individualisering av samhället kan också definieras med hjälp av begreppet 

postmodernitet, vilket är en rörelse som uppmärksammar hur samhället förändrades inom 

många områden under slutet av 1900-talet, främst i västvärlden. Fokuset inom 

postmoderniteten ligger främst på det ökade teknologiserande samhället samt dagens 

konsumtionssamhälle. Det menas att en förutsättning för att vi människor ska känna 
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meningsfullhet är stabila gränser, fasta strukturer och en förstående av varandras åsikter. I 

en mediedominerad värld löses dock dessa strukturer upp. Olika grupper av människor, 

politiska åsikter och kulturella inriktningar blandas, vilket bidrar till att människor mår 

sämre (Lyon, 1998). Postmoderniteten påverkar också människors verklighetsuppfattning 

och ger individen ett ständigt flöde av intryck, vilket skapar stress (Gottschank, 1993). 

Detta ständiga informationsflöde och alla intryck skapar större valmöjligheter i samhället, 

vilket kan ses som positivt då individer har friheten att själva välja sin identitet. Dock kan 

detta leda till stress och ett så kallat risksamhälle vars medlemmar inte längre har en 

bestämd plats utan måste pröva sig fram och själva stå för konsekvenserna av sina val 

(Bauman, 2002, Giddens, 1997).  

Som en konsekvens av moderniseringen framför Belfrage (2018) att Sverige på senare år 

blivit mer liberalistiskt i form av privatisering och ökat individuellt ansvar. Dock menar 

Esping-Andersen (1990) att Sverige till största del är ett socialdemokratiskt 

välfärdssamhälle vars grundpelare är att allas välfärdsbehov ska tillgodoses från staten, 

oavsett prestation eller ställning i samhället. Inom den socialdemokratiska regimen anses 

välfärdsstaten hjälpa de som av olika anledningar hamnar utanför marknaden i samhället. 

Det finns både för och nackdelar med socialdemokrati respektive liberalism, dock framförs 

det av Esping-Andersen (1990) att liberalismen bidrar till ökade samhällsklyftor samt att 

det ökade individuella ansvaret kan leda till stigmatisering och stress.  
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Tidigare forskning 

I detta avsnitt kommer den forskning som är av relevans för studien att presenteras genom 

en uppdelning som gjort i fyra olika teman: ambitioner och prestationskrav, teknologi och sociala 

medier, individualism samt medias framställning av psykisk ohälsa. Indelningen av de tre första 

teman är gjorda utifrån den aktuella forskningens inriktning kring orsaker till psykisk ohälsa 

bland unga. Den sista rubriken redogör för forskning vars syfte har varit att undersöka 

framställningen av psykisk ohälsa i media. Forskningsläget saknar studier kring diskurser 

om psykisk ohälsa hos unga, varför de istället berör psykisk ohälsa överlag. 

Ambitioner och prestationskrav 

Unga som söker hjälp för sin psykiska ohälsa har ökat stadigt i Sverige under de senaste 

åren, enligt en longitudinell studie av Lundin, Forsell och Dalmans (2018). Studien utgår 

från unga vuxnas användning av samhälleligt stöd avseende psykisk ohälsa mellan år 2000 

och 2010. Studiens resultat visar att psykisk ohälsa och användningen av samhällets stöd 

var störst bland de yngre deltagarna. Vidare finns det flera, både nationella och 

internationella studier, som presenterar att en orsak till den ökade psykiska ohälsan hos 

unga har med utbildning och arbetsmarknad att göra. Det menas att utbildning och 

arbetsmarknaden har förändrats med ökade krav, längre utbildningstider samt minskade 

möjligheter att göra karriär, vilket leder till att ungdomar upplever en högre press och en 

svårighet att leva upp till de krav samhället ställer (Hurrelmann, Engle & Weidman, 1992; 

Ritika, 2018; De Anda, 1997; Malmgren-Olsson, Öhman, Bergström & Fjellman-Wiklund, 

2012).  

Malmgren-Olsson, Öhman, Bergström och Fjellman-Wiklund (2012) har utfört en 

longitudinell studie på ungdomar mellan 16–18 år under en tidsperiod på två år. Studien 

visar bland annat på att psykisk ohälsa är en aktuell del av många ungas liv, samt att bland 

annat skolans höga krav leder till depression och ångest. Vidare pekar Ritika (2018) i en 

litteraturstudie på vikten av de sociala faktorerna när det gäller människors välmående. 

Resultatet av studien pekar på att ungdomar har behov av att känna att de har möjlighet 

att utvecklas, att de har sociala färdigheter och positiva sociala relationer. Det framförs att 

skolor behöver arbeta mer förebyggande genom att informera och upplysa ungdomarna 

om psykisk ohälsa samt hur ungdomarna själva kan förebygga psykisk ohälsa. (Ibid.). 
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Teknologi och sociala medier 

En studie har gjorts i Finland vars syfte var att undersöka hur ungdomars upplevelser av 

stress och psykisk ohälsa har en koppling till omfattningen av internetanvändande. Studien 

utfördes på två olika grupper ungdomar, 12–14 år respektive 16–18 år. Det framkom att 

ju mer ungdomarna använde internet, desto större risk hade dessa ungdomar att drabbas 

av utmattning och depressivitet (Salmela-aro, Upadyaya, Hakkarainen, Lonka & Alho, 

2017). Flera forskare har också studerat sambandet mellan den ökade användning av 

sociala medier och den ökade psykiska ohälsan hos unga. Royal Society for Public Health 

(2017) har utfört en undersökning på ungdomar mellan 14–24 år i England. Studiens 

resultat framför att sociala medier har en negativ påverkan på unga personer. Vidare 

framkom att dessa plattformar kan leda till en försämrad självbild och i sin tur bidra till 

ångest, depression och ensamhet.  

Berryman, Ferguson och Negy (2018) har i motsats till Royal Society for Public Healths 

studie kommit fram till andra resultat i sin studie, vilka undersöker amerikanska 

universitetsstudenters användning av sociala medier och dess koppling till psykisk ohälsa. 

Resultatet visade inte på att sociala medier skulle leda till en försämrad psykisk hälsa. Det 

framförs att den oro som finns kring de negativa effekterna av sociala medier eventuellt är 

felplacerad och att oron istället bör fokusera på hur sociala medier används istället för på 

hur mycket de används. Detta eftersom resultatet från studien visar att de studenter som 

använde sociala medier för att få uppmärksamhet när de mådde dåligt i större utsträckning 

led av psykisk ohälsa, till skillnad från de som använde sociala medier för andra syften. Det 

bör dock inte förbises att deltagarna i denna studie i sin helhet tillhör ett äldre åldersspann 

än deltagarna i Royal Society for Public Healths studie, vilket kan komma att påverka 

studiernas resultat. 

Individualism 

Michailakis och Shirmer (2010) har studerat hur det individuella ansvaret har ökat i den 

mediala och politiska debatten de senaste åren i Sverige. Ett fokus för forskarna har varit 

att undersöka de kommunikativa strukturerna gällande övergången från ett kollektivt till 

ett individuellt synsätt kring ansvarsfrågan för hälsa och välbefinnande. Denna övergång 

tolkas som en politisk lösning gällande den ökade problematiken kring resurstillgångarna i 

samhället, då dessa inte längre är tillräckliga för att ge stöd och hjälp till de behövande. De 

senaste åren har antalet hjälpsökande generellt hos hälso- och sjukvården ökat drastiskt, 
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vilket har lett till en ökning av diagnoser, behandling och resurser överlag. Det menas att 

denna drastiska förändring har lösts genom att förflytta de förväntningar och krav som 

tidigare legat på samhället att förflyttas till individen själv, genom att förändra rådande 

mediala diskurser. Diskursernas fokus blev då att individer själva förväntas leva sunt och 

hålla sig friska på egen hand, vilket enligt Michailakis och Shirmer (2010) kan leda till ett 

skuldbeläggande och stigmatiserande för dessa individer. Om människor inte uppfyller de 

förväntningar samhället ställer blir hjälpen från välfärdsstaten i många fall avfärdande och 

om inte annat knapphändig. Studien menar på att detta är ett legitimt sätt för politikerna 

att begränsa antalet personer som anses vara sjuka. 

En engelsk studie av Papadopoulos, Foster och Caldwell (2013) har undersökt huruvida 

individualism påverkar stigmatiseringen av psykisk ohälsa. Resultatet visade att ju mer 

stigmatiserande en kultur är, desto mer utgörs de rådande samhälleliga attityderna av 

kulturella förklaringar till psykisk ohälsa. Vidare visar resultaten att desto mer positiva och 

accepterande attityderna var gentemot psykisk ohälsa, desto mer influerades attityderna av 

ett individualistiskt synsätt. Detta innebär att individualism, till skillnad från resultaten från 

Michailakis och Shirmers (2010) forskning, är någonting positivt när det kommer till synen 

på psykisk ohälsa, då stigmatiseringen av gruppen minskar. Vidare framförs att synen på 

psykisk ohälsa påverkas av en komplex blandning av faktorer som kontext, normer, historia 

och samhälleligt värdesystem och att forskare därför bör ha en mer holistisk syn på 

bidragande faktorer till psykisk ohälsa (Ibid.).  

Medias framställning av psykisk ohälsa 

Beckman och Hagquist (2010) har undersökt hur den framställning media ger av att barn 

och unga mår allt sämre kan kopplas ihop med politik, forskning och sociala faktorer, 

genom en bred undersökning av olika samhälleliga aktörer. Dessa aktörer innefattar bland 

annat riksdag, myndigheter, dagspress, forskning samt kulturella trender. Resultatet visar 

att rådande samhällsbild, den bild som media publicerar samt den bild forskningen skapar, 

alla hör ihop och interagerar med varandra. Detta då samma uttalanden och källor 

återkommer inom alla dessa aktörer. Det menas att den bild som media framställer av 

psykisk ohälsa hos unga grundar sig på forskning och rapporter. Därefter påverkar media 

den generella uppfattningen i samhället på psykisk ohälsa, vilket i sin tur kommer att 

påverka politiska interventioner (Beckman & Hagquist, 2010).  
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Flera internationella studier har gjorts som utforskat hur media framställer psykisk ohälsa. 

Dessa fokuserar inte på hur media påverkar och påverkas av rådande samhällssyn utan 

snarare på hur media framställer psykisk ohälsa ur ett skuldbeläggande perspektiv och ett 

negativt porträtterande av dessa personer (Nawkovás et al. 2012; Stuart, 2006; Dietrich et 

al. 2006). Dietrich et al. (2006) har undersökt huruvida medias framställning av personer 

med psykisk ohälsa påverkar samhälleliga attityder gällande psykisk ohälsa. 

Respondenterna delades upp i två grupper, där en grupp fick läsa en artikel där personer 

med psykisk ohälsa framställs som våldsamma och kriminella, medan den andra gruppen 

fick läsa en artikel där orden ”våldsam” och ”farlig” användes i mindre utsträckning. Efter 

tre veckor fyllde respondenterna i ett självfrågeformulär och resultatet visade att de som 

läst den förstnämnda artikeln var mer benägna att koppla ihop psykisk ohälsa med 

någonting farligt och negativt medan de som läst den sistnämnda artikeln inte hade en lika 

negativ inställning till personer med psykisk ohälsa (ibid.). Även Beckman och Hagquist 

(2010) har undersökt huruvida medias framställning av personer med psykisk ohälsa 

påverkar samhälleliga attityder. Resultaten från studien visar hur människor i ett första 

skede utvecklade stereotypa bilder av personer med psykisk ohälsa, därefter utvecklades 

ett diskriminerande förhållningssätt vilket slutligen leder till formandet av beteenden och 

handlingar i bland annat bemötandet av personer med psykisk ohälsa.  

