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Sammanfattning 

 
Syfte: Syftet med föreliggande studie är att studera hur dagstidningar beskriver fenomenet 

psykisk ohälsa bland ungdomar och för att besvara det har tre frågeställningar formulerats. 

Metod: För att besvara syftet med studien används dagstidningsartiklar från Dagens Nyheter 

(DN) och Svenska dagbladet (SvD). Urvalet av dagstidningsartiklar består av totalt 32 artiklar, 

som har inhämtats via databasen Mediearkivet. Den insamlade empirin har analyserats utifrån 

en kvalitativ textanalys. Resultat: Psykisk ohälsa beskrivs vara ett fenomen som ökar generellt 

bland ungdomar, men framförallt bland flickor. Samtidigt beskrivs det också vara ett fenomen 

som ungdomar kanske inte alltid vill eller vågar prata om öppet. Det beskrivs också vara ett 

fenomen som framförallt behandlas medicinskt, och därutöver framträder skolan som en 

påverkande faktor i relation till ungdomars psykiska hälsa. Föräldrars olika livssituationer 

beskrivs också vara en påverkande faktor i relation till ungdomars psykiska hälsa. Slutsats: 

Hur dagstidningar beskriver psykisk ohälsa bland ungdomar påverkar också hur ungdomar och 

olika sammanhang utanför texten, exempelvis det övergripande samhället, samtalar om och ser 

på fenomenet. Dagstidningars beskrivningar av att psykisk ohälsa främst drabbar flickor skapar 

en konstruerad föreställning om att det är ett fenomen som är kopplat till flickor. 

 

Nyckelord: ungdomar, kön, dagstidningar, psykisk ohälsa 
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Abstract 

 
Aim: The purpose of this study is to examine how newspapers describe mental illness among 

adolescents, and to answer this, three research questions have been formulated. Method: To 

examine the aim of the study newspaper articles from Dagens Nyheter (DN) and Svenska 

Dagbladet (SvD) have been collected. The sample of newspapers articles consist of a total of 

32 articles, which have been obtained through the database Mediearkivet. The collected 

empiricism has been analyzed with a qualitative text analysis. Result: Mental illness is 

described as a phenomenon that is increasing among adolescents, especially among girls. At 

the same time the phenomenon is also described as something adolescents may not want or 

dare to talk about openly. It is also described as a phenomenon which especially is treated 

medically, and the school is also described as an influencing factor on adolescent’s mental 

health. Parent’s life situations are also described as an influencing factor on adolescent’s mental 

health. Conclusion: How newspapers describe mental illness among adolescents also influence 

how adolescents and the context outside the texts, for example the overall society, sees and talk 

about the phenomenon. That newspapers describe mental illness especially as something that 

is affecting girls, creates a constructed idea that the phenomenon is related to girls.    

 

Keywords: adolescents, gender, newspaper, mental illness 
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1. Inledning  
Psykisk ohälsa ökar och i jämförelse med för tio år sedan upplever idag dubbelt så många barn 

och unga i åldrarna 10 till 17 år psykisk ohälsa (Socialstyrelsen, 2017). Hos unga vuxna, vilket 

innefattar individer i åldrarna 18 till 24, har den psykiska ohälsan ökat med cirka 70 procent 

under det senaste decenniet. Socialstyrelsen (2017) uppger att det totalt är cirka 190 000 barn 

och unga som lider av någon form av psykisk ohälsa där det framförallt är unga kvinnor som 

drabbas (Socialstyrelsen, 2017; Folkhälsomyndigheten, 2018; Kunskapsguiden, 2016). 

Internationell forskning inom området påvisar även att flickor upplever psykisk ohälsa i större 

utsträckning än män (Brown & Bobkowski, 2010).  

 

I svensk media beskrivs psykisk ohälsa i högre utsträckning bland flickor och unga kvinnor 

men också som mer förekommande bland gruppen, medan det sällan rapporteras om pojkars 

psykiska ohälsa (Beckman & Hagquist, 2010). Enligt Myndigheten för press, radio och tv 

(MPRT, 2018a) använder en individ mellan 15 till 24 år medier sju och en halv timme i 

genomsnitt per dag, där en fjärdedel av denna tid består av TV och eller dagstidningar. Vidare 

läser ungdomar nyheter allt mer på digitala plattformar och i MPRT (2018b) framkommer det 

att “Tillgången till nyheter har förmodligen aldrig varit så omfattande som den är idag” (s. 12). 

Angående den ökning av psykisk ohälsa bland barn och unga som presenterades ovan finns det 

i dagsläget inga faktorer som förklarar den. Däremot nämns olika faktorer som kan tänkas vara 

bidragande till denna ökning, bland annat att diagnoser av depression och ångestsyndrom har 

ökat bland barn och unga och stress i skolan (Socialstyrelsen, 2017; Folkhälsomyndigheten, 

2018). Vad gäller mediers påverkan på ungdomars psykiska mående är det vetenskapliga 

kunskapsläget enligt Folkhälsomyndigheten (2018) inte tillräckligt för att påvisa ett samband. 

Även forskning visar på att det är oklart i vilken grad medier påverkar ungdomars psykiska 

mående (Quintero Johnsson & Riles, 2018). 

  

1.1 Problemformulering 

Svenska myndigheter såväl som nationell forskning rapporterar som det tidigare har nämnts att 

psykisk ohälsa är ett fenomen som ökar bland ungdomar (Socialstyrelsen, 2017; Beckman & 

Hagquist, 2010). Det beskrivs också att den psykiska ohälsan är mer utbredd bland unga flickor 

än vad det är hos pojkar (Folkhälsomyndigheten, 2018). I vissa fall ses ökningen ha ett samband 

med brister i skolan och i andra fall nedskärningar inom psykiatrin (Folkhälsomyndigheten, 

2018; Beckman & Hagquist, 2010). Vad gäller medier använder 15 till 24-åringar i genomsnitt 

dessa 454 minuter om dagen. En fjärdedel av denna tid läggs på dagstidningar och eller TV 

(MPRT, 2018a). Digitala mediers påverkan och hälsoeffekter på ungdomar är något oklara 

enligt Folkhälsomyndigheten (2018) och Quintero Johnsson och Riles (2018) menar att det 

föreligger behov av mer forskning inom området. Genom nya studier genereras enligt Beckman 

och Hagquist (2010) också ett större omfång av förutsättningar att undersöka om de officiella 

bilderna, som redovisas i deras forskning, överensstämmer med ”verkligheten”. Det är här som 

föreliggande studie kommer in.  

 

Således är det inom forskningsfältet i dagsläget oklart vilken påverkan som dagstidningars 

beskrivningar av psykisk ohälsa har på ungdomar. Utifrån att psykisk ohälsa beskrivs som ett 

fenomen som ökar kan det därmed ses som ett samhällsproblem. Om det inte föreligger en 

förståelse för hur dagstidningars beskrivningar kan påverka ungdomars psykiska hälsa kan 

detta problem på lång sikt få betydelse för det sociala arbetet. Kunskapsguiden (2017) skriver 

att kunskap om psykisk ohälsa är grunden till att som professionell ha tillgång till olika 

färdigheter och i sin tur kunna upptäcka tidiga symptom av psykisk ohälsa. Därför kan det 

anses att denna studie är relevant för socialt arbete med utgångspunkt i att visa på och ge 

kunskap om psykisk ohälsa. Vi vill även lyfta fram att andra aktörer som till exempel 
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professionella yrkesutövare inom elevhälsovården genom kunskap kan vara en del i att 

förebygga en fortsättning på den ökande psykiska ohälsan. Ett fokus är således på dagstidningar 

som en del i denna komplexitet. Därmed för att bidra med ny kunskap inom det aktuella 

problemområdet, kommer denna studie att fokusera på psykisk ohälsa och hur det beskrivs i 

dagstidningarna Dagens Nyheter (DN) och Svenska Dagbladet (SvD). För att besvara detta 

kommer en kvalitativ textanalys att tillämpas där olika texter tolkas och analyseras för att vidga 

vår och läsarens förståelse av psykisk ohälsa bland ungdomar. 

 

1.2 Syfte och frågeställningar 

Studien syftar till att studera hur fenomenet psykisk ohälsa bland ungdomar beskrivs i 

dagstidningar. Detta för att få en ökad förståelse och kunskap om dagstidningars påverkan på 

ungdomars psykiska hälsa. För att besvara syftet har följande frågeställningar formulerats:  

 

- Hur beskriver dagstidningar psykisk ohälsa bland ungdomar? 

- Hur kan eventuella könsskillnader, med grund i teoretisk förankring, förstås och eller 

förklaras?  

- På vilka sätt kan dagstidningars beskrivningar av fenomenet, med grund i teoretisk 

förankring, komma att påverka ungdomar och eller det omgivande samhället?  

 

1.3 Begreppsdefinitioner 

Under denna rubrik diskuteras vad som avses med begreppen i ovanstående frågeställningar. 

Detta för att tydliggöra hur centrala begrepp i studien definieras.  

 

1.3.1 Psykisk ohälsa  

Psykisk ohälsa definieras som ett begrepp vilket betecknar både allvarliga psykiatriska problem 

som till exempel psykiatriska diagnoser, men det betecknar också oro och nedstämdhet 

(Folkhälsomyndigheten, 2018; Kunskapsguiden, 2016). Psykisk ohälsa delas ofta upp i två 

kategorier, vilka är internaliserade problem och externaliserade problem. Externaliserade 

problem innefattar exempelvis hyperaktivitet, aggressivitet och impulsivitet. Internaliserade 

problem innefattar symptom som oro, depressiva symptom eller psykosomatiska symptom, 

exempelvis huvudvärk och självskadebeteenden (Folkhälsomyndigheten, 2018).  

 

Problem som kan ses med denna definition av psykisk ohälsa är att det är ett begrepp som 

innefattar mindre omfattande problem som oro och stress, men samtidigt innefattar det också 

allvarligare problem som psykiatriska sjukdomar och diagnoser. Ett problem med detta är att 

begreppet psykisk ohälsa blir ett brett begrepp och innefattar problem som kanske inte alltid 

måste tyda på psykisk ohälsa. Detta är också något som Wickström (Linköping universitet, 

u.å.) menar är problematiskt med begreppet och synen på vad som är psykisk ohälsa i dagsläget. 

Wickström framhäver att problem som är normala för ungdomar att uppleva i vardagen, 

exempelvis oro, stress, ledsamhet och nervositet, riskerar att benämnas som psykisk ohälsa 

även fast det kanske inte är det. På så sätt kan det leda till att sådana termer som precis nämnts 

medikaliseras till att ses som psykisk ohälsa (Wickström, i LiU, u.å.). Trots denna problematik 

med begreppet psykisk ohälsa kommer vi att använda det i kommande studie, då det är ett 

begrepp som används av såväl Folkhälsomyndigheten (2018) som Kunskapsguiden (2016). 

Studien utgår därför från dessa två myndigheters definitioner.  

 

1.3.2 Ungdomar  

Enligt Santrock (2015) är ungdomsperioden en utvecklingsperiod som existerar och fungerar 

som en övergångsperiod mellan barndomstiden och att bli ung vuxen. En individ kommer in i 

ungdomsperioden och blir en ungdom mellan hen är 10–12 år. Perioden sträcker sig sedan upp 
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till att hen är 18–21 år. Ungdomsperioden är en utvecklingsperiod i livet där individen 

förändras fysiskt snabbt, bland annat sker det stora förändringar gällande vikt och längd för 

ungdomar under denna period. Under denna utvecklingsperiod för ungdomen är det centralt att 

sträva efter att bli självständig och att utveckla sin identitet. Tankesättet förändras också för 

ungdomar under denna period då de tänker mer logiskt, abstract och idealistiskt än vad de gjort 

tidigare (Santrock, 2015). Ungdomar i denna studie utgår från ovanstående definition och syftar 

därmed på åldrarna 10–21. 

 

1.3.3 Kön  

Kön som begrepp är ofta nära sammankopplat med begreppet genus och vissa forskare menar 

att de två begreppen kan likställas med varandra och att det inte existerar någon skillnad mellan 

de båda. En skillnad som vissa forskare menar existerar mellan de två begreppen är att kön har 

en dikotomisk betydelse inom biologin (man och kvinna). Därmed associeras begreppet kön 

ofta till det biologiska könet. På så sätt har kön enligt det dikotomiska synsättet också en 

biologisk betydelse. Begreppet genus förstås genom språket, därmed menar forskare att kön 

likaså skapas genom språket, varför det ofta ses och associeras som det sociala könet (Piuva & 

Karlsson, 2012). I denna studie utgår definitionen på kön från ett genusperspektiv, det vill säga 

att det kön konstrueras genom språk.   

 

1.3.4 Dagstidningar  

Ovanstående term avser i denna studie specifikt dagstidningarna Dagens Nyheter (DN) och 

Svenska Dagbladet (SvD). DN är en rikstäckande tidning som är oberoende liberal och formellt 

fristående från partier, organisationer och annat ekonomiskt inflytande. DN:s utgångspunkt är 

att alla individer ska kunna följa vad som sker i världen och samtidigt kunna delta i debatten 

omkring centrala samhällsfrågor. DN säger sig arbeta utifrån ett upplysningsperspektiv, detta 

för att den svenska befolkningen ska vara ett läsande folk (Dagens Nyheter, 2019). DN har 

cirka 730 000 unika webbläsare per dag och totalt drygt en miljon besök per dag på sin på 

webbplats (Dagens nyheter, u.å.). När det gäller print, det vill säga tryckt tidningsform, har DN 

en räckvidd på cirka 570 000 och de släpper ungefär 350 utgåvor per år (Dagens nyheter, u.å.). 

 

SvD är också en rikstäckande dagstidning och finns inom flera kanaler. SvD är publicerad i 

Stockholm och tidningen täcker både internationella- och nationella nyheter. Dessutom 

publicerar SvD lokala nyheter om Stockholmsregionen. SvD är den andra största tidningen i 

Sverige och cirka 150 000 tryckta kopior av tidningen cirkulerar varje dag i Sverige. Totalt 

bland alla SvD:s kanaler har tidningen cirka 750 000 läsare per dag, där tidningen fokuserar på 

nyheter, företag, kultur och opinioner (Svenska Dagbladet, u.å.). SvD och DN utgör därför den 

operationella definitionen av dagstidningar i denna studie. 

 

2. Bakgrund 

I avsnittet lyfts både dagstidningar och psykisk ohälsa upp ur ett historiskt perspektiv och hur 

dessa fenomen har utvecklats.  

 

2.1 Dagstidningen ur ett historiskt perspektiv 

Den första dagstidningen trycktes i början på 1600-talet och publicerades veckovis med 

huvudsakligt innehåll om områden som ekonomi och politik (Nationalencyklopedin, NE, u.å.). 

I Sverige trycktes den första dagstidningen i mitten på 1600-talet och publicerade till största 

del nyheter från Europa. Runt år 1770 utkom den första dagliga dagstidningen i Sverige, 

Dagligt Allehanda. Under 1800-talet expanderade moderniteten omkring dagstidningar i 

Sverige till följd av samhällsförändringar så som ökad läskunnighet och en ökande befolkning. 

År 1830 släpptes Aftonbladet vilket var en av de allra första moderna dagstidningarna som än 
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idag är aktuell. DN tillkom något senare än Aftonbladet och är likväl aktuell idag. I och med 

att radio och TV så småningom blev aktuella plattformar för nyheter vände sig koncerner till 

dessa plattformar (NE, u.å.). Läsandet av dagstidningar per tryckt form har minskat de senaste 

åren (MRPT, 2018a). Istället läser individer i samhället dagstidningar allt mer digitalt. Särskilt 

har denna förändring skett hos den yngre målgruppen som till största del tar till sig 

nyhetsmaterial från dagstidningar via Facebook (MRPT, 2018a). De digitala förändringarna 

som har skett har således resulterat i att fler företag förmedlar nyheter, till exempel genom 

internet och mobila applikationer (MPRT, 2018b).  

