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The purpose of this  research  is  to explore representations of youth mental illness by analysing

articles in Swedish newspapers.  Mass media has a central role in depicting social problems and

shaping public discourse on health. It affects the way we understand and manage our social reality.

The  theoretical  framework  used  for  approaching  the  purpose  of  this  study  and  analysing  the

material involves a combination of a social constructionist perspective, critical discourse analysis

and concepts  regarding the construction of  social problems and individualisation in (late) modern

society. The  material is based on 51 articles from four large Swedish news papers.  Four themes

appeared as  the  results  were  analysed:  ”An  epidemic”;  ”A  narrow cultural frame”;  ”A health

discourse” and ”A harsh reality”.  The results  show that social  problems are constructed mainly

through  the  views  of  scientists  and  professionals and  through  references to  large studies  and

established institutions  and  organisations.  There  is  great variation  in  how  mental  illness  is

represented,  what  causes and what  solutions  are  suggested. Whether it  is an  ”epidemic”,  with

uncertain causes, or a ”normal” reaction to ”normal” feelings which are sometimes exaggerated and

sometimes enhanced by a ”narrow cultural frame”. There is a division between youth with ”real”

issues with mental illness and ones with less serious problems who do not need to seek professional

help. This creates an illusion of the two groups being in opposition to one-another.  Youth mental

illness is also  portrayed through  different forms of  addiction, such as drug addiction and “social

media addiction”. These discourses tend use dichotomies (”good”/”bad”), reproduce reductionistic

views by  suggesting solutions  including stricter regulations and  subjecting them to moral  values.

Health and the lack of exercise,  along with the  over-use of social media, is  presented as a  broad

issue but the solutions are  individualised. My hope is that the results of this study to rise  critical

language awareness by shedding light on the social structures behind discourses and representations

in the media and use this as a  tool for  affected individuals and  professionals to  help counteract

feelings of hopelessness and powerlessness. 
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1. Inledning och problemformulering

Ungdomstiden  är  en  komplex  tid  i  livet  präglad  av  utmaningar  som har  blivit  förstärkta  i  det

moderna  samhällets  ökade  press  i  skola  och  privatliv.  Det  är  en  utmärkande  period  med

psykologiska, biologiska och sociala förändringar som ställer särskilda krav på individen (Erikson,

1968). Psykiska problem debuterar och upptäcks ofta under denna livsfas och en rad studier har

visat att man generellt kan säga att var fjärde eller femte person i den unga befolkningen drabbas av

någon form av psykisk sjukdom (ibid.). Globalt sett är det 10-20 procent av världens barn som har

någon form av psykisk ohälsa och suicid är den tredje vanligaste orsaken till dödsfall i gruppen barn

mellan  15-19  år  (WHO,  2020).  Socialstyrelsen  skriver  om  hur  psykiatrisk  behandling  liksom

förskrivningar  av  antidepressiva  blivit  allt  mer  vanligt  (Socialstyrelsen,  2019)  och  på

Folkhälsomyndighetens hemsida får man läsa om den oroväckande utvecklingen - stegringen av

psykisk ohälsa bland unga. Skolan och ökade krav på arbetsmarknaden pekas ut som orsaken till

ökningen av psykisk ohälsa som skett  mellan åren 1985-2014 (Fohm, 2020).  Man hänvisar till

internationella  undersökningar  och  sambandet  mellan  sämre  skolprestationer  och  ökad  risk  för

försämrad hälsa. Liknande resonemang förs i pressen där man får läsa om hur kunskapsnivån under

de senaste decennierna sjunkit samtidigt som man hänvisar till Pisa-mätningarna där Sverige, till de

internationella experternas förvåning, blivit det land där resultaten sjunkit allra mest (GP, 190331).

Folkhälsomyndigheten avvisar dock kopplingar till faktorer som rör familjerelationer och digitala

mediers  betydelse.  Den  relativa  ekonomiska  utsattheten  tycks  ha  ökat  till  följd  av  ökade

inkomstskillnader  men  socioekonomiska  orsakssamband  avfärdas  med  motiveringen  att  den

absoluta ekonomiska utsattheten, exempelvis andelen familjer som försörjer sig genom ekonomiskt

bistånd via kommuner, minskat de senaste 20 åren. 

Med den här  studien vill  jag att  få  en  ökad förståelse  för  hur  psykisk ohälsa  hos  unga

framställs i media, vilka röster som är mest framträdande och vad de säger om dessa tillstånd när

det drabbar ungdomar, hur det uppstår samt bör behandlas. Genom att utforska, dekonstruera och

synliggöra hur fenomenet psykisk ohälsa hos ungdomar framställs hoppas jag på att bidra till ökad

kunskap för professionella inom socialt arbete som möter dessa ungdomar, och kanske även andra

som vi möter i vår profession som berörs av ungas psykiska ohälsa. Att närma mig fenomenet som

ett socialt problem kan också bidra till en större förståelse för processer som styr konstruktioner,

etablerandet  och framställandet av andra sociala  problem som får mycket medial  utrymme. Jag

valde målgruppen ungdomar utifrån ett rent intresse och en nyfikenhet som troligtvis förstärkts av

att  ungas  psykiska hälsa  fått  så  pass  stort  medialt  utrymme.  Jag  har  inte  arbetat  specifikt  med
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ungdomar som grupp men har kommit i kontakt utsatta familjer, barn och unga, och deras anhöriga

under mitt yrkesliv. Psykisk ohälsa som teoretiskt ämne är däremot en inriktning som jag medvetet

har valt att fördjupa mig i redan under tiden som jag gick grundutbildningen i socialt arbete. 

Som begrepp är psykisk ohälsa ett samlingsbegrepp för tillstånd av olika svårighetsgrad och

varaktighet som omfattar psykiatriska tillstånd men även vissa psykiska besvär (Fohm, 2021). Det

saknas en enhetlig definition av begreppet men man kan definiera psykisk ohälsa utifrån en skala

där ångest, stress och depressioner står på ena sidan och diagnostiserade psykiatriska sjukdomar i

andra  (Hallberg,  2020,  s.72).  Den  ökning  som skett  avser  främst  de  förstnämnda  tillstånden  -

depressioner och ångestsjukdomar och i arbetet med den här uppsatsen har jag valt den bredare och

mer frekvent använda definitionen. Vad gäller ungdomsbegreppet har jag valt - för enkelhetens skull

samt då det är en väl etablerad term - att använda mig av WHO:s definition (2021) av ungdomar

som individer mellan åldersgruppen 10-19 år.  Samtidigt är jag medveten om att, sett ur ett vidare

perspektiv,  är  begreppet  flytande  och  beroende  av  sociala  och  kulturella  sammanhang.  I  vissa

samhällen är definitionen inte alls beroende av ålder som en siffra utan utan snarare relaterat till om

individen är självförsörjande eller ekonomiskt beroende av sin ursprungsfamilj eller om den har ett

visst civilstånd exempelvis (Patel, Flisher, Hetrick och McGorry, 2007).

I  samhället  pågår  hela  tiden  en  kamp  om vilka  idéer  om vår  verklighet  som ska  vara

gällande. Experter, professionella aktörer, auktoritära och inflytelserika röster i media är bärare av

normer och styrande i att definiera problem och problemets orsaker. Diskussionen om psykisk hälsa

äger inte bara rum inom ramen för det professionella arbetets eller forskningens verksamheter. Vissa

menar  att  det  mesta  av informationen vi har  om psykisk ohälsa kommer från media (Tobin &

Lyddy,  2013;  Grilli  et  al.,  2002).  Porträtteringar  i  media  av  hälsoproblem och  olika  former  av

psykiska tillstånd har inverkan på hur  både privatpersoner och professionella, i mindre och större

skala, bedömer och bemöter individer och grupper i dessa situationer. Det finns forskning som visar

att media stämplar och avhumaniserar dessa individer (Bahabzadeh, Wittenauer & Car, 2011), och

att stereotypa bilder, stigma och snäva representationer kan leda till att återhämtning och läkning

från  psykisk ohälsa  försvåras  samt  att  de  blir  mindre  benägna till  att  söka hjälp  eller  ta  emot

behandling (Scholz, Crabb & Wittert, 2014).  Negativa föreställningar  internaliseras vilket skadar

människors självförtroende och självbild och bidrar till en känsla av maktlöshet, även hos anhöriga

och de som arbetar professionellt med  dem.  På samma sätt kan media  också erbjuda alternativa

bilder som stävjar fördomar och stigma (Francis et al., 2004).  Socialarbetare behöver utveckla en

kritisk  hållning  gentemot  de  processer  som  försvårar  återhämtning  från  psykisk  ohälsa  och,

tillsammans med de vi arbetar med och de vi möter i vår profession, bli bättre på att tala om och
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synliggöra  negativa  porträtteringar  av  individer  i  utsatta  situationer  samt  vara  förmögen  att

kontextualisera  sociala  problem  och  placera  dem  i  ett  bredare  sammanhang.  Utifrån  samma

argument  behöver  professionella  också  vara  uppmärksamma  på  progressiva  processer  och

framställningar  som kan främja  återhämtning för  dessa  individer.  I  förlängningen  kan en ökad

kännedom om dessa fenomen och sociala processer leda till  en ökad trygghet i arbetet och stärka

professionaliteten. 

 

1.1 Syfte och frågeställningar
Syftet med denna studie är att få en bättre förståelse för hur pressen framställer psykisk ohälsa hos

ungdomar. Då ämnet berör samhällsproblem och en socialt utsatt grupp anser jag att teori och metod

behöver  kunna belysa  strukturer  och  problemrepresentationer.  Jag  har  valt  att  med  hjälp  av

diskursanalytiska metoder närma mig beskrivningar av fenomenet. Motivet, ur ett större perspektiv,

är att få en bättre förståelse för vad dessa representationer kan få för betydelser och konsekvenser

för ungdomars självbild och för det professionella sociala arbetet. 

Syftet kan brytas ner i följande frågeställningar:

- Hur framställer pressen psykisk ohälsa som ett samhällsproblem? Vem drabbas och varför?

- Vilka är de dominerande diskurserna i konstruktionen av psykisk ohälsa hos ungdomar?

- Vilka åtgärder föreslås, och vilka konsekvenser kan dessa tänkas leda till?

För att bibehålla fokus utan att bli alltför snäv i tankegångarna under arbetets gång  har jag tagit stöd

av följande underfrågor (inspirerade av Clarke & Gawleys studie från 2009) i mitt arbete: Vad är

psykisk ohälsa? Vad får det för konsekvenser? Vem drabbas och varför? Vad bör göras och enligt

vem?  Med tanke på att jag valt ett konstruktivistiskt förhållningssätt som teoretisk utgångspunkt

avser  frågorna främst  att  ta  reda på vilka framställningar  av problemet som finns,  inte  hur  det

faktiskt ligger till i verkligheten ”där ute” eller för att komma fram till någon slags ”sanning”. 

1.2 Uppsatsens disposition
Jag har valt att inleda uppsatsen med en genomgång av det material som jag har hittat när jag sökt

efter  studier  inom  aktuell  forskningsfält  -  representationer  av  psykisk  ohälsa  hos ungdomar.
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Avsnittet  har  deltas  in  i  olika  teman  som representerar  det  som varit  återkommande  och/eller

intressant utifrån mina frågeställningar. Nästa kapitel täcker det teoretiska ramverket som valts för

uppsatsen,  det  vill  säga  socialkonstruktionismen och  diskursteoriernas  grundidéer  liksom andra

nyckelbegrepp som använts i  teoretiserandet av materialet.  Därefter följer  metodkapitlet  där jag

presenterar vald metod, material, genomförande och avgränsningar. Här diskuterar jag även etiska

dilemman och studiens tillförlitlighet. Näst sista kapitlet innefattar både resultat- och analysarbetet -

typiskt  för  den  kvalitativa  undersökningen.  Den  är  strukturerad  efter  teman  som tagits  fram i

samband med bearbetning av empirin. Uppsatsen avslutas med en slutdiskussion som återkopplar

till studiens syfte och frågeställningar samt reflektioner kring framtida forskning i ämnet. 

2. Tidigare forskning
I detta avsnitt går jag igenom och problematiserar tidigare forskning av särskild relevans för min

studie. När jag har sökt fram information har tre övergripande teman eller kategorier framträtt vilket

också avgjorde strukturen i detta kapitel. Temat Medias roll behandlar mediala processer i relation

till sociala problem. Det andra temat, Psykisk ohälsa i media, handlar om framställningar av psykisk

ohälsa i media och  Representationer av psykisk ohälsa  hos unga har fokus på framställandet av

psykisk ohälsa. Inledningsvis beskrivs hur materialet till detta avsnitt togs fram.

2.1 Sökprocess 
Sökprocessen inleddes med en sökning av vetenskapliga artiklar som berörde konstruktionen av

psykisk ohälsa hos ungdomar och sedan mer specifik konstruktioner av psykisk ohälsa i media. I

min sökning har jag huvudsakligen använt mig utav sökmotorn på Göteborgs universitetsbiblioteks

hemsida  samt  Google  Scholar.  Jag  har  sökt  efter  vetenskapliga  artiklar  med  hjälp  av

nyckelbegreppen  ”mental  illness”,  ”mental  health”  i  kombination  med  ”youth”,  ”young”,

”adolescens”  samt  ”media”,  ”mass  media”,  ”news”,  ”news  papers”,  ”discourse”,  ”discourse

analysis” och ”portrayal”. Efter en första genomläsning av ett tiotal vetenskapliga artiklar valde jag

att, med utgångspunkt i de artiklar jag fann mest intressanta, använda mig av de referenser och

hänvisningar som fanns i artiklarna för att söka vidare efter material för detta avsnitt.  De flesta

studier  jag  fann  relevanta  är  genomförda  utanför  Sverige.  Med  hjälp  av  sökorden  ”discourse

analysis”, ”Swedish”, ”media” och ”youth” fann material som behandlade ämnet utifrån ett svenskt

perspektiv. 
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2.2 Medias roll 
Enligt Nationalencyklopedin (2021) är den raka beskrivningen av media ”kanaler för förmedling av

information och underhållning”. Rapporteringen via media har ett starkt inflytande på den kunskap

vi har om samhället och vår omvärld. Särskilt nyhets- och informationskanaler, som når ut till ett

stort urval av människor, präglar våra föreställningar och konstruerar den verklighet som vi inte

alltid själva kan greppa eller uppleva direkt. 

Media are basic to life in modern mass societies. Lives are lived, arguments held, views
constructed  and  deconstructed,  policies  legitmized,  and  concerns  and  solutions
identified through media stories. Media both creates and reflects social realities.

Clarke & Gawley, 2009, s.92

Medieanalyser av representationer av psykisk ohälsa är viktigt, särskilt när de har negativ effekt, i

undersökandet  av  hur  sociala  fenomen  och  symboler  skapade  och  upprätthållna  av  mediala

representationer (Olstead, 2002, s.621). Studier om media samt mediala rapporteringar kan bidra till

stereotypifieringar. Media kan på ett dramatiserande och anklagande sätt beskriva människor som

inte passar in i mallen för de krav som majoritetssamhället ställer. Det kan även handla om att man

gör  strukturella  problem  till  individens  bekymmer.  Media  speglar  den  samtida  politiska  och

samhälleliga  andan.  Exempelvis  har  det  skett  en  utveckling  gällande  hur  man i  nordisk  media

rapporterar  om  välfärden;  där  man  tidigare,  i  samband  med  välfärdsstatens  uppbyggande  och

utveckling,  talade i positiva termer om välfärdssystemet läggs idag snarare fokus på dess brister.

Likt mycket av det jag funnit i mitt material får välfärden kritik för att inte lyckas med sitt uppdrag.

Man beskyller välfärdsbyråkratin för att stjälpa snarare än att hjälpa utsatta individer och grupper i

samhället (Blomberg, Kroll, Lundström & Swärd, 2004, s.14-15). 

Lewison,  Roe,  Wentworth  och  Szmukler  (2011)  genomförde  en  studie  som innefattade

analyser  av  sammanlagt  mer  än  ett  tusen  rapporter  om  psykisk  ohälsa  i  British  Broadcasting

corporation (BBC) och New Scientist  mellan åren  1999 och 2010.  Deras  resultat  påvisade  hur

representationer  av  sjukdomar  i  media  inte  är  proportionerliga  med  den  verkliga

sjukdomsbelastningen  i  samhället.  Demenssjukdomar  (och  biologisk  forskning)  var

överrepresenterade  medan  problem  rörande  depression  och  psykologisk  forskning  var

underrepresenterade. Det finns mycket forskning som undersökt konstruktioner av psykisk ohälsa i

media. En del framställningar kan bidra till en stigmatisering (Clarke & Gawley, 2009), andra till
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felaktiga  kopplingar  mellan  psykisk  ohälsa,  våld  och  kriminalitet  (Olstead,  2002).  Dessa

porträtteringar är inte bara icke-sanningsenliga utan även skadliga för de individerna som de berör. 

I en svensk studie undersöker författaren (Lindgren, 2009) hur svensk press, mellan åren

1998-2002,  representerar  ”ungdomsrånare”  (min  översättning),  rasism  och  ”annanhet”  med

utgångspunkt  i  bl.a.  i  Faircloughs  kritiska  diskursanalys.  Undersökningen  använder  sig  av  ett

historiskt, kontextuellt perspektiv och gör jämförelser mellan Sverige och Storbritannien. Resultatet

visar att det fanns toppar och dalar vad gäller medial uppmärksamhet av ”ungdomsrånare”. Samma

typer  av  representationer  gjordes  i  brittisk  media  under  1970-talet  som  i  svensk  media  under

millennieskiftet.  Social kontroll blev, i båda fallen, rationaliserat och rånarna konstruerades som

invandrarungdomar som högg tillbaka mot samhället (Lindgren, 2009, s. 74). Offren beskrivs som

passiva medan ungdomsrånarna porträtterades som aktiva agenter (Lindgren, 2009, s.73). Studien

pekade på produktionen av ”annanhet” som ett uttryck för de fundamentala samhällsproblem och

försök till lösningar i det kapitalistiska systemets återkommande kriser och de sociala problem som

medföljer. 

2.3 Psykisk ohälsa i media
Ökad  kunskap  och  medvetenhet  om psykisk  ohälsa  kan  fungera  som ett  ”skydd”  mot  stigma.

Reavley och Jorms (2012) genomförde en studie om allmänhetens kunskap om psykisk ohälsa -

”mental health literacy” – där mer än flera tusen respondenter fick svara på frågor om depression,

schizofreni och suicid. Denna studie kan vara intressant att nämna utifrån tankar om den roll som

media  har  som informationskanal.  I  undersökningen jämfördes  resultaten  med andra  likvärdiga

studier från 1995 och 2003/2004, för att undersöka utvecklingen genom åren. Undersökningen från

1995  påvisade  bristande  kännedom om psykiska  problem och  behandlingsalternativ.  Trots  hög

tillgänglighet vad gäller information om psykisk ohälsa upplevde man svårigheter att hitta relevant

information. En fjärdedel av deltagarna i studien misslyckades med att beskriva eller kategorisera

depression på ett korrekt sätt.  Utvecklingen som skett från 1995 fram till 2011 påvisar dock en

förbättring  vad  gäller  igenkännande  av  symptom  samt  en  ökad  tilltro  till  sjukvård,

samtalsbehandling och medicinering. 

Francis et al. (2004) studerade material från nyhetstidningar, TV och radio för att undersöka

omfattningen, karaktären och kvaliteten av porträtteringar av psykisk ohälsa i Australiensk ”non-

fiction” media och psykisk ohälsa år 2000. Unga under 24 år som bodde utanför städerna var den

vanligaste  målgruppen  som  representerades.  Majoriteten  av  materialet  bedömdes  vara  av  god
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kvalitet på så vis att man inte använde sig av generaliseringar eller stereotypiseringar, men uppemot

20 procent använde sig av degraderande uttryckssätt om individer med psykisk ohälsa. Exempel på

ordval  som redovisades  var  ”suffering”,  ”victim”,  ”misery”.  Dessa  typer  av  porträtteringar  av

individer med psykisk ohälsa ansågs i själva verket förstärka bilden av dem som svaga och bidra till

en känsla av maktlöshet hos dem, deras anhöriga och även de som möter dem i sin profession.

Sådana konstruktioner framhäver vissa typer av psykiska ohälsa, exempelvis depression, som en

biologisk sjukdom. Reportage om psykisk ohälsa i kontexten av kriminalitet var relativt ovanlig.

Samma gällde dock inte för den undersökning som Olstead (2002) genomförde. I en analys av 195

nyhetsartiklar från två kanadensiska tidningar under ett årtionde visade det sig att psykisk ohälsa

konsekvent associeras med kriminalitet. Skuld och ansvar har, i pressens beskrivningar av psykisk

ohälsa,  presenterats  som typiska  för  vissa  former  av  psykisk  ohälsa  –  särskilt  de  som främjar

ojämlika  relationer.  Dessa  kopplingar  görs  bland  annat  genom  förenklade,  reduktionistiska

antaganden och användandet av dikotomier som ”vi” och ”dom”, ”bra” och ”dålig”, ”ansvarig” och

”oansvarig” (Olstead, 2002, s. 643). Ytterligare en intressent aspekt som lyfts i forskningsartikeln är

hur  klass  porträtteras  i  det  studerade  materialet.  Kriminalitet  ansågs  vara  starkt  förbundet  med

aktörskap och ansvarstagande, exempelvis framställs  medelklassen som mer inkännande, medan

ekonomiskt utsatta beskrivs som aktiva vilket också får konsekvensen att de görs mer ansvariga för

sina handlingar och sin situation. 