Wahl (2003) har utfört en longitudinell studie och undersökt nyhetstidningar under en 10-

årsperiod mellan 1989 och 1999 vilken visar att det negativa porträtterandet av psykisk 

ohälsa ökar medan de positiva minskar. Det menas att ökningen kan ha en stark påverkan 

på allmänhetens attityder kring ämnet, att det bidrar till mer negativa attityder gentemot 

personer drabbade av psykisk ohälsa. Även Atanasova Dimitrinka, Koteyko och Crawford 

(2019) menar i sin longitudinella studie, som undersökt tidningar från Storbritannien 

mellan år 2007 och 2015, att det finns en stigmatisering i samhället kring personer med 

psykisk ohälsa, vilket bland annat innefattar dessa personers oförmåga att utföra produktivt 

arbete. Detta i sin tur leder till att personer som lider av psykisk ohälsa uppfattas som en 

ekonomisk börda för samhället. Studien argumenterar för att personer med psykisk ohälsa 

bör delta i konstnärliga och kreativa sammanhållningar då detta bidrar till gemenskap, 

motivation och utmanar den negativa bilden av psykisk ohälsa (ibid.). 

Ohlsson (2018) har utfört en nationell studie som undersökt massmedias roll kring 

formandet av den dominerade synen kring psykisk hälsa. Studien har analyserat två stora 

svenska dagstidningar från år 2009 med en kvalitativ infallsvinkel. Resultatet visade att 
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psykisk ohälsa ofta framställs som ett begrepp som framhåller det ”normala” och det 

”onormala, där det onormala är psykisk ohälsa och det normala är att inte ha psykisk 

ohälsa. Denna åtskillnad tydliggörs i median och framställs som självklar utan några 

ifrågasättanden. Det framkom även att förtroendet för experter och sakkunniga inom 

området skiftade från att fullt lita på sakkunnigas utlåtanden till att de utsattes för kritik 

och missnöje. Författarna menar att detta kan skapa en ambivalens för 

samhällsmedborgare kring sakkunnigas roll och expertis när det kommer till psykisk ohälsa 

(ibid.).   
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Teoretiskt ramverk 

I detta avsnitt kommer studiens teoretiska utgångspunkt kritisk diskursanalys att redogöras 

för. Inledningsvis presenteras en generell beskrivning av diskursanalys och dess viktigaste 

punkter, för att sedan övergå till den kritiska diskursanalysen och Norman Faircloughs 

tredimensionella modell. Den kritiska diskursanalysen har funnits med från processens 

början och används både som teori och analysmetod i studien. Den redogörs därför både 

som teori samt som underlag till studiens kommande analysförfarande i detta avsnitt. Den 

kritiska diskursanalysen och studiens användning av denna kommer ytterligare att beskrivas 

under metodavsnittet. 

Diskursanalys 

Diskurs är ett begrepp vars betydelse kan skilja sig åt beroende på sammanhang. Det 

vanligaste sättet att beskriva diskurs är att det inrymmer ett visst mönster som 

diskursanalysen sedan ska undersöka, till exempel “social diskurs” eller “politisk diskurs”. 

Det är en tvärvetenskaplig ansats och rymmer en rad olika inriktningar och 

tillvägagångssätt, vilket kan göra att diskursanalysen upplevs som diffus och tvetydig. Ett 

sätt att benämna en diskurs är enligt Winther Jørgensen och Phillips (2000) “ett bestämt 

sätt att tala om och förstå världen”. Michael Foucault är en av de största forskarna när det 

kommer till diskursanalysen, och hans definition av diskurs råder: “Hela den praktik som 

frambringar en viss typ av yttrande”. En diskurs är därav styrd att frambringa vissa 

uttalanden samt att frambringa de som står bakom dessa uttalanden (Winther Jørgensen & 

Phillips, 2000).  

Diskurs fokuserar på kommunikativa strukturer och analyserar skrift, tal och andra 

kommunikationssätt. Dessa undersöks genom att undersöka språket, diskurser och genrer, 

varefter kopplingen undersöks mellan dominerande diskurser och den rådande sociala 

praktiken, det vill säga i vilket sammanhang diskursen verkar. Ett annat 

undersökningsfokus som dominerar diskursanalysen är makt. Diskursanalysen vill belysa 

och problematisera den maktposition de styrande i samhället har gentemot övriga 

befolkningen, och undersöker därav hur diskurser används för att skapa och tillhandahålla 

makten (Fairclough, 2010). Vidare har diskursanalysen en kritisk inställning till begreppet 

kunskap, och menar att kunskap inte utan problem kan beskrivas som en sanning, eftersom 

verkligheten är skapad av människan och dess sätt att kategorisera världen. Den 

verkligheten som skapas är påverkad av kultur och historia, vilket innebär att den är 
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föränderlig och icke-sanningsenlig. Det menas att diskurser finns till för att bevara normer 

och därav också samhällets rådande syn på kunskap och sanning (Winther Jørgensen & 

Phillips, 2000).  

Den kritiska diskursanalysen 

Som nämndes ovan finns det olika inriktningar inom diskursanalysen. En av dessa är kritisk 

diskursanalys som härstammar från teoretikern Norman Fairclough. Den kritiska 

diskursanalysen adresserar ojämlikheter och orättvisor i samhället och eventuella sätt att 

komma ifrån dessa (Fairclough, 2010). Den kritiska diskursanalysen strävar mot att 

kartlägga upprätthållanden av sociala ojämlikheter och att arbeta för jämlikhet och social 

rättvisa i samhället. Det handlar om att kritiskt undersöka diskurser i samhället med syftet 

att tydliggöra orättvisor när det kommer till bland annat maktfördelning samt fördelning 

av resurser (Bergström & Boréus, 2005). Den kritiska diskursanalysen är inte politisk 

neutral, den har en koppling till marxismen i sin strävan mot social förändring ur sin kritiska 

ståndpunkt (Winther Jørgensen & Phillips, 2000). Inom kritisk diskursanalys ses diskurser 

inte som enbart text och tal utan alla handlingar och ord är en typ av diskurs. Diskurserna 

är med och upprätthåller ett visst sätt att se på världen och i många fall speglar dem en 

värld där alla människor inte är lika mycket värda. I det stora hela bidrar diskurser till 

skapandet och upprätthållandet av ideologier, normer och kulturer (Winther Jørgensen & 

Phillips, 2000). 

Vidare menar Fairclough att anledningen till att kritiskt granska diskurser är att diskurser 

uttrycker och producerar rådande “sanningar” i samhället, vilket medför att det även 

konstrueras identiteter i diskurser. Diskurser har också en relationell funktion då de skapar 

och upprätthåller bestämda relationer mellan grupper av människor. Detta medför att den 

kritiska diskursanalysen är av ett konstruktivistiskt synsätt, vilket innebär att sanning skapas 

genom sociala konstruktioner av verkligheten (Boréus & Seiler Brylla, 2018). Diskursen 

inom den kritiska inriktningen ses som både konstituerande och konstituerad. Med andra 

ord är diskurserna inte bara med och formar den sociala verkligheten utan de formas också 

av den sociala strukturen och dess praktik (Winther Jørgensen & Phillips, 2000). Fairclough 

(1992) menar att diskurser bidrar till att konstituera sociala identiteter, relationer samt ett 

större sammanhang mellan dessa identiteter och grupper.  

Fairclough skildrar kritisk diskursanalys med hjälp av tre huvudsakliga karaktärsdrag; För 

det första ska analysförfarandet inte enbart handla om analys av textens innehåll, utan bör 
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innefatta någon form av systematisk analys av relationen mellan diskursen och en social 

process. För det andra bör analysen innehålla en systematisk analys av texter, inte bara 

generella kommentarer kring en viss diskurs. För det tredje är inte diskursanalysen enbart 

beskrivande utan också normativ (Fairclough, 2010). 

Faircloughs tredimensionella modell 

Modellen är ett verktyg och hjälpmedel vid kritisk diskursanalys och är indelad i tre 

dimensioner; diskurs som text, diskursiv praktik samt social praktik. Nedan följer först en bild 

där dimensionerna visuellt kan utläsas, därefter följer en kortfattat begreppslista av de 

analysverktyg som används i studien. Dessa verktyg redogörs sedan för mer utförligt 

utifrån alla tre dimensioner. Hur dessa dimensioner och dess analysverktyg praktiskt 

använts i studien kommer att redogöras för under metodavsnittet. 

 

Figur 1. Illustration av Faircloughs tredimensionella modell (Winther Jörgensen & Phillips, 2000). 

 

Analytiska verktyg 

• Modalitet – Graden av sanningsanspråk i uttalanden. Hör till analysen av diskurs 
som text. 

• Transitivitet – Genomskinligheten avseende ett påståendes bakomliggande 
orsaker. Hör till analysen av diskurs som text. 

• Intertextualitet – Hur texter bygger på andra texter och händelser. Hör till analysen 
av den diskursiva praktiken. 

• Interdiskursivitet – Vidmakthållning eller förändring av diskursordningen. Hör till 
analysen av den diskursiva praktiken. 
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Diskurs som text 

Textanalysen är lingvistisk och fokuserar på textens struktur. Det handlar i första hand om 

att urskilja meningsbärande enheter som tillsammans utgör olika diskurser. Därefter 

analyseras diskursens språkbruk, vokabulär och grammatik (Bergström & Boréus, 2012). 

Till hjälp här finns olika lingvistiska analysverktyg, varav modalitet och transitivitet är två 

som används i studiens analysförfarande. Modalitet handlar om hur olika påståenden 

framställs samt graden av instämmande i påståendet. En objektiv modalitet uttrycker att 

någonting “är” medan en subjektiv modalitet istället uttrycker att någonting 

“kan vara”. Transitivitet berör liksom modalitet hur påståenden framställs, men 

tittar istället på vem det är som ligger bakom ett påstående (Winther Jørgensen & Phillips, 

2000). I vissa fall kan ett påstående framföras som att det saknar en agent, såsom till 

exempel “30 personer har gjort självmordsförsök i år”. Detta påstående framstår i sig självt 

som ett slags naturfenomen, något som bara skedde utan någon bakomliggande orsak. Vid 

dessa påståenden läggs fokuset på själva händelsen och fråntar fokuset från vem som bärs 

ansvarig för de faktorer som ledde fram till händelsen (Fairclough 2010). 

Diskursiv praktik 

Den diskursiva praktiken fokuserar på produktionen och konsumtionen av texten. Två 

viktiga begrepp här är intertextualitet och interdiskursivitet vilka den här studien kommer 

att utgå ifrån i sin analys (Winther Jørgensen & Phillips, 2000). Intertextualitet berör hur 

texter bygger på andra texter eller tidigare inträffade eller beskrivna händelser. En form av 

intertextualitet är manifest intertextualitet, vilket innebär att en text på ett tydligt sätt bygger 

på en annan text genom till exempel direkta källhänvisningar till annat 

material. Interdiskursivitet är en form av intertextualitet och här analyseras diskurser både 

inom och mellan olika diskursordningar. Här undersöks om diskursen reproducerar eller 

transformerar diskursordningen, det vill säga om diskursen vidmakthåller eller förändrar 

rådande diskurser. Hög interdiskursivitet framhäver flera olika diskurser inom ett och 

samma område, vilket tyder på att diskursen transformerar diskursordningen. Vid 

låg interdiskursivitet återfinns endast en eller ett fåtal liknande diskurser inom ett område, 

vilket innebär att diskursen reproducerar diskursordningen (Fairclough, 2010). 