 

2.2 Psykisk ohälsa ur ett historiskt perspektiv 

Synen och diskussionen på vad som är och uppfattas vara psykisk ohälsa har förändrats under 

historien. Det som uppfattas vara psykisk ohälsa idag har tidigare i historien uppfattats vara en 

naturlig del av livet (Hydén, 2002). Under slutet av 1800-talet och början på 1900-talet var 

synsättet på psykisk ohälsa baserat på rationella och vetenskapliga förklaringar. Utifrån dessa 

rationella och vetenskapliga förklaringar ledde det till att de behandlingsmetoder som användes 

under denna period också grundades på dessa förklaringar. Det var till exempel inte ovanligt 

att använda elektricitet som behandlingsmetod mot psykisk ohälsa, detta då det betraktades 

som modernt under denna tid. Problem som uppfattades vara psykisk ohälsa under denna 

period skiljer sig från det som vi uppfattar som psykisk ohälsa idag. Det som läkare och 

skribenter diskuterade under denna tid som psykisk ohälsa var det som kallades för “nya” 

psykiska ohälsotillstånd. Det skrevs till exempel mycket om vagabondism under denna tid, 

vilket är att personer ger sig iväg och driver omkring i flera år och sedan återvänder utan att 

minnas vad som har hänt (Hydén, 2002). Utöver vagabondism skrevs det och diskuterades det 

också om diagnosen hysteri, men den hade en annan innebörd i förhållande till nuvarande 

kontext. Under denna period omfattande diagnosen hysteri det som idag skulle ses som svåra 

psykiska störningar. Under denna period diskuterades och skrevs det också om olika 

psykiatriska tillstånd som också diskuteras idag, exempelvis utmattning och trötthet (Hydén, 

2002).   

 

Under 1910- och 1920-talet uppstod den kallade mentalhälsohygienrörelsen i USA, vilket var 

en samhällelig rörelse som bestod av läkare, politiker, anhöriga till individer med psykisk 

ohälsa samt av individer med egna erfarenheter av psykisk ohälsa. Rörelsens mål var att 

motverka uppkomsten av psykisk ohälsa. För att göra detta arbetade rörelsen med att sprida 

kunskap om att leva ett sunt i livet och detta förmedlade rörelsen exempelvis genom 

föreläsningar, dagspress och radio. Central kunskap som denna rörelse spred var vikten av vila, 

fysisk aktivitet och måttligt med sprit och rökning. Rörelsen ansåg också att det dessutom var 

viktigt att sprida kunskap om medicinens och psykologins senaste kunskap om pedagogik och 

barnuppfostran. Detta då rörelsen ansåg att genom föräldrauppfostran och genom skolans 

arbete kunde psykisk ohälsa motverkas som enligt rörelsen uppstod på grund av okunskap. I 

Sverige uppstod år 1931 svenska föreningen för psykisk hälsa, som hade till uppgift att genom 

föreläsningar och broschyrer sprida kunskap om sådant som kunde motverka uppkomsten 

psykisk ohälsa (Hydén, 2002). 

 

Under början av 1930-talet växte intresset för socialmedicinska- och epidemiologiska studier 

av psykisk ohälsa. Framförallt var det psykiatriker och sociologer som arbetade med att utreda 

om det fanns ett samband mellan sociala faktorer som exempelvis kön, utbildning och 

familjesituation i relation till uppkomsten av psykisk ohälsa. Därmed låg fokuset på att förstå 

hur sociala faktorer och senare kulturella faktorer påverkade den mentala hälsan och ohälsan 

under denna tid i historien (Hydén, 2002). Under 1940- och 1950-talet utvecklades och byggdes 

den psykiatriska slutenvården i Sverige ut. Detta ledde till att under början av 1960-talet hade 
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Sverige en av de högsta andelar av patienter inom psykiatrisk slutenvård per capita i hela 

världen. Denna utveckling ledde till att under mitten av 1960-talet formades det kritik mot 

denna så kallade sjukhusbaserade biologiska psykiatri. Under denna tid kritiserades den 

psykiatriska vården för att den snarare ledde till psykisk ohälsa än att motverka den. I Sverige 

under denna period växte andra alternativ fram för att behandla psykisk ohälsa, framförallt 

utvecklades den psykodynamiska psykiatrin och psykologin under denna period. Kritiken av 

den den sjukhusbaserade biologiska psykiatrin ledde till att antalet psykiatriska 

slutenvårdsplatser i Sverige minskade under 1970- och 1980-talet. Förmodligen ledde också 

detta till att de allmänna uppfattningarna om psykisk ohälsa förändrades där det under denna 

tid uppkom en större öppenhet för psykisk ohälsa (Hydén, 2002).   

 

I slutet av 1900-talet uppstod en diskussion i Sverige om de “nya” psykiska ohälsotillstånden, 

vilket exempelvis innefattade debatter omkring stress och kroniskt trötthetssyndrom. Det var 

också under denna period som media som dagstidningar och TV fick en större plats som en 

arena där detta diskuterades. Dessutom fick också individer under denna tid en större tillgång 

till internet, vilket gav individer mer kunskap om psykisk ohälsa och om olika 

behandlingsmetoder. Under denna period ökade också intresset för barnpsykiatrin vilket 

skapade diskussioner om diagnoser, framförallt omkring de så kallade bokstavsbarnen, barn 

med diagnoser som exempelvis ADHD och DAMP. Under denna period omorganiserades 

också den psykiatriska vården i Sverige, vilket ledde till att socialtjänsterna i landet fick ett 

större ansvar gällande individer med långvariga psykiska sjukdomar. Detta ledde till att 

begreppet psykiskt funktionshinder introducerades i Sverige och långvarigt psykiskt lidande 

likställdes med ett handikapp. Denna förändring inom den svenska vården ledde förmodligen 

till att den allmänna bilden av psykisk ohälsa förändrades till en riktning mot större acceptans 

och förståelse (Hydén, 2002). 

 

Föreställningen som finns idag om att det existerar något som kallas för  “psykisk ohälsa” är 

något som har växt fram senare i historien i den moderna världen. Detta skedde främst under 

slutet på 1800-talet och under början på 1900-talet. I den moderna världen har massmedia som 

exempelvis TV och dagstidningar haft en central roll i att påverka föreställningarna om psykisk 

ohälsa. Under 1900-talet har dessa typer av massmedia framförallt haft en stor betydelse i att 

sprida och diskutera olika föreställningar omkring psykisk hälsa och ohälsa. Denna spridning 

och diskussion om psykisk ohälsa går också att se i dagens samhälle (Hydén, 2002). 

 

3. Tidigare forskning 

I detta avsnitt kommer den tidigare forskningen inom problemområdet att presenteras, vilket 

innefattar beskrivningar av psykisk ohälsa bland barn och unga i anknytning till olika 

medieplattformar. Innehållet presenteras i underrubriker utifrån centrala teman inom 

forskningen. Se bilaga 1 för en redogörelse av hur den tidigare forskningen samlats in.  

 

3.1 Ökning av psykisk ohälsa och om medieplattformar idag 

Den offentliga bilden som myndigheter lyfter fram avseende förekomsten av psykisk ohälsa 

bland barn och unga i Sverige, exempelvis genom Folkhälsomyndigheten och Socialstyrelsen, 

är att den psykiska hälsan har försämrats under de senaste 20 åren (Beckman & Hagquist, 

2010). Folkhälsomyndigheten rapporterar att psykosomatiska symptom bland unga sedan 

1980-talet har fördubblats där ungefär varannan 15-åring i dagsläget lider av dessa problem 

(Folkhälsomyndigheten, 2018). Socialstyrelsen rapporterar att den psykiska ohälsan bland barn 

mellan 10 till 17 år har ökat med cirka 100 procent de senaste 10 åren, och bland unga vuxna 

med en ökning avseende psykisk ohälsa på cirka 70 procent under samma tidsintervall 

(Socialstyrelsen, 2017).  
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När det gäller tidningarna i Sverige lyfter de fram en liknande bild som myndigheterna gör, det 

vill säga att den psykiska hälsan bland barn och unga har försämrats mellan åren 1998 till 2008. 

Det tidningarna anger som en orsak till denna försämring som har skett bland barn och unga är 

nedskärningar inom skolan och psykiatrin som skedde i slutet av 1990-talet och i början av 

2000-talet (Beckman & Hagquist, 2010). Användning av mediala plattformar i form av radio, 

TV eller tidningar är dock mer ovanligt idag. Istället har de ersatts av plattformar som internet 

och smartmobiler (Brown & Bobkowski, 2011; MPRT, 2018a). Denna förändring utgörs till 

stor del av den digitala förändring som samhället revolutionerades av vid millenniumskiftet. 

År 2009 använde ungdomar, i åldrarna 8 till 16 år, i genomsnitt medier sju och en halv timme 

per dag (Brown & Bobkowski, 2011). I MPRT (2018a) framkommer snarlik statistik gällande 

svenska ungdomar och unga vuxnas (15 till 24 år) medieanvändning. Vidare lägger ungdomar 

cirka en fjärdedel av sin tid på traditionella medier, TV och dagstidningar, men det är vanligare 

att de läser nyheter på digitala plattformar i jämförelse med de traditionella sätten. Läsningen 

av tryckta dagstidningar minskar årligen men samtidigt ökar läsandet av dagstidningar digitalt, 

särskilt bland den yngre målgruppen som i nästan hälften av sin läsning tar till sig 

nyhetsmaterial genom Facebook (MPRT, 2018a). Nyheter digitalt ökar således, och 

“Tillgången till nyheter har förmodligen aldrig varit så omfattande som den är idag” (MPRT 

2018b, s. 12).  

 

3.2 Hur psykisk ohälsa beskrivs i olika medier  
I media beskrivs psykisk ohälsa tillsammans med att vara våldsam. Detta skapar negativa bilder 

av individer med psykisk ohälsa (Dietrich, Heider, Matschinger & C. Angermeyer, 2006). 

Quintero Johnsson och Riles (2018) menar att psykisk ohälsa i nöjes- och nyhetsmedia vanligen 

framställs på ett felaktigt och eller negativt sätt. I Dietrich et al. (2006) benämns det att 

studenter, som har läst en artikel där korrelationen psykisk ohälsa-våldsam förekommer, oftare 

nämner en individ med psykisk ohälsa som “våldsam” och “farlig”. Bland de studenter som 

istället har läst en artikel där denna korrelation inte framgår nämndes detta samband inte lika 

ofta av studenter. Quintero Johnsson och Riles (2018) menar att det till följd av att media 

felaktigt rapporterar om psykisk ohälsa blir svårt att skapa en generell uppfattning om hur 

samhället ser på psykisk ohälsa. Enligt Quintero Johnsson och Riles (2018) har media makt att 

skapa mentala scheman om psykisk ohälsa. Dietrich et al. (2006) menar att det föreligger behov 

av att sluta rapportera om psykisk ohälsa på ett felaktigt eller missgynnande sätt, till exempel 

att psykisk ohälsa är korrelerat med våldsamhet. Mueller (2017) menar att medias rapportering 

å ena sidan är en produkt av det som sker i samhället, men att den rapportering som media 

framställer å andra sidan måste vara kritiskt bearbetad i hur den framställer fenomen som 

psykisk ohälsa. 

 

I amerikanska tidningar diskuteras antisocialt beteende främst bland samtliga åldersgrupper. 

Förutom detta är psykoser och depressioner mest framträdande. Bland tidningsartiklar som 

fokuserar specifikt på barn skrivs och diskuteras det främst om ångest och ångestsyndrom samt 

ätstörningar (Slopen, Watson, Gracia & Corrigan, 2007). Bland irländska tidningar är 

självmord en term som ofta används i artiklar som rapporterar om depression. Detta innebär att 

den regelbundna rapporteringen och diskussionen som sker om självmord i samband med 

depression bland ungdomar, skulle kunna påverka allmänhetens syn på ungdomar med 

depression (Tobin & Lyddy, 2013). Ett exempel som ges är att detta skulle kunna leda till 

missuppfattningar om depressionen bland ungdomar och att ungdomar såväl som individer 

generellt med depression kommer att försöka att begå självmord (Tobin & Lyddy, 2013). 

Forskning som undersöker självmord visar på att vanligt förekommande motiv till självmord 

bland ungdomar ofta beskrivs i media, så som för höga akademiska krav. Mueller (2017), som 
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är forskaren bakom denna studie, nämner att medias beskrivningar av de förekommande 

motiven till självmord bland ungdomar kan ha resulterat i att förekomsten av självmord bland 

ungdomar också ökade i en specifik del av USA. 

 

När det gäller hur psykisk ohälsa framställs av svensk media mellan åren 1998–2008, visades 

det att det framförallt är flickors och yngre kvinnors ohälsa som rapporterades av svensk media. 

Gällande pojkars och deras psykiska mående är detta något som knappt har rapporterats om. 

Media som rapporterar om psykisk ohälsa i Sverige de angivna åren fokuserar antingen på 

flickors psykiska ohälsa eller på ungdomars psykiska ohälsa överlag i Sverige (Beckman & 

Hagquist, 2010). Detta är också något som rapporteras av andra myndigheter, exempelvis 

Folkhälsomyndigheten, som menar att psykisk ohälsa är mer utbrett bland flickor men att 

ökningen av psykisk ohälsa är samma mellan de båda könen (Folkhälsomyndigheten, 2018).  

 

Enligt Slopen et al. (2007) visar resultatet i deras studie att journalister överlag är omsorgsfulla 

i sitt författande av artiklar som behandlar barn och psykisk ohälsa, i jämförelse med artiklar 

som behandlar vuxna. Detta då artiklar som behandlar barn överlag innehåller färre 

stigmatiserande termer i jämförelse med artiklar som inbegriper vuxna. Artiklar om vuxna 

innehåller också oftare perspektiv från experter inom området psykisk ohälsa (Slopen, et al., 

2007). Generellt används termen barn mer frekvent i artiklar som skriver om unga, varför också 

termen barn är något som allt mer används i diskursen om depression bland unga individer 

(Tobin & Lyddy, 2013). Gällande åldrar på de barn och unga som beskrivs i svenska medier 

innefattas särskilt unga i åldrarna 15 till 24. När det gäller yngre barn i relation till psykisk 

ohälsa är detta en målgrupp som inte lyfts fram ofta eller som inte rapporteras av media alls 

(Beckman & Hagquist, 2010). 

 

3.3 Effekter av mediers beskrivningar av fenomenet 

I den tidigare forskningen skrivs följande angående äldre och nyare mediers effekter på 

ungdomars välmående:  

 
Some of what they can do with the media has great promise: they can connect with others with 

common interests regardless of geography and time; they can learn about anything they are 

interested in, whenever, wherever they are at the moment; and they can express themselves 

publicly and connect with others who have similar interests and passions and with those who 

want to take action. And, the research shows, both the older and newer media come with risks 

as well (Brown & Bobkowski, 2011, s. 107). 

 

Inom ramen för denna underrubrik är detta således det vi vill fånga genom den tidigare 

forskningen, det vill säga vilken påverkan som medier har på ungdomar. I och med den hastiga 

digitala förändring som har skett har det också funnits svårigheter i att studera och förstå vilka 

effekter de nya mediala plattformarna kan få på ungdomars hälsa, välmående och utveckling 

(Brown & Bobkowski, 2010). Å andra sidan visar samma studie på effekter av att sexuella 

inslag i media kan resultera i ett tidigare initierat samlag och ökat engagemang i sexuellt 

beteende bland ungdomar (Brown & Bobkowski, 2010). Det kan också finnas ett samband 

mellan ungdomars föreställningar och självutveckling med medier som porträtterar bilder av 

smala modeller eller hur hen ska klä sig och se ut (Polce-Lynch, Myers, Kliewer & Kilmartin, 

2001; Brown & Bobkowski, 2010). Brown och Bobkowski (2010) framhäver att utfall av dessa 

mediala inslag kan vara ätstörningar, i synnerhet bland flickor. Polce-Lynch et al. (2001) menar 

att media genom sina särskilda uttryck eller bilder är en del i att det skapas ett yttre tryck på 

idéer om maskulint och feminint. Förutom ett yttre tryck på det maskulina och feminina kan 

också medias rapportering skapa en yttre bild genom att individer, i detta fall college student’s, 
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uppskattar psykisk ohälsa till en högre grad av vad som faktiskt föreligger (Quintero Johnsson 

& Riles, 2018). Medias skildringar av psykisk ohälsa kan också skapa ett särskilt språk omkring 

fenomenet, till exempel “crazy” eller “psycho”, där individer med psykisk ohälsa i en studie 

av college student’s beskrevs som farliga i strax under 50 procent av fallen (Quintero Johnsson 

& Riles, 2018). 