I  Storbritannien  gjordes  en  undersökning  (Lewison  et  al.,  2011)  där  man  fann  att  viss

forskning  av  psykisk  ohälsa  tenderade  att  rapporteras  mindre  om  i  media  än  annan  ohälsa,

exempelvis depression. Samtidigt får dessa inslag i media tio gånger så mycket uppmärksamhet

(uppemot  480  000  sökningar)  i  jämförelse  med  forskning  om Alzheimers.  Man  fann  även  att

biologiska aspekter av sjukdomen gavs mer uppmärksamhet än psykologiska, vilket tyder på att det

finns ett  behov av att  öka tillgången till  information om symptom och alternativ behandling av

depression. Liknande resultat  fann man i Clarke & Gawleys studie (2009) av porträtteringar av

depression i media genom en analys av uppemot hundra nyhetsartiklar från populära tidningar i

Kanada och USA mellan åren 1980 och 2005. Genom en kvalitativ analys av manifest och latent

innehåll  jämförs  representationerna  från  olika  årtionden  utifrån  följande  frågeställningar  om

depression:  Vad  är  det?  Var  finns  det?  Vem  får  det?  Vad  kan  eller  bör  göras  åt  det?  (min

översättning).  Sammanfattningsvis,  skriver  forskarna,  att  trenden  över  tid  visat  sig  vara  av  en

reduktionistisk och biomedicinsk art,  från att  ha varit  ett tillstånd som porträtterades på diverse

olika sätt under 80-talet till en alltmer medikaliserad konstruktion av depression under de senaste 25

åren. 
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This portrayal reflects the triumph of medicalization and pharmaceuticals over the past
quarter  of  a  century  or  so.  Although  there  are  obvious  benefits  both  to  the  de-
stigmatization  of  depression  (...)  and  to  the  growing  use  of  pharmaceuticals  for
treatment, these trends must also be critically examined. 

Clarke & Gawleys, 2009, s.99

I diskussionerna genom samtliga tidsperioder finns en avsaknad av problematiseringar vad gäller

långtids- eller bieffekter av medicinering. Medicinering presenteras som helande snarare än som en

del i en process mot långsiktigt tillfrisknande. Ytterligare en slutsats som görs i denna studie är att

det råder en frånvaro vad gäller diskussioner om social rättvisa i relation till depression och dess

utbredning. Forskarna hänvisar i samband med detta argument till  annan forskning (Chen m.fl.,

2005) som belyst sociala strukturer genom att peka på hur ekonomiskt mer utsatta, lägre utbildade,

”rasifierade” grupper liksom kvinnor är mer benägna att få depressioner.

Med  utgångspunkt  sociala  representationer  av  psykisk  hälsa  i  tidningarna  Svenska

Dagbladet och Dagens Nyheter genomför Ohlsson (2018) en studie i hur mass media representeras.

Resultatet visar på framställandet av psykisk hälsa som en bland samtidens viktigaste frågor och

som ett högaktuellt ämne då den behandlas i många artiklar av olika texttyper (ledare, debattartiklar

osv.).  De  röster  som  kommer  fram  i  de  analyserade  texterna  talar  för  en  stor  variation  i

framställandet av psykisk hälsa och ohälsa vilka kommer konflikt med varandra. Detta får också till

följd  att  konstruktionen  av  expertkunskap  inom  området  blir  problematisk  och  det  råder  en

förvirring kring vems kunskap och auktoritet som ska råda (Ohlsson, 2018, s. 312). Två centrala

positioner i hur psykisk hälsa och ohälsa representeras framhålls: det normala och patologiska; tillit

och  misstro  (Ohlsson,  2018,  s.  308,  s.  310).  Representationer  av  psykisk  ohälsa  som innebär

skapandet av ”annanhet”, något onormalt och hotfullt finns tydligt i artiklarna. På samma sätt finns

representationer  som  talar  för  mental  hälsa  och  ohälsa  som  något  normalt.  Dessa  motstridiga

representationer  bidrar  till  en  spänning  mellan  de  olika  diskurserna.  Som  läsare  möter  man

framställningar som dels är stereotypa, företagna idéer, om psykisk hälsa samtidigt som man möter

andra problematiserande och komplexa representationer (Ohlsson, 2018, s. 309). 
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2.4 Representationer av psykisk ohälsa hos unga
Tobin and Lyddy (2013) genomförde en studie utifrån medias roll och de senaste årens ökade fokus

på unga människor med psykisk ohälsa. Deras kvantitativa analys innefattade en analys av ca 250

texter  från  tre  irländska  nyhetstidningar  mellan  åren  2007  och  2011.  Forskarna  beskriver  en

snedvriden bild av skillnader mellan beskrivningar av psykisk ohälsa hos olika åldersgrupper. Fokus

i  de  irländska  nyhetsrapporteringarna  är  potentiella  orsaksfaktorer  till  depression,  exempelvis

mobbning,  alkoholkonsumtion,  obehandlad  depression och suicid,  snarare än rapporteringar  om

symptom eller behandlingsmöjligheter. I diskussionen belyses hur dessa framställningar försvårar

för  ungdomar  och  deras  närstående  att  få  sådan  information  som  kan  hjälpa  dem  vad  gäller

identifiering eller kategorisering av psykisk ohälsa eller med hjälpsökandet. 

Clarkes undersökning (2011) av 29 artiklar om barndepression, publicerade i olika tidskrifter

i Kanada och USA mellan åren 1983 och 2008, fann att trots att depression som diagnos hos barn är

kontroversiell presenterades den som ett riktigt tillstånd, både lik och olik depression hos vuxna.

Vidare problematiseras avsaknaden av krav på föräldrarnas egna handlingsförmåga. Föräldrar som

misstänker att deras barn var deprimerade förväntades agera rationellt och ta barnet till läkare för

behandling. De skulle inte själva försöka ta till interventioner eller söka orsaker till barnets dåliga

mående. Den sociala aspekten nämns nästintill inte överhuvudtaget. Inga samband gjordes heller

mellan familjeproblem, problem med mobbning eller diskriminering. Materialet tolkades som att

man inte problematiserade alternativa interventioner relaterat till annat än ett individualiserade och

medikaliserande  av  problemet.  Författarna  talar  om  fenomenet  ”diseasing  of  childhood”  i  sin

diskussion och önskar uppmärksamma professionella som arbetar med barn och föräldrar på att

ifrågasätta dessa framställningar av barn och depression. En sådan insats, menar författaren, kan

bidra  till  att  minska  maktlösheten  både  hos  barnen  och  de  föräldrar  som är  berörda  av  barns

depression.

2.5 Sammanfattning av tidigare forskning
I detta avsnitt framkommer hur representationer av psykisk ohälsa kan vara överdrivna, dramatiska

och  sensationalistiska  och stärka  maktlösheten  hos  individerna  själva,  hos  deras  anhöriga  samt

professionella  som arbetar  med dessa frågor  (Francis  et  al.).  Annan forskning har  visat  på hur

vanligt  det  är  att  använda  generaliseringar  och  stereotypiseringar,  förenklade  förklaringar  samt
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dikotomier  (”vi”  och  ”dom”  är  vanliga  (Olstead,  2002;  Ohlsson,  2018).  Skillnaden  mellan

framställningar av olika samhällsgrupper beroende på klass har visat att medelklassen framställs

som mer inkännande medan ekonomiskt utsatta porträtteras som aktiva. Individer tillhörande lägre

samhällsklasser  görs  mer  ansvariga  för  sina  handlingar  och för  sin  situation  (ibid.).  Vad gäller

framställandet av psykisk ohälsa i form av depression hos barn har Clarkes studie (2011) visat på en

avsaknad av krav på föräldrar till barn med depression, eller en överdriven tillit till expertkunskap

(Ohlsson, 2018). Föräldrarnas egna handlingsförmåga underminerades och de förväntades söka vård

istället för att ingripa på egen hand. Med andra ord problematiserades inte alternativa interventioner

än ett individualiserande av problemet. Sociala aspekter nämndes nästintill inte överhuvudtaget och

inga orsakssamband presenterades vad gäller depression och social utsatthet. 

3. Teoretiskt ramverk
Det teoretiska ramverket presenteras här med utgångspunkt i socialkonstruktionismen för att sedan

gå närmare in på diskursanalysen, den kritiska diskursanalysen och slutligen ett par sociologiska

begrepp,  ”individualisering”  och  ”sociala  problem”,  som  jag  kommer  att  använda  mig  av  i

analysarbetet. Kapitlet avslutas med en sammanfattning.

3.1 En socialkonstruktionistisk ansats
Kunskapssociologerna Berger och Luckmanns (2011) idéer om socialkonstruktionismen grundar sig

i synen på verkligheten som sociala konstruktioner och kunskapssociologin som ett fenomen vars

syfte  är  att  ”analysera de processer  genom vilka detta  sker”  och som något  som ”sysslar  med

analysen av den sociala konstruktionen av verkligheten.” (s.10; s.12). Berger och Luckmann skiljer

på  ”mannen  på  gatan”  och  vetenskapsmannen.  Den  förstnämnda  inte  behöver  ifrågasätta  sin

verklighet medan vetenskapsmannen är skyldig till  det. Men på vilket sätt skiljer  sig detta från

tidigare idéer om kunskap och vår verklighet? Det var från Marx som kunskapssociologin hämtade

sin  grundläggande  sats  –  ”att  människans  medvetande  bestäms  av  hennes  samhälleliga  vara.”

(Berger och Luckmann, 2011, s.14). Berger och Luckmanns socialkonstruktivistiska modell från

60-talet utgår ifrån att människan till sin natur skapar vanor som ett sätt att samspela med andra och

för att förstå sin omvärld. Handlingarna kategoriseras, bildar sociala fack och bidrar till de roller

som man  använder  i  olika  sociala  sammanhang.  När  vanemässiga  handlingar  externaliseras  så

bildas sociala institutioner. Dessa institutioner kontrollerar i sin tur ”(…) det mänskliga handlandet
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genom att uppställa i förväg definierade handlingsmönster som kanaliserar det i en enda riktning i

motsats till de många andra riktningar som teoretiskt vore möjliga.” (Berger & Luckmann, 2011,

s.71). När man föds och socialiseras in i sin värld har man inte varit med i skapandet av dessa

vanor, normer och institutioner. Människan tar till sig sociala strukturer och internaliserar de normer

och institutioner som den exponeras för och blir i sig själv en social produkt. Sociala institutioner

fyller en funktion och reproduceras genom objektivering och legitimering. (Wenneberg, 2010, s.73).

Socialkonstruktionismen  har  en  kritisk  kraft  som  synliggör  sociala  strukturer  och  den

särskiljer sig från allmän samhällsteori genom att behandla konstruktioner bakom sociala fenomen

(Wenneberg,  2010).  Den har  formats  inom ramen för  postmodernismen vilket  utvecklats  av en

grupp  poststrukturalistiska  filosofer,  däribland  Michel  Foucault  (Wenneberg,  2010).

Poststrukturalistiska ansatser betonar språkets roll och bestrider sociala fenomen som något som har

en  given  mening  (Bergström  &  Boréus,  2018).  Mitt  arbete  har  sin  teoretiska  utgångspunkt  i

diskursanalysen  som  grundar  sig  i  socialkonstruktivistisk  ontologi  och  tänkandet  att  sociala

fenomen  är  konstruerade.  Ontologin  och  vetenskapsteori  behandlar  vad  som  är  verklighet,

”sanning” medan epistemologin behandlar hur vi kan ta till  oss kunskap. Empiristerna, och den

logiska positivismen, har sin utgångspunkt i att kunskap är något som vi tillförskansar oss genom

våra sinnen. Men kritiker ser det som att människor ser på sin omvärld utifrån subjektiva perspektiv

vilket skapar olika sätt att se och konstruera omgivningen på (Bergström & Boréus, 2018). 

Socialkonstruktionismens forskningsmetod bygger på fyra ontologiska och epistemologiska

grundantaganden (Burr, 1995): Det första handlar om att man ska ha en kritisk inställning till det

som anses vara ”självklart”. Den andra premissen handlar om intertextualitet och att all ”sanning”

är beroende av historisk och kulturellt sammanhang (ibid.). Den tredje och fjärde premissen handlar

om att kunskap skapas gemensamt; genom sociala processer och interaktioner, samt att den kunskap

som presenteras som sanning leder till vissa sociala konsekvenser och uteslutandet av andra (ibid.).

Exempelvis får synen på psykisk ohälsa som mer eller mindre förorsakat av individen andra sociala

konsekvenser än om omgivningens syn är mer präglat av ett strukturellt fokus på ohälsa. 

Vissa  kritiker  av  socialkonstruktionismen  menar  att  när  all  kunskap  och  alla  sociala

identiteter  är  kontingent  blir  verkligheten flytande.  Winther  Jørgensen och Phillips (2000, s.12)

bemöter denna kritik med att säga att detta är en karikatyrartad bild och att de flesta inom denna

idétradition, liksom diskursanalytiker, tolkar den sociala världen som ganska så reglerad. I konkreta

situationer  är  kunskap  ändå  relativt  låst  och  identiteter  likaså.  Situationer  i  verkligheten  ger

begränsade ramar för hur man kan agera och hur händelser kan spela ut. Burr skriver (1995, s.60, s.

90) att den stora risken med socialkonstruktionismen är att individen blir fråntagen sitt aktörskap
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(individen reduceras till en manifestation av omgivande diskurser och blir som en konsekvens av

detta handlingsförlamad). Men hon argumenterar för att människan, under de rätta förutsättningar,

visst är kapabel till kritisk reflektion, medvetna och aktiva val (ibid.). 

3.2 Diskursanalys som teori
Winther  Jørgensen och Phillips beskriver begreppet diskurs som ett bestämt sätt att genom vårt

språk och uttryckssätt tala om och förstå världen (2000, s.7). Börjesson och Palmblad (2007, s.13),

som hänvisar till samma definition, tillägger att betoningen ska ligga på ”ett bestämt sätt”. Det finns

med andra ord ramar för vilka presentationer som kan göras för att dessa ska bli betraktade som

”sanna” (ibid.). Diskursanalysen är ett av många socialkonstruktivistiska angreppssätt och innefattar

i sig ett antal olika inriktningar. Jag har valt att med hjälp av den kritiska diskursanalysen undersöka

hur svenska tidningar beskriver fenomenet psykisk ohälsa hos ungdomar. Innan jag går närmare in

på denna inriktning vill jag presentera de olika angreppssätten och synen på makt i förhållande till

denna tanketradition då jag anser att det bidrar till en bättre förståelse för traditionen samt mitt val

av inriktning. 

Språket och vår tankevärld är två komponenter, oskiljaktiga sådana, som bygger upp vår

omvärld och skapar representationer av verkligheten som aldrig bara är rena speglingar (Burr, 1995,

s.44).  Vidare står språket  inte  bara för konstituerandet  av de sociala  identiteter,  relationer  i  vår

omvärld  utan  även  det  egna  självet  blir  en  produkt  av  språket  (ibid.).  Det  betyder  inte  att

verkligheten inte finns men den mening som vår verklighet ges får betydelse genom diskurser.

Winther  Jørgensen och  Phillips  ger  följande  exempel  på  hur  människor  kan  uppfatta,  eller  ge

mening åt, en och samma fenomen på helt på olika sätt:

Översvämningen  är  ett  materiellt  faktum.  Men  när  människor  försöker  sätta  in
översvämningen i ett meningsgivande sammanhang befinner sig översvämningen inte
längre  utanför  diskursen.  Många  skulle  binda  ihop  händelsen  med  kategorin
”naturfenomen”. (…) Några skulle bygga på en meteorologisk diskurs (...) Åter andra
skulle se översvämningen som resultatet av en ”felaktig politik” (…) (Andra) skulle
sätta den i samband med Guds vrede över ett folks syndiga levnadssätt eller se den som
ett varsel om världens undergång.

Winther Jørgensen & Phillips, 2000, s.15-16
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3.2.1 Diskursen och dess tre olika angreppssätt

Diskursteori, kritisk diskursanalys och diskurspsykologi är de tre inriktningar som finns inom denna

tradition (Winther  Jørgensen & Phillips, 2000, s.12). Samtliga har sin bakgrund i strukturalistisk

och poststrukturalistisk språkteori och bygger på samma språkfilosofi: åtkomsten till världen, till

vår verklighet, går genom språket. Laclau och Chantal Mouffes diskursteori kategoriseras som den

mest ”rena” poststrukturalistiska teorin (Winther Jørgensen & Phillips, 2000, s.12). I denna modell

ses diskursen som att den konstruerar den sociala världen och att betydelsen aldrig, på grund av

språkets inneboende instabilitet, kan fixeras, och olika diskurser hela tiden kämpar för att uppnå

hegemoni, det vill säga ”för att låsa fast språkets betydelser på sitt eget sätt.” (Winther Jørgensen &

Phillips,  2000, s.13). Till  skillnad från Laclau och Mouffe håller  Fairclough genom sin kritiska

diskursanalys  fast  vid  att  diskursen  är  en  bland  flera  aspekter  av  varje  social  praktik.  Denna

tradition bedöms därför som mindre poststrukturalistisk och mer nära marxismen. I Faircloughs

kritiska diskursanalys är nyckelordet ”förändring”. Språket gör kopplingar till tidigare diskursiva

struktureringar  och  bygger  vidare  på  meningar  som  redan  är  accepterade.  Det  är  genom  att

sammanföra olika delar från olika diskurser som det faktiska användandet av språket kan förändra

enskilda diskurser och därmed den sociala och kulturella omvärlden (Winther Jørgensen & Phillips,

2000, s.13).  Diskurspsykologin är inte ett psykologiskt angreppssätt i den traditionella meningen.

Den  delar  den  kritiska  diskursanalysens  fokus  på  empiri  på  språkanvändning  i  faktisk  social

interaktion men har inte samma intresse för analysen av förändringar i samhällets ”stora diskurser”.

Man ämnar istället  undersöka hur  människor  på ett  medvetet  plan använder  diskurserna till  att

”framställa sig själva och världen på bestämda (fördelaktiga) sätt  i  social  interaktion” (Winther

Jørgensen &  Phillips,  2000,  s.13-14). För  att  sammanfatta  och  koppla  på  den  analytiska

tankegången är det kritiska diskursanalytiska angreppssättet mer fokuserat på hur diskurser skapas

och förändras i vardagens diskursiva praktiker medan diskursteorins inriktning är mer intresserad av

diskurser som spelas ut och cirkulerar i samhället i stort, hur de på ett överordnat sätt begränsar oss.

Diskurspsykologin  å  sin  sida  är  mer  intresserad  av  människors  konkreta  vardagspraktik,  deras

aktiva och kreativa användning av diskurser (Winther Jørgensen & Phillips, 2000, s.27-28).

3.2.2 Den kritiska diskursanalysen

”Kritisk diskursanalys (…) har per definition en koppling till samhällsfenomen utanför texterna. De

forskare som har utvecklat inriktningen understryker dess maktkritiska karaktär.” (Boréus & Seiler

Brylla, 2018, s.344). Den kritiska aspekten i diskursanalysen pekar på det som är dolt och vägar till

intervention och omfördelning av makt och resurser. Man kan peka på fem gemensamma drag hos
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de  kritisk-diskursanalytiska  angreppssätten  (Fairclough  &  Wodak,  1997,  refererad  i  Winther

Jørgensen & Phillips,  2000,  s.66-67):  1)  att  belysa  den  lingvistisk-diskursiva  dimensionen  hos

sociala och kulturella fenomen; 2) synen på diskursen som att den konstituerar den sociala världen

och samtidigt konstitueras av andra sociala praktiker genom dialektiska processer; 3) språkbruk ska

analyseras  empiriskt  i  det  sociala  sammanhanget;  4)  diskurser  har  ”ideologiska  effekter”  och

diskursiva  praktiker  bidrar  till  att  skapa  och reproducera  ojämlika  maktförhållanden;  5)  kritisk

diskursanalys uppfattar inte sig själv som politiskt neutral (som objektivistisk samhällsvetenskap

gör) utan ”ställer sig – i frigörelsen namn – på de undertryckta samhällsgruppernas sida.” (Winther

Jørgensen & Phillips, 2000, s.69). Diskursanalysen är, liksom socialkonstruktionismen som beskrivs

ha en kritiska kraft som synliggör sociala strukturer (Wenneberg, 2010), ett passande verktyg för att

behandla makt och maktrelationer. Den skiljer sig från socialkonstruktionismen och har en starkare

koppling till social förändring och har inte en lika idealistisk och relativistisk syn på omvärlden.

Den  bredare  kritisk-diskursanalytiska  inriktningen  består  av  flera  olika  angreppssätt  som  har

likheter men också vissa skillnader sinsemellan. Faircloughs angreppssätt, uppbyggd genom bl.a.

verktyg  för  språkanalys,  är  den  mest  utvecklade  teorin  och  metoden  inom  den  kritisk-

diskursanalytiska riktningen (Winther  Jørgensen & Phillips, 2000, s.66). Fairclough framhåller att

diskurser ’gör’ tre saker med oss och samhället: den har en ideationell funktion, det vill säga de

uttrycker föreställningar om hur något är eller hur det borde vara; en relationell funktion, alltså den

interpersonella  aspekten  av  texter  och  slutligen  en  identitetsskapande  funktion,  vilket  gör  den

kritiska diskursanalysen mer förankrad i den konstruktionistiska traditionen snarare än baserat på ett

materialistiskt klassperspektiv (Boréus & Brylla, 2018, kap 8:s. 305-351, s. 309). Hans definition av

diskursen är kopplad till språk som en social praktik snarare än till individuella handlingar. På detta

sätt framhävs diskursen som en form av handling som påverkas av och påverkar omvärlden. 