Social praktik 

Inom denna dimension undersöks hur relationen mellan diskursiv text och diskursiv 

praktik ser ut, vilket medför att de två innersta dimensionerna undersöks i relation till den 
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yttersta för att undersöka dimensionernas koppling till varandra. Här analyseras den 

diskursordning som både icke-diskursiva faktorer och den diskursiva praktiken är en del 

av. Ett exempel på en icke diskursiv faktor är kulturella strukturer vilka i sin tur styr den 

diskursiva praktiken. Här räcker det oftast inte med enbart diskursanalys som verktyg, utan 

det behövs en sociologisk teori som stöd för att kunna förstå den sociala praktiken 

(Winther Jørgensen & Phillips, 2000). Fairclough (2010) beskriver att det är i denna 

dimension det för första gången tittas på hur användandet av språket i texter påverkar 

samhället i stort, genom makt, begränsningar och ojämlikheter. 
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Metod 

I denna del redogör jag för arbetets olika processer. Avsnittet kommer till en början att 

beskriva hur jag gått tillväga under min insamling av data. Därefter kommer jag att redogöra 

för de olika stegen jag tagit under min dataanalys, samt för den kritiska diskursanalysen och 

dess analytiska verktyg. Slutligen kommer jag reflektera kring kritik av vald metodologisk 

ansats, etiska överväganden samt tillförlitligheten i studien. 

Metodologisk ansats 

Den metodologiska ansats som studien utgår ifrån är kritisk diskursanalys, vilken enligt 

Bryman (2011) är en lämplig metod vid studerande av det empiriska materialet 

tidningsartiklar. Vid analys av den insamlade empirin används Faircloughs tredimensionella 

modell samt utvalda analysverktyg. 

Tillvägagångssätt vid datainsamling - Urval och avgränsningar 

Studiens syfte är att studera hur svensk dagspress framställer psykisk ohälsa. För att finna 

relevanta artiklar påbörjade jag min sökning via databasen Retriever Mediearkivet som är 

nordens största digitala nyhetsarkiv (Retriever, u.å.). Jag valde att avgränsa mig till 

tidningarna Aftonbladet, Dagens Nyheter och Svenska Dagbladet.  Anledningen till att jag 

valde dessa tidningar är att de är tre av Sveriges största dags- och kvällstidningar vilka når 

ut till en stor population genom att de sträcker sig över hela Sverige. En annan anledning 

till att just dessa tidningar valdes var att skapa en variation kring artiklarnas politiska 

inriktningar, eftersom textens dignitet enligt Neuman (2003) är viktig för urvalet. Dignitet 

innebär vilken typ av inriktning och framställning de olika medierna har, vilket påverkas av 

den politiska inriktningen (Ibid.). De tre tidningarna har tre olika politiska inriktningar, 

Aftonbladet är obunden socialdemokratisk (Aftonbladet, u.å.), DN är oberoende liberal 

(Dagens Nyheter, 2008) och Svenska Dagbladet är obunden moderat (Svenska Dagbladet, 

2003), vilket medför en politisk variation i urvalet. 

Jag använde mig av sökorden psykisk ohälsa och ung* vid sökningen i databasen Retriever. 

Asterixen innebär att alla ändelser på ordet ung kommer att finnas med i sökresultatet, 

vilket möjliggör att artiklar som använder ordet ung eller ungdom med olika böjelser också 

kommer att finnas med. Jag började med att avgränsa tidsperioden till de senaste tre åren 

och fick då sammanlagt 550 träffar. Då jag bedömde att sökresultatet var för omfattande 

minskade jag tidsperioden till de senaste 365 dagarna räknat från den 7 november 2018 
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varvid sökningen gav 149 träffar. Jag började därefter göra en första gallring genom att 

redan på rubriknivå rensa bort artiklar som inte var relevanta för ämnet, då sökresultatet 

visade sig vara relativt brett. Här gallrades de artiklar bort som i huvudsak berörde andra 

psykiska sjukdomar än de som faller inom CMD:s (Common Mental Disorders) kriterier 

vilket innebar artiklar berörande ADHD, bipolaritet, schizofreni och autism. De artiklar 

som behandlade ätstörningar, prostitution samt politiska interventioner gallrades också 

bort. En anledning till att detta valdes att gallras bort var att behålla en generell infallsvinkel 

på psykisk ohälsa, en annan var att dessa artiklar själva inte refererade till diagnoserna som 

psykisk ohälsa utan som att psykisk ohälsa var en konsekvens av diagnosen. De artiklar 

som kvarstod var de som på rubriksnivå framställdes handla om psykisk ohälsa hos unga 

överlag eller om diagnoser och/eller symptom inom CMD som ångest, depressivitet, 

perfektionism och utmattningssyndrom. 

 

Figur 2. Egen illustration av avgränsningsprocessen. 

Den andra gallringen gjordes genom att de kvarstående artiklarna lästes igenom för att 

skapa en klarare bild av vad artiklarna berörde. Här gjordes en gallring utifrån samma 

kriterier som den tidigare gallringen, det vill säga att det som gallrades bort var sådana 

artiklar som inte hade psykisk ohälsa och ungdomar i huvudsakliga fokus, politiska artiklar 

samt sådana artiklar som i huvudsak fokuserade på diagnostiska psykiska sjukdomar.  

Gallringarna utfördes med en strävan att skapa ett så fokuserat urval som möjligt samt att 

resultatet skulle spegla studiens huvudsakliga undersökningssyfte. De artiklar som valdes 

Tidsperiod 3 år

550 artiklar

Tidsperiod 365 dagar

149 artiklar

Rubriksgallring

45 artiklar

Genomläsning

16 artiklar
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att behållas var artiklar berörande psykisk ohälsa bland unga som sitt främsta fokus eller 

som handlade om ett eller flera diagnoser inom CMD. Efter detta återstod slutligen sexton 

artiklar varav fyra från Aftonbladet, sex från Dagens Nyheter samt sju från Svenska 

Dagbladet. Artiklarna blev tilldelade varsitt nummer mellan ett till sexton. I resultatet 

kommer artiklarna att refereras till som artikelns givna nummer följt av tidningsnamnet 

och datumet för artikelns publikation, till exempel “Artikel 4, Svenska Dagbladet, 2018-

01-01”. Referenser till artiklarna finns att tillgå under rubriken Bilagor som Bilaga 1. 

Tillvägagångssätt vid analys 

Ett första steg inom kritisk diskursanalys är att hitta mönster i texterna som återspeglar en 

aktuell diskurs. Här behövs en typ av metod för att dela upp textinnehållet i olika teman 

(Boréus & Seiler Brylla, 2018). Mitt första steg att strukturera artiklarna utefter olika 

kategorier, och på så vis koda materialet. Detta gjordes med hjälp av ett antal 

frågeställningar som jag formulerade med utgångspunkt i mina forskningsfrågor. Varje 

fråga blev till en egen kategori där sekvenser i artiklarna kopplades till respektive kategori. 

Till detta användes färgpennor där en viss färg kopplades till en viss fråga. De 

frågeställningar jag utgick från var: 

• Vilka aktörer är det som kommer till tals? 

• Hur framställs orsaker? 

• Hur framställs lösningar? 

• Hur framställs personer med psykisk ohälsa? 

Vid en första genomgång av materialet upplevde jag en svårighet att utläsa olika teman i 

materialet eftersom alla artiklarna till största del visade sig fokusera på sociala och 

samhälleliga faktorer samt hade en övergripande ödmjuk inställning till unga med psykisk 

ohälsa. Efter noggrannare jämförande mellan hur artiklarna framställde orsaker och 

lösningar på den psykiska ohälsan, framkom slutligen tre särskilt utmärkande diskurser. De 

diskurser jag fann var den postmoderna diskursen, välfärdsdiskursen samt den individualistiska 

diskursen. Jag gick därefter igenom materialet igen och markerade varje diskurs med var sin 

färg, och målade sedan upp en mindmap över varje diskurs där jag kartlagde de variationer 

jag fann inom vardera diskurs. Dessa diskurser utgör strukturen för mitt resultat och analys, 

och kommer att beskrivas och redogöras för i det avsnittet. Diskurserna är inte uppdelade 

utifrån artiklar utan utifrån sekvenser i artiklarna, eftersom artiklarna i flera fall inte bara 

utgjordes av en enda diskurs utan flera. 
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Analys utifrån Faircloughs tredimensionella modell 

Inom diskursanalysen finns en stor omfattning av verktyg som ska vara ett stöd vid 

analysen. Detta medför att endast ett fåtal av de verktyg som finns att tillgå kan väljas ut 

avseende vad som är relevant för forskningsstudien. Därför har fyra konkreta verktyg valts 

ut vilka kommer att analysera studiens empiri utifrån Faircloughs två innersta dimensioner 

(Winther Jørgensen & Phillips, 2000; Fairclough, 2010). Den yttersta dimensionen kommer 

att beskrivas utan några konkreta begrepp utan mer som ett övergripande tillvägagångssätt 

vid analys. Dessa analysverktyg kommer presenteras i avsnitten nedan.  

Analysverktyg vid analys av texten som diskurs 

I analysen av textens nivå används de lingvistiska analysverktygen modalitet och 

transitivitet. Modalitet undersöker enligt Fairclough (2010) graden av instämmande i ett 

påstående. Denna studie analyserar modaliteten genom att titta på graden av objektivitet 

respektive subjektivitet. Ett objektivt yttrande handlar om att fastställa någonting som en 

sanning, medan ett subjektivt yttrande innebär ett spekulerande där budskapet framförs 

som att det ”kan vara” sant (Winther Jørgensen, 2000). De utmärkande diskurserna som 

framkommit i studien analyserades genom att markera de delar som ansågs beröra 

diskursens modalitetsnivå. Därefter jämfördes graden av sanningsanspråk mellan olika 

aktörer, d.v.s. sakkunniga respektive ungdomar själva. Detta möjliggjorde en kritisk analys 

av graden av instämmande och dess relation till den aktör som stod bakom uttalandet. 

Transitivitet, vilket är det andra verktyget som används i analysen, handlar liksom 

modaliteten om hur ett påstående framförs. Här handlar det dock om huruvida påståendet 

framförs med eller utan en agent, vilket innebär händelsen som föranlett eller ligger bakom 

påståendet (Jørgensen & Phillips, 2000). I studiens analys undersöks transitivitet genom att 

titta på hur pass genomskinligt ett uttalande är. Detta görs genom att undersöka om 

påståendet främst lägger fokus på en viss händelse som skett eller om det också fokuserar 

på vem som bärs ansvarig för de faktorer som ledde fram till händelsen.  