 

Amerikanska artiklar i dagstidningar som rapporterar om psykisk ohälsa bland barn presenterar 

och diskuterar ofta för hur biologiska-, genetiska- och miljömässiga faktorer, som inte är 

kopplade till föräldrarna, är något som bidrar till den psykiska ohälsan. Denna typ av 

rapportering kan vara positiv då den utesluter den personliga skulden från individen av att ha 

en psykisk sjukdom, och samtidigt ger denna typ av rapportering kunskap till dess läsare 

angående vilka faktorer som kan ligga bakom tillståndet (Slopen, et al., 2007). Samtidigt kan 

rapporter som hänvisar till biologiska- och genetiska faktorer vara en orsak till att psykisk 

ohälsa kan anses vara negativt att ha, vilket kan ge en bild av det är obotligt (Slopen, et al., 

2007). Därmed är det viktigt att artiklar som rapporterar om psykisk ohälsa bland barn både 

fokuserar på biologiska- och genetiska faktorer men också lyfter fram historier om individer 

som har återhämtat sig från psykisk ohälsa (Slopen, et al., 2007). 

 

3.4 Tendenser i tidigare forskning 

I jämförelse med hur det har varit tidigare är det idag lättare att ta till sig nyhetsmaterial och 

yngre individer tenderar att snarare använda sig av till exempel Facebook i jämförelse med 

tryckta dagstidningar (MPRT, 2018b; MPRT, 2018a). Den tidigare forskningen påvisar också 

att den psykisk ohälsan har ökat de senaste decennierna (Beckman & Hagquist, 2010; 

Folkhälsomyndigheten, 2018; Socialstyrelsen, 2017). Annan forskning antyder att medier i 

form av internet och smartmobiler är allt mer förekommande idag i jämförelse med tv, radio 

och tidningar (Brown & Bobkowski, 2011). Samtidigt kan den digitala förändringen göra det 

svårt att mäta medias påverkan på ungdomar (Brown & Bobkowski, 2010). Detta innebär att 

det är av yttersta vikt att fortsätta studera medias inflytande på ungdomar gällande psykisk 

ohälsa eller sjukdom (Quintero Johnsson & Riles, 2018).  

 

En del av den tidigare forskningen berör kön, där forskningen visar på att det framförallt är 

flickor som upplever psykisk ohälsa (Beckman & Hagquist, 2010; Brown & Bobkowski, 2010). 

Därför är det av fortsatt intresse att studera kön i relation till psykisk ohälsa för att få en 

förståelse för varför framförallt flickor upplever psykisk ohälsa. I den tidigare forskning som 

har inhämtats finns tendenser till att olika mediala plattformar studeras, ibland TV eller internet 

och ibland dagstidningar. I och med att flera kontexter studeras, exempelvis USA och Irland, 

visar den tidigare forskningen också på den geografiska bredd som finns omkring 

problemområdet. Endast en av totalt åtta vetenskapliga artiklar berör den svenska kontexten 

varför detta kan ses som en kunskapslucka. En kunskapslucka som denna studie syftar till att 

fylla.  

 

4. Teoretiska begrepp 

I följande avsnitt definieras och diskuteras de teoretiska begrepp som ligger till grund för att 

analysera den empiri som har införskaffats. 

 

4.1 Diskurs 

Diskursbegreppet avser praktiker för kommunikation och hur individer talar samt skriver om 

något (Bergström & Boréus, 2012). Diskursen är något som “ ... constitutes situations, object 

and knowledge, and the social identities between people and groups of people” (Bergström & 
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Boréus, 2012, s. 356). På så sätt innefattar begreppet praktiker för talad och skriven 

kommunikation, där denna kommunikation kan utgöra situationer och eller sociala identiteter. 

Diskursen kan bidra till att den sociala praktiken om ett ämne som det talas eller skrivs om 

antingen upprätthålls eller förändras (Bergström & Boréus, 2012). En diskurs påverkar den 

process som den finns inom (Bergström & Boréus, 2012). Begreppet kommer att användas som 

ett analysverktyg för att belysa och besvara studiens andra respektive tredje frågeställning. Mer 

konkret kommer begreppet användas för att analysera hur samhället talar och skriver om till 

exempel psykisk ohälsa för att också kunna uttala oss om hur detta påverkar ungdomar. 

Ytterligare ett konkret exempel på hur diskursbegreppet kommer att tillämpas är genom att 

beröra betygsdiskursen, det vill säga “ … föreställningar om betyg vilka manifesteras i texter 

och tal om betygen. Dessa språkliga utsagor kan analyseras i syfte att greppa den mening som 

tillskrivs en social företeelse som betyg” (Mickwitz, 2011, s. 40). Giota och Gustafsson (2016) 

framhäver att det finns forskning som påvisar att flickor generellt har högre betyg än pojkar 

vilket också diskuteras som en möjlig faktor till att flickor upplever förhöjd stress och psykisk 

ohälsa genom att sträva efter ett visst ideal-betyg. Därför kommer betygsdiskursen kunna visa 

på hur det i skolan och i samhället bland ungdomar talas om betyg och hur det påverkar dem.  

 

4.2 Kön som social konstruktion  

Social konstruktion är ett begrepp som innebär att individen ser, förväntar sig och förklarar 

något utefter det som denne redan tror sig veta. Individers föreställningar om ett fenomen 

återskapas genom att de i sociala sammanhang visar eller talar om sina föreställningar för 

varandra, vilket skapar gemensamma tolkningar om verkligheten. Vidare utgör dessa 

gemensamma tolkningar en mall och tankemönster för att förstå verkligheten, till exempel 

manligt och kvinnligt (Mattsson, 2015).  

 

Kön som social konstruktion utgår från genusvetenskaplig teori och forskning, där könet inte 

är biologiskt förknippat utan är konstruerat och förändringsbart utifrån kontexten (Mattsson, 

2015). Författaren nämner ett exempel på detta där kvinnor sminkar sig när de ska gå till affären 

eller arbetet eftersom att det förväntas av henne att bära smink just i det sammanhanget, till 

skillnad från hur det är när hon vistas i sitt hem. Vad gäller skillnaden mellan biologiskt kön 

och kön som konstruktion skrivs följande: “ ... maskulint och feminint är något som ligger i vår 

tolkning snarare än i mäns och kvinnors biologiska kroppar” (Mattsson, 2015, s. 48). På så sätt 

konstrueras kön enligt detta synsätt genom språk och handlingar. Ett konstruerande av kön som 

i sin tur kan vara styrt av de föreställningar, rådande normer och eller regler som existerar om 

kön (Mattsson, 2015). Begreppet kommer att användas för att analysera på vilka sätt 

dagstidningsartiklarna är med och skapar föreställningar om pojkar respektive flickors 

psykiska ohälsa. Begreppet ska därför användas som ett analysverktyg för att förstå och eller 

förklara varför könsskillnader kan tänkas uppstå i relation till psykisk ohälsa bland ungdomar.   

 

4.3 Stigma 

Begreppet stigma utvecklades av den kanadensiska professorn Erving Goffman. Stigma 

härstammar ursprungligen från grekiskan och ordet betecknar något ovanligt eller nedsättande 

hos en individ. Vidare förklarar stigma hur en egenskap som en individ har misskrediterar den 

individen. Goffman menar dock att en egenskap som misskrediterar en individ också kan vara 

något som är en bekräftelse inom en annan grupp. Därför är stigma något som inte rör 

egenskaper utan det är något som snarare skapas genom relationer (Goffman, 2014).  

 

Vidare finns det tre typer av stigman, där den första typen är det som kallas kroppsliga 

missbildningar (Goffman, 2014). Det andra stigmat är fläckar på den personliga karaktären 

vilket innefattar viljesvaghet, trosföreställningar som är strikta eller förrädiska samt hederlighet 
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som är bristande. Dessa egenskaper skapas genom individens förflutna, där några exempel är 

genom psykisk sjukdom, självmordsförsök och att ha tillbringat tid i fängelse (Goffman, 2014). 

Det tredje stigmat är det som Goffman kallar för tribala stigman vilket bland annat innefattar 

ras, nation och religion. Den sistnämnda typen av stigma är generationsbundna, det vill säga 

att samtliga i en familj drabbas av dessa stigman. Det som är gemensamt för dessa tre typer av 

stigman är att de alla har samma sociologiska drag, att en individ som har ett drag eller en 

egenskap får andra individer att vända sig bort från individen som är stigmatiserad. Detta 

medför att individen inte kan vara en del av det sociala samspelet eller gemenskapen. Individen 

har då ett stigma och avviker därmed från de normer och förväntningar som existerar i 

samhället, där de som inte avviker från förväntningarna och normerna ses som de normala 

(Goffman, 2014). I denna studie kommer begreppet stigma att användas som ett analysverktyg 

för att få en förståelse för hur det kan tänkas att det existerar ett stigma omkring att prata om 

och att ha psykisk ohälsa som ungdom. Ett exempel på ett avsett användningsområde är att 

genom tillämpning av begreppet få en förståelse för om, och i så fall varför det eventuellt kan 

föreligga könsskillnader gällande psykisk ohälsa bland ungdomar. 

 

4.4 Medikalisering 

Medikalisering kan förklaras vara ett begrepp som beskriver en process där ett icke medicinskt 

problem blir ett medicinskt problem och behandlas därefter som ett, vilket ofta är 

förekommande i anknytning till sjukdomar eller ohälsa (Conrad, 1992). Enligt Conrad (1992) 

finns det flera sätt att definiera och uppfatta vad denna process innebär. Ett sätt att se på denna 

process är att mer och mer av livet samt de vardagliga aktiviteterna har hamnat under en 

medicinsk domän, påverkan och övervakning (Conrad, 1992). En annan syn som finns på 

denna process är att beteenden ses som medicinska problem eller som en sjukdom och därmed 

behövs medicinsk personal för att behandla dessa beteenden (Conrad, 1992). Som det går att 

se finns det flera sätt att definiera processen av medikalisering. Det som de båda definitionerna 

har gemensamt är att problemet måste förflyttas och tillhöra den medicinska domänen för att 

det ska ses som en medikaliseringsprocess (Conrad, 1992).  

 

I denna studie kommer begreppet medikalisering att användas som ett analysverktyg för att 

försöka få en förståelse för hur problem som till exempel oro, stress och nedstämdhet är 

symptom som nuförtiden kopplas till, och framställs som psykisk ohälsa. Begreppet 

medikalisering kan tillämpas för att förklara hur detta kan tänkas vara en anledning till att 

psykisk ohälsa har ökat bland ungdomar, det vill säga att problem som tidigare sågs som 

vardagliga nu uppfattas vara psykisk ohälsa.  

 

5. Metod 

I avsnittet redogörs för studiens tillvägagångssätt; metodval, hur empiri och den tidigare 

forskningen har införskaffats samt den vetenskapsteori som studien inspireras av. 

 

5.1 Analysmetod - kvalitativ textanalys 

Hermeneutik är en vetenskapsteoretisk tradition som en kvalitativ textanalys är grundad på, där 

traditionen utgår från att läsa, tolka och skapa mening hos en specifik text (Widén, 2015). En 

kvalitativ textanalys är en kvalitativ metod som används när texter ska analyseras, till exempel 

för att försöka förstå hur frågor och samhällsfenomen framställs i media. Det är en metodansats 

som är lämplig när texter ska studeras, där texter kan vara allt från dagstidningar till skriftliga 

dokument. Texter är något som individer stöter på dagligen och som de måste förhålla sig till. 

Därmed påverkar texter hur individer handlar och tänker (Widén, 2015). En textanalys är som 

det framkommer i namnet avgränsad till att tolka och analysera olika former av skriftliga texter. 
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De texter som väljs ut till en studie beror på studiens problem, syfte och på det som efterfrågas 

i analysen eller frågeställningarna (Widén, 2015).  

 

Vid en kvalitativ textanalys finns det tre dimensioner som texter kan tolkas och analyseras 

genom. Den första dimensionen fokuserar på författarna av texterna och att analysera samt söka 

kunskap om vilka föreställningar och innebörder som författarna uttrycker eller förmedlar via 

sina texter. Den andra analysdimensionen tar fasta på textens innehåll och hur texterna är 

utformade för att analysera språket, grammatiken, det litterära och innehållet i texterna och 

dess innebörder (Widén, 2015). Analysen vid denna dimension kan till exempel fokusera på 

vilka begrepp och vilket språk som förekommer i texterna för att beskriva ett fenomen. Den 

tredje dimensionen handlar om att analysera och tolka vilken innebörd texten får utanför sitt 

sammanhang, exempelvis vilken påverkan texten får på samhället eller en viss målgrupp 

(Widén, 2015). Detta kan till exempel göras med syftet att skapa en förståelse för hur samhället 

är organiserat eller vilka politiska maktstrukturer som uttrycks genom olika texter. Genom 

denna dimension kan det i texter uttolkas olika samhällsstrukturer, som till exempel existerande 

samhällsnormer eller värderingar. För att komplettera analysen finns det också en fjärde 

dimension som kan tillämpas vid en kvalitativ textanalys, vilket är en dimension som kallas för 

en problematiserande dimension. Denna analysdimension används för att problematisera 

textanalysen vilket görs genom att tillämpa teoretiska perspektiv, där analysen då innefattar 

teoretiska analysfrågor (Widén, 2015). 

 

5.1.1 Analysdimensioner som studien tar fasta på 

En kvalitativ textanalys måste förklara och tydliggöra vilken eller vilka av ovanstående 

dimensioner som den fokuserar på i den analys som ska genomföras. Detta bör forskaren 

klargöra innan hen påbörjar sin analys då det tydliggör ens fokus vid inläsning av texter 

(Widén, 2015). Den andra dimensionen kommer att tillämpas i denna studie för att besvara det 

syfte som har formulerats, särskilt för att besvara studiens första respektive andra 

frågeställning. Den andra dimensionen fokuserar som det tidigare har nämnts på det språkliga 

innehållet och innebörden i texten, exempelvis vilka begrepp och vilken grammatik som 

används (Widén, 2015). Denna dimension kan ses som relevant för det syfte som har 

formulerats, det vill säga att studera hur dagstidningar beskriver psykisk ohälsa bland 

ungdomar. Dimensionen kan påvisa vilka begrepp som vanligen uttrycks för att beskriva 

psykisk ohälsa, och vidare analysera det innehåll som är framträdande i texterna. Exempel på 

en sådan analys kan vara att finna vissa mönster i vilka begrepp som förekommer vad gäller 

empirins beskrivningar av psykisk ohälsa bland ungdomar och utifrån ungdomars kön. Dessa 

beskrivningar kan sedan ligga till grund för att beröra studiens tredje frågeställning, det vill 

säga att analysera på vilka sätt dagstidningars beskrivningar kan tänkas påverka målgruppen 

eller det omgivande samhället. 

 

Utöver den andra dimensionen kommer också den tredje dimensionen att tillämpas i denna 

studie. Särskilt kan den tredje dimensionen anses vara relevant för att besvara den tredje 

frågeställning i och med att dimensionen har ett fokus på att analysera vilken innebörd texten 

får på en viss målgrupp och eller sammanhanget utanför texten (Widén, 2015). Denna 

dimension lämpar sig i denna studie eftersom att dagstidningsartiklar från DN och SvD 

kommer att tolkas och analyseras för att få en förståelse för hur dessa texter beskriver psykisk 

ohälsa bland ungdomar samt vilken påverkan det kan tänkas få på ungdomar. Ett möjligt sätt 

att analysera empirin med bakgrund i den tredje dimensionen är att använda diskursbegreppet 

för att beröra hur olika beskrivningar påverkar hur vi talar om psykisk ohälsa i samhället.   