In using the term ’disocurse’, I am proposing to regard language use as a form of social
practice, rather than a purely individual activity or a reflex of situational variables. This
has various implications. Firstly, it implies that discourse is a mode of action, one form
in which people may act upon the world and especially upon each other, as well as a
mode of representation. (…) Secondly, it implies that there is a dialectical relationship
between discourse and social structure, there being more generally such a relationship
between social practise and social structure: the latter is both a condition for, and an
effect of, the former. 

Fairclough, 1993, s.64-65
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Den  skillnad  som  utpekas  som  den  viktigaste  mellan  Fairclough  (och  kritisk  diskursanalys

generellt) och poststrukturalistisk diskursteori är att diskursen i den kritiska diskursanalysen inte

bara är konstituerande utan också konstituerad. Den är en viktig form av social praktik, som både

reproducerar  och  förändrar  kunskap,  identiteter  och  sociala  relationer.  Eftersom  diskursen

producerar gällande “sanningar” medför detta en konstruktion av identiteter på samma sätt som

diskursen har en relationell funktion då den skapar och upprätthåller bestämda relationer mellan

grupper av människor. Samtidigt formas den av andra sociala praktiker och strukturer genom ett

dialektiskt  samspel.  Praktiker  som är  icke-diskursiva  kräver  dock,  i  jämförelse  med  diskursiva

praktiker,  andra  analysverktyg  eftersom  de  följer  andra  principer  än  de  diskursanalytiska

(Fairclough, 1993; Winther Jørgensen och Phillips, 2000). 

3.3 Individualisering
Individualisering utifrån den fria marknadens och nyliberalismens ståndpunkt vidhåller individen

som sin egen mästare i alla aspekter av livet. Sociologiska studier, liksom vardagslivet relaterat till

arbete, familj och lokalsamhället, säger något annat – nämligen att individen inte är en ”nomad”

utan  snarare  ”self-insufficient”  och  mer  och  mer  bunden  till  det  omgivande  nätverket  av

institutioner (Beck & Beck-Gernsheim, 2002, s. XXI). Utifrån ett sociologiskt perspektiv är frågan

hur man går tillväga för att avmystifiera den här falska bilden av ”autarky” (ibid.). 

People used to be born into traditional societies, as they were into social  classes or
religions. Today even God himself has to be chosen. And the ubiquitous rule is that, in
order to survive the rat race, one has to become active, inventive and resourcefull, to
develop ideas of one’s own, to be faster, nimbler and more creative – not just on one
occation, but constantly, day after day.

Beck & Beck-Gernsheim, 2002, s.23

Idén om att  det gamla samhället  som kontrollerande funktion i  relation till  individuella friheter

utmanas av idéer  om nya former av kontroll.  De är  inbundna i  byråkratiska och institutionella

system vilka bidrar till självorganisering- och självstyrningsprocesser. Dagens samhälle sett utifrån

globalisering,  avtraditonalisering  och  individualisering  (i  kombination  med  individens  ”icke-

tillräcklighet”) innebär en osäkerhet och oberäknelighet som gör att livet kräver att man konstant är

alert och aktiv (Beck & Beck-Gernsheim, 2002, s. 26-27). Detta innebär att även misslyckanden
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associeras med aktiva val och blir individbundna snarare än förklarade utifrån socioekonomiska,

kontextuella  sammanhang  eller  exempelvis  ”ödet”.  Det  innebär  också  ett  ansvariggörande  av

individen och – i förlängningen – att sociala problem individualiseras och psykologiseras (ibid.). 

Innan  industrialismen  var  hälsa,  liksom  identiteter  och  roller,  något  som  bestämdes

kollektivt. Men i senmodern tid har individen alltmer gjorts ansvarig för sina egna val och livsstil.

Samhället kräver en konstant aktivitet och reflexivitet för att undvika potentiella risker (Giddens,

2009; 2010), och här innefattas att sköta sin hälsa väl. 

To keep one’s head above water in competetive labour market, it is necessarity to be fit,
healthy and capable. (...) Of course, people in previous centuries also hoped for good
health  and  a  life  without  pain.  But  then  their  horizon  was  strongly  determined  by
religion,  which  promised  life  after  death  and  redemption  from  suffering.  Earthly
existence was always measured against this and felt to be less important. What did it
matter if you lived for two or 20 or 70 years, if then came eternity? (…) Health as a
secular  expectation  of  salvation  and  health  as  pressure  to  perform  in  indiviualized
market society, are two of the driving forces behind the rise of the ’health project’. 

Beck & Beck-Gernsheim, 2002, s.140, s. 141

Osäkerheten i kombination med omfattande men motstridig information som cirkulerar resultera i

mer eller mindre men allvarliga former av psykisk ohälsa hos individen och ställer höga krav på

individens förmåga att hantera sin omgivning på egen hand och bli duktig på att ständigt vara i

aktivitet för att strukturera livets frågor, stora som små. Furlong (2013, s.172,  s. 176) skriver om

unga  i  senmoderna  samhället  och  kravet  på  reflexivitet  och  processer  som,  relaterat  till

individualisering. Leder till ett ökat behov av självbestämmande, ”self-determination”, i avsaknad

av eller till följd av försvagade kollektiva överenskommelser och förväntningar, på bekostnad av

känslor av otillräcklighet och missnöje vilket blir en utmaning för unga och deras psykiska hälsa

(Furlong, 2013, s. 172, 176). I avsaknad av tidigare generationers sociala positioner och traditioner

blir individen mer lämnad till sitt öde eller i någon slags limbo mellan frihet och tvång. Giddens,

som  är  en  frontfigur  inom  tanketraditionen  om  det  senmoderna  samhället,  risksamhället  och

individualiseringsprocessen, skriver:

Där traditionen trätt  tillbaka,  tvingas vi leva på ett  mer öppet och reflekterande vis.
Autonomi  och  frihet  kan  ersätta  traditionernas  dolda  makt  och  ge  en  mera  öppen
diskussion och dialog. (…) I mer traditionella situationer upprätthålls jagkänslan till stor
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del  genom  stabiliteten  i  de  sociala  positioner  individerna  intar  i  samhället.  När
traditionen försvinner och valet av livsstil tar överhanden, kommer detta även att gälla
för det egna jaget. Jagidentiteten är något som måste skapas och återskapas i en mer
aktiv utsträckning än tidigare. 

Giddens, 2010, s.56-57

Konflikten mellan en längtan efter känslan att tillhöra ett kollektiv, att uppleva saker tillsammans

och finna gemenskap finns såklart samtidigt som man värnar om sin individuella frihet att välja och

skapa  en  egen  position,  identitet  och  känsla  av  autenticitet.  Om  vår  yrkesroll  tidigare  varit

identitetsskapande har  det, i  alla fall till  viss del, förflyttats till  konsumtionssfären där inköp av

produkter,  upplevelser  och  erfarenheter  blivit mer  avgörande  för  vilka  vi  är vilket  kräver  ett

konstant reflexivt förhållningssätt där vi kontinuerlig behöver revidera vår identitet (Giddens, 1999,

s.13-14).  Jag  förstår  det  som  att  individuella  tillstånd  därmed  blir  mer  flyktiga,  flytande  och

formbara, i alla fall ur vissa aspekter och mer eller mindre gällande för vissa individer eller grupper.

Obalansen  och  osäkerheten  i  samhället  i  kombination  med  globala  och  politiska  hot  är

karaktäristiskt för det  Beck-Gernsheim (2002) och Giddens (1999; 2010) kallar  det senmoderna

tidens risksamhälle.  Risksamhället ställer krav på och gör oss beroende av kunskap. Det råder en

kamp  mellan  olika  typer  av  rationaliteter  vilket  lämnar  individen  ensam  med  alla  frågor  och

alternativa  lösningar.  Giddens  skriver  (2010,  s.46)  att  trots  att  vissa  typer  av  risker  eller  faror

(exempelvis klimatförändring, ekonomiska kriser osv.) inte ökat är de inre farorna de som gör livet

svårare  att  hantera  än  tidigare  i  historien  då avvägningar mellan  risker  och  faror  i  samtiden

förskjutits.  Med  faror  menas  här  de som  rör  oss  individer  mer  direkt  (exempelvis  hälsa  och

medicin). 

Möjliga orsaker till den ökade psykiska ohälsan hos ungdomar finns det naturligtvis många

olika teorier kring. Allt ifrån förändringar i familjestrukturer, materiella förhållanden, förändringar i

skola och arbetsmarknad, övergångar mellan livsfaser, drogmissbruk, ohälsosamma ideal och vanor.

Den syn som allra mest legitimeras som en dominerande syn på människan (utifrån västvärldens

liberala  perspektiv)  har  fokus  på  den  fria  individen,  dennes  individualitet  och  rätt  till

självförverkligande och självbestämmande. Vidare är det ett perspektiv som nekar kategoriseringar

och generaliseringar – ”affirming individuality rather than commonality” (Burr, 1995, s. 75). Men

man får akta sig för ett naivt antagande vad gäller ungdomars valmöjligheter.  För samtidigt som

ungdomstiden är en tid som drömmar och mål ska uppfyllas (möten, resor, kickar, experiment) är

verkligheten inte jämlik för ungdomar (Lalander & Johansson, 2017, s. ?; Giddens, 1999, s.14).

Ungdomar har inte samma ekonomiska resurser, utbildningskapital eller  sociala resurser för att ha
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samma  möjligheter  till  självförverkligande  och  självbestämmande  som  den  fria  individen  rent

teoretiskt har. 

Även den ökade psykiska ohälsan  bland unga i  förhållande till  en ökad materialism har

hänvisats till i forskning som behandlar sociologiska perspektiv på ungdomar och psykisk ohälsa.

Jakten på pengar och materiella tillgångar beskrivs leda till missnöje, ångest, depression, isolering

och alienation: ”(…) the cultural goal (promoted through the media and marketing) becomes not

only to make people dissatisfied with what they have, but also with who they are.” (Eckersley 2009,

s. 9).  Individualismen och materialismen beskrivs härmed som bidragande faktorer och möjliga

orsaker till psykisk ohälsa. Individualismen har dock rent historiskt haft en positiv funktion där den

använts till att öka individens frihet och potential genom att bl.a. begränsa religiös dogmatism och

förtryck utifrån klass-, köns- eller etnicitetstillhörighet. Å andra sidan har samma ”frihet”, trots sina

styrkor och bidrag till individers potential och utveckling, förorsakat ångest och social disharmoni.

Individualism i denna form kan leda till isolering och social fragmentering då den tillhandahåller

orealistiska och ouppnåeliga drömmar och mål som resulterar i ett glapp mellan de förväntningar

som byggs  upp  och  den  faktiska  verkligheten  i  ungdomarnas  värld  (Eckersley  & Dear,  2002;

Eckersley, 2009). 

3.4 Sociala problem
Medier  bidrar,  genom  opinionsbildning  och  aktörskap,  till  konstruktioner  av  sociala  problem

(Ohlsson,  1997,  refererad  i  Fondén  &  Sato,  2005,  och  en  forskningsrapport  om  ungas

narkotikaanvändares självpresentationer och medias roll). Media producerar också bilder av vilka

problem som dominerar och hur de ska åtgärdas.  Samhällsvetare har gemensamt med journalister

att  de inhämtar information från ”fältet” och omformulerar det i  vetenskaplig eller  journalistisk

form, dock med hjälp av olika metoder. ”De har ett gemensamt uppdrag, nämligen att beskriva och

förklara det samhälle där de är verksamma. Men de ställs också inför liknande problem eftersom det

är en grannlaga uppgift att beskriva verkligheten och det finns många fällor man kan hamna i.”

(Blomberg,  Kroll,  Lundström  &  Swärd,  2004,  s,12).  Numera  är  intresset  för  samhällsvetarna

snarare att forska på hur medier presenterar sociala problem. När man talar om att media har en allt

större makt över människan handlar det bland annat om att de upptar mer av människors tid och

tankar. De får därmed ett större inflytande i människans handlade och i förlängningen makt att

konstruera  nya  problem.  De  skapar  ”drev”  och  bildar  opinion,  liksom  framkallar  oro  genom

frekventa  rapporteringar.  Mot  bakgrund  av  detta  starka  inflytande,  och  utifrån  ett
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socialkonstruktionistiskt perspektiv med fokus på hur tankar och idéer konstrueras och legitimeras,

är det inte konstigt att att media och medieanvändning blir intressanta studieobjekt när man tittar på

sociala problem, etablerandet och legitimeringen av dem. 

Det är inte tillräckligt att titta på sociala problem som objektiva tillstånd eftersom det då

skulle  saknas  en korrelation  mellan  det  människan upplever  oro  kring  och det  som är  faktiskt

problematiskt  i  den  yttre  miljön.  Den  subjektiva  upplevelsen  och  definitionen  av  problem blir

därmed avgörande (Loseke, 2003, s. 8-10, 13).  För att konstruera och etablera ett problem är det

inte heller tillräckligt att fenomenet får ospecifik uppmärksamhet. Det som krävs är beroende av

makten hos de grupper som väcker anspråket - tidigare objektiva, definitioner av sociala problem

har kritiserats och många är historiskt och kulturellt kontextbundna fenomen som växer fram ur

kollektiva processer  (Blumer,  1971).  Problemet  måste  få  stöd från inflytelserika  personer  inom

massmedia,  lagstiftare  eller  myndigheter exempelvis,  för att  på så vis  vinna legitimitet  som ett

socialt  problem.  Loseke  (2003,  s.  6-7)  lägger  fram fyra  komponenter  i  etableringen av sociala

problem: Ett  socialt  problem behöver vara värderad som ”fel”, utbredd och frekvent, möjlig att

förändra och bedömas som något som bör förändras. Sociala problem triggar med andra ord också

en vilja och aktivitet mot förändring. Fokus här är dock inte sanning utan vad som görs anspråk på

som sanning och vad som tas emot som sanning av mottagaren (Loseke, 2003, s. 35-36) - vilket är

högst beroende av den status som avsändaren har. 

Saker, ”i sig själva” har sällan någon bestående betydelse. En hög med tegelstenar är ett hem

när människan gör det till ett genom vad vi kommunicerar om och känner för objektet. Det är hur vi

representerar  dem  (Hall,  2013),  och  vem  som  representerar  dem  (Loseke,  2003)  och  i  vilket

sammanhang som ger saken betydelse. Med detta menas hur man pratar om dem, de bilder vi skapar

om dem och  de  känslor  som vi associerar  dem  med,  hur vi  kategoriserar,  kontextualiserar  och

värderar dem (Hall,  2013) vilket i sin tur påverkar hur vi hanterar och behandlar dem (Loseke,

2003). Det är genom deltagande, praktiserande, i kulturella aktiviteter – utanför vår biologiska vara

- som vi ger mening åt människor, objekt och händelser. Med detta menas inte att det inte finns

någon  objektiv  verklighet  därute  utan  att  uppmärksamhet  ska  riktas  mot  samspelet  mellan

konstruktioner  och  förhållanden  mellan  olika  strukturer  i  samhället  -  där  diskurser,  inklusive

problemrepresentationer, förmedlas och legitimeras (Blomberg et. al, 2004, s.12). 
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3.5 Sammanfattning av teoretiskt ramverk
Socialkonstruktionismen har formats inom ramen för postmodernismen. Den betonar språkets roll

och förnekar att sociala fenomen som något som har en given mening.  Diskursanalysen är ett av

många socialkonstruktivistiska angreppssätt och innefattar i sig ett antal olika inriktningar. Winther

Jørgensen och Phillips beskriver begreppet diskurs som ett bestämt sätt att genom vårt språk och

uttryckssätt  tala  om  och  förstå  världen  (2000,  s.7).  Diskursteori,  kritisk  diskursanalys  och

diskurspsykologi  är  de  tre  inriktningar  som finns  inom  denna  tradition  (Winther  Jørgensen &

Phillips,  2000,  s.12).  Den  kritiska  diskursanalys  (den  inriktning  som  jag  lutar  mig  mot  i

analysarbetet) bedöms som mindre poststrukturalistisk och har – liksom socialkonstruktionismen –

en kritisk kraft -  en starkare koppling till  social  förändring.  Fairclough,  som står  för  den mest

utvecklade inriktning inom den kritiska diskursanalysen, definierar diskursen som en viktig form av

social praktik som både reproducerar och förändrar kunskap, identiteter och sociala relationer. 

Den kritiska  diskursanalysen kan med fördel  kompletteras  med sociologiska  teorier  och

begrepp för att kontextualisera diskurserna i relation till ett bredare samhällsperspektiv. Jag har valt

att använda mig utav begreppen individualisering och sociala problem. Individualismen har trots sin

rent  historiskt  positiva  funktion  förorsakat  ångest  och  social  disharmoni.  Dagens  samhälle  sett

utifrån  globalisering,  avtraditonalisering  och  individualisering  innebär  en  osäkerhet  och

oberäknelighet som gör att livet kräver att man konstant är alert och aktiv vilket resulterar i ett

individualiserande  och  psykologiserande  av  problem  som  tidigare  ansågs  vara  strukturella.  I

avsaknad av tidigare generationers sociala positioner och traditioner blir individen mer lämnad till

sitt öde eller i någon slags limbo mellan frihet och tvång. 

Media har en avgörande roll vad gäller etablerande och legitimerande av sociala problem.

De får  därmed också  ett  större  inflytande i  människors  handlade  och i  förlängningen makt  att

konstruera nya problem. I konstruktionen av sociala problem krävs det att fenomenet värderas som

”fel”, att det är ett utbrett och frekvent problem som inte bara är möjlig att förändra utan något som

bör förändras. Sociala problem triggar med andra ord också en vilja och aktivitet mot förändring. 

4. Metod och material
När man intar ett socialkonstruktivistisk perspektiv är det inte bara är ens val av forskningsproblem

som avgör det  teoretiska och metodiska valet.  Ens filosofiska och teoretiska ram bidrar  till  att
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konstruera ämnesområdet på ett  avgörande sätt (Winther Jørgensen & Phillips, 2000, s.142-142).

Det är detta tillsammans med reflexiviteten hos forskaren själv som blir avgörande, mer än enbart

datainsamlingen  och  tillvägagångssättet.  Metodavsnittet  innehåller  en  beskrivning  av

diskursanalysen  som  metod,  genomgång  av  material  och  genomförande  samt  etiska

ställningstaganden. Sedan går jag mer specifikt in på hur diskursanalysen kommer att användas som

metod  i  denna  uppsats.  Kapitlet  avslutas  med  ett  avsnitt  om validitet  och  reliabilitet  samt  en

överläggning om forskarens roll. 

4.1 Diskursanalys som metod
Det finns olika sätt att beskriva diskurser liksom det finns olika sätt att beskriva diskursanalysen på.

Representanter från de olika inriktningarna ger förslag och försöker genom egna definitioner göra

anspråk på begreppen. Winther  Jørgensen och Phillips beskriver diskursen som ett bestäm sätt att

tala om och förstå världen (eller ett utsnitt av världen) (2000, s.7). Börjesson och Palmblad (2007,

s.10)  skriver  att  grundfrågan  i  diskursanalysen är  att  studera  olika  sätt  att  förstå,  uppfatta  och

förklara fenomen: ”vad som kvalificerar sig som verkligt och sant, i en viss tid och på en viss plats.”

Diskursanalysen är olik tvärvetenskapliga angreppssätt och ska inte användas som en analysmetod

separerad  från  sin  teoretiska  och  metodologiska  grund  utan  ska  ses  som  en  ”paketlösning”

innehållande filosofiska villkor kopplat till språkets betydelse och den sociala konstruktionen av

världen. 

Både skrivna texter och bilder kräver tolkning och själva tolkningsarbetet kan vara av mer

eller mindre komplex natur. När det gäller det diskursanalytiska angreppssättet, olikt exempelvis

traditionell innehållsanalys där man arbetar med bl.a. kodningar, innebär denna metod att man både

ska tolka den explicita och implicita betydelsen av innehållet i texten vilket gör att analysarbetet blir

mer  utmanande  (Winther  Jørgensen &  Phillips,  2000,  s.  31).  Diskursanalysen  ser  språket  och

användningen av den som något icke-neutralt, som något som förmedlar en mening utöver det rena

innehållet i kommunikationen. Eftersom en självklar och sann beskrivning av verkligheten i princip

inte går att uppnå ses språket som presentationer och konstruktioner av perspektiv på världen. Det

betyder  inte  att  diskursanalysen förnekar  en ”verklighet  därute”  (Bergström & Ekström, 2018).

Diskursorienterade traditioner har fokus på vem som ges möjlighet att skapa mening i en diskurs.

Innebörden av en särskild text förstås genom jämförelser mellan olika texter samtidigt som man

försöker  förstå  diskursen  som helhet och relatera  den  till  en  vidare  social  verklighet  (Winther

Jørgensen & Phillips, 2000, s. 31).
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4.1.1 Faircloughs kritiska diskursanalys och tredimensionella modell

Faircloughs kritiska diskursanalys går ut  på teori-  och metodbyggande i  empirisk forskning om

språkanvändning och systematisk analys  av tal  och skriftspråk.  Diskurser,  enligt  denna modell,

bidrar till att konstruera sociala identiteter, sociala relationer och kunskaps- och betydelsesystem

(Winther  Jørgensen &  Phillips,  2000,  s.70).  Metoden  hjälper  till  att  kartlägga  bandet  mellan

språkbruk i vardagen, diskursiva praktiker och deras påverkan på social ordning och förändring,

vilket  inte  är  något  som är typiskt för poststrukturalismen men likväl  gällande för den kritiska

diskursanalysen. Fairclough har utformat en tredimensionell modell som beskrivs som en analytisk

ram (Winther  Jørgensen & Phillips, 2000, s. 75).  Dess användningsområde är  empirisk forskning

om kommunikation och samhälle där varje fall av språkbruk ses som en ”kommunikativ händelse”

innefattande tre dimensioner:  1) Textens (eller talens eller bildens) egenskaper - det språkliga och

det  visuella;  2)  Diskursiv  praktik,  de  produktions-  och  konsumtionsprocessers  som  texten  är

kopplad till; 3) Den bredare sociala praktik som den kommunikativa händelsen är en del av (ibid.)