Analysverktyg vid analys av den diskursiva praktiken 

Begreppen intertextualitet och interdiskursivitet används vid analys av den diskursiva 

praktiken. Fairclough (2010) beskriver att intertextualitet undersöker hur texter bygger på 

andra texter eller händelser. Vid intertextualiseringen används analysen för att skildra 

relationen mellan diskursernas sekvenser och tidigare inträffade händelser. En form av 

intertextualitet vilken används vid analysen av empirin är manifest intertextualitet, vilket 
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innebär att en text på ett tydligt sätt bygger på en annan text genom till exempel en 

källhänvisning (Fairclough, 2010). För att analysera intertextualiteten har det genom 

användning av färgkodning märkts ut sekvenser i respektive diskurser där intertextualitet 

återfinns. Intertextualiteten har i första hand analyserats inom vardera diskurs och inte 

inom artiklarna i sin helhet. Vid analysen har dock även artiklarnas intertextualitet överlag 

tagits hänsyn till med syftet att få en djupare bild av vilka händelser diskurserna bygger på. 

Det andra verktyget, interdiskursivitet, är en form av intertextualitet och här undersöks 

enligt Fairclough (2010) om det går att återfinna diskurser inom och mellan olika 

diskursordningar. I studien undersöks graden av interdiskursivitet genom att titta på vilken 

omfattning olika diskurser återfanns inom vardera diskurs. Detta undersöktes med syfte 

att analysera hur graden av interdiskursivitet påverkar rådande diskursordning. Enligt 

Winther Jørgensen och Phillips (2000) innebär hög interdiskursivitet att diskursen är med 

och transformerar rådande diskursordning, medan låg interdiskursivitet innebär att 

diskursen reproducerar, d.v.s. vidmakthåller, rådande diskursordning. 

Analysverktyg vid analys av den sociala praktiken 

Här analyseras hur de ovan nämnda dimensionerna förhåller sig till varandra och hur dessa 

står i relation till en bredare social praktik. Med detta menas att inte enbart den diskursiva 

praktiken analyseras utan också hur icke-diskursiva faktorer, såsom kulturella och 

samhälleliga strukturer, influerar och i sin tur styr den diskursiva praktiken. Här analyseras 

dessutom hur texter och dess maktposition påverkar samhället i stort (Winther Jørgensen 

& Phillips, 2000). I studien används tidigare forskning och annan relevant litteratur som 

hjälp för att förstå det empiriska materialets koppling till den sociala praktiken. För att göra 

en mer djupgående analys av hur media faktiskt påverkar individuella och samhälleliga 

interventioner kring psykisk ohälsa krävs mer omfattande studier än vad denna har 

utrymme för. I diskussionsavsnittet kommer dock en mer problematiserande och något 

mer djupgående diskussion hållas kring betydelsen av resultatet i relation till den sociala 

praktiken med hjälp av tidigare forskning, teorier och litteratur. 

Kritik mot den metodologiska ansatsen 

Winther Jørgensen och Phillips (2000) problematiserar det faktum att den kritiska 

diskursanalysen är relativt otydlig och diffus. De menar att det är svårt att urskilja en tydlig 

gräns avseende skillnaden mellan en diskurs och en icke-diskurs, samt att beskrivningen av 

analysen är allt för tvetydig och diffus. De menar bland annat att gränserna mellan själva 
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diskursanalysen och analysen av den sociala praktiken behöver beskrivas mer tydligt. Ett 

annat problem som Winther Jørgensen och Phillips (2000) pekar på är att Faircloughs 

analysmodell inte ger utrymme till förståelsen av socialpsykologiska aspekters påverkan, 

såsom subjektiva frågor och människors egen medvetenhet och kontroll av sitt 

språkanvändande. 

Vidare har den kritiska diskursanalysen problematiserats för att vara för ovetenskaplig och 

subjektiv då den helt saknar en objektiv infallsvinkel och istället enbart fokuserar på de 

subjektiva faktorerna. Kritisk diskursanalys har också fått kritik avseende sitt val av 

undersökningsfokus, vilket alltid verkar handla om hur diskurser förtrycker en viss utsatt 

grupp. Det menas att forskningen då kan bidra till att politiska och sociala problem 

reproduceras, då motargumenten inte tas ställning till (Boréus och Seiler, 2018).  

Den kritiska diskursanalysen har trots den ovan nämnda kritiken valts med syftet att kunna 

analysera och utforska medias bild av psykisk ohälsa hos unga ur ett mer kulturellt och 

mångdimensionellt perspektiv. Den kritiska diskursanalysen är även mer 

problematiserande och kritiserande vilket har bedömts passa in vid undersökning av 

massmedia som empiriskt material. 

Etiska ställningstaganden 

När det gäller etiska överväganden vid användande av dokument från internet bör det tas 

hänsyn till vissa specifika faktorer; materialet ska finnas tillgängligt för alla utan att det krävs 

medlemskap eller lösenord och det får inte finnas förbud mot att materialet används 

(Bryman, 2011). Då uppsatsen studerar massmedia vilket både är en offentlig och 

lättillgänglig källa är denna punkt inte problematisk för studien. Enligt Bryman (2011) får 

dokument från internet heller inte vara av känslig karaktär, vilket materialet i studien kan 

bedömas vara på grund av ämnet psykisk ohälsa. Därför präglas genomförandet av studien 

av respekt och hänsynsfullhet, bland annat med hjälp av de grundläggande etiska 

principerna som tas upp i Helsingforsdeklarationen (2013), vilka är autonomiprincipen, 

godhetsprincipen, principen att inte skada och rättviseprincipen. Utifrån detta har jag 

genom hela processen i åtanke att respektera deltagarnas integritet, att genom min studie 

göra så gott som möjligt utan att skada någon samt att utgå från människans lika värde. 

Min strävan är att kontinuerligt reflektera och rannsaka mig själv och mitt sätt att utföra 

studien på för att minska risken att någon far illa, samt att göra mitt bästa för att studien 

medför något positivt genom att skapa diskussion och medvetenhet om det studerade 
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problemområdet. Framställningen av empirin i resultatet har gjorts på ett objektivt sätt 

genom att i minsta möjliga grad låta mig påverkas av personliga värderingar och 

erfarenheter. Som hjälp har jag låtit en utomstående person läsa igenom materialet för att 

få till mig om jag omedvetet framfört subjektiva och värderande påståenden. Vidare 

kommer den insamlade empirin endast att användas i forskningssyfte, vilket är ett etiskt 

krav kallat nyttjandekravet som Bryman (2011) hänvisar till.  

Studiens tillförlitlighet 

Syftet med denna studie är inte att komma fram till hur media generellt talar om psykisk 

ohälsa hos unga, utan hur psykisk ohälsa kan konstrueras och tolkas av mottagaren i de 

valda artiklarna. Detta medför dock inte att studien inte behöver ta hänsyn till begreppet 

tillförlitlighet då det är av vikt att studien har utförts på rätt sätt och undersökt det den 

säger sig undersöka (Bell, 2000). Studiens metodavsnitt är därför framskrivet så detaljerat 

och beskrivande som möjligt med syftet att öka studiens tillförlitlighet och reliabilitet. 

Under studiens gång har det kontinuerligt förts anteckningar kring tillvägagångssätt med 

syftet att skapa transparens och tydlighet kring studiens genomförande. Då forskarens egna 

erfarenheter och värderingar kan komma att påverka studiens utförande (Winther 

Jørgensen & Phillips, 2000) har egna tolkningar försökts att inte påverka analysen i studien 

utan analysen har utförts inom ramen för den kritiska diskursanalysens metoder.  

Transparens är inte bara en viktig faktor när det kommer till reliabilitet utan också för 

studiens validitet, främst när det utförs en kritisk diskursanalys (Bergström & Boréus, 

2018). I studiens metodavsnitt framförs därför en utförlig redogörelse av hur empirin har 

analyserats med hjälp av analysverktygen i Faircloughs tredimensionella modell. Detta 

medför att validiteten i studien stärks. I resultatavsnittet framförs empirin främst med hjälp 

av citat vilket ökar transparensen i studien. Det har också strävats efter att under arbetets 

gång hela tiden återkoppla till studiens forskningsfrågor för att hålla sig inom ramen för 

det som ska undersökas.   
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Analys och resultat 

De 16 artiklar som valts ut kommer i detta avsnitt att sammanfattas en diskurs i taget 

genom användning av bland annat citat. Varje diskurs kommer sedan att analyseras var för 

sig med hjälp av de analytiska verktyg som presenterats under metodavsnittet, samt vissa 

andra relevanta källor. Jag har valt att presentera resultat och analys samtidigt för att på ett 

tydligare sätt kunna analysera varje diskurs för sig. Syftet med analysen är att granska 

medias framställning av ämnet av psykisk ohälsa, med fokus på dess orsaker och 

konsekvenser. 

Välfärdsdiskursen 

Välfärdsdiskursen utgörs av artiklar vars innehåll pekar på hur det svenska 

välfärdssamhället inte ger ett tillräckligt stöd till ungdomar med psykisk ohälsa. Här 

fokuserar skribenterna inte på förebyggande åtgärder eller grunden till problemet, utan talar 

nästan genomgående ur ett åtgärdsperspektiv. Överlag handlar texterna om att de som 

redan lider av psykisk ohälsa behöver ett ökat stöd av samhället i form av bland annat en 

utökad elevhälsa, en läroplan som tar upp psykisk ohälsa samt ökad tillgång till psykologisk 

behandling. Sammanlagt är det nio artiklar som huvudsakligen tillhör denna diskurs, varav 

två av artiklarna är skrivna av en och samma ungdom. En artikel framför även ungas förslag 

till åtgärder kring psykisk ohälsa, men med undantag av dessa framförs inga andra ungas 

talan i resterande artiklar.  

Nedanstående citat är hämtad ur en av de debattartiklar som är skrivna av en ung kvinnlig 

elev som belyser skolans brister kring att informera och prata om psykisk ohälsa. Kvinnan 

har skrivit två av artiklarna i det empiriska materialet, vilka belyser ungefär samma 

argument men artiklarna är tryckta i två olika tidningar. Eleven utgår främst från sina egna 

erfarenheter men hänvisar även till en forskningsstudie och en rapport som belyser hur 

stor omfattningen av ungas psykiska ohälsa är. Det är dock oklart vilken rapport eleven 

hänvisar till då detta inte framkommer i texten. Citatet nedan belyser båda artiklarnas 

grundargument; att skolan bör införa psykisk ohälsa i läroplanen. 

(...) Är det då inte provocerande att läroplanen inte ägnar en enda timme vars 

syfte är att motverka det ökade samhällsproblemet vid namn psykisk ohälsa? 

(...) Under mina hittills elva år i skolbänken har jag aldrig blivit undervisad om 

hur man som elev orkar hålla hoppet uppe och kämpa varenda dag (...) Vi 

måste ge kunskap om självförtroende, självkänsla och hur man behåller ett 
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psykiskt välmående till Sveriges alla elever. (Artikel 3, Svenska Dagbladet. 

2017-11-23) 

Nästa artikel berör också skolan, dock inte dess läroplan utan fokuserar istället på den 

bristande elevhälsan, vilket även tas upp i flera andra artiklar inom diskursen. Artiklarna 

belyser att elevhälsan stänger under loven och att de unga under denna period saknar 

samhällets stöd. Citatet är taget ur en debattartikel skriven av en kvinna som titulerar sig 

som finansborgarrådskandidat tillhörande moderaterna. 

Men psykisk ohälsa tar inte sommarlov, eller helg för den delen heller. Därför 

är det ofattbart hur omodernt och otillgängligt stödet för de elever som mår 

dåligt är (...) Vill vi på allvar ge unga det stöd de behöver vi bygga ut elevhälsan. 