 



 
 

18 
 

5.2 Redogörande för insamling av dagstidningsartiklar  

För att inte komplicera införskaffandet av empirin bör en tydlig designplan vara utformad 

(Hjerm, Lindgren & Nilsson, 2014). Således utgjordes denna plan av att bestämma vilken 

empiri, var och hur denna skulle införskaffas. Den empiri som har inhämtats är från de svenska 

dagstidningarna Dagens Nyheter (DN) och Svenska Dagbladet (SvD). Empirin införskaffades 

genom databasen Mediearkivet, vilket är en databas som också Hjerm et al. (2014) 

rekommenderar vid mediaforskning. Databasen finns via Örebro universitetsbiblioteks 

hemsida och inom ämnesområdet medie- och kommunikationsvetenskap. På Mediearkivet 

återfinns ett stort urval av svenska dagstidningar som är tillgängliga i fulltext från år 1990 till 

dagens datum. I enlighet med vad som avses att studeras användes sökfrasen följande sökfras 

i databasen Mediearkivet 16 och 17 april 2019: (“Psykisk ohälsa”) AND (Ungdomar*). Antalet 

träffar vid sökningen var totalt 4196 år 2018, varav 66 av dessa fanns i DN och SvD. Vidare 

var antalet träffar på DN 33. Likaså var antalet träffar också 33 på SvD. Av de totalt 66 

dagstidningsartiklarna från DN och SvD inkluderades 31 av dessa i föreliggande studie, med 

grund i att de var relevanta utifrån det syfte som formulerades. De dagstidningsartiklar som 

inte var relevanta utifrån det syfte som formulerades exkluderades därmed. Se vidare bilaga 2 

för sammanfattad information om sökprocessen.  

 

5.2.1 Avgränsningar  

Enligt Widén (2015) kan en text ha olika karaktär, antingen en skriftlig text eller både talat och 

skriftligt språk. En skriftlig text är en text som är skapad, skriven och sammanställd av en eller 

flera individer. Vid val av text som ska analyseras i en studie bör texten väljas utifrån studiens 

syfte och problemområde. Denna studie har avgränsat sig till skriftliga texter, i detta fall att 

analysera dagstidningsartiklar från DN (tryckt press) och SvD (webb-artiklar). SvD hade inte 

några tryckta tidningsartiklar inom det valda problemområdet, varför webb-artiklar är de som 

inkluderats. Eftersom att webb-artiklar från tidningen DN kräver prenumeration valdes tryckt 

press från DN att inkluderas. En sådan prenumeration hade vi inte tillgång till och därför är 

alltså empirin från DN tryckta dagstidningsartiklar. Gällande årtal avgränsades studien till att 

endast inkludera dagstidningsartiklar från DN och SvD som var publicerade under året 2018. 

Denna avgränsning valdes för att avgränsa antalet artiklar, dels för att det finns mycket skrivet 

om psykisk ohälsa bland ungdomar men också för att det finns en tidsaspekt att ta hänsyn till 

vid denna studie. Ytterligare en avgränsning var att dagstidningsartiklarna skulle fokusera på 

ungdomar som målgrupp i texten och behandla psykisk ohälsa.  Vissa plattformar och 

dagstidningar har också exkluderats till följd av tidsbegränsning och studiens omfattning. 

 

5.2.2 Bearbetning av empiri 

Det första steget efter att ha samlat in empiri utgår enligt Hjerm et al. (2014) från att framställa 

innehållet på ett ordnat sätt för att kunna konkretisera och reducera dess innehåll till teman. 

Detta utgör en grund för att kunna uttala sig om empirins innebörd (Hjerm et al., 2014). I 

föreliggande studie har empiri i form av dagstidningsartiklar införskaffats. Samtliga 66 artiklar 

från DN och SvD har lästs igenom och där 31 av dessa har inkluderats med grund i att de är 

relevanta för studiens syfte. Därefter har de inkluderade artiklarna kategoriserats och resulterat 

i framträdande teman som identifierades i dagstidningsartiklarna. Följande teman är de som 

skapades genom denna process: psykisk ohälsa ökar, skola, föräldrar samt flickors psykiska 

ohälsa. Utifrån den tematisering som har genomförts har flertalet underrubriker skapats för att 

framställa innehållet i respektive tema på ett ordnat sätt. Temat skola har till exempel brutits 

ned till flera underrubriker, däribland den svenska skolan då flera dagstidningsartiklar inom 

ramen för temat har berört den svenska skolan. Av de dagstidningsartiklar som har lästs igenom 

finns tre artikeltyper: nyhets-, debatt- och journalistikartiklar. I vår kategorisering av 

artikeltyper är journalistikartiklar när journalisten själv har varit ute och inhämtat samt 
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sammanställt sitt material i en artikel. Nyhetsartiklar är de där journalisten refererar till nyheter 

till exempel från en myndighet som Socialstyrelsen. Se bilaga 3, 4, 5 och 6 för sammanfattad 

information i tabeller om hur kategorisering av dagstidningsartiklar har resulterat i teman. I 

dessa bilagor återfinns också kopplingen mellan respektive dagstidningsartikel och dess 

referens vilka kommer att användas i resultat- och analysavsnittet. Nedanstående bild påvisar 

ett förtydligande av processen från insamling av empiri till tematisering samt skapandet av 

underrubriker vid kommande analys.  

 

Bild 1. Sammanfattad information om insamling av empiri, tematisering och 

rubricering 

 

 
 

5.3 Redogörande för insamling av tidigare forskning 

Sökningen av tidigare forskning genomfördes 9 april 2019. För att genomföra sökningen av 

tidigare forskning användes relevanta sökord som har anknytning till det valda problemområdet 

som studien avser att undersöka. Sökorden översattes till engelska för att bredda sökandet av 

artiklar. De avgränsningar som gjordes vid införskaffandet av den tidigare forskningen var att 

artiklarna skulle vara referee granskade (peer reviewed). För att möjliggöra för den tidigare 

forskningens anknytning till studiens problemområde har fyra databaser använts via Örebro 

universitetsbibliotek, där samtliga är kopplade till socialt arbete. Dessutom har olika 

sökstrategier tillämpats, i synnerhet Boolesk sökning, det vill säga användandet av AND, OR 

och NOT i syfte att vidga och avgränsa sökningarna (Booth, Sutton & Papaioannou, 2016). De 

fyra databaser som användes för sökningen av den tidigare forskningen var Swepub, 

PsycINFO, Sociological Abstracts och Communication & Mass Media Complete (CMMC). 

För att vara konsekventa i sökningen av artiklar användes liknande sökfraser inom databaserna 

men där fraserna har modifierats något beroende på databas. Detta då sökningar i databaser 

också fungerar olika och därför är viktigt att anpassa sökningarna vid behov efter de databaser 

som forskaren väljer att använda sig av (Booth et al., 2016). Booth et al. (2016) skriver att 

kriterier för exklusion föredragsvis kan utgå från studiens design, varför de artiklar som inte 

var relevanta för studiens design och syfte exkluderades. Se vidare bilaga 1 för sammanfattad 

information om de sökningar som har genomförts. 
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5.4 Vetenskapsteoretisk inspiration - den hermeneutiska traditionen 

Den hermeneutiska traditionen avser att tolka specifika texter och således skapa mening hos 

texten (Andersson, 2014; Widén, 2015). Vidare beskrivs texter av Andersson (2014) som något 

förmedlande och betydande men där dess innebörd inte är observerbart. Textens betydelse 

kommer istället till liv när läsaren tolkar dess innehåll. Bibeln tas upp som exempel av 

Andersson (2014) där flera har läst samma bok med tillhörande innehåll men ändå tolkar dess 

innehåll på olika sätt. På så sätt blir också betydelsen i den olika för olika individer. En 

avgörande faktor till varför individer ser något på diverse sätt är hens förförståelse. 

Förförståelse är ett centralt begrepp inom denna tradition som belyser det faktum att individers 

tolkningar aldrig kan vara förutsättningslösa eftersom att de ser något beroende utifrån hens 

livsvärld och tidigare erfarenheter (Ödman, 2017). När sen förförståelsen och ens tidigare 

erfarenheter inte räcker till för att förstå någonting tolkar individen det hen möter för att förstå 

det (Ödman, 2017).  

 

Den hermeneutiska traditionen utgår från att det inte kan existera några generella lagar eftersom 

att tidsepoker, samhällen och kulturer är föränderliga och därför särskiljande från varandra. 

Därmed menar en hermeneutiker att sanningar om någonting är relativa och att detta någonting 

bör förstås utifrån den kontext i vilken den eller det befinner sig inom (Andersson, 2014). 

Tolkning av nuvarande verklighet är också det sätt som den hermeneutiska traditionen antar 

som kunskapsform. När individen genom tolkning har förstått något utifrån den rådande 

kontexten sker en förändring i nya tankeperspektiv hos individen (Ödman, 2017). När 

individen har förstått delarna av något vidgas hens förståelse av helheten. Vidare medför 

förståelsen av helheten nya sätt att tolka och förstå delarna av något (Andersson, 2014). Detta 

kallas den hermeneutiska cirkeln, som alltså belyser den ständiga relationen mellan att förstå 

del och helhet och vice versa. Sammantaget inspireras föreliggande studie således av denna 

vetenskapsteoretiska tradition då studien i första hand ämnar att tolka och skapa en förståelse 

eller mening hos texter. I studien handlar det alltså om hur dagstidningar genom sina texter 

belyser psykisk ohälsa och vad dessa beskrivningar skapar för mening för såväl dess ungdomar 

som för det omgivande samhället. 

 

5.4.1 Redogörelse av förförståelse 

Som ovan nämnt är våra tolkningar av verkligheten aldrig förutsättningslösa utan våra 

tolkningar beror av vad vi har varit med om tidigare i livet (Ödman, 2017). Det är sådant som 

vi kort vill medvetandegöra i föreliggande avsnitt. Vi har till exempel en föreställning om att 

psykisk ohälsa oftare förekommer bland flickor än vad det gör hos pojkar. Möjligtvis är denna 

föreställning påverkad av erfarenheter av till exempel sociala medier där psykisk ohälsa kan 

ses mer framträdande bland flickor. Vår föreställning om att flickor oftare vågar eller 

accepteras att prata om sitt psykiska mående kan också bero på att vi har erfarenheter av att det 

kan vara svårt som pojke att prata om sitt psykiska mående med andra i sin närhet. På så sätt 

kan vår förförståelse ha påverkat oss att formulera en frågeställning om kön. Vidare har vi 

erfarenheter av att i vissa fall ha påverkats av vad dagstidningar beskriver, varför vi tänkbart 

har en förförståelse om att ungdomar kan komma att påverkas av dagstidningarnas 

beskrivningar av psykisk ohälsa hos ungdomar.  

 

5.5 Validitet och reliabilitet 

Validitet och reliabilitet är begrepp som främst används inom kvantitativa metoder, men de kan 

också användas inom kvalitativa metoder. Validitet avser i vilken utsträckning en studie eller 

en metod undersöker det som den påstår att den undersöker eller mäter (Kvale & Brinkmann, 

2014; Thornberg & Fejes, 2015). Som ett sätt att tydliggöra för oss själva och läsaren har 



 
 

21 
 

framstående begrepp i frågeställningarna brutits ned och definierats. Detta för att det ska vara 

möjligt att undersöka det som vi avser att undersöka. De teoretiska begrepp som ligger till 

grund för analysen har utgått från studiens frågeställningar och våra empiriska fynd, varför 

dessa också är enhetliga med vad som avses undersökas. Studiens teoretiska ram valdes ut efter 

att empirin i studien införskaffats, för att tillförsäkra oss om att de teoretiska begreppen skulle 

vara en grund till att också kunna besvara det formulerade syftet med tillhörande 

frågeställningar.  

 

Reliabilitet avser om forskningsresultaten är tillförlitliga, det vill säga att resultatet kan bli 

detsamma vid en annan tidpunkt och av en annan forskare (Kvale & Brinkmann, 2014). Det 

som kan sägas utifrån detta är att vi genom att utförligt förmedla hur och vad för empiri vi har 

införskaffat, till exempel i form av tabeller och grafisk bild, menar att empirin såväl som den 

tidigare forskningen kan bli densamma vid en annan tidpunkt och av en annan forskare. Vi har 

dessutom i studien tydligt beskrivit sökprocessen med ord och varit tydliga med vilka sökfraser 

som används, antal träffar et cetera. Vi har också varit tydliga med att förklara varför viss 

empiri har exkluderats.  

 

6. Etik 

Inom samhällsvetenskaplig forskning finns det fyra generella etiska krav som forskare bör ta 

hänsyn till. Det första etiska kravet är informerat samtycke, det vill säga att forskaren bör 

informera deltagarna i studien om syftet med studien, om det finns några risker samt att 

deltagarna i studien deltar frivilligt och har rätt att avbryta sin medverkan när som helst (Kvale 

& Brinkmann, 2014). Konfidentialitet är ytterligare ett av de etiska kraven, som syftar på både 

på hur den empiri som samlas in ska förvaras men också hur den får användas. Det är centralt 

inom detta etiska krav att empiri som är av privat karaktär förvaras på ett sådant sätt att den 

inte avslöjas för andra (Kvale & Brinkmann, 2014). Det tredje etiska kravet avser 

konsekvenser, vilket är ett krav som innebär att forskaren ska bedöma både negativa och 

positiva konsekvenser som kan tillkomma för deltagaren (Kvale & Brinkmann, 2014). Det 

fjärde kravet är forskarens egen roll, vilket fokuserar på att forskaren genom att vara ansvarig 

för etiska beslut som tas under arbetsprocessen också är ansvarig för den vetenskapliga 

kvaliteten och hållbarheten i studien. Detta innebär att forskaren måste balansera det 

vetenskapliga intresset med de etiska riktlinjer som existerar (Kvale & Brinkmann, 2014). När 

det gäller vår studie kommer dessa krav dock inte vara centrala med grund i att denna studie 

inte kommer att använda ett empiriskt underlag i form av människor. Således innebär det att 

kraven i synnerhet gällande informerat samtycke och konfidentialitet inte är relevanta i denna 

studie. På så vis utgör den kommande etiska diskussionen snarare andra områden än de som 

just nämnts.  

 

När forskning bedrivs bör forskaren generellt ta hänsyn till det som kallas för oredlighet i 

forskning, vilket innebär att fuska eller att avsiktligt förvränga forskningsprocessen, 

exempelvis att fabricera eller förfalska data (CODEX, 2019). Det innefattar även att det är 

oredligt att stjäla eller plagiera data, så som att stjäla hypoteser eller metoder från andra studier 

utan att ange originalkällan. I denna princip ingår också att förvränga forskningsresultatet, till 

exempel att avsiktligt använda metoder felaktigt. Det täcker även ohederlig inkludering och 

exkludering av data samt att analysera data på ett sådant sätt att genomförd analys förvränger 

tolkningar (CODEX, 2019). I enlighet med CODEX (2019) är det således ohederligt utifall en 

studie faller inom någon av dessa områden som har nämnts. När det gäller ohederlighet i 

forskning är detta något som behöver beaktas och som genomgående har tagits i beaktande i 

denna studie. Då studien inspireras av hermeneutiken och att tolka texter har det varit av vikt 

att analysera empirin på ett neutralt sätt. Konkret har vi till exempel strävat efter att inte 
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förvränga våra tolkningar på ett sådant sätt att studiens slutsatser skrivs ut så som vi önskar. Å 

andra sidan har varje individ en förförståelse av någonting där också en individs tolkning aldrig 

är förutsättningslös. Detta då individer bär med sig olika erfarenheter som påverkar hur hen 

tolkar något (Ödman, 2017). Det faktum att våra tolkningar beror på våra egna erfarenheter och 

vår livsvärld är något som vi i denna studie har försökt medvetandegöra för oss själva genom 

att aktivt samtala och diskutera om empirins innehåll. Detta för att inte förvränga våra 

tolkningar på något sätt.  