Textanalysen riktar sig in på diskursens konstruktion såsom att titta på vokabulär, grammatik

och sammanhang, medan analysen av diskursiv praktik har fokus på hur textförfattaren bygger på

redan  existerande  diskurser  för  att  skapa  en  text  och  intresserar  sig  för  hur  textmottagare

konsumerar  och  tolkar  texten  och  mottar  diskursen  (här  kan  man  göra  så  kallade

receptionsundersökningar  för  att  ta  reda  på  hur  mottagare  tolkar  texter) (Faircloughs,  1992,

refererad i Winther Jørgensen & Phillips, 2000, s. 74-75, s. 85-86). Det är endast genom diskursiv

praktik - när människor använder språk för att producera och konsumera texter - som texter formar

och formas av social praktik  (ibid.). Den bredare sociala praktiken sätter diskursen i ett bredare

sammanhang och kontextualiserar den. Denna process beskrivs av Winther Jørgensen och Phillips

som bestående  av  två  delar:  dels  handlar  det  om att  klarlägga  relationen  mellan  den  enskilda

diskursiva praktiken och det större sammanhanget - vilken diskursordning som den ingår i. Dels att

ta  reda  på  vilket  som  är  det  icke-diskursiva  sammanhanget,  exempelvis  institutionella  eller

ekonomiska förhållanden . Analysen av bredare sociala praktiker kan inte täckas av diskursanalysen

då de inkluderar icke-diskursiva element vilka man anser bör analyseras utifrån andra teorier än

diskursanalysen, exempelvis sociologiska teorier (Winther Jørgensen & Phillips, 2000, s.75). 

Jag har valt att huvudsakligen fokusera på den första dimensionen av Faircloughs modell där

jag använder mig av modalitets- och transitivitets-begreppet för att analysera texter i materialet. Jag

har valt att inkluderar sociologiska begrepp som individualisering och konstruktioner av sociala
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problem i min analys för att kontextualisera diskurser i materialet och relatera dem till ett bredare

socialt sammanhang. 

4.2 Material, genomförande och avgränsningar

4.2.1 Material 

Materialet har framtagits genom sökningar i tidningarna Aftonbladet (AF), Dagens Nyheter (DN),

Göteborgs-Posten (GP) samt Svenska Dagbladet (SvD). Gemensamt för valda tidningar är att de är

några av Sveriges största tidningar. Förhoppningen var att samla in så mycket material som möjligt

inom ramen  för  den  begränsade  period  som uppsatsen  avsåg  att  undersöka  framställningar  av

psykisk ohälsa hos unga. Ytterligare ett argument för valet av tidningar med stor läsekrets skulle

kunna vara utifrån antagandet att läsarna kan antas ha visst mått av förtroende och att tidningarna

därmed innehar viss auktoritet (Ohlsson, 2018). Men ett sådant argument kan ifrågasättas ur ett

diskursanalytiskt metodperspektiv. Även om de som gör anspråk på sanning absolut värderas i olika

grader, exempelvis professionella kontra klienter eller brukare, så har det enligt diskursanalysen inte

någon betydelse egentligen vad det är för typ av material som analyseras eller vilken social status

som en text har. Oavsett om det är veckotidning eller en SOU (statlig offentlig utredning) tillskrivs

de samma värde, samma äkthetsvärde, vad gäller att göra anspråk på att säga något om verkligheten

(Börjesson & Palmblad, 2007; Winther Jørgensen & Phillips, 2000). Med det sagt har jag dock ändå

önskat en viss bredd i materialet vad gäller typ av tidning och innehåll och har därför inkluderat,

utöver dagstidningar, en kvällstidning (Aftonbladet) och en lokaltidning (Göteborgs-Posten). Trots

att tidningarnas politiska inriktningar inte behandlas något vidare i uppsatsen har avsikten även där

varit  att  få  ett  så  brett  material  som möjligt  vad  gäller  politisk  färg.  Genom att  i  princip  ha

inkluderat samtliga artiklar som jag ansett behandlat ämne psykisk ohälsa hos ungdomar har jag

genomfört analysen utan någon särskild hänsyn till de olika texttyperna, det vill säga om det har

handlat om en insändare, nyhet, debattartikel eller ledare osv. Jag har istället fokuserat på innehållet

och sett till att på något sätt inkludera och kommentera samtliga artiklar i arbetet.

I traditionella inriktningar väljer  man en utformning som svarar på frågeställningen med

stöd i det empiriska materialet – det stoff som ”sanningen” eller ”verkligheten” ska vaskas fram ur.

Mycket  metodlitteratur  förhåller  sig  på  så  vis  att  intervjuer,  enkäter  och  observationer  som

insamlingsmetoder  ska  ”garanterar  att  samhällets  ’färdiga  fakta’ kommer  till  forskarens  rum”

(Börjesson & Palmblad, 2007, s.15). Men varken för flertalet av de diskursanalytiska ansatser eller
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för den delen kvalitativ forskning över lag är det gällande att det ska finnas ett specifikt förfarande

för materialinsamling och materialanalys. 

Självklart  är  urval  och  tillvägagångssätt  viktiga  också  för  diskursanalysen,  men
eftersom man här inte betraktar ’data’ på samma sätt så behöver vetenskapsteoretiska
frågor och empiri behandlas mer integrerat. Diskursanalys är en helhet av analys och
inte en procedur där insamling av ’fakta’ kommer först och analys därefter.

Börjesson & Palmblad, 2007, s.15

Således saknas objektiva mätinstrument som avgör hur korrekt  en viss  forskningsdesign är. Det

handlar snarare om att förtydliga forskarens position och forskningsområdets sammanhang och att

ge noggranna beskrivningar av de steg som tas som lett fram till resultatet (Winther  Jørgensen &

Phillips, 2000, s.140). 

4.2.2 Genomförande 

Med  sökorden  ”psykisk  ohälsa”  och  ”ungdomar”  sökte  jag,  på  Göteborgs  universitets

dagstidningsdator,  efter  artiklar  i  följande  tidningar:  Aftonbladet  (AF),  Dagens  Nyheter  (DN),

Göteborgs-Posten (GP) samt Svenska Dagbladet (SvD). Jag valde att begränsa mig till en tidsperiod

på ett år, perioden 2019-01-01 till och med 2019-12-31, då jag ville använda mig utav aktuell data

samtidigt som jag inte ville att materialet skulle vara präglat av coronapandemin. Initialt fick jag

188 träffar på min sökning men drygt 100 artiklar valdes tidigt bort då de inte direkt berörde ämnet

psykisk ohälsa hos ungdomar (databasen kunde inte skilja artikel från artikel vilket innebar att jag

fick träffar på sökorden oberoende av placering i artikel så länge de fanns på samma tidningssida). I

vissa fall återfanns sökorden i annonser eller kommersiella texter. Dessa, liksom kortare notiser som

jag fick träffar på, inkluderades inte heller i studien.  Jag valde att sortera artiklarna i första hand

efter vilken tidning som de publicerades i och i andra hand efter datum. Detta skulle jag kanske ha

gjort annorlunda då den sortens kategorisering, om man ser till uppsatsens syfte, inte direkt gav

något  mervärde  i  jämförelse  med  om  jag  hade  försökt  att  redan  då  börjat söka  efter  teman.

Samtidigt fick jag en bredare ingång till materialet och en bättre förståelse för de olika tidningarnas

ingångar. 

Vid  första  genomläsningen,  med  frågeställningen  i  bakhuvudet,  försökte  jag  identifiera

återkommande teman, begrepp och representationer som var relevanta för uppsatsens syfte.  Jag

hade initialt en (omedveten) öppenhet eftersom jag inte alls var så säker på hur jag skulle avgränsa
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mig. Nu i efterhand förstår jag att det var viktig för att hantera den oordning som jag var i med

tanke på materialets omfattning. Det hjälpte mig att få en överblick av helheten samtidigt som det

bidrog till ett fokus på vad det fanns för övergripande komponenter som kunde vara till nytta för

min studie (Rennstam & Wästerfors, 2015, s. 67). Därefter läste jag det kvarvarande materialet mer

noggrant  samtidigt  som jag  markerade  olika  sorters  innehåll,  det  vill  säga  genomförde  jag  en

enklare kodning med färgpennor utifrån studiens syfte och nämnda underfrågor.

4.2.3 Avgränsningar 

Att analysera kvalitativt material är en fråga om att välja bort,  skriver Rennstam  och Wästerfors

(2015, s.136). En hel del texter visade sig använda psykisk ohälsa för att argumentera för andra

sakfrågor. Exempelvis var det en artikel som handlade om att ungdomar behöver ha tillgång till fler

idrottshallar,  och  någonstans  i  artikeln  nämndes  hur  detta  skulle  vara  förebyggande  mot  den

psykiska ohälsan. Även om psykisk ohälsa hos ungdomar behandlades i någon form i många utav

artiklarna avgjordes  sorteringen  av  huruvida  jag  kunde  hitta  utvecklade  resonemang  kring,

problematiseringar eller vidare reflektioner i frågan om ungdomar och psykisk ohälsa. 

Slutligen blev det totalt 51 stycken artiklar som skulle hjälpa mig att undersöka fenomenet

representationer av psykisk ohälsa hos ungdomar. För att säkerställa att min sortering inte visade sig

vara för grov gjordes en kontroll av de texter som hade sorterats bort. Jag fann då att ett par artiklar

som lika gärna hade kunnat vara med i det valda materialet men bestämde mig ändå för att gå vidare

- medveten om att avgränsningen var nödvändig då inte allt kunde skildras i slutändan. Efter en mer

noggrann genomläsning av materialet som var kvar hade lite tankar om teman vuxit fram. Men det

var en utmaning att inte gå längs med redan ”nedtrampade stigar”. Genom att (försöka) vara fri från

företagna  föreställningar  kan  man  bättre  urskilja  nya  och  oväntade  upptäckter  (Rennstam  &

Wästerfors, 2015, s. 87) och på så vis bidra med mer intressanta, kreativa och originella sätt att

angripa  och  presentera  materialet  på  samt  ge  mening  åt  innehållet.  Typiska,  klichéaktiga

kategoriseringar och sorteringar i arbetet med tematiseringen måste därmed stävjas. Men för min

del blev det mer ett ”skapandet” av ordning snarare än ”upptäckande” (Rennstam & Wästerfors,

2015, s.97), det vill säga ett mer medvetet sorteringsarbete vilket tog över och överskuggade vad

som hade kunnat vara ett mer kreativt sätt att låta tematiseringar och kategoriseringar ta vid. Genom

att gå fram och tillbaka mellan artiklarna, läsa dem mer och mindre noggrant, se över de som hade

valts bort, liksom läsa in mig ytterligare på det teoretiska ramverket, försökte jag möta materialet på

nytt och låta nya teman växa fram. 
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4.3 Diskursanalysens genomförande 
Nästa steg i uppsatsarbetet var att reda ut hur diskursanalysen skulle användas för att analysera det

insamlade materialet. Som jag tidigare beskrivit undersöker diskursanalysen textens egenskaper, hur

texten är producerad och konsumerad samt hur dessa är sammankopplade med den bredare sociala

praktiken  (Winther  Jørgensen  & Phillips  2000,  s.74-75).  Här  nedan  går  jag  närmare  in  på  de

begrepp som jag har valt där jag framförallt har utgått ifrån Faircloughs kritiska diskursanalys. 

4.3.1 Kritisk lingvistik

Kritisk  lingvistik  kan  ses  som  en  tidig  form  av  kritisk  diskursanalys.  Analysen  inbegriper

framförallt grammatisk analys av texter för att ”frilägga” perspektivet som tas för givet. Genom att

undersöka och komma fram till  huruvida något som beskrivs är en medveten handling eller  en

händelse,  framträder var man placerar ansvaret för det inträffade,  som exempel (Boréus & Seiler

Brylla,  2018, s.345).  I  analysen  använder  man  sig  av  olika  begrepp  för  att  studera

meningsbyggnader i texten och skilja mellan processer, deltagare och omständigheter (Fairclough,

2003.  s. 141-143). Med processer menas antingen både handlingar (något som utförs medvetet)

händelser  (exempelvis  en  naturkatastrof  –  här  saknas  agent)  och  tillstånd  (hur  saker  och  ting

förhåller och där det oftast verbet ”vara” som används). Deltagarna både utför och är mottagare för

processer medan omständigheter är det som placerar processerna i tid och rum (Boréus & Seiler

Brylla, 2018, s. 333). 

4.3.2 Transitivitet och modalitet

Detaljerad analys av texternas egenskaper är en grund för att kartlägga hur diskurserna förverkligas

i texten  och därigenom formulera sin egen tolkning av materialet. I användningen av begreppen

transitivitet  och modalitet  bygger Fairclough vidare på den kritiska lingvistiken (hänvisning till

Fowler, 1992, i Winther  Jørgensen & Phillips, 2000). Både modalitets och transitivitetsbegreppet

behandlar hur påståenden framförs. Det förstnämnda behandlar graden av sanningsanspråk medan

det  andra  handlar  om huruvida  påståendet  framförs  med  eller  utan  en  agent;  man  undersöker

händelser och aktörer i relation till objektet. 

Transitivitet  analyseras  alltså  genom att  man  tittar  på  hur  (om)  händelser  kopplas  ihop

mellan subjekt och objekt, bakomliggande orsaker, vem som står bakom påståenden och uttalanden.
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Impersonal representation of social actors (...) can dehumanize social actors, take the
focus  away  from  them  as  people,  represent  them,  for  instance,  as  in  this  case,
instrumentally or structurally as elements of organizational structures and processes.

Fairclough, 2003, s.150

Ett annat sätt som agenten ställs i bakgrunden är genom nominalisering vilket innebär att deltagaren

lyfts ur påståendet och ersätts istället med att effekten förstärks, som i exemplet ”det var många

avskedanden på sjukhuset” (exempel från Winther  Jørgensen & Phillips, 2000, s. 88;  Fairclough,

2003, s. 143-145). ”Nomaliseringar gör alltså att deltagaren avlägsnas från processerna” (Boréus &

Seiler Brylla, 2018, s.  338) och blir därför ett bra sätt att studera vad som framhävs och vad som

döljs i en text. 

Begreppet modalitet talar om i vilken grad något (satsen) stämmer överens med talarens

egna åsikter (”affinitet”), det vill säga graden av sanningsanspråk. 

Modalitet kan också uttryckas genom intonation (..) eller genom hedges. En hedge är
när man modererar påståendet i en sats och därmed uttrycker ”låg affinitet” genom att
till exempel använda ”liksom” eller ”lite”, som i ”vetenskapen tar fel – ja, kanske lite.

Winther Jørgensen & Phillips, 2000, s.88

Hur man använder språket, exempelvis i en text, och hur stark grad av instämmande som återfinns i

ett  uttalande,  får  konsekvenser  för  diskursens  konstruktion  av identiteter,  sociala  relationer  och

kunskaps- och betydelsesystem (Winther  Jørgensen & Phillips, 2000, s. 88;  Fairclough, 2003, s.

164-167). 

4.3.3 Den sociala praktiken

Den sociala praktiken behandlar hur den diskursiva praktiken reproducerar eller omstrukturerar den

existerande diskursordningen och hur diskurser är relaterade till ideologi och makt. I det fall som

den  diskursiva  praktiken  och  textdimensionen  signalerar  att  diskursen  är  utformad  på  ett

konventionellt sätt är detta en indikation på att rådande diskursordning reproduceras. Däremot, om

man kan urskilja hur flera diskurstyper kreativt samexisterar kan det istället signalera drivkraft för

social förändring (Winther Jørgensen & Phillips, 2000, s. 77). Min avsikt är främst att fokusera på

texterna och analysen av dem. Men forskningsområdets karaktär talar för en tydlig koppling till en
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omgivande  social  verklighet  vilket  innebär  att  jag  också  kommer  att  gå  in  på  relationer  och

samband  med den  omgivande  verkligheten  med hjälp  av samhällsrelaterade  begrepp  som varit

återkommande och getts betydelse i texterna som jag kommit i kontakt med under arbetets gång–

det vill säga teorier om individualisering och konstruktioner av sociala problem . 

4.3.4 Kritik mot diskursanalysen 

Den kanske främsta kritiken mot diskursanalysen (liksom konstruktivismen, poststrukturalismen) är

att  den  kan  uppfattas  relativistisk  om man,  i  enlighet  med  (en  kanske  något  stel  tolkning  av)

traditionen, ser allt som format av språk. Kritiken har bemötts på olika sätt. Exempelvis menar vissa

att man inte alls förnekar problemets existens utan pekar på att det snarare handlar om att vi inte kan

förstå problem utanför dess representationer. Andra menar att metoden är ”ovetenskaplig”, subjektiv

och  partisk.  Boréus  &  Brylla  (2018,  s.341)  kallar  detta  för  en  ’kollision  med  kritisk

forskningstradition’ då objektivitet  överhuvudtaget  inte  är möjlig.  Dessutom är forskaren,  enligt

denna metodtradition, skyldig att använda sin position för kritiskt granskning av maktförhållanden.

En annan kritik, som jag kommer att gå närmare in på i nästa avsnitt, är hur forskare inom denna

tradition tenderar att välja  ämnesområden som politiska och sociala problem där man riskerar att

forskningen  förstärker  vissa diskurser, cementerar och reproducerar  negativa mönster (Boréus &

Seiler Brylla, 2018, s. 341). Sedan finns  även kritik som avser just den grammatiska linjen i den

kritiska diskursanalysen. Här menar kritiker att analysverktygen inte bidrar till något som man som

läsare inte uppfattar  i  vanliga fall.  Man ifrågasätter  därmed i  vilken utsträckning som analysen

egentligen återger ”dolda” budskap: 

Nyttan av detta slags analys av enskilda texter består ofta i att den ger möjlighet att på
ett systematiskt sätt ge belägg för och underbygga budskap som man uppfattar intuitivt
vid läsningen. Analyserar man flera texter tillsammans kan mönster framträda som man
inte alls uppfattat vid vanlig läsning.

Boréus & Seiler Brylla, 2018, s. 342

Faircloughs  inriktning och  kritiska diskursanalys  anses inte kunna ge svar på de  oklarheter  som

finns vad gäller gränserna mellan diskursanalysen, ”det diskursiva”, och analysen av den sociala

praktiken, ”det icke-diskursiva” (Winther Jørgensen & Phillips, 2000,  s. 90).  Vidare bedöms de

kombinationer som Fairclough använder sig av vad gäller teoritillämpning inte helt vattentäta och

man frågar  sig  om det  överhuvudtaget är  möjligt  att  vilken  icke-diskursiv  teori  som helst  kan

kombineras med den kritiska diskursanalysen (ibid.). 
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4.4 Etiska ställningstaganden
Enligt Vetenskapsrådets riktlinjer för god forskningssed (2017) finns krav som exempelvis talar för

att forskning måste bidra till både samhällets och individers utveckling och samtidigt skydda mot

olika former av skada eller förebygga möjlig skada (det sistnämnda blir framförallt aktualiserad

inom exempelvis medicinsk forskning då man inte helt kan utesluta risker). Eftersom uppsatsen

syftar till att analysera representationer av psykisk ohälsa finns det inga reella risker för att individer

ska utsättas för direkt skada med tanke på att materialet redan är producerat. Samtidigt sker en

reproducering och ”re-publicering”  av  innehållet  vilket  kan  påverkar  de  individer  som berörs  i

materialet.  Så mycket som möjligt har jag försökt undvika att koppla individer till uttalanden och

varit aktsam genom att undvika helt att använda namn på individer (intervjupersoner, författare,

professionella eller verksamma aktörer) i min text.

Forskningsetik kan inte endast säkras av allmänna föreskrifter, noggrannhet i forskningen

och hur  resultaten  redovisas  utan  ett  mer  komplext  betänkande kring om överväganden mellan

vinster och risker som forskningen bidrar med (Kalman & Lövgren, 2019). Förenklat menas att

kraven på god vetenskaplig kvalitet är att den tillför nya kunskaper. Det finns dock forskning som

bidragit till ytliga korrelationer mellan etnicitet, brottslighet, intelligens vilket lett till diskriminering

och stigmatisering av individer och grupper (Vetenskapsrådet, 2017). En kritik som riktats mot den

diskursanalytiska traditionen har varit avseende valet av undersökningsfokus när forskaren, som den

oftast  gör,  behandlar  hur  diskurser  förtrycker  en  viss  (redan)  utsatt  grupp.  Man  menar  att

forskningen då kan bidra till att politiska och sociala problem reproduceras (Boréus & Seiler, 2018).