(Artikel 6, Aftonbladet. 2018-07-29) 

En annan artikel berör också skolan och elevernas hälsa, men inriktar sig på ämnesbetyg 

som en lösning på den psykiska ohälsan. Det är generalsekreteraren på Bris som uttrycker 

följande: 

Alla människor, även unga, behöver förutsägbarhet, begriplighet och 

hanterbarhet för att fungera bra. Ett ämnesbetyg skulle öka förutsättningarna 

för det (...) Med den erfarenheten vi har är vi övertygade om att det skulle 

främja elevernas hälsa (...). (Artikel 4, Dagens Nyheter, 2018-01-25) 

Resterande artiklar inom diskursen berör samhällets stödfunktioner överlag och fokuserar 

inte på skolan och dess brister. I en av dessa artiklar har ungdomar själva bidragit till en 

statlig utredning som undersökt hur den psykiska hälsan hos unga kan förbättras. Artikeln 

består i huvudsak av professionellas uttalanden om ämnet, men de ungas egna förslag 

redovisas också. De ungas förslag berör generellt ett ökat stöd och mer information om 

psykisk ohälsa i samhället. Ett förslag berör ungas deltagandenivå i samhället, vilket menar 

att det bör finnas “fler unga i samhällets beslutsprocesser.” (Artikel 2, Dagens Nyheter, 2018-05-

22). 

En annan artikel beskriver tillgängligheten, eller snarare bristen på tillgänglighet när det 

kommer till att få hjälp och stöd i samhället för psykisk ohälsa. Artikeln är skriven av 

företrädare för Socialstyrelsens projektgrupp, och är en debattartikel där det refereras till 

Socialstyrelsens publikationer. Artikeln fokuserar inte på orsaker utan menar att medan 

orsakerna forskas på behöver det finns stöd för de som redan är sjuka. 
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(...) tillgången till psykologisk behandling över landet är ojämlik. Framförallt 

råder det brist på personal, kompetens för psykologisk bedömning och 

behandling (...) Väntetiderna blir i många fall mycket långa. (Artikel 5, Dagens 

Nyheter, 2017-12-13) 

Överlag kan denna diskurs beskrivas som känslostyrd och samhällskritisk då den påvisar 

samhällets bristande förmåga att ge stöd åt unga med psykisk ohälsa. Om detta beror på 

att fyra av artiklarna inom denna diskurs är debattartiklar är svårt att fastställa, dock kan 

debattartiklar upplevas som mer känslostyrda då de egentligen inte kräver någon fakta eller 

grund för påståendena, utan har som syfte att framkalla känslor (Skolverket, 2014). 

Nästintill alla artiklar har med direkta källhänvisningar till Folkhälsomyndigheten och 

Socialstyrelsens rapporter kring att den psykiska ohälsan hos unga ökar. Dessa 

hänvisningar framförs oftast i början av artiklarna och verkar användas som utgångspunkt 

för artiklarnas argument. 

Analys av välfärdsdiskursen 

Inom denna diskurs framförs både sakkunniga och ungdomars talan kring ungas behov för 

att främja sin psykiska hälsa. Det går att urskilja vissa uttalanden där skribenten genom 

användning av förstärkande ord försöker visa på hur deras maktpositioner ger dem rätt att 

uttala sig kring ämnet (Fairclough, 2010). Ett exempel på detta är sekvensen när 

generalsekreteraren för Bris uttalar “med den erfarenheten vi har”, där hon genom att 

påvisa sin erfarenhet verkar peka på att hon har rätt att uttala sig om ämnet. Diskursen 

genomsyras i sin helhet av en objektiv modalitet, då det frekvent används ord som “måste” 

“är” och “har”. Detta gäller även debattartiklarna skrivna av den unga kvinnliga eleven, 

vilket medför att modaliteten inte skiljer sig åt mellan ungdomen och de sakkunniga. Den 

objektiva modaliteten i diskursens textstruktur bidrar till att det fastställs en sanning kring 

att välfärdssamhället inte räcker till. Detta medför att denna sanning framförs som 

oföränderlig och fastställd (Phillips Jørgensen & Phillips, 2000).  

Transitiviteten är relativt hög inom denna diskurs. Uttalandena bygger oftast på en händelse 

och skapar tillsammans en berättelse där agenten till sekvensen beskrivs. Ett exempel på 

detta är citatet “Men psykisk ohälsa tar inte sommarlov, eller helg för den delen heller. 

Därför (...)”. Här kopplas nästkommande mening ihop med den första med hjälp av ordet 

“därför”, agenten blir därav att psykisk ohälsa inte tar sommarlov. Dock är det vissa 

sekvenser som visar på låg transitivitet såsom “tillgången till psykologisk behandling över 



 

34 

landet är ojämlik”. Här beskrivs inte vad som ligger bakom att tillgången är ojämlik. Det 

framkommer heller inte vilken information som skribenten grundar sitt uttalande på eller 

varför den framförs. 

Inom denna diskurs går det att urskilja flera direkta referenser till både 

Folkhälsomyndighetens och Socialstyrelsens rapporter och undersökningar, som visar att 

den psykiska ohälsan hos unga ökar. Detta visar på en hög grad av intertextualitet och även 

en hög grad av manifest intertextualitet (Winther Jørgensen & Phillips, 2000). Även de fall där 

det inte går att urskilja manifest intertextualitet verkar diskursen överlag bygga på andra 

texter. Endast de två debattartiklarna skrivna av eleven visar på en växelverkan mellan å 

ena sidan egna erfarenheter och å andra sidan andra texter eller samhällsdiskussioner. 

Beckman och Hagquist (2010) menar att medias uttalanden till största del grundar sig på 

forskning och rapporter, vilket i första hand påverkar den generella uppfattningen i 

samhället vilket i sin tur påverkar politiska interventioner. Då diskursen i huvudsak grundar 

sig på rapporter och undersökningar, menar Beckman och Hagquist att detta genom 

medias framhävning i slutändan formar politiska ageranden. 

Det går att urskilja flera diskurser eller teman inom denna diskurs, vilket enligt Fairclough 

(2010) visar på en hög interdiskursivitet. Dessa diskurser kan till exempel delas upp i temana 

utökad elevhälsa, utökat stöd i samhället samt införandet av psykisk ohälsa i läroplanen. 

Enligt Winther Jørgensen och Phillips (2000) bidrar en hög interdiskursivitet till att 

diskursen är med och omskapar rådande samhällsdiskurser. Detta bekräftas genom att 

diskursen står i motsats till många teorier och modeller om dagens samhälle, vilka ofta 

fokuserar på det individualiserande och postmoderna samhället och dess påverkan på den 

ökade psykiska ohälsan. Ett exempel är Belfrage (2018) som menar att dagens samhälle är 

starkt präglat av en individualistisk syn som lägger ansvaret på individen. Diskursen speglar 

ett starkt välfärdsperspektiv där samhället förväntas täcka upp alla invånarnas behov 

(Esping-Andersen, 1990). Dock beskrivs samhället inom diskursen som bristfälligt då det 

inte ger tillräckligt med stöd och hjälp till de invånare som behöver det. Diskursen verkar 

influeras av en idealbild av hur samhället borde se ut ur ett socialdemokratiskt perspektiv 

och har en generellt negativ och problematiserande syn på samhällets stöd till unga med 

psykisk ohälsa.  
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Den postmoderna diskursen 

En stor del av de analyserade artiklarna har fokuserat på det moderna samhället och dess 

samhälleliga förändringar, vilka tillsammans utgör denna diskurs. Det är sammanlagt sju 

artiklar som till största del utgör denna diskurs. Diskursen berör hur ungdomar är en 

speciellt utsatt grupp när det kommer till psykisk ohälsa, främst då det är dessa som berörs 

av ökade krav på utbildning och arbetsmarknaden samt den ökade användningen av sociala 

medier i samhället. Inom denna diskurs märktes snabbt en avsaknad av ungas egna tankar 

och erfarenheter. Av de sju artiklarna som samlats in var det endast en av dessa som främst 

utgick från en ungdoms synvinkel. Dock präglades även denna artikel av sakkunnigas 

kommentarer och “expertis” kring ungdomens upplevelser och uttalanden (Artikel 9, 

Aftonbladet, 2018-03-02). De övriga ungdomar som fick komma till tals fick endast ett litet 

utrymme i form av kortfattade citat.  

Ungefär hälften texterna i diskursen kan kategoriseras till att beröra utbildning och 

arbetsmarknad. Här hänvisar texterna till rapporter och studier som visar att den psykiska 

ohälsan ökar bland unga, vilket många av texterna baserar sina uttalanden på. Den ökade 

psykiska ohälsan kopplas sedan ihop med den ökade press som idag ställs på ungdomar 

när det kommer till utbildning, betygshets och allt för höga krav på arbetsmarknaden. Här 

är det inte ungas röster som kommer till tals utan ett flertal forskare, en skoldebattör och 

en gymnasieminister. 

Nedanstående citat är hämtat ur en artikel som framhäver förändringen som skett kring 

ökade krav i skolan och i arbetslivet, som grundar sig på en rapport av 

Folkhälsomyndigheten. I artikelns inledning beskrivs de som uttalar sig i artikeln som 

“experter”, varav en utredare på Folkhälsomyndigheten uttalar sig som nedanstående: 

(...) den ökade skolstressen ser vi som indikationer på att det är någonting i 

skolan som har förändrats (...) arbetsmarknaden har också förändrats, med 

högre krav på utbildning och kompetens än tidigare. Ungdomsarbetslösheten 

har stigit och det är svårare att komma in på arbetsmarknaden vilket påverkar 

de yngre tonåringarna. (Artikel 12, Svenska Dagbladet, 2018-04-27) 

Nästa artikel följer samma spår. Skribenten, som är en professor i socialt arbete, menar att 

det krävs politiska åtgärder för att få bukt med ojämlikhet och psykisk ohälsa kopplat till 

de ökade utbildnings- och arbetskraven. Artikeln är kritisk mot det individualistiska 
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synsättet och menar istället att det är ett systemfel i det moderna samhället som har skapat 

sårbarhet hos utsatta grupper. Citatet nedan belyser vem som bärs ansvarig för problemet. 

Ofta låter det som om hela ansvaret ligger hos individen själv. Det är att 

förminska problemet och inte se strukturella orsaker. (Artikel 1, Svenska 

Dagbladet, 2018-06-24) 

De resterande artiklarna inom diskursen berör sociala mediers ökade krav och dess 

koppling till att unga mår väldigt dåligt. Dessa kopplar även sociala medier till det ökade 

prestationsinriktade samhället och en artikel riktar specifikt in sig på begreppet 

perfektionism. I en av artiklarna beskriver en legitimerad psykolog hur dagens samhälle 

överlag blivit tuffare med ökade krav på olika håll, även i arbetslivet men inte minst hur 

sociala medier skapar en stor del av prestationskraven. Citatet ur artikeln belyser just detta 

- det prestationsinriktade moderna samhället. 

Vi är så fixerade vid att göra och prestera att vi glömt bort att bara vara. Många 

yngre människor mår jättedåligt av sociala medier och att hela tiden jämföra sig 

med andra. Det blir en hets, man tror att det är så man ska leva som de där 

perfekta bilderna visar. (Artikel 9, Aftonbladet, 2018-03-02) 

Nästa artikel fortsätter på samma spår, men med en tydligare inriktning på just 

mobilanvändning och sociala medier. Inte heller här är det inte ungas egna tankar som står 

i centrum, dock går det att i slutet av artikeln urskilja korta citat från ungdomar själva kring 

deras syn på användningen av sociala medier. Nedan redovisas två av dessa citat som 

beskriver de negativa konsekvenserna ungdomar själva upplevt eller som de av erfarenhet 

tror att sociala medier kan leda till.  