 

Dagstidningar är enligt Hjerm et al. (2014) offentligt material, det vill säga att en tidningsartikel 

är fri att använda, såvida det inte är lösenordskyddat. Däremot poängterar författarna att det är 

viktigt att vara medveten om och att aktivt reflektera eller tänka omkring dessa aspekter i en 

studie. Detta för att ingen ska komma till skada. Vi har således reflekterat över att dagstidningar 

är ett offentligt material och framställt vår empiri på ett medvetet sätt för att upphovsmannen 

inte ska komma till någon form av skada. Vidare har vi inte förvrängt vad respektive artikel 

skriver och vad den eventuellt syftar till att förmedla. Istället har vi strävat efter att vara neutrala 

i våra beskrivningar och tolkningar av dagstidningsartiklarnas innehåll, till exempel genom 

användning av citat. Till sist, vad gäller våra etiska reflektioner, menar Bolander och Fejes 

(2015) att forskaren aldrig är fri från att vara medproducent till diskursen. Det kan tänkas att 

vår studie påverkar de som läser vår studie på samma sätt som empirins beskrivningar av 

psykisk ohälsa bland ungdomar påverkar de som läser dessa artiklar. På så sätt är det utifrån 

Bolander och Fejes (2015) möjligt att diskursen om psykisk ohälsa reproduceras genom att vi 

också nämner diskursen och hur det talas om fenomenet på ett särskilt sätt. Vi är medvetna om 

denna etiska aspekt, men anser att det är viktigt att belysa diskursen om psykisk ohälsa för att 

synliggöra hur ungdomar kan påverkas av de offentliga bilder som möjligen existerar i 

dagstidningar.     

 

7. Resultat och analys  
Under kommande rubriker redogörs för studiens resultat, som analyseras med utgångspunkt i 

det teoretiska ramverk som tidigare beskrivits.  

 

7.1 Tema: Psykisk ohälsa ökar 

Av de 31 dagstidningsartiklar som har inkluderats, utifrån att de är relevanta för studiens syfte, 

berör 14 av dessa att psykisk ohälsa är ett ökande fenomen bland ungdomar. Därmed har denna 

andel dagstidningsartiklar utgjort detta tema. Det är sådant som behandlas här för att belysa 

innehållet respektive språket i dagstidningsartiklarnas texter och hur dessa beskrivningar kan 

tänkas påverka målgruppen samt det omgivande samhället. Artiklarna består av nyhetsartiklar, 

debattartiklar och journalistikartiklar. 

 

7.1.1 Att få prata om känslorna  

I både DN (1:9) och DN (1:11) framgår det att psykisk ohälsa ökar bland barn och unga. I den 

första av dessa två artiklar skrivs det att:  “Det kanske hade varit bra att få prata om känslorna 

… ” (DN 1:9). I DN (1:11) framgår det att “Förhoppningen är att föreställningen kan bidra till 

att fler vågar bryta stigmat omkring psykisk ohälsa och prata om hur de mår och varför de mår 

som de gör”. Gemensamt för de två ovannämnda journalistartiklarna är att de beskriver att unga 

idag inte pratar om sina känslor och om sitt psykiska mående. Den ena artikeln berör detta 

utifrån Barnens rätt i samhället (BRIS) och den andra utifrån en musikal, som båda syftar till 

att få fler unga att tala om fenomenet. Därutöver skrivs i en nyhetsartikel att ungdomar idag “ 

... ställer högre krav också på att man ska må bra även psykiskt” (SvD 1:3).  
 



 
 

23 
 

En diskurs innebär enligt Bergström och Boréus (2012) hur det talas och skrivs om någonting, 

där diskursen också bildar någon form av social situation. Utifrån ovanstående artiklarnas 

innehåll kan det tänkas att det har bildats någon form av social situation bland 

ungdomar.  Denna sociala situation innefattar hur ungdomar talar och skriver om psykisk 

ohälsa med andra ungdomar eller andra individer. I detta fall kan det ses som att diskursen och 

den tillhörande sociala situationen innefattar att ungdomar inte talar om sin psykiska hälsa eller 

ohälsa. Denna situation skulle vidare kunna förstås utifrån det som skrivs om att ungdomar 

ställer högre krav på sig själv att må bra psykiskt (SvD 1:3). Om ungdomar skulle tala om för 

andra individer om sitt psykiska mående är det tänkbart att de då skulle röra sig utanför 

diskursen och därför ses som avvikande. Det skulle också kunna vara präglat av att de inte vill 

visa utåt att de mår dåligt. I SvD (2018 1:3) beskrivs också att det har uppstått en “ökad 

acceptans för att uttrycka att man mår dåligt psykiskt”. Möjligtvis är därför den sociala 

situationen runt diskursen om psykisk ohälsa under förändring.  

 

7.1.2 Ett medicinskt problem  

I en dagstidningsartikel beskrivs det att “ ... allt fler barn och unga lider av psykisk ohälsa” (DN 

1:1). I samma artikel beskrivs det att detta kan vara en orsak till den tredubbling av 

antidepressiva läkemedel som har skett det senaste decenniet. Denna nyhetsartikel framhäver 

också att en mer utbredd medvetenhet omkring psykisk ohälsa kan vara en del i att 

diagnostisering av depression ökar. I SvD (1:2) framgår det att lugnande- och ångestdämpande 

medicinering bland unga i åldrarna 10 till 19 har fördubblats de senaste elva åren. Orsaken till 

denna ökning nämns som snarlik den tidigare, det vill säga att medvetenhet omkring psykisk 

ohälsa ökar. Salmi säger att “Ungdomar i dag är kanske mer benägna att prata om problem, det 

vill säga att det fanns ett mörkertal tidigare som man nu upptäcker” (SvD 1:2). Genom dessa 

två nyhetsartiklar kan det i dess innehåll uttolkas att psykisk ohälsa medvetandegörs i 

nuvarande kontext på ett annat sätt än vad det gjordes tidigare.  

 

Att prata om problem verkar bli allt mer vanligt och accepterat vilket gör att fler ungdomar 

söker hjälp för att behandla det som hen upplever som problematiskt. På så sätt kan fenomenet 

ses ha medikaliserats, det vill säga att en process har skett där psykisk ohälsa numera behandlas 

som ett medicinskt problem (Conrad, 1992). Den medicinska behandlingen var inte alls lika 

förekommande för tio år sedan (DN 1:1; SvD 1:2). Denna medikaliseringsprocess kan bero på 

att psykisk ohälsa inte talades om i samma utsträckning förr som det gör idag. Med bakgrund i 

att fler ungdomar är benägna att tala om sina problem skulle det kunna förklara varför ett 

möjligt mörkertal som tidigare funnits, nu uppmärksammas. Det skulle också kunna förklara 

att medicinsk behandling inte var lika vanligt då som nu, i och med att psykisk ohälsa förr inte 

sågs som ett problem/medicinskt problem.  

 

I och med att dagstidningarna beskriver psykisk ohälsa bland ungdomar som ett problem som 

allt mer behandlas medicinskt har dagstidningarna möjligen också bidragit till att medikalisera 

diskursen om psykisk ohälsa, det vill säga hur det talas och skrivs om ett fenomen (Bergström 

& Boréus, 2012). Genom detta kan ungdomar och eller samhället påverkas på ett sådant sätt 

att dessa numera också talar om psykisk ohälsa som ett medicinskt problem. När 

dagstidningarna ger en offentlig bild av att psykisk ohälsa är ett medicinskt problem skulle det 

möjligtvis kunna påverka ungdomar på så sätt att fler ungdomar också vänder sig till vården 

för att få hjälp.  

 

7.1.3 Resurser inom vården 

Fler än någonsin inom målgruppen barn och unga lider av psykisk ohälsa och under det senaste 

decenniet uppgår denna ökning till 100 procent bland 10 till 17-åringar (SvD 1:4; SvD 1:6; 



 
 

24 
 

SvD 1:12; DN 1:14). Törnkvist ställer sig frågan: “Varför kan inte vården hjälpa vissa 

ungdomar?” (SvD 1:4). Nyheter framkommer i SvD (2018 1:4) om att symptomen ibland är så 

pass besvärliga att kognitiv beteendeterapi (KBT) inte är möjlig att ta sig igenom. För att råda 

bot på detta sker i nuläget forskningsprojekt i Sverige som studerar behandlingsmetoder för att 

kunna förebygga den ökande psykiska ohälsan bland ungdomar. Den ökande psykiska ohälsan 

beskrivs i DN (2018, 18 maj) som den snabbast växande folksjukdomen. Köerna till barn- och 

ungdomspsykiatrin (BUP) har också ökat de senaste åren (DN 1:5; SvD 1:12). I SvD (1:6) 

skrivs: “Vården behöver utformas utifrån barns och ungas behov och ta höjd för den stora 

ohälsa vi vet finns”. Socialdemokraterna lovade till exempel inför det val som hölls 2018 att 

stärka BUP om de vann valet, i syfte att förkorta dessa köer (DN 1:5). Cervin säger i SvD (1:7) 

att de primära satsningar som görs i synnerhet är riktade mot vården men debatterar om att 

psykisk ohälsa är så pass komplext att det behöver satsas på olika håll. Cervin skriver:  

 
Psykiska problem hanteras idag som om de vore kroppsliga sjukdomar. De ska diagnostiseras, 

behandlas och sedan vara över. Men så fungerar inte psykiska problem. De kommer i perioder, 

skiftar form. Är borta ett tag, för att sedan slå till med full kraft. Behov hos en drabbad ung 

människa kan därför se väldigt olika ut (SvD 1:7). 
 

Därför menar debattören också att kunskap om psykisk ohälsa och vården är bristande, vilket 

är anledningen till att detta behöver ses över från grunden. Det ställs således inte enbart krav 

av ungdomar själva på att de ska må bra eller att det ska vara perfekt, som det framgår i DN 

(1:14). Det kan på så vis ses att det i samhället ställts krav på att vården ska fungera och klara 

av att ta emot de patienter som är i behov av hjälp. Utifrån dagstidningsartiklarnas innehåll, 

däribland om ökade köer till BUP, kan det tänkas att vården inte har hunnit med i den ökning 

av ohälsa som har skett. Detta kan tänkas ha lett till att den medicinska behandlingen har 

uppkommit och ökat som en följd av att vården inte har hunnit med eller haft tillräckliga 

resurser, så som psykologer, för att möta de behov som har uppstått. På så sätt skulle detta 

kunna förklara att medicinering som behandling har erbjudits ungdomar i första hand, det vill 

säga att en medikaliseringsprocess har skett, alltså att psykisk ohälsa har kommit att behandlas 

som ett medicinskt problem (Conrad, 1992).  

 

7.1.4 Psykisk ohälsa i utsatta områden  

I en artikel från DN (1:8) ges det nyheter om att det riktas stark kritik från politiker gentemot 

den situation som nu råder där barn i fattiga förorter har sämre möjlighet att få vård för sin 

psykiska ohälsa. Med hänvisning till forskning säger Nordling (Miljöpartiet, MP) i samma 

artikel att barn i de områden som är mest utsatta oftare drabbas av psykisk ohälsa. I Stockholm 

startades första linjen år 2014, vilket är “tidiga insatser mot psykisk ohälsa hos barn och unga 

på barn- och ungdomsmedicinska mottagningar och husläkarmottagningar” (DN 1:10). I DN 

(1:10) framgår det att barn och unga får kontakt med första linjens insatser i mindre omfattning 

ju fler familjer det bor i ett särskilt område som är utrikesfödda och eller arbetslösa. Det finns 

lika många mottagningar men det är mindre förekommande att unga vänder sig dit i sådana 

områden som har nämnts (DN 1:10). En nyhetsartikel visar att självmord bland unga är mer 

förekommande bland ensamkommande i jämförelse med svenskfödda (SvD 1:13). 

Anledningar till att målgruppen oftare begår självmord beskrivs bland annat vara att de saknar 

familjen och är ensamma. Dessutom har många av dessa haft en otrygg uppväxt eller har 

erfarenheter av barnarbete (SvD 1:13).  

 

Stigma är något som individen får genom relationella sammanhang där individen i ett visst 

sammanhang kan tillskrivas misskrediterande egenskaper. Ett tribalt stigma är en typ av stigma 

som individen får utifrån hens ras, kultur och religion. Att vara stigmatiserad innebär i sin tur 
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att individen är avvikande från de normer eller förväntningar som existerar i samhället 

(Goffman, 2014). När en individ behöver fly sitt land lämnar hen sitt förflutna, åtminstone 

geografiskt, och blir påmind om detta vid sin ankomst till Sverige. Detta skulle kunna vara en 

del av den ensamkommandes förflutna som i Sverige blir en misskrediterande egenskap och 

vidare ett tribalt stigma. Det medför att individen ses som avvikande i det svenska samhället. 

När dessa artiklar också beskriver att barn i fattiga förorter har sämre möjligheter till psykiatrisk 

vård och att ensamkommande unga oftare begår självmord kan det vara en del i att vissa blir 

stigmatiserade. Exempel på sådana grupper som tänkas bli stigmatiserade är ensamkommande, 

utlandsfödda eller individer inom ett specifikt område, till exempel i Rinkeby-Kista som nämns 

som ett utsatt område (DN 1:10; DN 1:8). Ett sådant stigma skulle kunna vara en riskfaktor till 

att ungdomar inom dessa grupper utvecklar psykisk ohälsa eftersom att individen ses och 

känner sig som avvikande i förhållande till det omgivande samhället.  

 

7.2 Tema: Skola 

Skolan är ytterligare ett centralt tema som har skapats utifrån de insamlade empirin. För att 

exemplifiera detta fokuserar några av dem på det nuvarande betygssystemet och dess koppling 

till psykisk ohälsa. Andra artiklar fokuserar på de brister som existerar inom skolan generellt. 

Av de 31 artiklar som valdes ut till studien som relevanta för studiens syfte, berör sju av dessa 

skolan på olika sätt. Dessa sju artiklar består främst av nyhetsartiklar och debattartiklar, men 

där det också finns en journalistikartikel. Under detta tema kommer fokus att vara på att få en 

förståelse för hur DN och SvD:s beskrivningar av skolan kan tänkas komma att påverka 

ungdomar och deras psykiska hälsa.  

 

7.2.1 Den svenska skolan 

Skolan lyfts fram i både DN och SvD som en central och bidragande faktor till den psykiska 

ohälsan som ungdomar upplever. Det beskrivs bland annat i en nyhetsartikel att de flesta 

ungdomar möter psykisk ohälsa för första gången under gymnasietiden (SvD 1:19). Hellström 

debatterar i SvD (1:21) att: “Det är inte minst tydligt i skolan, där i dag dubbelt så många barn 

lider av psykisk ohälsa som för tio år sedan”. Det skrivs i samma debattartikel att skolan är en 

miljö där eleverna förväntas ta ett ökat ansvar för det egna lärandet. Detta kan enligt Hellström 

vara en riskfaktor för att eleverna ska uppleva en förhöjd stressnivå. För att bemöta den ökande 

psykiska ohälsan bland ungdomar måste strukturella problem som skapar osäkerhet i skolan 

förändras. Dessutom måste de mekanismer som skapar problemet förstås redan från början 

(SvD 1:21). 

 

Det framkommer även i en nyhetsartikel från SvD att den svenska skolan idag brister på flera 

sätt, vilket beskrivs som en orsak till varför den psykiska ohälsan ökar bland ungdomar. Bland 

annat nämns det att den bristande skolan leder till sämre skolprestationer som i sin tur är kopplat 

till en sämre psykisk hälsa bland ungdomar (SvD 1:17). Enligt en debattartikel från SvD 

framkommer det att brister i skolan kan leda till att tusentals dagligen blir frånvarande från 

skolan (SvD, 1:15). Detta kan enligt debattartikeln leda till att de blir så kallade hemmasittare, 

vilket ses som en riskfaktor till att ungdomar utvecklar psykisk ohälsa. Hemmasittande nämns 

därutöver som en risk för att den psykiska ohälsan blir livslång. Samtidigt beskrivs skolan som 

en central plats för ungdomar för att de ska må bra och för att de ska utvecklas hälsosamt (SvD 

1:15). Det poängteras att skolan behöver arbeta med förebyggande arbete gentemot 

hemmasittande för att alla individer ska kunna hitta tillbaka till skolan. 