Enligt (Faircloughs) kritiska diskursanalys ska forskaren ha en medvetenhet kring att resultaten kan

komma att  användas som en resurs i  ”social  ingenjörskonst”.  Forskningsarbete som direkt eller

indirekt riktar sig till utsatta grupper, i detta fall ungdomar med psykisk ohälsa, innebär därmed en

risk att ytterligare stigmatisera och bidra till ”annanhet”.  Det har således stor betydelse hur man

använder  resultatet.  Man  bör  nyttja forskningsresultaten  på  ett  konstruktivt  sätt,  främja

demokratiska  och  humana  diskurser,  och  göra  människor  medvetna  om hur  man  kan  använda

diskurser som en form av social praktik för att motverka ojämlika maktrelationer. Detta kan ske

genom vad Fairclough kallar kritisk språkmedvetenhet: 

Kritisk språkmedvetenhet ska ge människor insikt, dels i den diskursiva praktik som de
deltar i när de använder språk och konsumerar texter, och dels i de sociala strukturer och
maktrelationer som diskursiv praktik formas av och bidrar till att forma och förändra.
Målet  är  att  människor  ska  bli  mer  medvetna  om  de  ramar  som  begränsar  deras
språkbruk och om de möjligheter som finns att göra motstånd. 
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Fairclough, 1993, s. 239

Jag har tidigare varit inne på hur ”sann” kunskap inte kan helt och hållet uppnås. Men genom att

kontinuerligt  bevaka och redogöra för  hur  forskningsarbetet  formats  och  på ett  transparent  sätt

redovisa resonemang som legat till grund för besluten som tagits kan det reflexiva förhållningssättet

stärka det etiska arbetet och hjälpa forskaren att belysa sin egen ”annanhet” och på så vis bidra till

bättre vetenskaplig kvalitet.  Att  nå objektiv kunskap blir  mer möjlig när sanna fördomar ("som

hjälper oss att förstå") skiljs från falska ("som gör att vi missförstår") (Gadamer, 1997, s. 146). 

4.5 Validitet och reliabilitet

4.5.1 Forskarens roll

Börjesson och Palmblad (2007, s. 9) skriver att forskarens uppgift är att ”studera villkoren för olika

bilder av verkligheten och möjligen också att söka alternativ till de versioner som ändå har stora

möjligheter att komma till tals på samhällets arenor.”.  Diskursanalysen försöker inte transportera

forskaren till en dimension där verkligheten  egentligen finns utan grundteorin (konstruktivismen)

säger snarare att kunskap är socialt konstruerad och att man därmed inte kan fånga en ”versionsfri

eller oberoende verklighet” som går att beskriva på ett otvetydigt sätt (ibid.). I enlighet med den

diskursanalytiska utgångspunkten konstruerar diskursen både iakttagaren och det som iakttas, vilket

rimligtvis försvårar en självständig position utanför diskurserna. (Bergström & Ekström, 2018, s.

293). Liknande resonemang finner man i Schütz texter om hur all kunskap om världen, både om det

vetenskapliga  och  det  vardagliga,  omfattar  konstruktioner:  ”en  uppsättning  abstraktioner,

generaliseringar, formaliseringar och idealiseringar (…)” (2002, s. 29).  Det finns med andra ord i

princip inte något som är ren fakta då det vi observerar påverkas av våra ”inre och yttre horisonter”

vilket innebär i  att vi endast kan uppfatta  aspekter av världen.  När vi börjar benämna föremål,

grupper och händelser i vår omgivning har verkligheten plötsligt  blivit  ”producerad”.  Även om

ambitionen måste vara att man som forskare försöker förhålla sig så objektiv som möjligt (Winther

Jørgensen & Phillips, 2000, s.28) kan man med andra ord inte tala om någon ”upphöjd platå från

vilken  världen  kan  ses  på  ett  neutralt  sätt;  nollpunktsanspråket  har  rubbats.”  (Börjesson  &

Palmblad,  2007,  s.  10).  Med  andra  ord  blir  drömmen  om  objektivitet  ogörlig.  För  så  fort  vi

använder språket och börjar ”behandla” vår omvärld så har verkligheten konstruerats. 
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4.5.2 Validitet

Validiteten  bedöms  utifrån  hur  lämplig  metod  och  empiriskt  material  är  för  att  besvara

frågeställningen  och  titta  på  hur  givande  analysen  är  vad  avser  att  få  fram  ny  kunskap,  nya

skildringar  eller  aspekter  av  ett  fenomen  (Winther  Jørgensen &  Phillips,  2000,  s.  122-123;

Bergström & Boréus, 2018, s .42). Användbarheten i uppsatsen avgörs också av hur mycket insyn

läsaren får i material- och analysarbetet vilket kan tillhandahållas genom en tydlig redogörelse av

analysprocessen  (Winther  Jørgensen &  Phillips,  2000,  s.  122-123).  Löpande  har  studiens

forskningsfrågor och underfrågor återkopplats eller hänvisats till vilket delvis syftat till att bibehålla

fokus och strukturen för arbetet. Genom att redogöra för aktuella analysbegrepp,  deras bakgrund

och olika forskares perspektiv och infallsvinklar  liksom regelbundna hänvisningar  och  citat har

studiens transparens och tillförlitlighet kunnat stärkas. 

Validiteten i diskursanalytisk forskning blir,  som tidigare framkommit,  mer komplex med

tanke på den konstruktivistiska grundidén i traditionen. Forskarens egen förförståelse blir istället

mer  viktig  då  forskaren,  i  frågor  som rör  samhällsvetenskapliga  studieobjekt,  inte  bara  är  en

observatör:

Hen dras tvärtom in i skapandet av studieobjekten, och forskarens egen förförståelse
begränsar de möjliga svaren på forskningsfrågorna. Därför måste man ta hänsyn till inte
bara  forskningsverktygen  utan  också  till  forskaren  med  sina  historiskt  och  socialt
påverkade föreställningar när man bedömer validiteten. 

Bergström & Boréus, 2018, s. 40 

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

validitet. Genom noggrann beskrivning av tillvägagångssättet i hanteringen av empirin och genom

att ha arbetat mot att vara utförlig i mina redogörelser av resultatet har jag stärkt transparensen och

på så vis ökat möjligheten för läsare att  följa mina steg, förstå och tolka innehållet samt nyttja

studiens resultat. 

4.5.3 Reliabilitet

Reliabilitet handlar om korrekthet och exakthet i studiens olika steg, inklusive tolkning av texter.

(Bergström & Boréus, 2018, s. 42). Som diskursanalytiker brottas man med reliabilitetsfrågan och

en utav anledningarna är otvetydigheten i diskursanalytiska begrepp. För att nå så hög reliabilitet
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som möjligt i sin studie behöver man därför som forskare tydliggöra vad man menar med utvalda

analysverktyg (Bergström & Ekström, 2018, s. 294). Följaktligen har jag försökt att att redogöra för

min tolkning och val av begreppsdefinitioner så att läsaren ska  ha  en mer korrekt förståelse för

processer och resultat. 

För att få mer generella resultat hade flera typer av massmedier kunnat inkluderas. Detta

skulle ha kunnat bidra till en bredare analys och samtidigt gett  en ökad  möjlighet att jämföra de

olika massmediala framställningarna. Ett annat alternativ i syfte att få mer tillförlitliga resultat hade

kunnat vara att granska tidningsartiklar under en längre tidsperiod. 

5. Resultat och analys

5.1 Introduktion till resultat och analysarbetet
Innan jag går vidare med resultatet och analysen av materialet vill jag ge en kortare sammanfattning

av och återkoppling till tidigare avsnitt. Med denna studie vill jag undersöka hur psykisk ohälsa hos

ungdomar framställs genom att söka efter dominerande diskurser i dagspressen och analysera dem

med stöd av följande frågor: Vad är psykisk ohälsa? Vad får det för konsekvenser? Vem drabbas och

varför? Vad bör göras och enligt vem? Jag har argumenterat, mot bakgrund av forskningsområdet

och hur det berör sociala problem och en socialt utsatt grupp, för att teori och metod behöver belysa

strukturer  och  problemrepresentationer.  Den  diskursanalytiska  metoden  valdes  utifrån  att  den

ansågs  bäst lämpad  för  att  angripa  uppsatsen  syfte:  att  få  en  bättre  förståelse  för  hur  pressen

framställer psykisk ohälsa hos ungdomar. I inledningen lades argument fram avseende vikten av att

forska på mediala representationer – att de har stor betydelse för hur sociala problem konstrueras.

På samma sätt som de kan bidra till att utmana negativa föreställningar om sociala problem och

utsatta grupper kan de också cementera fördomar och erbjuda förenklade, reduktionistiska svar på

komplexa problem. 

Det  diskursanalytiska  angreppssättet  handlar  om  att  undersöka  hur  delar  av omvärlden

framställs  och  sociala  konsekvenser  av  dessa  framställningar.  Med  utgångspunkt  i  Faircloughs

textanalys och begreppen modalitet och transitivitet avser jag att  studera språket och innehållet i

texten som  en  spegling  av  en  aspekt  av  verkligheten  och  de  sanningar  som  konstrueras  och

vidmakthålls genom det. Vidare är min avsikt att kontextualisera diskurserna i ett bredare socialt

sammanhang  med  hjälp  av  begrepp  och  teoretiseringar  av konstruktionen  av  sociala  problem
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(Loseke,  2003;  Burr,  1995)  och individualiseringsprocesser i  det  senmoderna  samhället(bl.a.

Giddens, 2010; Beck och Beck-Gensheims; 2001). 

5.2 En epidemi
I en hel del av de rapporteringar som finns i materialet får man läsa om en stark ökning av psykisk

ohälsa  hos  ungdomar.  Modaliteten  (Winther  Jørgensen &  Phillips,  2000,  s.  87-88),

sanningsanspråket, är starkt i de flesta artiklar som behandlar den negativa utvecklingen. Många

påståenden förstärks  av  att  man löpande tar  stöd av  siffror,  hänvisar  och refererar  till  erkända

organisationer och myndigheter med stark auktoritet samt forskare och professionella inom ämnet.

Fenomenet tillskrivs ibland epidemiska proportioner:  ”Psykisk ohälsa i åldrarna 10-17 år har ökat

med över 100 procent de senaste tio åren” (DN, 190119); ”Hela 25 procent av Sveriges skolelever

lider av psykisk ohälsa.” (GP, 190219). 

The notion of a rising ’epidemic’ that vulnerable groups of the population succumb to,
and  the  ways  the  reader  is  made  aware  of  how stress,  certain  lifestyles or  painful
experiences might  present  risks,  confirms  to  the  same  dichotomous structure  which
makes it possible to objectify and reify mental illness as an entity separate from self and
society.

Ohlsson, 2018, s. 309

Med utgångspunkt i ovanstående kan man dra slutsatsen att beskrivningar som är av epidemisk

karaktär kan leda till att fenomenet blir mystifierad och tappar kontakt med verkligheten. Den börjar

leva sitt  eget  liv.  Språket i  de texter som står för dessa typer av rapporteringar  används på ett

övergripande och övertygande sätt. I en artikel som handlar om organisationen Bris (Barnens Rätt i

Samhället) får man läsa tabeller med siffror som illustrera  hur psykisk ohälsa är den vanligaste

orsaken till att barn och ungdomar söker stöd (DN, 190114).  I en annan artikel görs jämförelser

mellan olika perioder för att förtydliga bilden av en negativ utveckling. 

Andelen 13- och 15-åringar som rapporterar psykiska och kroppsliga besvär är ungefär
dubbelt  så  stor  som i  mitten  av 1980-talet.  Bland 11-åriga flickor  har  andelen  med
psykosomatiska  besvär  på  några  få  år  ökat  från  29  procent  till  41  procent,  medan
andelen pojkar har ökat från 20 till 30 procent. 

DN, 190308
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De som oftast står bakom uttalandena, och således gör anspråk på problemformuleringen (Loseke,

2003), är  forskare,  professorer,  docenter  inom  exempelvis  barn  och  ungdomspsykiatrin,

yrkesutövande personer i höga positioner, såsom läkare; överläkare och psykologer exempelvis. De

arbetar  nästan alltid inom större verksamheter såsom Karolinska institutet; Sahlgrenska akademi;

Göteborgs universitet; Stockholms universitet,  och rapporter som hänvisas till är de från centrala

myndigheter  som  FOU;  Socialstyrelsen  eller globala  organisationer  som  FN  och  WHO.  När

artikelförfattarna hänvisar  till  mätningar  från globala  organisationer  och gör  jämförelser  mellan

olika länder  beskrivs  Sverige som ett  land där  man misslyckats  med utbildning och skola  och

därmed också med ungdomars hälsa. 

Den  senaste  rapporten  från  OECD  innehåller  hård  kritik  mot  den  svenska  skolan.
Segregationen ökar, skillnaden i skolresultat ökar, Barnen växer upp i en alltmer ojämlik
skola. Och det värsta är att det vuxna svenska samhället fortsätter att skylla på barnen.
De växer upp i en individualiserad värld där varje människa förväntas klara sig själv.
Glöm fasta jobb och stadigt försörjning. Dagens elever kommer att få tävla om varje
otrygg anställning och den som valde bäst skola vinner. Det är klart att ungarna blir
stressade och får svårt att sova. 

AF, 190405

Den här framställningen påminner om den  diskurs om ett  välfärdssystem som snarare stjälper än

hjälper utsatta individer och grupper i samhället (Blomberg et.  al.,  2004, s. 14-15). Jämförelsen

mellan Sverige och andra länder  blir  också ett  sätt  att  förstärka uttalandet och tillföra en slags

nationell  skam  och  känsla  av  misslyckande  i  jämförelse  med  andra  länder  för  att  få  effekt.

Ytterligare  förstärkning  av  detta  argument  återfinns  i  en  artikel  som  framhäver  hur  Sverige

dessutom sviker sina skattebetalare:

(Psykisk ohälsa) beräknas kosta den globala ekonomin runt 140 000 miljarder kronor
mellan 2010 och 2030. Enligt svenska Arbetsmiljöverket ligger samhällskostnaden för
sjukskrivningar på grund av psykisk ohälsa på nära 80 miljarder kronor per år. - Och då
har man inte prissatt det lidande psykisk ohälsa skapar för de drabbade och anhöriga. 

DN, 190308 

Samtidens (västerländska) individualiserade samhällssystem vilar på en ideologi som arbetar mot

sociala eller gemensamma, skyldigheter exempelvis höga skatter, en stark välfärdsstat osv.. Det här
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är ytterligare ett exempel på den utveckling som Blomberg et. al. (2004) skriver om vad gäller hur

man i nordisk media rapporterar om välfärden: från att man tidigare talat om utbyggandet av den

skriver man hellre idag om dess brister. En socionom som arbetar på Barn- och ungdomspsykiatrin

skriver:

I jämförelsestudien om barnpsykiatri med 13 andra länder sticker Sverige ut. Vi ligger i
topp vad gäller andel barn av befolkning som varit aktuella inom BUP (5,5 procent) (…)
över en miljon besök genomfördes hos Barn – och ungdomspsykiatrin under föra året.
Ändå  är  behoven  större  än  kapaciteten.  Med  barn  och  ungdomars  känslor  är  inte
sjukdomar. Det krävs mer än hänvisningar till psykiatrin. (…) För att komma in på BUP
krävs idag att man har stora psykiska besvär.  Det handlar ofta om flera års lidande,
utanförskap, misslyckanden i skolan eller utåtagerande beteenden. Min bild är att BUP
alltför  ofta  ensamt  förväntas  lösa  problemen  i  barnens  liv.  (…)  Barnens  problem
psykiatriseras och BUP:s bidrag blir det som alla väntar på.

SVD, 190802

Författaren föreslår ett samhälle där man mer fokuserar på att förebygga psykisk ohälsa genom en

rad  olika  åtgärder:  mindre  barngrupper  i  skolan  och  en  bättre  skola  och  socialtjänst,  mer

vuxennärvaro, reglering av näthat liksom skärmtid, ökning av den kvalitativa vilan liksom fysisk

aktivitet, en mer allsidig kost, fler samtal om känslor inom familjen, en meningsfull fritid osv.. Här

är förslagen spridda och det är oklart vem som egentligen är ansvarig för utvecklingen. Man kan

nästa säga att agenten, eller den som är ansvarig, försvinner i texten. Vad gäller orsakssamband är

vissa artikelförfattare  mer  säkra i  sina argument  och hypoteser  än andra.  Som exempel  ges  en

beskrivning av hur antalet barn mellan 10-17 år som fått en psykiatrisk diagnos eller psykofarmaka

ökat med 100 procent de senaste tio åren. Hos unga vuxna mellan 16-24 år är samma siffra nära 70

procent. ”Det är varken acceptabelt eller hållbart, fastslår Socialstyrelsen.” (GP, 190225).  En utav

artiklarna i  materialet  är  undertecknad av 28 verksamhetschefer,  chefsöverläkare och överläkare

inom  Barn-  och  ungdomspsykiatrin  över  landet.  De  beskriver  en  svårighet  i  att  uppfylla

vårdgarantin och ”efterlyser ett samlat grepp” från samhället, ett gemensamt ansvar, istället för att

enbart förlita sig på barn- och ungdomspsykiatrin. Problemet lyfts med hjälp av en liknelse:

Ser man infektioner i ett historiskt eller  ett  globalt perspektiv så vet vi  att  även om
antibiotika och vaccin är viktiga insatser, så är det allmänna hälsoläget avgörande för
hur  mycket  infektioner  sprids  och  hur  allvarliga  konsekvenserna  blir.  Genom
exempelvis ordentliga bostäder, god hygien och tillgång till mat, så stärks hälsan och
motståndskraften mot infektioner ökar. Det är dags att undersöka vad som orsakar den
ökande  efterfrågan  på  insatser  från  BUP  och  samtidigt  tänka  strategiskt  ur  ett
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helhetsperspektiv hur samhället kan kraftsamla kring den psykiska ohälsan hos barn och
unga – på samma sätt som om det gällde en smittsam infektion. 

SVD, 190323 

Agenten i den här kontexten blir dock osynliggjord. Valet av liknelse, en smittsam sjukdom, gör

uttalandet särskilt intressant om man ser det utifrån ett transitivitets- och nominaliseringsbegreppet

(Winther  Jørgensen & Phillips, 2000, s. 88;  Boréus & Seiler Brylla, 2018, s.  338). Menar man,

genom sin användning av en sådan liknelse, att det inte finns någon särskild som är ansvarig för

ökningen av den psykiska ohälsan hos ungdomar? Är det något som ”bara hänt”, som exempelvis

en  naturkatastrof  som ingen direkt  har  orsakat?  Samtidigt  skriver  man (likt  artikeln från SVD,

190126) att det i varje fall inte är en kö-fri Barn och ungdomspsykiatri som är lösningen utan att

fokus istället bör vara på att ”skapa en dialog om hur hela samhället kan hjälpas åt att stötta våra

unga och ge dem verktyg att  hantera sin vardag utan att  för sakens skull  sjukförklara normala

reaktioner på en krävande vardag.” (SVD, 190323). Sådana typer av formuleringar riskerar inte bara

att bidra till förvirring (är detta ett problem eller en sjuklig reaktion på något normalt?) utan också

till att förminska och bagatellisera psykisk ohälsa. 

Negativa  uttalanden  i  media  gentemot myndigheter  är  vanligt  förekommande  i  dessa

diskurser. Lundström (2004, s. 239-250) skriver om hur kritik mot myndigheter ofta grundar sig i

brist på förmågan att göra korrekta bedömningar – vilket sker i ”efterklokhetens ljus” och i linje

med samhällets  ökade krav på professionalitet  och kompetens.  Kritiken faller  väl med idén om

risksamhället  och uppvärderingen av riskbedömningar,  ”samtidigt  som det  står  alltmer  klart  att

riskbedömningar och prognoser inte alltid går att lita på (ibid.). 

Generellt kan man konstatera att de flesta uttalanden underbygger ett (fortsatt) legitimerande

av psykisk ohälsa som ett socialt problem. Det får stöd från inflytelserika personer, beskrivs som ett

utbrett problem som kan och bör förändras och uppfyller således samtliga krav som Loseke (2003,

s. 6-7) benämner som nödvändiga komponenter i etableringen av sociala problem. Däremot finns

det  artiklar i  materialet  som ifrågasätter  om problemet med psykisk ohälsa som så utbrett  eller

allvarligt. Man frågar sig om ”felet” (den första komponenten enligt Losekes modell) snarare ligger

hos omgivningen som inte kan hantera ungdomars naturliga känslouttryck och en kulturell ram som

stramats åt och tillåter mindre och mindre ”avvikelser”?
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5.3 En snäv kulturell ram 
Det är inte alla artiklar som presenterar psykisk ohälsa som en ”epidemi”. Vissa menar att det helt

enkelt är naturliga reaktioner på naturliga känslor som samhället överdriver och gör till problem, en

del menar att ökningen egentligen är en spegling av ett samhället som utvecklat en låg tolerans mot

avvikande beteenden och känslor. Här träder tydligt en diskurs fram om en skola och ett samhälle

som inte är till för alla och där man förespråkar ett betygssystem som tar hänsyn till elevers olika

förutsättningar. Dessa  framställningar framträder på olika sätt.  Ibland i det som föreslås som en

”åtgärd”, exempelvis vikten av att stärka ungas självkänsla så att dom vågar ta sina egna känslor på

allvar (DN, 190904a), och törs prata om dem (DN, 190402; GP, 190224). Och i vissa fall riktar man

uppmärksamheten mot bredare samhällsfenomen:

Vi är ständigt uppkopplade och får inte tillräcklig vila. (..) Lägg därtill svårigheter med
att  passa  in  i  en  allt  snävare  kulturell  mall,  som  gör  att  barn  med  till  exempel
koncentrations- eller sociala svårigheter behöver benämningar på sina besvär för att få
förståelse  och  stöd.  Utmaningar  för  ungdomar  att  få  bostad  och  att  komma  in  på
arbetsmarknaden.  Den  ökade  ojämlikheten  i  samhället  och  den  förhöjda  stressen.
Upplevelser av stressade och otillgängliga vårdnadshavare. 