Sociala medier ger unga en bild av hur man ska vara och se ut och jag tror att 

det kan göra unga stressade. Det sker väldigt mycket mobbning på sociala 

medier. (Artikel 16. Svenska Dagbladet, 2018-09-17) 

Jag tror kanske inte det är mobilen i sig som gör att folk mår dåligt, snarare 

sociala medier. Folk lägger bara upp highlights av sitt liv. Andras liv verkar 

perfekta. I sitt eget liv måste man också se allt det dåliga. (Artikel 16. Svenska 

Dagbladet, 2018-09-17) 
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Nästa citat är taget ur en artikel som inriktar sig på en ung kvinnas egna upplevelser av 

perfektionism. I artikeln beskrivs hur kvinnans perfektionism ledde till psykisk ohälsa och 

hur hon kände sig misslyckad om hon inte presterade. Hennes egna tankar och 

beskrivningar utgör dock inte det största utrymmet i artikeln. Det är istället en sociolog, en 

psykolog och forskare som till största del kommer till tals. Det är dessa som kommenterar 

kvinnans upplevelser av perfektionism, och som beskriver hur och varför ungdomar mår 

dåligt idag. Citatet nedan är av sociologen som beskriver hur det är att vara ung idag. 

Unga har en förbryllande medvetenhet om vikten av status och alla strävar efter 

normen där det övergripande mönstret handlar om att vara utåtriktad och ha 

en kropp formad efter ett smalhetsideal, speciellt för tjejer. Man ska också ha 

många kompisar, en partner, märkeskläder eller unika genomtänkta kläder. 

Man ska vara duktig på någonting, i skolan eller någon fritidsaktivitet, och 

gärna ha lite ledaregenskaper Det är mycket som måste vara perfekt. (Artikel 

10, Dagens Nyheter. 2018-05-24) 

Diskursen beskriver i stora drag ett samhälle som fokuserar allt för mycket på prestation 

och perfektion, vilket bidrar till att ungas psykiska ohälsa försämras avseende ökad 

nedstämdhet, ångest och stress. Texternas fokus inom diskursen visar på en viss variation 

trots ovan nämnda gemensamma drag. Vissa texter fokuserar på prestationer eller 

perfektionism och andra på sociala medier, utbildning eller arbetsmarknad.  

Analys av den postmoderna diskursen 

Inom denna diskurs skildras olika aktörers talan om psykisk ohälsa hos unga. Modaliteten, 

det vill säga graden av ett påståendes styrka (Winther Jørgensen & Phillips, 2000), är till 

största del objektiv. Sakkunniga framställer sina beskrivningar av psykisk ohälsa och dess 

orsaker och lösningar som ett faktum, då de använder orden “har” och “är” som att det är 

universella lagar utan några konkurrerande sidor. De uttalanden som kommer från 

ungdomarna själva visar på en mer subjektiv modalitet. Ungdomarna använder uttryck som 

“tror” och “kanske” vilket visar medför att påståendena styrka är relativt låg. Detta kan 

förstås med hjälp av Foucaults (1983) beskrivning av läkarnas höga maktposition när det 

kommer till att uttala sig om individers psykiska ohälsa. Ungdomarna som kommer till tals 

i diskursen uttalar sig inte som vetande om den psykiska ohälsan, utan istället tar de an en 

mer spekulerande roll och överlåter det slutgiltiga bedömningen till sakkunniga inom 

området, i detta fall inte läkare utan andra professionella inom området. 
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De förändringar som skett i samhället framförs inom diskursen som att de skett utan någon 

bakomliggande orsak, vilket enligt Winther Jørgensen och Phillips (2000) kan förklaras 

med begreppet transitivitet. Förändringarna framförs som att de plötsligt en dag skedde utan 

någon agent, det vill säga händelse som ledde fram till förändringarna. I vissa fall hänvisas 

den så kallade agenten till politiska interventioner, men när det kommer till det förändrade 

samhället överlag framförs de som att det har uppstått som i ett vakuum. Å andra sidan 

verkar många av texterna inte enbart är tagna ur luften, utan byggs på diverse rapporter 

och studier från Socialstyrelsen, SCB och Folkhälsomyndigheten, vilket visar på en hög 

intertextualitet. Dessa rapporter framförs i artiklarna men refereras sällan till i direkt 

anslutning till textens olika delar, utan presenteras istället som en egen sekvens. Inom dessa 

sekvenser går det att utläsa en så kallad manifest intertextualitet, en direkt hänvisning till 

annan text (Winther Jørgensen & Phillips, 2000).  

Mccombs (2014) menar att journalisters försök att återskapa verkliga händelser sällan är 

helt sanningsenliga när det kommer till hur händelsen faktiskt gick till. Detta kan medföra 

att speciellt de stycken som inte bygger på direkta källhänvisningar till stor del kan vara 

konstruerade för att tillfredsställa en publik. Vidare verkar de citat som presenterats i 

resultatet av denna diskurs bygga på andra texter men utan direkta hänvisningar, såsom 

“ungdomsarbetslösheten har stigit” eller “ofta låter det som om hela ansvaret ligger hos 

individen själv”. Andra texter, såsom ungdomarnas egna upplevelser och yrkesverksammas 

erfarenheter kring ämnet verkar istället bygga på erfarenheter. Utifrån Mccombs (2014) 

resonemang kan därför vissa delar av diskursen vara omskrivna och icke-sanningsenliga.  

Det går att urskilja flera olika diskurser inom diskursen, vilket visar på en hög 

interdiskursivitet. Diskursen visar på hög variation mellan artiklarnas fokus; vissa artiklar 

fokuserar endast på sociala medier, andra på prestationssamhället och vissa på utbildning- 

och arbetskrav. Detta leder enligt Winther Jørgensen och Phillips (2000) till att diskursen 

är med och förändrar rådande samhällssyn, diskursen är därav dynamisk och förändrande. 

Enligt Mccombs (2014) är media med och påverkar samhälleliga åsikter, både på individ- 

och samhällsnivå. I detta fall är media inte bara med och reproducerar rådande samhällssyn 

utan bidrar också till ett nytänkande kring att psykisk ohälsa har att göra med det moderna 

samhällets utvecklingar och förändringar den senaste tiden. 

Denna diskurs framställer ett postmodernt samhälle där det moderna samhället har 

förändrats och blivit mer teknologiserat vilket skapar stress hos samhällets invånare (Lyon, 
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1998; Gottschank, 1993). Dock pekar postmodernismen på vissa faktorer som uteblir i 

denna diskurs, vilka är det moderna konsumtionssamhället samt den ökade friheten att 

själv välja sin identitet och sina livsval (Lyon, 1998; Bauman, 2002). Att detta utelämnas ur 

diskursen skulle kunna bidra till att personer med psykisk ohälsa inte ser den 

flerdimensionella bilden av psykisk ohälsa utan endast några enstaka sidor av problemet.  

Det teknologiska samhället och dess konsekvenser utgör en relativt stor del av diskursen, 

vilket presenteras som en negativ orsak till den psykiska ohälsan. Detta går hand i hand 

med de slutsatser den största del av forskningen har dragit, nämligen att samhällets ökade 

informationsflöde och krav försämrar ungas mående (Hurrelmann, Engle & Weidman, 

1992; Ritika, 2018; De Anda, 1997; Malmgren-Olsson, Öhman, Bergström & Fjellman-

Wiklund, 2012). Dock menar Berryman, Ferguson och Negys (2018) att oron istället bör 

ligga på hur just sociala medier används, vilket återspeglas i ett av ungdomarnas uttalanden 

” Jag tror kanske inte det är mobilen i sig som gör att folk mår dåligt, snarare sociala medier. 

Folk lägger bara upp highlights av sitt liv”. Här går diskussionen djupare än att enbart ta 

upp teknologins konsekvenser överlag, nämligen att användandet inte nödvändigtvis 

behöver vara negativt men det sättet det till största del används på idag kan leda till psykisk 

ohälsa. 

Den individualistiska diskursen 

De insamlade artiklarna fokuserar alla i huvudsak på sociala och samhälleliga faktorer. 

Cirka en tredjedel, närmare bestämt fem av artiklarna, visar dock på spår av individuellt 

ansvar vilka utgör ett mindre utrymme i artiklarna än övriga diskurser. De individualistiska 

sekvenser som återfunnits har valts att tillsammans benämnas som den individualistiska 

diskursen. En gemensam faktor hos dessa artiklar är att de till en början redogör för hur 

samhällets brister är orsaken till den psykiska ohälsan, för att därefter beskriva hur 

individen bör lösa och åtgärda problemet. Inom denna diskurs tas det bland annat upp tips 

för hur ungdomar själva kan arbeta med psykisk ohälsa samt tips kring vad föräldrar och 

andra vuxna kan göra för de unga. Därav läggs ansvaret för att åtgärda den psykiska ohälsan 

hos individer, att det är de som bör agera och göra någonting åt problemet. Även om 

diskursen är av mindre karaktär än de tidigare diskurserna är diskursen inte oviktig i 

sammanhanget då den trots allt utgör en så pass stor del i artiklarna att den inte bör 

förbises. Diskursen är också av vikt med tanke på den aktuella debatten kring det 

individualistiska samhället (Bauman, 2002). 
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I en av artiklarna beskriver en psykolog hur samhällets förändringar och ökade krav lett till 

att den psykiska ohälsan ökat samt hur många unga mår dåligt i dagens kravfyllda samhälle. 

När psykologen i slutet av artikeln presenterar lösningar på den psykiska ohälsan beskrivs 

hur ansvaret “kan ligga hos en själv.” och artikeln övergår från en postmodern till en 

individualistisk infallsvinkel. 

Att fråga sig själv vad det är som gör en stressad är första steget till en 

förbättring (...) Att man har höga krav, att man kanske har ett stort 

kontrollbehov eller att man inte kan sätta gränser. Om man börjar bli stressad, 

ska man ta bort det som man inte mår bra av. (Artikel 9, Aftonbladet, 2018-

03-02) 

Nästa artikel är överlag av sådan karaktär att den fokuserar på det moderna samhällets 

förändringars påverkan på den psykiska ohälsan samt hur detta samhälle bidrar till ett 

ouppnåeligt ideal att vara perfekt. När det kommer till lösningar på ungdomars negativa 

erfarenheter av perfektionism överförs även här ansvaret från samhället till ungdomar 

själva, det framförs hur ungdomar själva är ansvariga för att söka hjälp för sin psykiska 

ohälsa. Personen som ligger bakom citatet är en psykolog och forskare.  

Upplever man att problemen är stora kan det vara bra att söka hjälp hos en 

psykolog eller psykoterapeut. … Man jobbar med självmedkänsla för att lära 

sig att misslyckanden inte har så mycket att göra med vem man är som person. 

Det är ofta övergångar i livet, med nya förväntningar, som skapar de här 

problemen. (Artikel 10, Dagens Nyheter, 2018-05-24) 

Den unga kvinna som artikeln ovan beskriver redogör i citatet nedan för hur hon själv fick 

söka hjälp för sitt perfektionistiska beteende. Därefter beskriver kvinnan hur hon själv gått 

tillväga för att minska på detta beteende samt sin psykiska ohälsa. 