 

Som det går att utläsa utifrån ovanstående artiklar beskrivs skolan som en miljö som i och med 

vissa brister påverkar ungdomars psykiska hälsa negativt, till exempel att skolan bidrar till 

problem så som stress eller frånvaro. Utifrån dessa beskrivningarna av skolan som en 
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påverkande faktor till den psykiska ohälsan bland ungdomar kan det ses att de sätt som detta 

framhävs också påverkar hur det i samhället talas om skolan och vilken påverkan som skolan 

har på ungdomars psykiska hälsa. Diskurs är som tidigare nämnts något som skapas genom hur 

det talas och skrivs om ett fenomen där diskursen skapar sociala situationer (Bergström & 

Boréus, 2012). Därmed skulle det kunna tolkas att artiklarna från dagstidningarna är med och 

skapar en diskurs om den svenska skolan. Dagstidningarna skapar således en diskurs och ett 

sätt att tala om skolan som en plats som skapar och eller utvecklar psykisk ohälsa bland 

ungdomar. Detta då skolan beskrivs vara bristande, att skolan skapar stress, att många är 

frånvarande och att det är dubbelt så många ungdomar som för tio år sedan som lider av psykisk 

ohälsa i skolan. På så sätt kan dessa beskrivningar komma att påverka gruppen ungdomar 

genom att det ur dagstidningarna möjligen skapas en social situation om hur de ser på skolan 

respektive samtalar eller skriver om den. Därutöver blir detta också bidragande till 

målgruppens förväntningar av skolan.  

 

7.2.2 Betygssystemet 

Utöver ovanstående beskrivningar av skolan lyfts även det nuvarande betygssystemet fram som 

en påverkande faktor i relation till ungdomars psykiska hälsa. I en debattartikel från DN (1:16) 

beskrivs det nuvarande betygssystemet som att det är ett dåligt fungerande system eftersom det 

bedömer elevernas betyg utifrån deras sämsta prestationer. Systemet beskrivs som att det är ett 

diffust system som utgår ifrån lärarens bedömningar. Åberg skriver följande:  

 
En elev som exempelvis i svenska har höga resultat på läsförståelse, hörförståelse och att skriva, 

men som har problem med muntlig framställning och inte klarar genomföra detta får ett F i 

betyg. Det spelar alltså egentligen ingen roll vad eleven presterar i de övriga delarna så länge 

den har problem med ett område. Rent krasst skulle denna elev inte behöva gå på 

svensklektionerna alls då hen ändå inte kommer att få betyg (DN 1:16).  

 

Debattartikeln framhäver att betygsystemet också kan vara negativt för eleverna i och med 

vetskapen om att deras sämsta betyg kommer att vara det viktigaste, vilket kan orsaka stress 

och psykisk ohälsa. I en nyhetsartikel från DN (1:20) framgår det att skolministern Ekström 

vill utreda det nuvarande betygssystemet. Ekström syftar på det system som innefattar 

kursbetyg och vill eventuellt återinföra ämnesbetyg igen. Detta då denne tror att den skadliga 

stressen och pressen som elever upplever i skolan idag kan minska genom en förändring av 

betygssystemet. Ekström säger i samma nyhetsartikel:  

 
Vi kan inte ha en gymnasieskola där drygt en fjärdedel av eleverna slås ut och många känner 

så stor press så tidigt att de riskerar så väl sin psykiska hälsa som att helt enkelt tappa sugen. 

Ett dåligt kursbetyg i ett tidigt skede kan få orimliga konsekvenser (DN 1:20). 
 

Utifrån ovanstående två artiklar kan det ses att det nuvarande betygssystemet beskrivs vara en 

bidragande orsak till psykisk ohälsa bland ungdomar. Detta då systemet beskrivs i relation till 

skadlig stress, press och psykisk ohälsa samt att lärarna bedömer elevers betyg utifrån deras 

sämsta prestationer (DN 1:16). Som ett komplement till detta beskrivs att läraren “ … 

analyserar och värderar alltså med vilken kvalitet eleven har visat sitt kunnande i förhållande 

till olika delar av kunskapskraven och tar ställning till vilket betygssteg det indikerar” 

(Skolverket, 2019). Betygsdiskursen är enligt Mickwitz (2011) hur texter eller tal om betyg 

utgör föreställningar om betyg. Med bakgrund i detta kan det tolkas att det nuvarande 

betygssystemet bidrar till en betygshets bland ungdomar i skolan till följd av att kursbetyget 

bedöms utifrån elevens prestationer i samtliga delar inom ett visst område. Detta kan tänkas 

leda till att elever i vissa delar försöker prestera på ett sådant sätt som hen egentligen inte förmår 
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att klara av. Således kan det vara så att det skapas någon form av betygshets som kan leda till 

en förhöjd stress eller press och på sikt till psykisk ohälsa.  

 

7.2.3 Kunskap om psykisk ohälsa 

I en debattartikel från DN (1:19) beskrivs skolan vara en miljö där ungdomar vistas under flera 

år men trots det ges inte en enda lektion om psykiska ohälsa även om det är Sveriges vanligaste 

hälsoproblem. Genom att skolan skulle undervisa om detta debatteras det att problemet skulle 

minska och tabut omkring att prata om psykiska ohälsa likaså. Detta då fler skulle våga söka 

stöd och ta till sig kunskap för vart de som elever kan vända sig (DN 1:19). I en nyhetsartikel 

(SvD 1:18) beskrivs det att den nuvarande ‘psykvården’ inte är tillräcklig. För att förbättra den 

psykiska hälsan bland ungdomar har målgruppen tillfrågats om vad de anser vara viktigt för att 

bemöta problemet. Ungdomars egna förslag innefattar alltifrån samtal med elevhälsan till fler 

fältassistenter och fritidsgårdar som erbjuder stödsamtal. I samma artikel framkommer det 

också att ungdomar vill ha kontinuerliga samtal med elevhälsan (SvD 1:18). Detta då ungdomar 

stöter på psykisk ohälsa första gången under gymnasiet. Därför är det viktigt att elevhälsan 

finns tillgänglig för eleverna för att det ska bli mer accepterat och naturligt att gå till elevhälsan 

för att samtala. Ungdomarna förklarar också i nyhetsartikeln att de vill att kunskap om psykisk 

ohälsa ska införas i läroplanen eftersom att det är viktigt för att få ett ordförråd för att kunna 

förklara problemet. Om skolungdomarna inte har ett ordförråd avseende psykisk ohälsa kan de 

inte söka hjälp (SvD 1:18).  

 

Enligt det två ovanstående artiklarna framkommer det att samtal och kunskap om psykisk 

ohälsa är något som ungdomar själva anser vara viktigt för att förebygga psykisk ohälsa. 

Begreppet stigma förklarar hur en individ besitter en eller flera egenskaper som misskrediterar 

individen och som innebär att individen är avvikande från det normala i samhället (Goffman, 

2014). Den andra typen av stigma kallas fläckar på den personliga karaktären vilket bland annat 

innefattar psykisk ohälsa. Med bakgrund i ovanstående kan det tolkas att det fortfarande är ett 

stigma att ha psykisk ohälsa och att prata om det inom skolan. Det kan tolkas att psykisk ohälsa 

ses som en misskrediterande egenskap och som en fläck på individens karaktär bland 

skolelever. Detta stigma påverkar möjligen ungdomar som grupp då somliga kanske inte vågar 

prata om sin psykiska ohälsa i skolan eftersom att de känner att de inte kan få stöd eller vet vart 

de ska vända sig för att få det stöd som de upplever sig vara i behov av.  

 

7.3 Tema: Föräldrar  

Av de 31 dagstidningsartiklar som har valts ut för arbetet som relevanta för studien berör totalt 

fem dagstidningsartiklar hur ungdomars föräldrar eller familjs mående eller situation påverkar 

det psykiska måendet hos ungdomen. Dessa fem inkluderar samtliga former av artiklar. 

Gemensamt för dessa är som just nämnts att de berör situationer utanför ungdomarna, till 

exempel familjesituationen, och hur det påverkar ungdomars psykiska hälsa och situation. 

Artiklarna berör till exempel hur barn påverkas av miljön som de befinner sig inom i hemmet. 

Under föreliggande tema kommer fokuset ligga på att skapa en förståelse för hur DN och SvD:s 

beskrivningar av föräldrar och ungdomars omgivande miljö kan påverka ungdomars psykiska 

hälsa. 

 

7.3.1 Hur det talas om högtider 

I en journalistikartikel skrivs följande: “Nu står skolavslutningarna för dörren. Men 

sommarlovet innebär inte glädje för alla. Barn som lever i familjer med missbruksproblem, 

våld och psykisk ohälsa, tillbringar mer tid i dysfunktionella miljöer när skolorna stänger” 

(SvD 1:22). Vidare beskrivs sommarlovet som en problematisk tid för dessa så kallade 

maskrosbarn. Detta då de i skolan får trygghet genom umgänge med trygga vuxna, till skillnad 



 
 

28 
 

från hur det är i hemmiljön (SvD 1:22). Enligt en nyhetsartikel från SvD (1:24) finns det en 

organisation som kallas Maskrosbarn som stöttar barn och unga som har föräldrar med psykisk 

ohälsa och eller missbruk. De barn och unga som lever i en sådan situation som således har 

nämnts kallas för maskrosbarn. Ungefär 500 barn och unga hör av sig till Maskrosbarn varje 

år för att få stöd.  

 

Julen och julafton beskrivs som en högtid förknippad med glädje, gemenskap och förväntningar 

(SvD 1:24). I likhet med tidigare beskrivs det också att denna högtid kan vara en tuff period 

för många maskrosbarn därför att det är en högtid där de spenderar tid med föräldrar med 

psykisk ohälsa och eller i missbruk. Följande står i ovanstående nyhetsartikel: “För dessa 

människor blir julen och Julafton en av de värsta perioderna på året - med krossade drömmar, 

alkohol, bråk och otrygghet” (SvD 1:24). I dessa artiklar framkommer det att ledigheten från 

skolan och julhögtiden kan vara tuff för barn och unga som lever i en familj där det förekommer 

missbruk och eller psykisk ohälsa bland föräldrarna. Detta då de då befinner sig i en 

dysfunktionell miljö som kan vara problematisk. Innehållet i artiklarna och omnämnandet av 

termen maskrosbarn skulle kunna belysa att det i samhället talas om julen som högtid och 

ledigheten under sommarlovet på ett särskilt sätt. Denna sociala situation kan vara att dessa 

högtider är eller ska vara positiva samt fulla av glädje och aktiviteter. Med bakgrund i diskurs, 

det vill säga hur det talas och skrivs om någonting ur vilket det kan uppstå en viss social 

situation (Bergström & Boréus, 2012), kan det tänkas att det råder en diskurs i samhället om 

hur vi talar om julhögtiden och ledighet under sommaren som positiv och glad. 

Förutsättningarna till att samtala om sommarlovet och julen som positiv och glad kan ses vara 

olika beroende barn och ungas miljö, så som familjesituation. Om dessa så kallade maskrosbarn 

inte har likadana förutsättningar som andra barn skulle det kunna vara en riskfaktor till att 

uppleva nedstämdhet och psykisk ohälsa. Detta då de befinner sig utanför diskursen.  

 

7.3.2 Föräldrars olika livssituationer 

I en journalistikartikel framgår det att runt 8000 barn har minst en förälder som sitter i fängelse. 

Detta beskrivs som en separation, förlust, stigma och möjligen ett skuldbeläggande hos barnet 

(SvD 1:23). Vad gäller barn med föräldrar i fängelse är det “ ... en grupp barn som har sämre 

förutsättningar än andra på grund av de riskfaktorer som finns, dels kriminaliteten i sig men 

även missbruk och psykisk ohälsa hos föräldrarna” (SvD 1:23). En debattartikel skriver att det 

finns ett stigma för ett barn som har en förälder som i och med sin brottshandling är 

frihetsberövad (SvD 1:26). Således framhäver debattören i artikeln att det är ett stigma som 

kvarstår även om barnet skulle tvångsomhändertas eller placeras i ett nytt hem. De barn som 

berörs av det precis nämnda blir oftare mobbade, har svårare att sova och riskerar att utveckla 

psykisk ohälsa (SvD 1:26).  

 

Barn som har en förälder i fängelse behöver stöd i att hantera situationer, där uteblivet stöd 

beskrivs som en riskfaktor till att uppleva oro och nedstämdhet (SvD 1:23). Barn som har en 

frihetsberövad förälder behöver ett hållbart stöd för att förebygga psykisk ohälsa eller andra 

sociala problem (SvD 1:26). Vad gäller en förälder som har begått självmord hänvisar en 

dagstidningsartikel till Silvén Hagström som i sin avhandling skriver: “Att få berätta om svåra 

livshändelser är en skyddsfaktor för den psykiska hälsan” (SvD 1:25). Samtidigt beskrivs det 

som att omgivningen kan ha svårt att tala om självmord vilket kan leda till att många barn 

riskerar att hamna i tystnad (SvD 1:25). 

 

Som tidigare nämnts i vår studie är stigma ett begrepp som förklarar hur en egenskap som en 

individ besitter misskrediterar den individen. Att ha ett stigma innebär vidare att individen 

avviker från de normer och förväntningar som existerar i samhället (Goffman, 2014). Den 
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tredje typen av stigma är det som kallas för tribala stigman vilka är generationsbundna, det vill 

säga att alla i en familj drabbas av dessa stigman (Goffman, 2014). Innehållet i det empiriska 

underlaget framhäver att föräldrars livssituationer kan komma att påverka barnet på olika sätt, 

till exempel att det är vanligare att utveckla psykisk ohälsa om en förälder till följd av en 

brottshandling har blivit frihetsberövad (SvD 1:26). Barnen till dessa föräldrar kan tolkas bli 

stigmatiserade (tribalt stigmatiserade) i och med att omgivningen eller möjligtvis barnen själva 

skapar föreställningar om att de också besitter den egenskap som föräldern genom relationella 

sammanhang har tillskrivits. Detta kan tolkas leda till att barnen därför ses eller ser sig själva 

som avvikande från det normala. 

 

7.4 Tema: Flickors psykiska ohälsa 

6 av 31 artiklar har kategoriserats till detta tema som relevanta för att besvara studiens syfte 

och tillhörande frågeställningar. Dessa sex utgörs av journalistik-, nyhets- och debattartiklar. 

Gemensamt för dessa artiklar och varför de tillsammans utgör detta tema är att de berör kön 

och att flickor upplever psykisk ohälsa i större utsträckning än pojkar. Detta tema avser i 

synnerhet att besvara studiens andra frågeställning, det vill säga hur eventuella könsskillnader 

kan förstås och eller förklaras med grund i teoretisk förankring.   

 

7.4.1 Psykisk ohälsa bland flickor  

En journalistikartikel från DN (1:27) beskriver att fler och fler ‘stockholmstjejer’ mår dåligt. 

Flickor vittnar också själva om att många flickor mår psykiskt dåligt. I artikeln framkommer 

det också att ungdomar inte är förvånande över att det är många flickor som mår dåligt. Det 

beskrivs att det kan tänkas bero på den stress och de krav som de upplever i skolan. “Man ska 

alltid vara så duktig i skolan, man känner sig bedömd beroende på sin prestation och det är 

mycket press på hur man ska vara” (DN:27). En nyhetsartikel från SvD (1:29) framhäver 

utifrån en studie från Örebro universitet att det har visats finnas ett samband mellan stress i 

sociala relationer och psykisk ohälsa. Även denna artikel benämner flickors ohälsa där studien 

påvisar att det framförallt var flickor som upplevde en högre grad av stress inom samtliga av 

de områden som studerades (skola, familjen och kärleken var övriga områden).  

 

Enligt Mattson (2015, s. 47) är kön något som förändras utifrån kontexten och konstrueras 

genom språk och handlingar. Vidare styrs språket av de föreställningar, normer och regler som 

existerar om kön i samhället (Mattsson, 2015). Med bakgrund i hur dagstidningsartiklarna 

beskriver kön och psykisk ohälsa samt vad Mattsson (2015) skriver om hur kön konstrueras, 

kan det tolkas att kön är något som dagstidningar är med och konstruerar eller upprätthåller. 

Det kan tänkas att dagstidningarnas beskrivningar är med och skapar en bild eller föreställning 

hos ungdomar och samhället om att psykisk ohälsa är något som framförallt drabbar flickor 

och att flickor upplever hög grad av press och stress. På så sätt kan det tänkas att språket 

resulterar i att kön blir eller upprätthålls till att vara en social konstruktion. Samtidigt kan dessa 

beskrivningar av psykisk ohälsa i relation till kön också tänkas skapa en bild och föreställning 

i samhället av att fenomenet inte drabbar pojkar och att pojkar inte drabbas av psykisk ohälsa 

i samma utsträckning som flickor.  