SVD, 190802

I en artikel som är undertecknad av verksamhetschefer, chefsöverläkare och överläkare inom Barn-

och ungdomspsykiatrin betonar man skolans oproportionerliga krav och bristande resurser: 

De  senaste  åren  har  15  procent  av  barnen  inte  klarat  att  nå  kunskapsmålen  i
grundskolan, 20 procent har inte klarat gymnasiet. Att barn inte når de förväntade målen
skolan under en känslig utvecklingsfas främjar inte deras psykiska hälsa.(…) Vi har
hamnat i ett läge där många föräldrar upplever att skolan har som krav att man måste ha
kontakt  på  BUP  för  att  få  anpassningar  och  hjälp  i  skolan.  Efterfrågan  på
neuropsykiatriska  utredningar  blir  allt  större.  Men  det  är  tveksamt  om  hälso-  och
sjukvården har de svar läraren behöver för att bedriva undervisning. (…). Alltför ofta
finns inte de resurser i skolan som behövs för att barnet ska må bra och ha en rimlig
chans att  lyckas. I värsta fall  används utredningen och ett eventuell diagnos som en
förklaring till skolmisslyckanden istället för ett incitament att göra mer. 

SVD, 190323

Intressant här är formuleringen ”Alltför ofta finns inte resurser i skolan som behövs”. Man kan som

läsare  ta  för  givet  att  bristande  resurser  är  ett  faktum  snarare  än  ett  resultat  av  mänskligt

beslutsfattande. Transitiviteten är svag vilket bidrar till en nominaliseringseffekt; passivisering av
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agenten i uttalandet - deltagaren avlägsnas från processen (Winther Jørgensen & Phillips, 2000, s.

88; Fairclough, 2003, s. 143-144). Här är ytterligare ett exempel som belyser skolans snäva ramar:

Det  finns  idag  omfattande  kunskap,  baserad  såväl  på  forskningsresultat  som  på
pedagogisk och klinisk erfarenhet, som stöder att de teoretiska kunskapskraven för att få
godkända betyg i den svenska grundskolan är för högt satta för den stora elevgrupp som
har en svagare teoretisk begåvning – cirka 13 procent av alla barn och ungdomar. (...) Vi
ser den inbyggda risken som betygssystemet medför i form av negativt påverka många
elever studiemotivation, självkänsla och psykiska hälsa och i förlängningen en ökad risk
för utanförskap.

SVD, 190714 

Liknande argument finns i en utav artiklarna där en professor drar samband mellan adhd-diagnoser i

Sverige, den eskalerande psykiska ohälsan och det digitala ”missbruket”. Det pratas om hur psykisk

ohälsa och psykiatriska diagnoser inte i huvudsak är medicinska utan snarare handlar om att vi som

samhälle inte längre kan hantera de individer som stör i meningen av att vara stökiga, ofokuserade,

överkänsliga eller  asociala.  Man menar  att  möjligheten att  sticka ut  försvagats vilket  ”tar  sig i

uttryck  i  fler  och  fler  psykiatriska  diagnoser.”  (SVD,  190204).  Det  finns  ett  citat  som på  ett

intressant sätt talar om hur dagens Sverige, mer än andra länder, ”experimenterar” med jämlikhet,

frihet, individualitet och oberoende. Detta framhålls som förklaring till den stress och ängslan som 

barn och unga upplever. Skolan anses skapa problem för barnen när den inte kan erbjuda arbetsro

för de ”fungerande” eleverna till fördel för de som har beteendeproblem. 

I Sverige finns idealet med social ingenjörskonst. Beslutsfattare utgår från att allt kan
ändras och att förändring är till det bättre. Skolan ska ge både jämlikhet och frihet, och
barn ses som oändligt anpassningsbara precis som allt annat i samhället (…) Speciellt är
det  anmärkningsvärt  att  vi  inte  gärna  vill  tala  om  vad  det  betyder  för  barn  med
dubbelarbetande föräldrar, skilsmässor och växelboende. Inte heller vill vi nämna att det
kan vara svårt att uppfostra barn när föräldrars egna roll är oklar i samband med att nya
familjekonstellationer  skapas.  Alla  har  läst  artiklar  om  sjunkande  skolresultat,
kommunalisering  av  friskolor,  men  det  offentliga  debatten  betonar  inte  kopplingen
mellan familj – skola – psykisk ohälsa. 

GP, 190331

I en artikel refereras till Kommissionen för jämlik hälsa som förslår ett förändrat betygssystem för

att motverka skolmisslyckanden (GP, 190219), en annan påtalar avsaknaden av de lägre betygen
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leder till att ”en elev som gjort sitt allra bästa och som stöttats av både hem och skola ändå kan

landa i betyget F. Det är en hård verklighet som vi inom skolans värld kämpar med dagligen.”

(SVD,  190327).  Kombinationen  av  omgivningens  krav  och  ungas (o)förmåga  att  hantera  det

senmoderna samhället som förklaring till  varför  psykiska ohälsa bland unga ökat:  ”Vi  behöver

hjälpa dem att inte utsättas för ett obegränsat informationsflöde. Vilka världar är barn ute i på nätet?

Besöker de bloggar som handlar om exempelvis ätstörningar eller självskador?” (GP, 190225). Kan

detta vara ett uttryck för en  reproducering av risksamhället (Giddens, 1999, 2010; Beck & Beck-

Gernsheim, 2002) och likväl en reaktion mot individualiseringens krav på den enskilde individen att

hantera problemen på egen hand? En utav artiklarna lyfter frågan om ungas relation till alkohol

genom  att  framhäver  det  paradoxala  i  att  den  nya  generationen  ungdomar  dricker  mindre  än

någonsin men att de lider av ökad psykisk ohälsa. Artikelförfattaren väcker frågan: Är det verkligen

alkoholen i sig vi avstår? Eller är det minskade drickandet bara en konsekvens av ett samhälle där vi

inte  tillåter  minsta  lilla  nödutgång  från  förpliktelser  och  duktighet?  (GP,  190204).  Den  här

diskussionen återfinns inte på samma sätt i andra texter men kan kopplas till de diskurser som finns

närvarande  i  texter  som  framhäver  skolans  och  arbetsmarknadens  ökade  krav  och  ungdomars

”plikttrogenhet”.  Här  följer  en  annan  artikelförfattares  resonemang  kring  den  minskade

alkoholkonsumtionen hos ungdomar:

De vet ju att allt de gör fulla kan komma att användas emot dem, i all evighet, uppladdat
i videoform på internet. Dessutom har de så mycket att göra, så många mål att uppnå, så
lite slö fritid att fylla med vad som helst som får dagarna att gå – de har inte tid att 
dricka.

DN, 191110

I ljuset av Giddens tankar om reflexivitet (1999, 2010) och krav på kontinuerlig revidering av ens

identitet och de val man gör är det kanske inte alls särskilt konstigt att tiden inte räcker till och att

kontrollförlust inte ingår i den generella bilden av det som ”välfungerande” ungdomar eftersträvar.

Individualismen  kan  beskrivas  som  bidragande  faktor  till  psykisk  ohälsa.  Den  har  dock  rent

historiskt haft en positiv funktion där den använts till att öka individens frihet och potential genom

att bl.a. begränsa religiös dogmatism och förtryck utifrån klass-, köns- eller etnicitetstillhörighet

(Eckersley & Dear, 2002; Eckersley, 2009). Å andra sidan har samma ”frihet”, trots sina styrkor och

bidrag  till  individers  potential  och  utveckling,  förorsakat  ångest  och  social  disharmoni  (ibid.).

Individualism i denna form kan leda till isolering och social fragmentering då den tillhandahåller

orealistiska, ouppnåeliga drömmar och mål som resulterar i ett glapp mellan de förväntningar som
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byggs upp och den faktiska verkligheten i ungdomarnas värld (ibid.).  Liknande resonemang, men

med  en  något  svagare  modalitet  och  mindre  ideologisk  förankring  i  konservatismen eller  anti-

individualismen,  återfinns  i  artiklar  där  psykisk  ohälsa  sammankopplas  med  stress  och  där

ungdomars subjektiva upplevelser av välbefinnande, goda relationer med föräldrar, vänskap och

trivsel i skolan ges stor betydelse. Man förnekar inte att socioekonomisk status och etnisk bakgrund

har betydelse men hänvisar till en studie som styrker att den psykiska ohälsan hos unga i viss ålder

visat sig vara oberoende av ekonomiska och kulturella faktorer. 

I en utav artiklarna i materialet kräver en grupp föräldrar till barn med könsdysfori att man

slutar ”experimentera” med deras barn.  De  uttrycker även att de här barnen  har annan psykisk

problematik,  trauma, depression, ätstörningar, och att de ”vill ha omsorg och vård för våra barns

lidande  nu  –  inte  en  lång  kö  och  väntetid  till  kirurgiska  och  medicinska  experiment.”  (DN,

190904b). Inom samma ämne lyfts å andra sidan en ”ovarsamhet” och vad gäller mediala bilder och

ett överdrivet fokus på ”ångrare” (AF, 190902). Ibland tycks diskussionen om kön och könsidentitet

närma sig en fråga om självförverkligande snarare än en personlig eller privat fråga. Kan detta

kopplas  till  på  vad  Lalander  och  Johansson  (2017,  s.  150)  säger  om  en  polarisering  av  den

essentialistiska synen på kön kontra den radikalt konstruktivistiska synen? Att utvecklingen är en

reaktion på eller ett ”motstånd” mot den här spänningen eller en reaktion på den konservativa synen

på  kön  manifesterad  genom  ungas  psykiska  mående  och  handlande?  Jag  tänker  på  hur  den

traditionella  familjer  ”görs” när  modern  lagar  mat  för  mannen och barnen (Burr,  1995,  s.  55).

Diskurser och våra subjektiva föreställningar om verkligheten har en central roll i vår vardag och de

val vi gör och beslut som vi tar. Kanske  säger konstruktionen av ungdomars identitet (inklusive

könsidentitet) något om självförverkligande i ett samhälle där sociala roller blir allt mer utsuddade

samtidigt som en konservativ syn på dem, kanske i brist på känslan av samhörighet med ett större

kollektiv eller en brist på ”andlighet”, lever kvar.

Författaren till  en utav artiklarna framför kritik mot Socialstyrelsen  porträttering  psykisk

ohälsa – att  det som historiskt sett  tolkats som känslor som tillhör livet idag sjukdomsförklaras

vilket ”riskerar att bli en självuppfyllande profetia, att ge medicin till den som inte behöver, och att

inte ställa krav även på den som genomgår någonting svårt, är inte att bry sig.” (SVD, 191005).

Fyra konkreta förslag ges: undvika att sjukdomsförklara i onödan, ge unga färdigheter som hjälper

dem hantera livet, ge bättre vård till utsatta unga och var närvarande som medmänskliga vuxna: 

Det torde inte vara en övermäktig uppgift, men den kräver också att vi förmår ta svåra
samtal om livet, på ett sätt som vi kanske blev mer tränade att göra förr. Det handlar om
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glädje och sorgen, hoppet och förtvivlan, ljuset och mörkret. Om livet, helt enkelt. Det
kan vara svårt. 

SVD, 191005

I en studie, som en utav artiklarna bygger på, har två forskare intervjuat 11-, 13- och 15-åringar om

hur de tolkat frågorna i WHO:s enkät (som också FOU:s rapporter bygger på) om skolbarns hälsa,

livsvillkor och vanor. Forskarna menar att ungdomar över lag är nöjda med livet men bland de som

inte är det identifieras två grupper. Den grupp med allvarliga problem är utsatta för olika typer av

övergrepp, har svårigheter att hitta ett socialt sammanhang, är med om upprepade misslyckanden i

skolan osv.. Den gruppen som beskrivs av forskarna ha ”vardagliga problem” mår ”i grunden” bra

men att upplever ibland huvudvärk och sömnsvårigheter. Besvären kommer och går beroende på

stressiga perioder i skolan, om de varit osams med en kompis, druckit energidryck eller hållit på

med mobilen innan de ska sova (DN, 190527). Forskarna menar på att hur resultat från WHO och

FOU behandlats kan leda till att man missar ungdomar som ”verkligen” mår dåligt. De pekar på

riskerna med att se gruppen som homogen och inte särskilja dem kan resultera i att den individuella

hjälpen (som gruppen med tyngre problematik är i behov av) ersätts med generella åtgärder (DN,

190527). Forskarna har samma fokus när de intervjuas i en annan tidning. Vad gäller gruppen som

har övergående, ”vardagliga” problem, menas på att dessa ungdomar ”kanske behöver någon att

prata med i största allmänhet” (SVD, 190328). Forskarna, när de pekar på tyngden av problem som

en viss grupp har, förminskar de facto problemet hos den större gruppen  när de förslår generella

åtgärder som är ospecifika och icke-kvalificerade. När man talar om riskerna med att se dem som en

homogen grupp ställer man också grupperna mot varandra vilket skapar en illusion om att man

måste välja mellan vilka insatser och därmed också vilken grupp man vill prioritera. 

Samtidigt  som det  finns  representationer  som talar  för  en  dramatisk  ökning av  psykisk

ohälsa så finns det med andra ord en linje som framställer problematiken som något vardagligt samt

vissa  som påtalar  en  ”snäv  kulturell  ram”,  alltså  en  låg  tolerans  för  avvikande  beteenden  och

känslor.  Liknande  det  som  Ohlsson  fann  i  sin  studie  (2018,  s.309)  skapar  dessa  motstridiga

representationer (”epidemi” versus ”vardagliga problem”) en spänning mellan de olika diskurserna

och försätter läsaren i limbo mellan dessa spår där man får svårt att veta, som drabbad, anhörig eller

professionell,  hur  man  ska  agera  och  när  man  behöver  eller  snarare  får ta  stöd  av

samhällsapparaten.  När  det  som  en  del  uppfattar  som  psykisk  ohälsa  framställs  som  något

”vardagligt”  i  ungdomars  liv  får  det  såklart  positiva  effekter  som exempelvis  att  den  berörda

individen får uppfattningen av att det är ”naturligt” och ”normalt” att må dåligt ibland vilket får en
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avdramatiserande och avstigmatiserande effekt. Gruppen ungdomar med psykisk ohälsa blir inte på

samma sätt en ”homogen” grupp som samhället generaliserar kring. Men riskerna är att grupper och

individer - särskilt de som har en mer allvarlig form av psykisk ohälsa - separeras än mer från

allmänheten,  att  de  blir  ett  lättare  mål  för  en  ”koncentrerad”  form  av  stigmatisering  och

stereotypisering.  Man kommer alltså inte ifrån en stereotypisering  och stigmatisering av gruppen

vilket får som konsekvens en reducering av gruppens egenskaper och därmed värde (Hall, 2013;

Lalander & Johansson, 2017). 

5.4 En ”friskhetsdiskurs” 
 Resultatet av materialet visar att psykisk ohälsa läggs fram som ett högaktuellt ämne om man ser

till de många antal sökträffar samt spridningen av texttyper (ledare, debattartiklar osv.) vilket talar

för att ämnet får ta bred plats i tidningarna. Om man ska resonera något mer kring fördelningen av

texttyper  är  det  tydligt  att  det  finns  en  överrepresentation  av  artiklar  som  berör  ämnet  inom

kategorin hälsa/livsstil. Jag har valt att samla dessa under temat ”friskhetsdiskurs” samt även valt att

inkluderat en del av det material som berör (över)användandet av  sociala medier efterföljt av ett

avsnitt som mer fokuserat behandlar ämnet internet och sociala medier. 

Psykisk ohälsa är vanlig bland ungdomar. Det finns studier som visar att fysisk aktivitet
ökar välbefinnande, motivation samt hjärnans kapacitet. Träning kan på ett naturligt sätt
bota depression utan att man måste stoppa i sig läkemedel. 

DN, 190514

Många artiklar lyfter fysisk aktivitet som en viktig skyddsfaktor mot psykisk ohälsa men här talar

man  alltså  om  träning  som  ett  botemedel  mot  depression  och  kanske  en  reaktion  mot  en

medikaliseringsdiskurs  som  Clarke  och Gawley (2009) kom fram till  blivit  dominerande under

senaste  decennierna  vad  gäller  porträtteringar  av  depression  i  media.  En psykiatriker  beskriver

träning som en ”naturlig” förebyggande ”medicin” mot ohälsa. I detta fall förespråkas även ett anti-

tävlings- och prestationsattityd,  vilket inte är särskilt framträdande i övriga artiklar som talar om

psykisk ohälsa i dessa termer. Oftast handlar artiklar som behandlar fysisk hälsa om hur ungdomar

blir stillasittande och att skärmtiden behöver begränsas för att motverka hälsoproblem som fetma

och sömnstörningar. Men exakt hur den kopplingen görs och hur vetenskaplig  går inte att utläsa.

Den  svaga  modaliteten  genomlyser  vissa  citat,  som exempelvis  den  från  en  forskare:  ”Fysisk
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aktivitet  är  ju jätteviktig för att  motverka den psykiska ohälsan.  Jag tror också att  det finns en

koppling till skärmtid och att barn och ungdomar sover för lite” (GP, 190116). Andra är mer säkra i

sina uttalanden. I en artikel om hur hjärnan påverkas av ständig uppkoppling skriver en psykiatriker

om hur man idag vet att mobiler och digitala verktyg stör vår koncentration och därmed påverkar

vårt  långtidsminne  (GP,  190303).  Även  våra  sociala  relationer  liksom  vårt  mående  försämras,

skriver man, och vi blir stressade, oroliga, får sömnproblem och riskerar att utveckla depression.

Som Lalander och Johansson beskriver det (2017) är dragningskraft mellan individualiseringen och

den senmoderna träningskulturen stark – träning blir inte bara ett sätt att hålla sig i form utan också

en livsstil som i sig har komponenter som möjliggör ett anpassat och behovsinriktat upplägg. 

Den här typen av erbjudanden passar som hand i handske i ett samhälle där individen
står i centrum, där det existerar en individkult. Personliga tränare, löften om vackra och
perfekta kroppar och ett hälsosamt liv – och dessutom möjligheter att nå dessa mål utan
att behöva delta i en massa kollektiva sammanhang. 

Lalander och Johansson, 2017, s. 127

I  en  utav  debattartiklarna  (SVD,  190204)  gör  en  professor  vid  en  högskola  i  Sverige  starka

kopplingar  mellan  adhd-diagnoser  i  Sverige,  den  eskalerande psykiska ohälsan och det  digitala

missbruket, ”skärmmissbruket”. Hen refererar till en bok som undersöker varför adhd-diagnoserna

ökat  så  drastiskt   den  senaste  tiden. Ungdomar  beskrivs  ha  ångest,  sömnsvårigheter,

koncentrationssvårigheter,  bristande  självkänsla  och  oro  för  framtiden.  Författaren föreslår  en

digital-  och  diagnosmässig  ”detox”  och  menar  på  att  nya  behandlingar  som  erbjuds

(centralstimulantia) inte är lika effektiva för ”lättare” former av adhd - att de ställer till med mer

problem (biverkningar) än vad de hjälper. Man ställer sig frågande till hur den större gruppen unga,

som inte  har  lika  tung  psykiatrisk  problematik,  men  som påverkas  negativt  av  identitetskriser,

överkonsumtion av digitala medier och oro för framtiden ska få rätt hjälp . Det argumenteras också

för att resurser från psykiatrin och skola läggs på utredningar vilket gör att de som är mest behov av

hjälpen  blir  utan  eller  får  mindre  av  den.  Återigen  aktualiseras  den  diskussion  som  förs  av

Blomberg,  et.  al.  (2004, s.  14-15) och den diskurs där man beskyller välfärdsbyråkratin för att

stjälpa snarare än att hjälpa utsatta individer och grupper i samhället. Här erbjuds också läsaren inte

alternativ till den verklighet där man får välja mellan utredningar och övriga insatser. Jag tänker på

socialkonstruktionismen första grundantagande (Burr, 1995): att man ska ha en kritisk inställning

till det som anses vara ”självklart”. Problembeskrivningen blir att de resurser som finns att tillgå är

så pass begränsade att de räcker till den ena eller andra gruppen. Likväl går detta i linje med Loseke
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(2003,  s.  6-7)  och hennes  beskrivning av den första  och tredje  komponenten i  etableringen av

sociala problem: Ett socialt problem behöver vara värderad som ”fel” och det bör finnas en vilja att

förändra. Den ena gruppen, i detta fall, verkar inte ha något problem värda att åtgärda. Att inta ett

mer kritiskt perspektiv (exempelvis på fördelning av resurser efter faktiska behov) är dessutom helt

utanför ramen för diskussionen. Samma författare fortsätter med liknande typer av argument i en

annan artikel och lyfter problematiken med att personer som söker hjälp för sina livsproblem och

”på eget initiativ inleder neuropsykiatriska utredningar” (SVD, 190218). Här argumenteras således

emot det som andra artikelförfattare och intervjupersoner ser som en viktig del i att motverka och

återhämta sig ifrån psykisk ohälsa – nämligen att ta sina känslor och upplevelser på allvar och söka

hjälp. Sådana typer av uttalanden, (likt tidigare exempel) riskerar  att reproducera psykisk ohälsa

som ett svårdefinierat, och ofta flyktigt, tillstånd som oftast inte kräver ”kvalificerad” vård. Hos

ungdomar, eller exempelvis anhöriga, som tar till sig sådana problembeskrivningar kan de bidrar till

förvirring och osäkerhet kring om eller när man ska söka hjälp.