Sara tycker att hon kommit ur de flesta av sina perfektionistiska beteenden. 

Hon fick bra hjälp av en KBT-terapeut som hon tog kontakt med efter att 

ätstörningarna blivit värre. Det som hjälpt henne mest är att hon är mindre 

aktiv på sociala medier och att hon börjat rida igen, efter flera års uppehåll. 

(Artikel 10, Dagens nyheter, 2018-05-24) 

Nästkommande citat bygger på en artikel som framhäver avsaknaden av stöd för elever 

under skollov. Sekvenser av artikeln har tidigare tagits upp inom välfärdsdiskursen, men 
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artikeln visar också på individualistiska sekvenser i form av föräldraansvar. Artikeln 

poängterar hur vuxna har ett individuellt ansvar att se efter barn och unga som misstänks 

lida av psykisk ohälsa. Citatets skribent är en coachhandledare vid organisationen 

Maskrosbarn, vilken är en barnrättsorganisation som arbetar med att stödja barn och 

ungdomar som mår dåligt i sin familjesituation. 

Om man som vuxen misstänker att ett barn mår dåligt poängterar Linda att det 

är viktigt att våga fråga. - Våga fråga många gånger. Våga finnas där. Om man 

är orolig ska man alltid göra en orosanmälan till socialtjänsten. (Artikel 14, 

Svenska Dagbladet. 2018-06-09) 

Den sista artikeln berör likväl den förra föräldraansvaret som en viktig del för att lösa den 

psykiska ohälsan hos ungdomarna. Artikeln fokuserar på det ökade mobilanvändande och 

dess negativa påverkan på ungas psykiska hälsa. Artikeln fokuserar i sin helhet på 

samhälleliga faktorer och hur den ökade användningen av sociala medier är negativ för 

ungdomar. Det framförs inga förslag på samhälleliga åtgärder utan i slutet av artikeln 

redovisas istället råd kring hur föräldrar bör vidta åtgärder för att minska ungdomarnas 

användning av sociala medier. 

Så hur gör jag, som förälder? - Det forskningen visar mot är begränsad 

användning (...) runt en timme per dag, inte mer än två. Vid tre eller fyra timmar 

per dag verkar det vara en tydlig koppling till minskad lycka och depression. 

(Artikel 16, Svenska Dagbladet, 2018-09-17) 

Även om texterna i diskursen vissa gånger poängterar samhällets stöd som lösning till den 

psykiska ohälsan genom att ungdomen bör söka hjälp hos till exempel en terapeut, läggs 

det stora ansvaret även här på ungdomen själv som förväntas söka hjälp på egen hand. Det 

framställs som att ungdomen genom att söka hjälp kommer att bli fri från sina problem, 

vilket kan medföra att om ungdomen inte upplever att stödet är tillräckligt kan hen tro att 

felet ligger hos sig själv. Detta eftersom samhällets stöd i diskursen framställs som att den 

helt säkert kommer hjälpa mot den psykiska ohälsan förutsatt att du själv söker hjälp och 

tar dig an hjälpen på ”rätt” sätt.  

Analys av den individualistiska diskursen 

Textens struktur utifrån begreppet modalitet, det vill säga graden av instämmande i olika 

meningsbärande enheter (Fairclough, 2010), visar på en mer subjektiv mobilitet än de 
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tidigare diskurserna. Här används ord som “verkar vara” “kanske” och “kan vara” i flera 

av citaten. Generellt sett används även inom denna diskurs en objektiv modalitet, ett 

exempel är stycket ”Om man är orolig ska man alltid göra en orosanmälan till 

socialtjänsten”. Här visar coachhandledaren som skrivit citatet att det inte finns några 

alternativa sätt att gå tillväga vid oro för att ett barn mår dåligt. Sammanfattningsvis sker 

en växelverkan av graden av sanningsanspråk inom diskursen. Då alla aktörer inom 

diskursen är sakkunniga finns det inte möjlighet att här göra en analys av graden av 

modalitet i relation till den aktör som stod bakom uttalandet, dock är det av intresse att 

denna diskurs, som har en avsaknad av ungdomars talan, visar på en lägre modalitet än de 

resterande diskurserna. Gottchank (1993) pekar på hur människors stressnivåer påverkas 

negativt av att det finns för många valmöjligheter i dagens senmoderna samhälle. Den lägre 

modaliteten inom diskursen skulle därav kunna medföra att publiken blir osäkra kring vilka 

råd som är rätt eller fel att ta till sig kring de råd som framförs som att de ”kanske” är en 

hjälp. 

Vidare är diskursen gällande transitivitet skriven som att råden till ungdomarna och vuxna 

är tagna ur sitt sammanhang utan någon tydlig beskrivning kring vad uttalandena grundar 

sig på. Ett stycke som påvisar detta är ”Upplever man att problemen är stora kan det vara 

bra att söka hjälp hos en psykolog eller psykoterapeut”. Citatet i sig beskriver vad som bör 

göras men inte varför, vilket kan beskrivas som att det är taget ur sitt sammanhang 

(Winther Jørgensen & Phillips, 2000). Citatet redogör inte heller för någon grund till vad 

orsaken till den psykiska ohälsan kan vara. Detta har dock tagits upp i artiklarna i tidigare 

stycken vilka inte redovisats under denna diskurs, där artiklarna pekar på samhälleliga 

orsaker. Detta medför att hela artiklarna i sig visar på en relativt hög transitivitet.  

I de fyra citat som redovisas först i resultatet av denna diskurs framkommer inte någonting 

som visar på att citaten bygger på andra texter eller specifika händelser, vilket visar att även 

intertextualiseringen inom diskursen är låg. Diskursens sekvenser startar ofta med uttryck som 

till exempel “detta kan du göra [för att minska den psykiska ohälsan]”. En spekulation kan 

därför vara att texterna inom denna diskurs bygger på erfarenheter och/eller kunskap hos 

skribenterna. Det sista citatet hänvisar till skillnad från de övriga till forskning. Här hänvisas 

dock inte till någon specifik forskning, utan forskning överlag, varför det inte visar på 

manifest intertextualisering (Fairclough, 2010). 
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Vidare är även interdiskursiviteten inom diskursen lägre än de tidigare diskurserna. Diskursen 

i sin helhet håller sig inom samma spår och utgörs av en liten variation, där hela diskursen 

består av råd som mer eller mindre liknar varandra. Uttalandena beskriver hur ungdomar 

och vuxna bör agera för att minska den psykiska ohälsan. Detta ges genom praktiska råd 

såsom att söka hjälp hos professionella, att begränsa mobilanvändningen eller att ta bort 

saker som man misstänker sig inte må bra av. Det är dock inte omöjligt att även i denna 

diskurs urskilja flera olika diskurser, såsom diskursen om det egna ansvaret samt diskursen 

om förälderns ansvar. Dock framställs uttalanden överlag som lika varandra med låg 

intertextualitet och hög inriktning på vad individer eller närstående själva ska göra för att 

åtgärda problemen. Den låga interdiskursiviteten medför enligt Winther Jørgensen och 

Phillips (2000) att diskursen reproducerar, d.v.s. vidmakthåller, rådande diskursordning.  

Dagens samhälle är starkt präglat av en individualistisk syn (Belfrage, 2018), varför det är 

av intresse att den diskurs som utgör minst utrymme i artiklarna har berört det 

individualistiska ansvaret. Michailakis och Shirmers (2010) forskning pekar på att den 

individuella diskursen har ökat i media de senaste åren på grund av att de samhälleliga 

resurserna inte räcker till och att politikerna därför medvetet influerat media till att lägga 

över ansvarsfrågan på individen. Av den insamlade empirin har endast fem av de sexton 

studerade artiklarna en individualistisk inriktning, vilket innebär att det är den sociala 

diskursen som är dominerande. Detta motsäger i sin tur både Belfrages samt Michailakis 

och Shirmers resonemang. 

Till skillnad från Michailakis och Shirmer menar Papadopoulos, Foster och Caldwells 

(2013) forskning på att desto mer individualistiskt ett samhälle är, desto mindre 

stigmatiserande är den generella synen på psykisk ohälsa, vilket framhåller det 

individualistiska synsättet som någonting positivt. Dock menar Esping-Andersen (1990) 

att det individualiserade synsättet i ett samhälle leder till en mer liberal välfärdspolitik som 

lägger ansvaret och därmed skulden på individen istället för på samhället. Den 

individualistiska diskursens konsekvenser är därför svårtolkade, men sammantaget utifrån 

ovanstående redogörelse indikeras att det individualistiska synsättet skapar mer negativa än 

positiva konsekvenser.   
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Diskussion 

I detta avsnitt presenteras först en resultatdiskussion där studiens resultat diskuteras och 

problematiseras i förhållande till litteratur, tidigare forskning och teori. Här redovisas även 

resultatets betydelse för det sociala arbetet som vetenskapligt ämne och praktik. Därefter 

redogörs för studiens sammanfattande slutsatser samt förslag till framtida forskning, följt 

av en avslutande metoddiskussion där metodval i studien analyseras och problematiseras.  

Resultatdiskussion 

Resultatet visar i sin helhet på en avsaknad av ungdomarnas egna tankar och erfarenheter, 

det är till största del sakkunniga som kommer till tals och som uttalar sig kring ämnet. När 

de unga väl kommer till tals har de generellt sett ett lägre sanningsanspråk i sina uttalanden, 

vilket kan medföra att de inte har lika starkt inflytande som övriga aktörer (Foucault, 2013). 

Mccombs (2014) pekar på hur media genom sin maktposition påverkar människors 

prioriteringar och åsiktsriktning. Vilka aktörer som får sina röster hörda spelar därför en 

stor roll, vilket utifrån Mccombs (2014) resonemang slutligen har en avgörande roll i 

samhället. Professionella och andra högt uppsatta i samhället har historiskt sätt haft 

betydande inflytande och tagit stor plats i debatten när det kommer till uppfattningar och 

interventioner kring psykisk ohälsa (Cloudsdale, 2006; Foucault, 2010). Än idag har 

professionella en stark maktposition då det är dessa som genom läkarintyget fastställer vem 

som drabbats av psykisk ohälsa samt vilka åtgärder som bör göras (Foucault, 2010). Att 

unga inte kommer till tals kring denna fråga kan därför ha stora konsekvenser för 

ungdomarna och samhället i stort. 

Att vara ungdom innebär i sig att befinna sig i en utsatt position, men att vara både ungdom 

och att drabbas av psykisk ohälsa samtidigt leder till extra utsatthet (Lundin, Forsell & 

Dalmans, 2018). Att det nästan genomgående är sakkunniga som uttalar sig kring ämnet 

speglar ett förtryck mot ungdomar med psykisk ohälsa. Det skapar en obalans när det 

kommer till maktfördelningen i samhället samt är ett hot mot ungas rättigheter att uttrycka 

sig och komma till tals. Det framkommer i resultatet att ungdomar själva önskar mer plats 

i debatten kring psykisk ohälsa. Med tanke på att det är ungdomarna själva som står 

närmast problemet bör denna önskan vara en av de mest prioriterade frågorna kring den 

ökade psykiska ohälsan hos ungdomarna.  