 

7.4.2 Könsskillnader 

Att fenomenet psykisk ohälsa förekommer oftare bland flickor är också något som beskrivs i 

en journalistikartikel från SvD. Artikeln framhäver att oro, ängslan och ångest är något som 

generellt ökar för alla svenskar oavsett kön men där ökningen framförallt sker bland kvinnor i 

åldrarna 16 till 29 (SvD 1:30). Kark säger i SvD (1:30) att “ ... fler upplever psykisk ohälsa, 

framför allt yngre kvinnor”. Unga använder mobiler i allt större utsträckning och samtidigt 

ökar depressiva symtom generellt bland unga, men återigen är ohälsan mer uttalad och mer 
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förekommande bland flickor (SvD 1:28). Bland individer med en fysisk funktionsnedsättning 

har det visats att det likväl är unga kvinnor som framförallt drabbas av och upplever psykisk 

ohälsa i större utsträckning än vad pojkar gör i samma tillstånd (SvD 1:31). 

 

Stigma påvisar hur en individ besitter en eller flera egenskaper som misskrediterar individen, 

vilket därmed leder till att hen blir stigmatiserad och ses som avvikande på grund av denna 

egenskap eller egenskaper (Goffman, 2011). I de ovanstående artiklarna framgår det att 

psykiska problem framförallt ökar och förekommer i större utsträckning bland flickor och unga 

kvinnor. Utifrån stigma kan det tänkas föreligga ett mörkertal bland pojkar som upplever 

psykisk ohälsa. Detta då pojkar som upplever psykisk ohälsa i och med en känsla av avvikande 

kanske inte vågar eller kan uttrycka sin problematik inför andra i samma utsträckning så som 

möjligtvis flickor vågar eller accepteras göra. Då psykisk ohälsa beskrivs som vanligt 

förekommande bland flickor kan flickor påverkas på ett sådant sätt att det är och blir mer 

accepterat att tala om fenomenet. Därför kan det tänkas vara mindre avvikande bland flickor 

än för pojkar att tala om sin ohälsa, vilket skapar en offentlig bild av att flickor mår psykisk 

dåligt.  

 

7.4.3 Hur det skrivs om psykisk ohälsa beroende av kön 

I en debattartikel från DN ges statistik om att det är cirka 30 procent av alla flickor i åldrarna 

16 till 24 som lider av depression, ångest eller oro (DN 1:19). I DN (1:27) framkommer det att 

cirka 44 procent av ‘stockholmstjejerna’ känner sig ledsna eller deppiga under det andra året 

på gymnasiet. De vet dock inte varför de upplever dessa känslor. “Jag tycker att det är en 

skyhög siffra hos väldigt unga människor. Jag tror att vi behöver prata ännu mer om psykisk 

ohälsa i samhället” (DN 1:27), säger Lindhagen. En 17-årig flicka debatterar om att den andel 

flickor som lider av depression, ångest eller oro resulterar i att sex av hennes klasskompisar 

lider av “ … självmordstankar, ångest varje kväll, natt, morgon och dag” (DN 1:19). 

 

Artiklarna beskriver den omfattning av flickor som upplever psykisk ohälsa, ohälsa som flickor 

drabbas av eller oftare upplever i jämförelse med pojkar. Med bakgrund i diskursbegreppet, 

det vill säga hur det talas och skrivs om någonting (Bergström & Boréus, 2012), kan det tänkas 

att det råder en diskurs i samhället om hur det talas om psykisk ohälsa. Diskursen kan tänkas 

att se olika ut beroende på om hen som talar om sin psykiska ohälsa är pojke eller flicka. 

Diskursen kan också se olika ut beroende på huruvida det talas om psykisk ohälsa bland pojkar 

eller flickor. När det gäller pojkar kan diskursen tänkas innefatta att inte prata om sitt psykiska 

mående medan diskursen om psykisk ohälsa bland flickor kan innefatta att kunna tala om sitt 

psykiska mående. Genom att dagstidningarna lyfter fram den utbredda omfattningen bland 

flickor som upplever psykisk ohälsa kan dessa beskrivningar vara en del i att diskursen om 

psykisk ohälsa upprätthålls. Detta då den sociala praktik som kan tänkas föreligga i hur det 

talas om psykisk ohälsa uppmärksammas och blir därmed svårare att bryta.  

 

7.5 Summering 

Den övergripande diskursen som utifrån våra analytiska resonemang kan ses existera omkring 

psykisk ohälsa bland ungdomar, är att det skrivs och talas som ett fenomen som ökar i Sverige, 

särskilt bland flickor. Samtidigt beskrivs det också vara ett fenomen som ungdomar kanske inte 

alltid vill eller vågar prata öppet om. Vad gäller pojkars psykiska ohälsa är det tydligt att det 

inte talas och skrivs om i samma utsträckning som det görs i jämförelse med flickor. I den 

analys som har gjorts är framträdande tolkningar också att pojkar och flickor påverkas av dessa 

beskrivningar. Således är vår tolkning också att dagstidningars språk om kön i relation till 

psykisk ohälsa också konstruerar en särskild bild av detta. Därutöver ingår i den övergripande 
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diskursen om psykisk ohälsa att fenomenet framförallt talas om på medicinsk nivå och som ett 

medicinskt problem, därmed kan det utläsas ha skett en medikaliseringsprocess.  

 

Det talas och skrivs också om fenomenet på en strukturell nivå, bland annat kopplat till 

strukturella brister i skolan och betygssystemet. Därutöver nämner empirin okunskap i 

samhället omkring psykisk ohälsa såväl som bristande resurser inom vården. Föräldrars 

livssituation kan utifrån våra tolkningar ses som påverkande och centrala för ungdomars 

psykiska mående. Till sist, vad gäller summering av det resultat och de analytiska resonemang 

som har presenterats, är vår tolkning att det fortfarande existerar ett stigma om att ha psykisk 

ohälsa. Detta i och med att det fortfarande föreligger okunskap om psykisk ohälsa såväl i skolan 

som i samhället överlag. 

 

8. Slutdiskussion  
Nedan diskuteras studiens resultat, metoddiskussion utifrån denna studie och förslag på vidare 

forskning.   

 

8.1 Resultatdiskussion 

Syftet med denna studie har varit att besvara hur psykisk ohälsa bland ungdomar beskrivs i 

dagstidningar. För att vidare besvara syftet utformades tre frågeställningar som utmynnades 

från syftesformuleringen.  

 

8.1.1 Studiens första frågeställning  

Frågeställningen avser hur dagstidningar beskriver psykisk ohälsa bland ungdomar. De mest 

framträdande beskrivningarna utifrån det empiriska underlaget i denna studie är att psykisk 

ohälsa ökar bland ungdomar och att ohälsan betraktas allt mer medicinskt. Det är också 

framträdande inom den tidigare forskningen att psykisk ohälsa ökar (Beckman & Hagquist, 

2010). I empirin beskrivs det att ungdomar inte alltid vill eller vågar prata öppet om psykisk 

ohälsa. En övergripande slutsats är därför att det sätt som dagstidningar skriver om detta också 

påverkar hur ungdomar och samhället samtalar om och ser på fenomenet. På så sätt anser vi att 

dagstidningar kan vara en del i att skapa en diskurs om psykisk ohälsa där en del i diskursen 

kan vara att tala om psykisk ohälsa som ett medicinskt problem. En annan del inom diskursen 

kan vara att samtala om psykisk ohälsa som ett ökande problem. Vi tror också att studerade 

dagstidningar kan möjliggöra för förändringar i hur det talas om fenomenet (således förändra 

diskursen) genom att de poängterar vikten av att samtala om sitt psykiska mående. Detta skulle 

i ett senare skede kunna leda till att det blir mer förekommande och accepterat för ungdomar 

att tala med andra i sin omgivning om sin psykiska hälsa. 

 

Därutöver framträder skolan som en påverkande faktor till att psykisk ohälsa har ökat. DN och 

SvD beskriver skolan som negativ och som en bidragande faktor till psykisk ohälsa, exempelvis 

nuvarande betygssystem, därmed är en slutsats att dessa beskrivningar också bidrar till hur 

ungdomar och eller samhället talar om betyg eller generellt om skolan. På så sätt menar vi att 

dagstidningar bidrar till en diskurs om den svenska skolan och om betygssystemet, till exempel 

där den svenska skolan och betygssystemet talas om som dåligt och negativt avseende 

ungdomars psykiska mående. Samtidigt tror vi att dessa beskrivningar av ett bristande skol- 

och betygssystem som bidrar till elevernas nedsatta psykiska mående också möjliggör för olika 

förändringar som kan vara positiva inom skolan och för gruppen ungdomar. Således skapas 

offentliga bilder av att det föreligger behov av förändringar inom detta område.  

 

Det empiriska underlaget visar att en mängd faktorer beskrivs i relation till psykisk ohälsa, 

varför fenomenet till följd av detta också upplevs komplext. Psykisk ohälsa beskrivs till 
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exempel i relation till flera faktorer så som skolan, föräldrar, okunskap, kön, ursprung och 

utsatta områden. Folkhälsomyndigheten (2018) visar också på den komplexitet som finns runt 

psykisk ohälsa som term, där allt från huvudvärk och oro till depression kan uppfattas vara 

psykisk ohälsa. Den komplexitet som kan ses finnas om psykisk ohälsa kan vara en förklaring 

till att viss empiri också poängterar den okunskap som finns i anknytning till psykisk ohälsa. 

Psykisk ohälsa kommer till uttryck på många olika sätt och upplevs individuellt, varav vi 

sammantaget upplever att det är svårt att påtala vad psykisk ohälsa är, hur det beskrivs och vad 

det kommer från. Den medikaliseringsprocess som kan ha skett försvårar möjligen att förstå 

vad psykisk ohälsa är i och med att psykisk ohälsa kan ses vara under förändring. Detta 

försvårar således att förstå vad psykisk ohälsa är. Tidigare forskning påvisar svårigheten med 

att få en generell uppfattning om vad psykisk ohälsa är då det existerar många och enligt 

forskningen ibland felaktiga bilder av vad psykisk ohälsa är (Quintero Johnsson och Riles, 

2018). 

 

8.1.2 Studiens andra frågeställning  

Den andra frågeställningen avser att med grund i teoretisk förankring förstå och eller förklara 

varför det föreligger eventuella könsskillnader vad gäller psykisk ohälsa bland ungdomar. I 

förhållande till den andra frågeställningen är det framträdande i studiens tema om flickors 

psykiska ohälsa att också flickor i högre utsträckning upplever psykisk ohälsa. Likheter finns i 

såväl tidigare forskning som beskriver att psykisk ohälsa är ett fenomen som framförallt 

drabbar flickor, där inte pojkar omnämns på samma sätt vad gäller detta fenomen (Beckman & 

Hagquist, 2010; Brown & Bobkowski, 2010).  

 

Dietrich et al. (2006) framkommer det att mediala bilder av psykisk ohälsa i relation till 

våldsamhet också kan resultera i en sådan samhällelig association och därigenom skapa en viss 

föreställning. Med bakgrund i denna forskning kan fenomenet psykisk ohälsa utifrån vår studie 

möjligen konstrueras som något som är kopplat till kön. Följaktligen är detta något som vi 

också har uppmärksammat och analyserat, det vill säga att dagstidningarna framförallt 

beskriver och talar om fenomenet kopplat till flickor och inte kopplat till pojkar i samma 

utsträckning. Därmed tror vi att denna konstruktion på så sätt upprätthålls. På så sätt ser vi 

likheter med slutsatser i forskningen och de resonemang som vi framför. En genomgående 

slutsats är därför att dagstidningars beskrivningar konstruerar psykisk ohälsa ihop med flickor, 

vilket gör att vi ser på psykisk ohälsa på ett visst sätt, precis som Dietrich et al. (2006) menar 

att synen på psykisk ohälsa kopplat till våldsamhet kan konstrueras. Ytterligare en slutsats är 

att det kan vara stigmatiserande för pojkar att uppleva psykisk ohälsa, då de möjligtvis inte vill 

förknippas med det eller prata om det. Vi tror att det inte måste vara på det sättet att det 

framförallt är ett problem som drabbar flickor. Den diskurs och det stigma som existerar i 

relation till psykisk ohälsa kan bidra till att pojkar inte vågar eller vill prata om sitt psykiska 

mående i samma utsträckning som flickor. På så sätt syns eller hörs inte pojkars psykiska 

ohälsa.  

 

Medias rapportering är en produkt av samhället, menar Mueller (2017). Vi påstår att det är 

problematiskt att veta vart problemet har sitt ursprung, det vill säga om det är ur 

dagstidningarnas beskrivningar eller om det är ur företeelser, normer och värderingar i 

samhället. Med största sannolikhet baserar dagstidningarna sina texter på normer och 

värderingar i samhället och därför tänker vi att vissa konstruktioner som härstammar ur 

samhället också är negativa i och med att dagstidningarna troligen reproducerar dem genom 

sina texter. Vidare hade vi som skribenter föreställningar och en förförståelse om att psykisk 

ohälsa är vanligare bland flickor vilket är en föreställning som kan ses ha besvarats genom de 

fynd i empiri och forskning som studien resulterat i. Vi hade också en föreställning om att det 
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inte är lika vanligt med psykisk ohälsa bland pojkar vilket har bekräftats av våra analytiska 

resonemang av både det empiriska underlaget och den tidigare forskning. Vi ser tendenser i att 

förändringar sker inom området, exempelvis har Aftonbladet startat “Hur mår du?” som är en 

serie artiklar som fokuserar på att bryta stigmat om psykisk ohälsa bland unga killar 

(Aftonbladet, u.å.).   

 

8.1.3 Studiens tredje frågeställning 

Denna frågeställning avser på vilka sätt dagstidningars beskrivningar om fenomenet, med 

grund i teoretisk förankring, kan påverka målgruppen och eller det omgivande samhället. När 

den första frågeställningen diskuterades ovan har vi berört den tredje frågeställningen då de är 

kopplade till varandra. I anknytning till den tredje frågeställningen har vi försökt att undersöka 

på olika sätt som empirin kan påverka, såväl positivt som negativt. Som ovan nämnt, när övriga 

frågeställningar diskuterades, är det troligt att psykisk ohälsa konstrueras ihop med kön, i 

synnerhet flickor. Detta kan medföra att särskilda föreställningar och ett särskilt språk kan 

förekomma bland ungdomar när de talar om fenomenet. En slutsats är att empirin tydliggör att 

det finns behov av fler resurser i vården eller vissa specifika insatser för att kunna förebygga 

problemet och bemöta ungdomar från särskilda områden och med en viss bakgrund. Samtidigt 

har det också visats att det finns behov av förändringar inom skolan och att mer kunskap om 

psykisk ohälsa behövs både inom skolan men också generellt i samhället.  

 

Vår studie kan ses anta en negativ bild av dagstidningar och hur de påverkar ungdomar eller 

det omgivande samhället. Som tidigare nämnt påverkas säkerligen författarna till varje artikel 

av föreställningar, normer och värderingar som finns i samhället. Vi vill poängtera att det 

givetvis också finns positiva aspekter av det empiriska innehållet, vilket vi förhoppningsvis har 

kunnat visat på genom att fånga flera sidor av dagstidningarnas innehåll. För vi ser att artiklarna 

också nämner insatser eller områden som behöver stärkas, vilket vi ser som positivt.    

 

8.2 Metoddiskussion 

Vi valde i denna studie att använda oss av en kvalitativ ansats, i detta fall en textanalys med 

fokus på att analysera hur dagstidningar beskriver psykisk ohälsa bland ungdomar. Enligt 

Wíden (2015) fokuserar en kvalitativ textanalys på att analysera texter, exempelvis på hur 

frågor och fenomen framställs i medier. Därmed kan vi med grund i en textanalys inte uttala 

oss om hur ungdomar själva upplever eller ser på psykisk ohälsa, utan vi kan endast förmedla 

dagstidningarnas bild av psykisk ohälsa bland ungdomar. På så sätt kan det ses som en svaghet 

med föreliggande studie. De styrkor som däremot finns med en textanalys är bland annat att 

det är en metod som lämpar sig att använda vid analyser och undersökningar av skriftliga 

dokument vilket bland annat innefattar dagstidningsartiklar (Wíden, 2015). Vidare har vi valt 

att utgå från två dagstidningar på grund av tid och omfattning vilka var nödvändiga 

avgränsningar men som också begränsar vår studie då till exempel lokala tidningar har 

exkluderats. Analytisk generaliserbarhet är en form av generalisering som har utvecklats inom 

kvalitativ forskning som avser en bedömning om de resultat som framförts kan överföras på en 

annan situation (Thornberg & Fejes, 2015). Således är vår bedömning att det är svårt att uttala 

sig om vårt resultat är generaliserbart, delvis för att vi i första hand inte syftar till att 

generalisera, men framförallt då materialet och studien är begränsad.  