En VD för ett fitnesscenter inleder sin artikel med kritik mot att företag väljer ”yta” framför

”prestation” när de ska marknadsföra sig, det vill säga väljer influensers framför idrottsstjärnor för

marknadsföring av  produkter. Hen skriver:  Det gör mig arg och frustrerad å våra idrottshjältars

vägnar men jag är också djupt oroad över hur det på sikt kommer att påverka våra värderingar och

vår framtid: barnen och ungdomarna. (SVD, 190513).  Författaren använder språket som om det

vore en självklarhet att idrottsstjärnor står för vettigare värderingar än influensers.  I nedanstående

finns en ambivalens i uttryckssättet, exempelvis skriver personen ”Mycket handlar troligtvis om vårt

levnadssätt (…)” (min kursivering) vilket tyder på en svagare övertygelse i jämförelse med hur

ungdomars vanor bedöms (dåliga, destruktiva och felaktiga). Språket som används för att värdera

ungas vanor har med andra ord en hög grad av affinitet (Winther Jørgensen & Phillips, 2000, s. 88)

medan orsakssambanden har svag modalitet: 

Mycket  handlar  troligtvis  om vårt  levnadssätt  som idag är  mer  passivt  än vad våra
kroppar  och  hjärnor  egentligen  är  skapta  för:  många  ungdomar  har  ett  mycket
stillasittande och ensamt liv framför skärmar. Det finns belägg för att dess två faktorer
kraftigt kan försämra ungdomars mående, såväl psykiskt som fysiskt. Därtill kommer
dåliga matvanor, felaktig dygnsrytm, ensamhet och stress – destruktivt för måendet men
knappast psykiatrisk sjukdom eller funktionshinder i sig – däremot en riktig grogrund
för  dem.  För  att  komma  till  rätta  med  detta  krävs  insikt  hos  både  BUP  och
socialtjänsten.

SVD, 190527

48



I  ovanstående  artiklar  aktualiseras  och reproduceras  det  som  Beck och Beck-Gensheims  kallar

”health project” (2001). Förväntningar och moraliserande kring att man som samhällsmedborgare

ska sköta sin hälsa och därmed stärka sin ”vara” och sin kompetens lyser igenom i flera uttalanden i

det här avsnittet. Har man hälsoproblem har man mindre chans att etablera sig på arbetsmarknaden

och kategoriseras därefter. Vilken attityd vi har gentemot hälsa blir därför något som blir avgörande

för vår möjlighet till försörjning vilket ger näring till ett moraliserande kring hälsa (Beck & Beck-

Gernsheim, 2002, s. 140), i detta fall är det till  psykisk ohälsa hos  unga, där fysisk aktivitet blir

svaret på både ett förebyggande och botande av tillståndet.  

Idén om att vi lever i ett risksamhälle bidrar också till en friskhetsdiskurs där det nästintill

blir en tvångsmässighet att göra hälsosamma livsval. Individualiseringsprocessens omfördelning av

ansvar  leder  till  att  det  snarare  handlar  om personliga  felsteg när  det  inte  står  rätt  till  med en

individs hälsotillstånd – vilket innefatta en moraliserande vinkel som ger enklare svar på varför den

psykisk ohälsan ökat. Det skulle annars innebära en mycket mer komplex process att försöka hitta

svar på problemen i samhällsstrukturen och en större utmaning då man automatiskt skulle beskylla

individer och organisationer i maktposition. 

En hälsa som kan ”väljas” representerar emellertid ett något annorlunda värde än en
hälsa som man helt enkelt åtnjuter eller saknar. Den vittnar om mer än endast en fysisk
förmåga; den är det synliga tecknet på initiativförmåga, anpassningsförmåga, balans och
viljestyrka. I denna bemärkelse har den fysiska hälsan, för den neo-liberala individen
som  ”valt  ”  den,  kommit  att  beteckna  ett  ”objektivt”  vittnesmål  om  individens
lämplighet att fungera som en fri och rationell människa. (… ) De preventiva strategier
som kan tillämpas på individen av denne själv har blivit oräkneliga, och sträcker sig
från imperativet att ”tänka positivt” i situationer av stress till ett självövervakande och
modifierande av fysiologiska reaktioner.

Greco, 1995, s. 286

I en artikel diskuteras hur barn och unga bör ”få kunskap och inre verktyg som inte bara hjälper

dem att navigera i ett alltmer komplexa samhälle, utan också ger dem kunskap om vad hjärna och

kroppen behöver  för att  man ska må bra.” och  att  ge ungdomar möjlighet att  ”reflektera kring

tankar, känslor, relationer och värderingar” (GP 190305). Man kan konstatera att de flesta förslag

från de artiklar som framhäver fysisk aktivitet som en lösning på problemet talar för att barn och

unga, genom olika åtgärder, behöver hjälp med självreglering vad gäller fysisk aktivitet, kost, sömn

och skärmtid samt socialliv. Inte många artiklar diskuterar hur dessa problem ska åtgärdas på en
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mer strukturell nivå. Detta trots att man pekar på skola, vård och samhällsideal som orsaker till den

negativa utvecklingen, och att man vet att barn i familjer med högre socioekonomisk status oftare

tränar än barn vars familjer har lägre socioekonomisk status (GP, 190116)  liksom att flickor och

pojkars fysiska aktivitet märkbart skiljer sig (DN, 191021). Problemet positioneras istället på en

lokal och individuell nivå. Ett exempel är när en ung poddpratare härrör sin psykiska ohälsa och

panikångest till de höga krav som inte bara skola utan även hon själv ställt (DN, 190402). Unga

med psykisk ohälsa, och individer i allmänhet som faller utanför normen, blir lättare föremål för

självstyrning och självreglering.  Samtiden kräver viss ”self monotoring”, som Giddens kallar det

(1999, 2010), individen blir alltmer ansvarig för sina val, samhället kräver en konstant aktivitet och

reflexivitet för att undvika potentiella risker  och hantera (både yttre och inre) faror som tidigare

hanterats kollektivt genom hopp om någon slags gudomlig rättvisa. 

I vissa artiklar framhävs, utöver vikten av fysisk aktivitet, också goda relationer, känsla av

välbefinnande och god trivsel i skolan som skyddsfaktorer mot stress. En utav artiklarna i materialet

bygger på en studie om stress och hälsa hos unga. Sammanställning av vad forskningen hittills

kommit  fram till  visar på att  frekvensen av fysisk aktivitet  är  den minst  avgörande faktorn för

psykisk hälsa, om man jämför med relationer med vänner och föräldrar och framförallt skoltrivsel

(DN, 190308). Mot bakgrund av det stora utrymme som hälsofrågor får i den mediala världen och

konstruktionen  av  psykisk  ohälsa  som  ett  socialt  problem  kan  man  konstatera  att

”friskhetsdiskursen” får  oproportionerligt  mycket  utrymme utan att  det egentligen verkar finnas

tillräckligt  med  belägg  för  att  det  ska  vara  en  så  avgörande  faktor.  Detta  kan  relateras  till

diskussionen om hur media på ett dramatiserande och anklagande sätt kan beskriva människor som

inte passar in i mallen för de krav som majoritetssamhället ställer samtidigt som den gör strukturella

problem till individens bekymmer (Blomberg et. al., 2004)

5.4.1 Psykisk ohälsa och sociala medier

Internet och sociala medier utpekas ofta som boven i dramat när det gäller ungas psykiska ohälsa.
Det kan handla om den primära effekten av internetanvändning – exempelvis näthat – men oftast
sekundäreffekten -  att man exempelvis sover  sämre  och blir mer stillasittande och mindre social
som konsekvens.

Socialstyrelsen har rapporterat att psykisk ohälsa hos barn i åldrarna 10 till 17 år har
ökat med över 100 procent på 10 år. Enligt flera hjärnforskare är sociala medier en
bakomliggande faktor. Studier visar att de som tillbringar över två timmar per dag på
sociala medier har dubbelt så hög sannolikhet att ha depressionssymptom jämfört med
de som lägger 30 minuter eller mindre per dag. 
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SVD, 190513

Följande är ett till exempel på hur man, trots vetenskapen om många negativa samhällsutvecklingar,

ändå konstaterar att vad gäller den psykiska ohälsan så är internetvanor det som framställs som den 

huvudsakliga orsaken:

Den tilltagande stressen i vardagslivet, en alltmer konkurrensutsatt arbetsmarknad, en
skola i pedagogisk kris, skärmmissbruket, en hälso- och sjukvård som inte räcker till,
vinsthungriga  läkemedelsbolag  och  en  uppsjö  av  konsultbolag  och  utredningsfirmor
som erbjuder sig att ställa diagnoser och lära oss hur vi ska ta hand om våra störda
hjärnor.  (…) Det  exploderande psykiska  illamåendet  i  Sverige  är  korrelerat  till  den
största förändringen av våra levnadsvanor som skett på hundra år, nämligen övergången
till ett liv på nätet, där barn och ungdomar numera tillbringar större delen av sin vakna
tid – och även en del av den tid de borde sova.

SVD, 190204

En psykolog  som intervjuas  i  ämnet  menar att  det  är  viktigt  med  förebyggande  åtgärder  men

föreslår ändå individuella  lösningar  för  att  minska användandet  av mobiler  och sociala  medier,

exempelvis  att  rensa  bland  notiser;  använda  stör  ej-läget  på  mobilen  osv..  Det  tycks  som  att

författaren försöker vara nyanserad i sin syn på lösningen men lyckas inte undgå att individualisera

och förminska problemet, moralisera och döma individen: 

Att stänga av mobilen är inte en universallösning som får dig att skaffa ett gymkort,
börja  måla  tavlor  eller  ta  tag  i  ditt  förhållande.  Vill  du börja  träna är  lösningen att
planera in träning. Annars kanske skrollandet ersätts med att ligga på soffan, slötitta på
tv och äta chips.

DN, 190121

Motstridiga representationer som de två ovanstående exemplen bidrar till en spänning mellan de

olika diskurserna. Som läsare möter man framställningar som dels är stereotypa, företagna idéer, om

psykisk hälsa samtidigt  som man möter  andra problematiserande och komplexa  framställningar

(Ohlsson, 2018, s. 309) liksom föreställningar om att expertkunskap kan eller bör vägleda berörda

individer (Ohlsson, 2018, s. 310) när det samtidigt slås fast att sjukvård (och skola) inte kan hantera

bördan. Beck & Beck-Gernsheim (2002) skriver hur det individualiserade samhället gör individen

(och inte grupper)  till  mottagare av bidrag och stödinsatser och hittar  individuella lösningar  på

kollektiva problem. Den här diskursen kan relateras till  hur, även när många röster talar för att
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stillasittande och ”missbruk” av sociala medier är ett kollektivt problem, ska lösningarna endast kan

finnas hos individen. En studie som refereras till i en utav artiklarna visar att sociala medier inte i

sig triggar psykisk ohälsa. Man hänvisar till en forskare och dennes uttalande om att sociala medier

i sig inte orsakar skada men att frekvent användning kan stå i vägen för exempelvis hälsosamma

vanor vilka har en positiv inverkan på mentala hälsan, som sömn och träning. Man konstaterar att

strategier för att minska skärmtiden är lönlöst och att man istället börjar fokusera på sådant som

hjälper mot näthat och ”bygga strategier som främjar en bättre sömn och träningsbeteende” (AF,

190818). Lalander och Johansson (2013) skriver på liknande sätt att det inte är internet eller sociala

medier  som  i  sig  skapar  psykisk  ohälsa.  De  problematiserar  både  den  potentiella  nyttan  och

problemet med fenomenet. Nyttan som ungdomar får av internetanvändning kan exempelvis handla

om  att  de  använder  det  för  att  hitta  gemenskap  och  utbyta  erfarenheter  vilket  ses  som  en

skyddsfaktorer. 

Denna form av kommunikationsmedel utgör en förutsättning för en mycket avancerad
form  av  identitetsarbete  med  globala  räckvidd  –  men  det  skapar  också  vardagliga
problem. En del unga människor söker lösningen på sina psykiska och sociala problem
på nätet. Genom att anta vissa identiteter, dryfta sina problem i timtal eller utvecklas till
en nätets socialarbetare kan människor undvika att ta tag i sina egna problem. 

Lalander & Johansson, 2013, s. 107 

En känd psykiatriker, som kritiserats för att vara för generaliserande och rationell när det gäller

idéer  om begränsande  av  skärmtid,  intervjuas  i  en  utav  artiklarna.  Artikelförfattaren lyfter  hur

Sverige blivit det land i västvärlden där klassklyftorna ökat som snabbast trots att landets BNP ökat.

På frågan ”I hur hög grad vill du ta in politiska och socioekonomiska förklaringsmodeller i det du

gör” svarar psykiatrikern: 

Vi är inte rationella varelser som bara utgår från oss själva, vi jämför oss med varandra.
Det driver en stress att se att se någon köra runt i en Tesla eller Ferrari. (….) Den typ av
stress som man utsätts för om man inte vet om man får stanna i ett land, eller om man
inte vet var man ska sova, den kan man inte dribbla bort med några floskler om att tänka
positivt.  Det  är  en  ofattbar  stress.  I  jobbet  har  jag  sett  många  helt  ofattbara
omständigheter. Jag vill inte ta upp sådana exempel. Delvis vill jag att fler ska kunna
identifiera sig, men framför allt ville jag inte exploatera de personerna. Det känns inte
rätt.  Men jag  håller  med om det  är  medelklass-  och  västvärldsproblem jag  tar  som
exempel. 

SVD 191117
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Å ena sidan talas det på ett respektfullt och sätt om utsatta grupper samtidigt som man undviker att

problematisera  detta  djupare  och  istället  undviker  dilemmat  med  förklaringen  att  man inte  vill

”exploatera”  dessa  (redan  utsatta)  grupper  och  individer.  I  den  studie  som  Olstead  (2002)

genomförde kom det fram att medelklassen presenterades som mer inkännande, medan ekonomiskt

utsatta beskrevs som aktiva agenter och gjordes också mer ansvariga för sina handlingar och sin

situation. Denna syn stämmer inte nödvändigtvis med ovannämnda artiklar men lyfts i kommande

avsnitt. Däremot råder en tystnad vad gäller klassperspektiv och vad det har för betydelse när det

gäller hälsa och användandet av sociala medier och internet.

I DN (190121) intervjuas en psykolog och författare om den polariserade debatten. Man

framhåller att det finns forskning som visar att medier och mobiler har många användningsområden

och faktiskt stärker våra relationer och får oss att må bättre. 

Problemet  är  inte  hur  mycket  vi  använder  den nya  tekniken,  utan  på  vilket  sätt  vi
använder den. Det är dags att vi sluta prata om skärmtid och i stället fokuserar på vad vi
gör med våra telefoner. Hur vi skaffar oss bättre digitala vanor. (…) I mitt arbete som
psykolog träffar jag människor som lider av alkoholberoende och spelmissbruk. Visst
kan man utveckla ovanor och problemanvändande kopplat till sin telefon också, men det
är  på  en  annan  nivå.  Det  finns  inte  vetenskapligt  stöd  i  dagsläget  för  att
mobilanvändning i sig skulle vara beroendeframkallande.

DN, 190121

 

En psykoterapeut som intervjuas i materialet bekräftar ökningen av psykisk ohälsa  hos unga och

resonerar kring hur  man som ungdom idag behöver ”positionera dig själv och vara framgångsrik.

Du ska vara självständig, stark, ha status och vara häftig.” (AF, 190114). Det är en helt annan press

på ungdomar idag, menar hen, och sociala medier gör att ungdomar fokuserar mer på att jämföra sig

med varandra vilket kan resultera i en känsla av exkludering och isolering. 

Ett  samhälle  som lever  bortom naturen och traditionen – vilket  nästan alla  länder  i
västvärlden numera gör – är ett samhälle som kräver ständiga beslut, både i vardagsliv
och på andra områden. Och här kan vi notera ett mycket intressant men också mycket
skrämmande fenomen. (...) Det jag talar om är hur beroendet och dess olika beteenden
breder ut sig. Idén om beroende förknippades en gång uteslutande med alkoholism och
narkomani. Idag däremot kan begreppet tillämpas på vilket område som helst. Man kan
vara  beroende  av  arbete,  motion,  mat,  sex  –  eller  till  och  med  kärlek.  Alla  dessa
aktiviteter, liksom även andra delar av livet, styrs nämligen inte längre av tradition och
vanor på samma sätt som tidigare. 
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Giddens, 2010, s. 56 

Tiden vi lever i är paradoxal på det sättet att det talas mycket om dålig kosthållning, stillasittande

och för lite  motion samtidigt  som det  finns en oro för  individer  som på ett  tvångsmässigt  sätt

försöker  kontrollera  sina  kroppar.  Det  överdrivs  åt  det  ena  och  andra  hållet  och  ”Kroppens

plasticitet och formbarhet utgör både en möjlighet och ett gissel.” (Lalander och Johansson (2017, s.

128). Dessa tankar går i linje med diskussionen om individualisering och individens användning av

sig själv, och sin kropp i detta fall, för att kontrollera, bevaka och omforma den omgivande miljön. 

5.5 En hård verklighet
Mycket av materialet behandlar den yttre stress som unga utsätts för. Unga framställs som pressade

från många håll samtidigt som samhällsstödet är undermåligt. Brister i skolan talas explicit om av

flertalet myndigheter i flertalet artiklar (bl.a. DN, 190308) liksom orimliga, upplevda eller faktiska,

krav både från skola (bl.a. DN, 190402) och arbetsmarknad (bl.a. GP, 190225) och till  viss del

segregation och konsekvenser av klassamhället (AF, 190408).  En artikel hänvisar till siffror från

SCB (Statistiska centralbyrån) som visar på att var tredje pojke bland de boende i Sveriges mest

resurssvaga områden saknar  gymnasiebehörighet  (GP,  190926),  liksom bostadsbristen som lyfts

som en risk för sårbara individer att hamna i psykisk ohälsa (GP, 190603). 

Utifrån en rapport  från Myndigheten för  ungdoms- och civilsamhällsfrågor  beskriver  en

journalist hur så kallade ”SMS”-anställningar,  eller behovsanställningar, försätter ungdomar i en

svår ekonomisk situation:  

Trots det låter ungdomarna (...) som just små centerpartister när de ska analysera vad
som  kan  göra  deras  tillvaro  bättre.  De  är  mindre  positiva  till  politiska
arbetsmarknadsåtgärder än vad äldre grupper är. De tycker allt oftare att det är okej att
unga får lägre lön än vuxna, förutsatt att det ger dem jobb. En dryg tredjedel av de unga
tillfrågade tycker till och med att bidrag skämmer bort unga så de inte vill arbeta.

AF 190710

Den ökade psykiska ohälsan  hos unga i förhållande till  en ökad materialism har hänvisats till  i

forskning som behandlar sociologiska perspektiv på ungdomar och psykisk ohälsa. Jakten på pengar

och materiella tillgångar beskrivs resultera i missnöje, ångest, depression, isolering och alienation:

(…) the cultural  goal  (promoted through the media and marketing)  becomes not  only to  make
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people dissatisfied with what they have, but also with who they are.” (Eckersley 2009, s. 9). Detta

perspektiv är viktigt att ha med sig när det handlar om ekonomiskt utsatthet och psykisk ohälsa där

idén om frihet och de oändliga valmöjligheter som knappast är realistisk till att börja med blir än

mindre realistisk för ungdomar som lever i ekonomisk utsatthet (Lalander & Johansson, 2017, s. ?;

Giddens, 1999, s.14). 

Sambandet mellan psykisk ohälsa och missbruk är ett återkommande tema i materialet.  En

psykiatriker  behandlar  det  ”dubbla  problemet”:  samsjuklighet  mellan  psykisk  ohälsa  och

narkotikaberoende (DN, 191127). Författaren skriver att 80 procent av de ungdomar som söker vård

har en underliggande psykiatrisk problematik innan de hamnar i sitt skadliga bruk eller beroende.

Det konstateras att samsjuklighet är mycket hög och att patienter hamnar mellan stolarna. Förslaget

på hur man ska tackla det här problemet är att noggrant undersöka varje patients situation och att

LVM och LPT borde slås ihop för att undvika att det blir en ”destruktiv rundgång” eftersom båda

brister i  varandras kunskapsområde samt att man satsar på tidigare insatser – ju tidigare ”desto

större  chans har personerna att  inte bli  kroniska patienter  inom psykiatrin.”  (DN, 191127).  Det

handlar om ungdomar som missbrukar droger, spel eller vars anhöriga missbrukar (GP, 190120; GP,

190523, AF, 190401). En rektor uttalar sig om hur det saknas ett skyddsnät där skolans gränser

slutar.  Hen  betonar  de  långa  väntetiderna  inom  psykiatrin  medan  en  kommunal  samordnare

framhåller att dagens ungdom har en alltför ”narkotikaliberal” inställning. Den psykiska ohälsan

beskrivs som den främsta orsaken till drogmissbruk och liknas vid självmedicinering (AF 191109). 

I annan insändare ges förslag på att man, med anledning av den ”stora tillgången till droger”

i samhället, ändra lagen och höja myndighetsåldern till 20 år för att förhindra att ungdomar fattar

beslut som förstör deras liv (GP, 190823). En annan menar att det inte räcker med en rökfri skolgård

utan vill förbjuda elever att röka under skoltid. Dessa uttalanden går i linje med Furlongs (2013, s.

210) om hur ungdomars rättigheter inskränks. De framställs som inte fullt pålitliga medborgare och

i förlängningen resulterar en sådan samhällsattityd gentemot unga att de internaliserar en negativ

självbild och börjar se sig själva som opålitliga och oansvariga och kanske börjar bete sig därefter.