En intressant aspekt är hur resultatet sett ut om ungdomarna själva fått större utrymme i 

diskurserna. Hade det visat på liknande resultat, eller hade det visat på nya och 
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revolutionerande tankar kring folkhälsoproblemet? Dock visar resultatet utifrån Winther 

Jørgensen och Phillips (2000) beskrivning av interdiskursivitet att både den 

individualistiska diskursen och den postmoderna diskursen är med om omskapar rådande 

samhällsdiskurser. Detta innebär att även om det mestadels är sakkunniga som kommer till 

tals är dessa med och bidrar till en förändring i dagens samhälleliga diskurser. Trots detta 

går det inte att bortse från att förändringen eventuellt varit annorlunda om ungdomarnas 

perspektiv fått större utrymme i den mediala diskursen. 

Då det sociala arbetet som vetenskapligt ämne och praktik har en avgörande roll när det 

kommer till vidmakthållandet av normativa handlingar (Piuva, 2012) spelar förmedlandet i 

media en betydande roll för det sociala arbetets utformning och organisation. Genom att 

sakkunniga är med och upprätthåller de dominerande diskurserna kring ämnet bidrar det 

till att det främst är sakkunnigas åsikter som påverkar det sociala arbetets praktik. Detta 

kan leda till att det sociala arbetets utformning inte alls stämmer överens med ungdomarnas 

egna önskningar kring hur de skulle vilja bli bemötta och hjälpta. Det kan i sin tur leda till 

att mer arbete och resurser går till personer som lider av psykisk ohälsa än vad som är 

nödvändigt, då det sociala arbetets praktik eventuellt inte arbetar på det sätt som är bäst 

för ungdomarna och ger bäst resultat.  

Det saknas tidigare forskning på att studera sambandet mellan hur psykisk ohälsa hos unga 

framställs i media i relation till den bredare sociala praktiken. Forskningen visar förvisso 

att rådande kulturella trender, medias framställning samt den forskning som finns gällande 

psykisk ohälsa alla hör ihop och interagerar med varandra (Beckman & Hagquist, 2010). 

Detta medför att det genom studiens resultat går att utforska både hur samhället återspeglar 

och återspeglas av medias porträtterande av psykisk ohälsa hos unga. På flera håll framförs 

hur individualismen utbrett sig i samhället där individen själv förväntas ta ansvar för sin 

egen hälsa (Florin, Elgán & Hagemann, 2007; Belfrage, 2018; Michailakis & Shirmer, 2010). 

I motsats till detta visar studiens resultat en individualistisk diskurs som ges minst utrymme 

i de mediala debatterna kring psykisk ohälsa. Å andra sidan går det att urskilja en 

individualism i övriga diskurser, främst i den postmoderna diskursen där det framförs hur 

individen har krav på sig att prestera, konkurrera och konsumera (Belfrage, 2018). Vidare 

framför den individualistiska diskursen individualism ur ett åtgärdsperspektiv. Att 

individen själv ska ta ansvar för de problem sociala strukturer skapat kan uppfattas som 

motsägelsefullt och paradoxalt. Dock visar resultatet i sin helhet på en samhällelig 

diskussion där samhälleliga interventioner både är orsaken till och lösningen till problemet.  
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Den dominerande diskursen i resultatet är välfärdsdiskursen, vilken kritiserar samhällets 

förmåga att tillgodose unga medborgares behov gällande stöd för psykisk ohälsa. Det 

saknas forskning kring hur denna avsaknad av samhälleligt stöd står i relation till den 

psykiska ohälsan. Esping-Andersens (1990) beskriver Sverige som ett socialdemokratiskt 

välfärdssamhälle, det vill säga att det bör finnas ett tillgängligt samhälleligt stöd till alla och 

att detta stöd ska tillgodose allas behov. En spekulation därav vara att dagens samhälle 

präglas av en idealbild samt att samhället inte når upp till denna bild, vilket i sin tur skapar 

missnöje. Välfärdsdiskursen fokuserar nästan enbart på hur politiska interventioner bör 

lösa det rådande folkhälsoproblemet, utan att spekulera kring vad som kan tänkas ligga till 

grund för den ökade psykiska ohälsan. En konsekvens av att den diskurs som ges störst 

utrymme i media fokuserar på symptom kan leda till en avsaknad av förebyggande arbete 

i samhället och vidare det sociala arbetet. Om fallet är att det sociala arbetet saknar en 

preventiv syn kring den ökade psykiska ohälsan hos unga kan detta medföra att man genom 

ett försök att ”släcka bränder” inte åtgärdar ökningen på en större och mer strukturerad 

nivå. Att endast ge ungdomar stöd och hjälp när problemet redan tagit plats kan leda till 

att dessa ungdomar utsätts för mer lidande än nödvändigt samt innebär i slutändan en 

högre arbetsbelastning för bland annat socialarbetare. 

Det empiriska materialet saknar helt en medicinsk infallsvinkel, samtidigt som Florin, 

Elgán och Hagemann (2007) pekar på att den medicinska modellen än idag präglar vårt 

samhälle.  Det menas att hälso- och sjukvården fokuserar allt för mycket på medicinska 

aspekter när de borde väva in existentiella, sociala och subjektiva aspekter av psykisk ohälsa 

(Giddens, 2011; Belfrage, 2018; Hjertström Lappalainen, 2018). Frågan här är därför varför 

den medicinska infallsvinkeln utgör en relativt stor plats i samhällets interventioner kring 

psykisk ohälsa, samtidigt som det inte verkar finnas utrymme för denna diskurs i media. 

En spekulation kan vara att den medicinska modellen utstått mycket kritik för att vara för 

individ- och symptominriktad (Giddens, 2011) och att media reflekterar denna kritik 

genom att inte framföra en medicinsk inriktning. En annan möjlighet skulle kunna vara att 

det skett någon slags diskrepans mellan de behandlande institutionerna, d.v.s. hälso- och 

sjukvården, och samhället i stort. 

Slutsatser 

Sammanfattningsvis utforskar denna studie vilken funktion medias framställning av 

psykisk ohälsa hos unga har i relation till den bredare sociala praktiken samt vilka som får 

sina röster höra i debatten, vilket inte varit fokus i tidigare forskning. Inom alla diskurser 
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är det sakkunniga och professionella som till största del kom till tals kring frågan vilket 

bidrar till upprätthållandet av ojämlikheter och skapar en extra utsatthet hos ungdomar 

som lider av psykisk ohälsa. Avsaknaden av ungas röster återspeglar och återspeglas av 

samhälleliga strukturer samt kulturella trender och vidare det sociala arbetets 

interventioner. Dock visar en stor del av diskurserna på en hög interdiskursivitet vilket 

innebär att media är med och förändrar rådande samhällssyn, varför det anses vara av vikt 

att utforska framtida diskurser om psykisk ohälsa hos unga för att undersöka en eventuell 

förändring.  

De framträdande diskurserna fokuserar främst på sociala och samhälleliga faktorer, endast 

ett fåtal speglar en individualistisk infallsvinkel. Media framställer samhället utifrån en 

socialdemokratisk idealbild där samhället misslyckas i sitt uppdrag att täcka upp alla 

medborgarnas behov. Vidare talas det om hur dagens postmoderna samhälle med de krav 

som följer spelar en avgörande roll gällande ökningen av ungas psykiska ohälsa. Dessa krav 

speglas även i den individualistiska diskursen, vilken berör hur samhälleliga orsaker anses 

lösas med hjälp av individuella interventioner. En förebyggande diskurs saknas, det är 

istället en symptominriktad diskurs som dominerar.  

Förslag till framtida forskning 

Att det saknas forskning kring medias framställning av psykisk ohälsa i relation till 

samhällskontext och kulturella trender medför att detta med fördel kan studeras mer 

omfattande än vad som är möjligt inom ramen för denna studie. Här skulle det även vara 

av intresse att studera medias framställning av unga med psykisk ohälsa över tid, det vill 

säga att förslagsvis göra en historisk jämförelse mellan olika decennium.  Vidare skulle det 

vara av vikt att utforska ungdomars egna uppfattningar och deras tankar kring orsaker och 

lösningar till den ökade psykiska ohälsan då det är ungdomarna som står närmast och har 

direkt erfarenhet av problemet. Förslagsvis kan också vidare forskning utgå från hur andra 

länder i världen ser på ungas psykiska ohälsa och jämföra detta med det svenska samhället 

med syftet att frambringa ett mer internationellt perspektiv. 

Metoddiskussion 

I denna studie har det använts en kvalitativ infallsvinkel, vilken ansågs vara bäst lämpad då 

syftet med studien var att utforska hur psykisk ohälsa hos unga framställs i svensk 

dagspress. Den analysmetod som bedömdes bäst lämpad gällande studiens syfte var den 

kritiska diskursanalysen samt Faircloughs tredimensionella modell (Fairclough, 2010), då 
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den kritiska diskursanalysen enligt Bryman (2011) är en metod som passar bra vid 

studerande av tidningsartiklar. Dock finns en viss kritik riktad gentemot den kritiska 

diskursanalysen då den anses vara allt för diffus och otydlig i sin beskrivning av analysen 

av de tre dimensionerna (Winther Jørgensen & Phillips, 2000). Detta medförde en 

osäkerhet kring hur studien praktiskt skulle genomföras och analyseras, och att många egna 

slutsatser och avgränsningar fick göras kring val av analytiska verktyg samt användningen 

av dessa. Detta innebär att det eventuellt finns analytiska verktyg som hade varit bättre 

lämpade att användas i studien, samt att någon annan som utfört samma studie eventuellt 

inte kommit fram till samma resultat på grund av att de analytiska verktygen kan uppfattas 

och användas på olika sätt (Winther Jørgensen & Phillips, 2000).  

Att studien endast har utgått från det empiriska materialet dagstidningar under en 

ettårsperiod kan medföra att den insamlade datan inte är tillräckligt generaliserbar och 

omfattande för att tryggt kunna uttala sig om ämnet. Bryman (2011) menar dock att 

kvalitativa studier inte har som syfte att komma fram till en sanning eller att generalisera 

sina resultat, utan att istället mer djupgående och icke-strukturerat analysera människors 

beteenden, uppfattningar och erfarenheter. Att artiklarna är av olika politiska inriktningar 

visar dock på en hög variation vilket enligt Neuman (2003) bidrar till en hög dignitet som 

är av vikt för urvalet. Vid avgränsningarna av artiklar skedde en gallring av de artiklar som 

berörde diagnostiska psykiska sjukdomar, med anledning att behålla en generell 

infallsvinkel samt att dessa artiklar själva inte refererade diagnoserna som psykisk ohälsa. 

Denna avgränsning kan dock uppfattas otydlig eller diffus vilket kan medföra att 

tillförlitligheten i studien påverkas negativt. För att öka tillförlitligheten har studiens 

tillvägagångssätt noggrant beskrivits i metodavsnittet, både kring användandet av metod 

samt tillvägagångssättet vid analys av det empiriska materialet. Det har även använts citat i 

resultatet för att på ett tydligt sätt framföra hur analysen gått till och hur slutsatser har 

dragits.  

Avslutningsvis har studiens syfte inte varit att påvisa en sanning kring hur media överlag 

framställer psykisk ohälsa bland unga, utan att utforska hur de undersökta artiklarna 

återger, producerar och reproducerar rådande samhällsbild och kulturella trender avseende 

psykisk ohälsa hos unga. Avsikten har således inte varit att påvisa en verklighet utan att 

visa på hur den sociala verkligheten konstrueras genom bland annat media utifrån dess 

position att nå ut till en bred publik.  
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