Skuld och ansvar har, i pressens beskrivningar av psykisk ohälsa, presenterats som typiska

för särskilt de former av psykisk ohälsa som främjar ojämlika relationer. Dessa kopplingar görs

bland annat genom förenklade, reduktionistiska antaganden och användandet av dikotomier som

”vi” och ”dom”, ”bra” och ”dålig”, ”ansvarig” och ”oansvarig” (Olstead, 2002, s. 643). Kopplingen

mellan psykisk ohälsa och våldsamhet är inte så framträdande som beskrivs i en del av det material

som jag presenterat  i  avsnittet  Tidigare forskning  (se Olstead,  2002;  Ohlsson, 2018).  I  en utav

artiklarna beskrivs dock hur en man som blivit dömd för misshandel, och misstänkt för flertalet
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andra  brott,  har  en  ”allvarlig  psykisk  störning”  med  ”inslag  av  psykisk  ohälsa  och

missbruksproblematik.” (AF, 190501). I en annan artikel kan man läsa om hur en anhörig beskriver

sin  närstående  som  avlidit  efter  en  drogöverdos:  ”Efter  ett  destruktivt  förhållande  präglades

(kvinnans)  tonår och unga vuxna liv  av psykisk ohälsa och droger.”.  Aktören försvagas  i detta

uttalande – ansvaret tas bort från ungdomen. Hon beskrivs istället som ”en ung kvinna, som aldrig

var arg, bara ledsen. (...) Hon var genomgod.” (GP, 190523). Passiviteten presenteras som något

positivt  vilket kan tolkas som att  den anhörige vill  skydda sig från stigma och skuld. Men hur

bedömer man då individer i samma situation som är mer ”aktiva”? Risken är dessutom att man,

genom kategoriseringar  som ”god”  eller  ”ond”,  bidrar  till  en  reduktionistisk konstruktion  som

sänker eller ifrågasätter förmågan till potentiell handling hos dessa individer.

The significance  of  ’activation’ and ’passivation’ is  rather  transparent:  where  social
actors are mainly activated, their capacity for agentive action, for making things happen,
for controlling others and so forth is accentuated, where they are mainly passivated,
what  is  accentuated  is  their  subjection  to  processes,  them being  represented  as  the
victims of processes (...) 

Fairclough, 2003, s. 150

Det finns  exempel på artiklar där argument för samhällsansvaret hålls fast vid på ett övertygande

om än kanske  lite  hopplöst  sätt.  (AF,  190405,  se  tidigare  avsnitt för  citat).  I  en  annan  artikel

framhålls hur psykisk ohälsa är mer utbredd bland unga som varit arbetslösa i längre perioder (AF,

190710). Samtidigt som man säger detta görs en jämförelse med Danmark där man under flera år

placerat sig på bland topp tre i FN:s World Happiness Report: ”I den danska skolan har man haft

empati  på  schemat  sedan  1992.”.  Diskussionen  växlar  mellan  att  belysa  strukturella  problem

samtidigt  som  man  menar  att  det  handlar  om  undervisning  i  empati  efterföljt  av  en  allmän

diskussion  om  dagens  komplexa  samhälle  och  hur  det  särskilt  är  svårt  för  unga  att  hantera.

Lösningen  presenteras vara metoden ACT (Acceptance and Commitment  Therapy/Training)  där

man arbetar med att normalisera och acceptera känslor, vilket inte nödvändigtvis går ihop med det

initiala uttalandet där man så tydligt betonar samhällets roll. 

I  flera  artiklar  porträtteras  psykisk  ohälsa  som något  som ”drabbar”  individer  och  som

skapar  ”lidande”  vilket,  likt  det  Francic  et  al.  (2004)  framhåller  i  sin  studie,  är  en  typ  av

porträttering  som  förstärker  bilden  av  individer  med  psykisk  ohälsa  som  svaga.  Sådana

beskrivningar kan bidra till  en maktlöshet både hos individerna själva, deras anhöriga och även

personer som möter dem i sin profession. Vidare finns en tendens till att dessa uttalanden har svag
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transitivitet – det vill säga att aktören blir osynlig och att psykisk ohälsa blir ett tillstånd som just

”drabbar”  någon,  som  ett  oförklarligt  fenomen,  och  inte  som  något  som  är  förorsakat  av

samhällsstruktur, brister i välfärden eller för den delen brister vad gäller kontroll och reglering av

teknisk utveckling. Samtidigt vet vi att faktorer som diskriminering och stereotypisering spelar en

central roll i vilka  som drabbas av psykisk ohälsa. Hallberg (2020, s. 74) skriver hur det idag är

större klasser och att man konstaterat en ökad tendens till mobbning vad gäller både i omfattning

och  svårighetsgrad  i  jämförelse  med  tidigare  generationer.  Utöver  enstaka  artiklar  är  det  ändå

väldigt lite tal  om mobbning eller  traumatiska upplevelser som grund för psykisk ohälsa  i  mitt

material. Liknande fynd gjorde Clarke i sin undersökning (2011) av artiklar om barndepression där

den sociala aspekter nästintill inte behandlades överhuvudtaget. Spauwen et. al. (2006, refererad i

Hallberg, 2020, s. 74) beskriver hur barn som upplever stora och upprepade påfrestningar eller till

och med traumatiska händelser löper högre risk att drabbas av olika allvarligare former av psykisk

ohälsa.

(…) barn och unga orkar de facto inte med lika mycket påfrestningar som vuxna, vilket
gör att de drabbas hårdare av de påfrestningar som de utsätts för. Orsaken till det ligger
såväl på ett  fysiologiskt och psykologiskt som på ett  socialt  plan.  Hjärnan och dess
nervbanor hos barn och unga är ännu inte fullt utvecklade, identiteten och självbilden är
heller  ännu  inte  färdigutvecklade  och  dessutom  saknar  barn  och  unga  tidigare
erfarenheter av hur man klarar stora påfrestningar.

Hallberg, 2020, s. 74

Diskurser  som innehåller  motsägelser  är  vanligt  i  materialet.  Här  följer  ännu  ett  exempel  där

invånarna i en liten kommun i norra Sverige berättar att det är ”lika lätt att få tag i droger här som

att köpa mjölk (…) Posten borde ha röntgen och knarkhundar för att stoppa det” (AF, 191108).

Samtidigt som man på ett icke-uttalat sätt kritiserar samhällets bristande förmåga att hålla drogerna

borta förespråkar man ökad kontroll och bevakning. Det som saknas i artiklarna är hur rasism eller

diskriminering kan påverka ungas psykisk ohälsa. Den enstaka gång som etnicitet på något sätt

nämns i artiklarna är när det talas om ”ensamkommande” och hur exempelvis gymnasielagen slagit

hårt mot gruppen, hur det kan resultera i framväxten av parallellsamhällen och en utbredd psykisk

ohälsa.  (DN,  191118).  I  en  annan  artikel  uppkommer  liknande  diskussion  om  ”nödrop”  från

kommuner om att situationen kring gymnasielagen har blivit ohållbar. Även här befaras ett växande

”parallellsamhälle”  och  en  utsatthet  som ”genererar  kriminalitet”  (SVD,  191020).  Det  enstaka

tillfälle  som  problemkonstruktionen  tar  in  segregation  eller  utanförskap  som  orsaksfaktorer
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alternativ etnicitet eller kultur tas in i kontexten handlar det om ensamkommande. I dessa diskurser

framträder en risk för kriminellt beteende, vilket inte överhuvudtaget varit föremål för oro när det

gäller  psykisk ohälsa  hos unga i  övrigt.  Sådana föreställningar,  som jag  tidigare  varit  inne på,

förstärker  vissa  associationer  med  psykisk  ohälsa  (Olstead,  2002,  Clarke  &  Gawley,  2009)

(exempelvis kriminalitet) och osynliggöra andra (exempelvis strukturella problem)  samtidigt som

de förstärker visa gruppers ”annanhet” och porträtterar ungdomar med invandrarbakgrund som mer

”aktiva”  (Lindgren,  2009)  och  därmed  också  mer  ansvariga  för  strukturella  problem  .  Sådana

processer riskerar att ge upphov till cementering av fördomar och orsaka stigma hos individer inom

gruppen liksom de som identifierar  sig  eller  på olika  sätt  möter  dem i  sin  vardag,  exempelvis

anhöriga liksom yrkesverksamma.

6. Avslutande diskussion och reflektioner 
Även om relationen mellan socialarbetare och klient kan vara konstruktiv och ömsesidig i  viss

mening finns alltid en maktaspekt att förhålla sig till. Socialarbetaren är i regel den som definierar

problemen och presenterar lösningarna. Syftet med denna studie har varit att få en bättre förståelse

för psykisk ohälsa hos unga som ett socialt problem och undersöka dagspressens framställningar av

fenomenet. Jag valde att bryta ner syftet i följande frågeställningar: Hur framställs psykisk ohälsa

som samhällsproblem, vem drabbas och varför; Vilka är de dominerande diskurserna i pressens

konstruktioner av psykisk ohälsa  hos ungdomar; Vilka åtgärder föreslås, och vilka konsekvenser

kan dessa tänkas leda till? För att bibehålla fokus utan att bli alltför snäv i tankegångarna under

arbetets  gång har  jag  tagit  stöd  av  ett  antal  enklare  frågeställningar  (inspirerade  av  Clarke  &

Gawleys studie från 2009): Vad är psykisk ohälsa? Vad får det för konsekvenser? Vem drabbas och

varför? Vad bör göras och enligt vem? 

Resultatet visar, som i  Ohlssons studie (2018), på att de röster som kommer fram har stor

variation vad gäller innehåll och är ofta motstridiga i sina framställningar av, möjliga orsaker till

samt lösningar på psykisk ohälsa hos ungdomar.  De som oftast står bakom uttalandena, och gör

anspråk  på  problemformuleringen  (Loseke,  2003),  är  forskare,  professorer,  docenter  inom

exempelvis barn och ungdomspsykiatrin, yrkesutövande personer med höga positioner, forskare och

professorer  som  refererar  till  undersökningar  från  centrala  myndigheter  och  välkända  globala

organisationer. Det är alltså endast ett fåtal gånger som ungdomar själva kommer till tals vilket man

kan tolka som en spegling av den maktobalans som råder mellan experter i ämnet och dem det

faktiskt berör. När det gäller problemkonstruktioner är det, som tidigare nämnts, inte sanningen som
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är avgörande utan vad som görs anspråk på som sanning och vad som tas emot som sanning av

mottagaren. Resultatet i detta material stämmer väl överens med Losekes uttalande om hierarkin i

bland anspråksmakare (2003, s. 38): ”There is a hierarchy of credibility among claims-makers. At

the top of the hierarchy of credibility are scientists.”. 

I  materialet  yttrar  sig  psykisk  ohälsa  som huvudvärk,  magvärk,  ryggvärk,  irritation,

nedstämdhet, svårigheter att somna etc.. En del artiklar delar in ungdomar i två grupper där ena

gruppen har en tyngre problematik (beskrivs ha varit med om traumatiska upplevelser, ätstörningar,

upprepade misslyckanden i skolan exempelvis) medan den andra gruppen kategoriseras som att de

har  mildare  besvär  (exempelvis psykosomatiska  besvär)  och  anses  därmed  inte  nödvändigtvis

behöva lika kvalificerade stödinsatser. Dessa grupper ställs ibland emot varandra vilket skapar en

illusion om att samhället måste välja mellan att ge den ena eller andra stöd genom uttalanden som

fokuserar på riskerna med att se dem som en homogen grupp och hur ena eller andra gruppen då

inte får rätt sorts stöd. Socialkonstruktionismens första grundantagande (Burr, 1995) handlar om att

man ska ha en kritisk inställning till det som anses vara ”självklart”. Synen på samhället och dess

resurser, när man läser dessa artiklar, är att de är begränsade på så vis att de endast räcker till den

ena eller den andra formen av problematik – att man helt enkelt får prioritera för att inte låta ena

eller  andra  gruppen bli  drabbad.  Alternativ  till,  eller  ett  kritiskt  perspektiv  på,  fördelningen av

resurser efter faktiska behov hamnar utanför ramen för diskussion. 

Psykisk ohälsa hos unga framställs ha epidemiska proportioner i vissa artiklar. Effekten av

sådana beskrivningar kan bidra till att fenomenet förlorar kontakt med verkligheten. Med hjälp av

siffror, starka uttalanden och jämförelser lägger man fram hur psykisk ohälsa ökat och drabbar allt

fler unga. De som beskriver utvecklingen i dessa termer lägger ibland fram argument som hämtar

förklaringar i en tuff arbetsmarknad, giriga läkemedelsbolag samt konsultbolag som gärna ställer

diagnoser och patologiserar.  Ibland framställs utvecklingen som att ingen kan hållas ansvarig för

utvecklingen vilket får till  följd att man som läsare kan tolka fenomenet som oberoende av och

utanför ramen för mänskligt handlande. Samtidigt finns en lika dominerande diskurs som talar för

att  det  egentligen  handlar  om vardagliga,  och  naturliga,  känslor  som förstoras.  Man menar  att

ungdomar  idag  är  bättre  på att  prata  om psykisk ohälsa  och att  det  är  detta  som är  skälet  till

ökningen. Sådana typer av representationer ger en reduktionistisk bild av dessa känslor och riskerar

att förminska och bagatellisera berörda individers upplevelser, deras anhöriga och yrkesutövares.

Genom förenklade representationer kommer man ännu längre bort ifrån verkligheten och känslan av

maktlöshet förstärks (Francis et al., 2004; Clarke, 2011)
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Psykisk ohälsa framställs även yttra sig i olika former av missbruk (drog-, spelmissbruk eller

”skärmmissbruk” exempelvis). En del menar att det är samhället som svikit de unga mot bakgrund

av  försämrade  möjligheter  till  stöd  genom  ungdomsmottagningar  och  andra  annars  skyddande

instanser utanför skolans värld. I dessa diskurser framträder lösningar som handlar om kontroll och

reglering i olika former. Dessa lösningar kan ge stöd åt de röster som tror på ett inskränkande av

ungdomars  rättigheter  (Furlong,  2013;  AF,  191109).  Här  talar  vi  om  en  enkel  lösning  på  ett

komplext problem där man, istället för att gräva djupare och försöka problematisera bilden, låter

maktutövande  bli  det  enkla  svaret  på  problemet  när  man  egentligen  bidrar  till  att  ungdomars

självkänsla påverkas negativt genom internaliseringar av samhällets syn på dem som opålitliga och

oansvariga. 

En  del  artikelförfattare  och  intervjuare  föreslår  minskade  köer  inom  psykiatrin,  mindre

barngrupper i skola och förskola medan andra föreslår ökad vuxennärvaro och reglering av skärmtid

samt krav på ökad fysisk aktivitet. Vissa menar på att problemet kräver ett samlat grepp från hela

samhället och att man gör fel i att lägga allt ansvar på exempelvis psykiatrin. Ganska ofta används

liknelser  och  ett  språkbruk som osynliggör  agenten  på  så  vis  att  det  är  svårt  att  räkna  ut  vad

författarna  har  för  idéer  om  vad  orsaken  till  den  ökade  psykiska  ohälsan  är.  Men  ett  tydligt

argument som framhålls som orsak till den ökade psykiska ohälsan är bristen på fysisk aktivitet i

kombination  med  ”skärmmissbruk”  och  stillasittande.  ”Friskhetsdiskursen”  har  fokus  på  dessa

områden – om plikten att sköta sin hälsa. Men i denna diskurs finns flertalet olika komponenter –

allt  ifrån  förväntningen  på  att  unga  ska  bättre  kunna  reglera  sina  vanor  själva  till  att  betona

ojämlikheten i samhället,  otillgängliga vårdnadshavare m.m.. Tränings- och  ”Friskhetsdiskursen”

går i linje med individualiseringsprocessen (Lalander & Johansson, 2017), risksamhället (Giddens,

1999, 2010), och individens användning av sig själv, och sin kropp i detta fall, för att kontrollera,

bevaka och leva upp till samhällets förväntningar (Beck & Beck-Gernsheim, 2002). 

Att  leva i  ett  senmodernt  samhälle  gör  det  nästintill  tvångsmässigt att  göra hälsosamma

livsval  och  individualiseringsprocessens  omfördelning  av  ansvar  leder  till  att  det  handlar  om

personliga felsteg när  det  inte  står  rätt  till  med en  individs  hälsotillstånd.  Detta  innebär  att  en

moraliserande hållning lätt tas till när individer är hälsomässigt avvikande och som läsare drar man

snabbt  (förenklade)  slutsatser  om  att  fysisk  aktivitet  är  den  uppenbara  räddningen  trots  att

orsakssambanden inte presenteras på ett övertygande sätt. I själva verket visar en utav artiklarna att

fysisk aktivitet  är den minst avgörande faktorn,  om man jämför andra faktor i ungas liv såsom

relationer med vänner och föräldrar och framförallt trivsel i skolan (DN, 190308). Detta visar, med
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tanke  på  hur  mycket  uppmärksamhet  hälsofrågan  får,  på  hur  oproportionerlig  media  är  i  sina

problemrepresentationer av psykisk ohälsa bland unga som ett socialt problem.

En grupp artiklar framhåller att psykisk ohälsa är en konsekvens av samhällets intolerans

mot ”avvikande” personer. Den här diskursen domineras mycket av tal om en tuff arbetsmarknad,

bristande skyddssystem och höga lägstanivåer  vad gäller  betygskrav.  Man målar  ibland upp en

skrämmande bild av ett samhälle med många potentiella faror som unga behöver skyddas ifrån. De

flesta  skriver  under  på  att  ungas  vardag  idag  är  stressigt  –  mer  så  än  den  varit  för  tidigare

generationer. Problemen isoleras många gånger till skola och psykiatrin. Socioekonomiska faktorer

lyfts  i  en  del  artiklar  men  förslag  på  lösningar  hamnar  ofta  på  individnivå  –  exempelvis

undervisning i empati, stöd i att lära sig att hantera sina känslor och behandlingsmetoder.  Skolan

beskrivs inte längre vara till för alla. En artikelförfattare väcker frågan om ungdomars alkoholvanor

– det vill säga den minskade alkoholkonsumtionen - och om inte de egentligen representerar något

annat. Kan det vara så att ungdomar avstår det som inte är ”friskt” - det vill säga att det snarare är

en  konsekvens  duktighets-  och  pliktkomplexer.  Detta  kan  relateras  till  individualisering  och

individualiserandet av ansvar liksom idén om ett risksamhälle och ungdomars behov av kontroll,

självreglering, där felsteg kan komma att användas emot dem ”i all evighet, uppladdat i videoform

på internet” (DN, 191110). Samma  ”frihet” som bidragit  till  individers potential  och utveckling

förorsakar ångest, ensamhetskänslor och social disharmoni då den förser unga med orealistiska och

ouppnåeliga drömmar och mål som resulterar i ett glapp mellan de förväntningar som byggs upp

och den faktiska verkligheten i deras värld (Eckersley & Dear, 2002; Eckersley, 2009). 

En del studier har pekat på det stora utrymme som medikaliseringsdiskursen fått (Clarke &

Gawley, 2009) men så är inte fallet i aktuellt material. Snarare ger vissa uttryck för en oro vad gäller

ökning av diagnostisering och psykofarmakabehandling (GP, 190225).  Men psykiatrins funktion

nämns ofta, både utifrån en önskan om en bättre vård som lösning på problemet men också som en

övervärderad aktör i frågan om ungas psykiska ohälsa. I materialet talas också väldigt lite om vad

diskriminering, mobbning eller rasism har för betydelse när det gäller psykisk ohälsa. Endast vid tal

om ensamkommande flyktingbarn lyfts frågan om integration och då presenteras problembilden

som så att dessa ungdomar riskerar att utveckla psykisk ohälsa och kriminellt beteende – vilket inte

är aktuellt när man pratar om andra ungdomar som är socialt avvikande. Detta påminner om den

studie som Olstead (2002) genomförde och de associationer som görs mellan psykisk ohälsa och

våldsamheter genom vissa former av representationer som innebär skapandet av ”annanhet”. Den

här  slutsatsen  kom även  Ohlssons  fram till  i  sin  studie  (2018)  där  framställningar  byggde  på

stereotypa, företagna idéer, om psykisk hälsa. Likväl är klassperspektivet relativt osynligt vilket är
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anmärkningsvärt med tanke på den ökade ojämlikheten och skillnader i uppväxtvillkor bland barn

och unga (Hallberg, 2020, s73-74). Men visst är det så att vissa samhällsgrupper helt enkelt inte får

lika mycket utrymme i media som andra (Blomberg et al. 2004 s. 16). I detta fall handlar det alltså

om en dubbel utsatthet – unga med psykisk ohälsa tillhörande en underklass, arbetarklass eller en

etnisk minoritet som osynliggörs och exkluderas i konstruktionen av psykisk ohälsa som ett socialt

problem. Det finns, anser jag, ett tydligt behov av att studera framställningar av psykisk ohälsa hos

ungdomar  utifrån  mer  strukturella  och  kontextuella  ramar.  Det  kan  också  vara  intressant  att

undersöka  konsumtionsprocesser  genom  att  studera  ungdomars,  anhörigas,  yrkesutövares  eller

mediekonsumenters uppfattning av medias framställningar av psykisk ohälsa hos ungdomar. 

Ur ett bredare perspektiv kan man säga att motivet för denna studie har varit att få en bättre

förståelse  för  vilka  betydelser  representationer  kan  få  för  ungdomars  självbild  och  för  det

professionella  sociala  arbetet.  Med  stöd  i  den  kritiska  diskursanalysen  samt  teorier  om

individualisering  och  konstruktioner  av  sociala  problem  ville  jag  dekonstruera   och  analysera

representationer av psykisk ohälsa hos ungdomar. Vinsten har visat sig vara en ökad medvetenhet

och  djupare  förståelse  för  det  sätt  som  detta  fenomen  representeras  på  -  en  ökad  kritisk

språkmedvetenhet, i Faircloughs mening (1993, s. 239), som förhoppningsvis belyser hur sociala

strukturer och maktrelationer yttrar sig i diskurser och i förlängningen kan användas som ett verktyg

för  att  motverka  känslan  av maktlöshet  och  hopplöshet  hos  unga  med  psykisk  ohälsa  och

professionella som möter dem, eller deras anhöriga, i sitt arbete. 
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