 

Vidare har vi i denna studie inte genomfört en diskursanalys, men däremot använt 

diskursbegreppet flitigt som ett sätt att beröra hur dagstidningars beskrivningar av psykisk 

ohälsa bland ungdomar kan påverka målgruppen eller det omgivande samhället. Samtidigt 

förstår vi att det flitiga användandet av diskursbegreppet kan ses likna en diskursanalys. 

Bergström och Boruéus (2012) skriver att en kritisk diskursanalys (eng. Critical Discourse 
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Analysis, CDA) handlar om att studera relationer mellan diskurser och sociala strukturer. I 

enlighet med ovanstående kan det ses att vi inte har genomfört en diskursanalys utan 

tillämpning av begreppet har i vår studie istället visat på hur det talas och skrivs om någonting 

(Bergström & Boréus, 2012). Vad gäller validiteten i denna studie kan det i vårt fall vara svårt 

att veta vad empirin utgår från när de nämner termer så som ungdom och barn och unga. Utifrån 

att vi inspireras från hermeneutiken är en sådan term något som vi istället tolkar för att skapa 

mening i texten (Widén, 2015). Då ett åldersspann sällan framgår i den utvalda empirin kan vi 

alltså inte vara helt säkra på att författarna till respektive dagstidningsartikel utgår från samma 

åldersdefinition som vi gör i denna studie, det vill säga 10–21 år. Istället får vi tolka dess 

innehåll och omnämnande av termen ungdom. Med bakgrund i validitets begreppet menar vi 

att det tydliggörande av begreppsdefinitioner som har genomförts möjliggör för en högre 

validitet i och med att empirin införskaffades utifrån de definitioner av begrepp som vi har 

utgått från i studien.  

 

Individers tolkningar kommer med bakgrund i hermeneutiken också att se olika ut eftersom att 

saker och ting är kontextpåverkat (Andersson, 2014). I detta fall kan psykisk ohälsa bland 

ungdomar ses som kontextpåverkat, det vill säga att fenomenet är föränderligt, vilket också är 

något som de olika författarna till dagstidningsartiklar påverkas av. Texter är inte observerbara 

utan får mening i hur och när någon läser och tolkar dess innehåll (Andersson, 2014). Utifrån 

detta kan det förstås att de resonemang och slutsatser som vi kommer fram till inte 

nödvändigtvis blir desamma hos någon annan trots att hen har samma material som vi. En av 

våra slutsatser är att dagstidningar kan vara en del i att kön som konstruktion skapas eller 

upprätthålls, men denna slutsats som exempel kommer en annan forskare inte nödvändigtvis 

komma fram till i sin analys. Samtidigt kan det diskuteras huruvida en annan forskare hade 

införskaffat samma empiri som vi har gjort, för även om sökprocessen är densamma blir inte 

nödvändigtvis det empiriska underlaget detsamma. På så sätt hade möjligtvis en annan forskare 

tillämpat andra teoretiska begrepp eller valt ut andra dagstidningsartiklar. Sammantaget är det 

därför svårt att uttrycka sig om studiens reliabilitet men genom att vi har skapat tabeller och 

dokumenterat sökprocessen har vi också möjliggjort för en annan forskare att få samma resultat 

som oss.  

 

8.3 Slutsats och förslag på vidare forskning 

Genomgående i studien har vi i enlighet med studiens syfte studerat hur dagstidningarna SvD 

och DN beskriver psykisk ohälsa bland ungdomar. Resultatet visar att dagstidningsartiklars 

beskrivningar av psykisk ohälsa bland ungdomar framförallt berör psykisk ohälsa som ett 

ökande och medicinskt fenomen. Det är också framträdande i resultatet att flickor upplever 

psykisk ohälsa oftare än pojkar. En slutsats utifrån de resonemang som har framförts är att det 

existerar en diskurs omkring psykisk ohälsa bland ungdomar som innefattar att det talas och 

skrivs om att psykisk ohälsa ökar bland ungdomar. I och med att det finns ett särskilt sätt att 

tala eller skriva om psykisk ohälsa ställer det också krav på såväl vårdinstanser som 

elevhälsovård som möter ungdomar med denna problematik. Kunskapsguiden (2017) 

poängterar att kunskap om psykisk ohälsa är centralt för att kunna upptäcka och möta barn och 

unga som upplever psykisk ohälsa. Därmed menar vi att vår studie kan bidra med kunskap om 

psykisk ohälsa som kan förebygga fenomenet bland ungdomar genom att de professionella 

yrkesutövare som möter dem får mer kunskap om fenomenet. Detta då de professionella 

yrkesutövarna som till exempel elevhälsovården får bredare kunskap om problemet och den 

komplexitet som existerar om psykisk ohälsa. Således kan det bidra till att de får den kunskap 

som krävs för att kunna förebygga detta problem och möta ungdomar som befinner sig i denna 

situation. Vår studie kan tänkas beröra på olika sätt som ungdomar påverkas av sin omgivning, 

både genom samtal och vad dagstidningar beskriver. På så vis menar vi att vår studie kan få 
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betydelse för det sociala arbetet genom att vi belyser tänkbara sätt som ungdomar påverkas av 

det de möter och läser.  

 

Gällande förslag på vidare forskning är ett förslag att tillämpa en diskursteori och använda 

kvalitativa intervjuer för att fånga ungdomars perspektiv på psykisk ohälsa i relation till sociala 

medier. Då användningen av sociala medier bland ungdomar ständigt ökar (MPRT, 2018a), 

kan det vara relevant att studera hur det kan komma att påverka ungdomars psykiska mående. 

Detta förslag på vidare forskning skulle också fånga hur ungdomar själva ser på psykisk ohälsa 

för att i större utsträckning kunna uttala sig om diskurser avseende psykisk ohälsa bland 

ungdomar än vad vi har haft möjlighet att göra.  
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Bilaga 1. Sökprocess - tidigare forskning 

Sökfras Antal träffar Databas Avgränsningar 

("psykisk ohälsa" OR 

"mental hälsa") AND 

(ungdomar* OR barn* 

OR unga*) AND 

(tidningar* OR media*) 

8. SwePub. - 

 

("Mental health" OR 

“mental illness”) AND 

("adolescent" OR 

"youth" OR Teen* OR 

child*) AND (Media OR 

Newspaper* OR “Media 

exposure”) AND 

Representation* 

26. PsycINFO. Peer reviewed, find all 

my search terms. 

("Mental health" OR 

“mental illness”) AND 

("adolescent" OR 

"youth" OR Teen* OR 

child*) AND (“Mass 

media” OR Newspaper* 

OR “Media exposure”) 

29. Communication & Mass 

Media Complete 

(CMMC). 

Peer reviewed, find all 

my search terms. 

("Mental health" OR 

“mental illness”) AND 

("adolescent" OR 

"youth" OR Teen*) AND 

(“Mass media” OR 

Newspaper* OR “Media 

exposure”) 

44. Sociological Abstract. Peer reviewed. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

Bilaga 2. Sökprocess - dagstidningsartiklar 

Sökfras Antal träffar Databas Avgränsningar 

("Psykisk ohälsa") AND 

(Ungdomar*) 

33. Mediearkivet. Dagens Nyheter, 2018, 

tryckt press. 

("Psykisk ohälsa") AND 

(Ungdomar*) 

33. Mediearkivet. Svenska Dagbladet, 

2018, webb. 



 
 

 

 

Bilaga 3. Inkluderade artiklar inom temat “Psykisk ohälsa ökar” 

Författare/titel Artikeltyp Publikationsdatum Huvudbudskap Referens 

Bolling, A. (2018). 

Tredubbling av 

antalet barn som 

får antidepressiva. 

DN. 

Nyhetsartikel. 2018-10-17. Användningen av antidepressiva 

läkemedel har tredubblats de 

senaste 10 åren, där ökning är 

störst bland barn.  

DN 1:1. 

Tidningarnas 

telegrambyrå, TT. 

(2018). Expert: Mer 

psykoterapi till 

unga. SvD. 

Nyhetsartikel. 2018-11-20. Lugnande- och ångestdämpande 

läkemedel har fyrdubblats på 11 

år bland ungdomar (10 till 19 

år).  

SvD 1:2. 

TT. (2018). Psykisk 

ohälsa ett växande 

problem. SvD. 

Nyhetsartikel. 2018-10-10. Psykisk ohälsa ökar globalt, så 

väl i Sverige, och särskilt 

generellt hos skolelever.  

SvD 1:3. 

Törnkvist, A. 

(2018). Larmet: 

“Psykisk ohälsa 

ökar - terapi biter 

inte”. SvD. 

Nyhetsartikel. 2018-08-06. Psykisk ohälsa ökar, och har 

fördubblats det senaste 

decenniet.   

SvD 1:4. 

Olsson, H. (2018). 

S vill förbättra 

psykvården för 

unga. DN. 

Nyhetsartikel. 2018-05-18. Socialdemokraterna lovar att 

förbättra BUP om de vinner 

valet.  

DN 1:5. 

Wigzell, O. (2018). 

“Psykvården i 

Sverige räcker inte 

till”. SvD. 

Debattartikel.  2018-05-15. Psykisk ohälsa ökar snabbt och 

kraftigt bland ungdomar, 10 till 

17 år. Fler insatser och initiativ 

behöver tas för att förebygga 

ohälsan. 

SvD 1:6. 

Cervin, M. (2018). 

“Bygg om vården 

för unga med 

psykiska problem”. 

SvD. 

Debattartikel. 2018-04-03.   Debatten i samhället om psykisk 

ohälsa grundas i okunskap. 

Kunskap måste spridas, och 

vården måste förbättras.  

SvD 1:7. 

Tottmar, M. (2018). 

Stark kritik mot 

ojämlik psykhjälp. 

DN. 

Nyhetsartikel. 2018-03-22. Oppositionen i Stockholm är 

kritisk till att barn och unga i 

förorter inte får samma hjälp 

eller lika mycket hjälp med den 

psykiska ohälsan. 

DN 1:8. 

Grimlund, L. 

(2018). Kalla stöder 

barn med ohälsa – 

skänker prispengar 

från SM. DN. 

Journalistikartikel. 2018-03-21. Den psykiska ohälsan ökar 

bland barn och unga. Charlott 

Kalla vill vara med och stötta, 

hon kommer skänka sina 

prispengar från SM till BRIS.  

DN 1:9. 

Tottmar, M. (2018). 

Psykvården missar 

barn i fattiga 

förorter. DN.  

Nyhetsartikel. 2018-03-21. Psykvården är ojämlik, 

ungdomar i välbärgade områden 

får mer stöd än andra områden.  

DN 1:10. 

Manzoor, A. Journalistikartikel. 2018-03-05. En musikal kommer genomföras DN 1:11. 



 
 

 

(2018). Musikal ska 

få ungdomar att 

prata om psykisk 

ohälsa. DN.  

för att få unga att prata och 

tänka till om psykisk ohälsa. 

Strandhäll, A., & 

Fridolin, G. (2018). 

"Elever har rätt till 

stöd - oavsett 

diagnos". SvD. 

 

Debattartikel. 2018-03-11. Psykisk ohälsa har ökat bland 

barn och unga, det kan komma 

att påverka skolresultaten, 

framtiden och även kontrollen 

över livet. Diagnos ska inte vara 

avgörande för att få stöd. 

SvD 1:12. 

TT. (2018). Fler 

självmord bland 

ensamkommande. 

SvD. 

 

Nyhetsartikel. 2018-02-19. Bland ensamkommande är det 

fler individer som tar sitt eget liv 

än hos gruppen svenska unga. 

SvD 1:13. 

Skagerberg, K. 

(2018). Madeleine 

förlorade greppet 

om sin 

perfektionism. DN. 

Journalistikartikel. 2018-05-24. Brittiska forskare kopplar ihop 

den ökande perfektionismen 

med den ökande psykiska 

ohälsan bland unga 

internationellt. 

DN 1:14. 



 
 

 

Bilaga 4. Inkluderade artiklar inom temat “Skola” 

Författare/titel Artikeltyp Publikationsdatum Huvudbudskap Referens 

Gladh, M., Sjödin, 

K. (2018). 

“Hemmasittare 

behöver hjälp 

tillbaka till 

skolan”. SvD. 

Debattartikel. 

 

 

2018-09-28. Tusentals är dagligen 

frånvarande från skolan, en 

del hemmasittare. 

Ungdomar mår och 

utvecklas bäst av att vara i 

skolan.  

SvD 1:15 

Åberg, A-M. 

(2018). Varför 

betygsätter vi våra 

barn efter deras 

sämsta prestation? 

DN. 

Debattartikel.  2018-06-13. Dagens betygsystem är 

dåligt menar författaren, då 

det baseras på elevernas 

sämsta betyg.  

DN 1:16. 

Sandberg, J. 

(2018). Varför mår 

så många unga 

dåligt just nu? SvD. 

Nyhetsartikel.  2018-06-11. 

 

 

Psykisk ohälsa ökar 

avsevärt, och orsakerna är 

oklara. Skolan nämns som 

en påverkande faktor. 

SvD 1:17. 

TT. (2018). Akuta 

insatser krävs mot 

ungas psykiska 

ohälsa. SvD.  

Nyhetsartikel. 2018-05-22. Den psykiska ohälsan 

bland unga ökar snabbt och 

Psykvården som existerar 

idag räcker inte till.  

SvD 1:18. 

Molin, E. (2018). 

Tio år i skolan – 

men inte en enda 

lektion om psykisk 

ohälsa. DN.  

Debattartikel.  2018-02-14. Inga lektioner ges om 

psykisk ohälsa i skolan 

trots att det är vanligare än 

cancer, hjärt- och 

kärlsjukdomar och malaria. 

DN 1:19. 

Denna artikel 

används även i 

temat 

”Flickors 

psykiska 

ohälsa”. 

By, U. (2018). 

Ministern vill 

utreda ämnesbetyg 

– igen. DN. 

Nyhetsartikel.  2018-01-25. Gymnasieminister Anna 

Ekström tror att 

återinförandet av 

ämnesbetyg kan minska de 

skadliga stress och press 

som många elever upplever 

i skolan. 

DN 1:20. 

Hellström, C. 

(2018). “Elevernas 

stress går inte att 

behandla bort”. 

SvD. 

Debattartikel.  2018-02-07. Psykisk ohälsa ökar, och 

särskilt inom skolan. 

SvD 1:21. 



 
 

 

 

Bilaga 5. Inkluderade artiklar inom temat “Föräldrar” 

Författare/titel Artikeltyp Publikationsdatum Huvudbudskap Referens 

TT. (2018). 

Sommarlov 

problematiskt för 

många barn. SvD. 

Journalistikartikel. 2018-06-07.   Skolan är en zon där 

barn får känna sig 

trygga, varför 

sommarlovet enligt 

representant för 

Maskrosbarn blir 

problematiskt för 

somliga barn. 

SvD 1:22. 

TT. (2018). Barn 

till fängslade 

föräldrar utan stöd. 

SvD. 

Journalistikartikel. 2018-12-18. 8000 barn har minst en 

förälder i fängelse, och 

dessa barn kan komma 

till psykisk skada, i 

form av oro, skam och 

skuld.  

SvD 1:23. 

AIK Fotboll och 

Maskrosbarn firar 

Svartgul Julafton 

igen. (2018). SvD. 

Nyhetsartikel. 2018-12-05. Julen som högtid är en 

tuff period för barn som 

lever med föräldrar i 

missbruk och eller med 

psykisk ohälsa.  

SvD 1:24. 

Carling, M. (2018). 

Farligt fastna i 

tystnad om 

förälders 

självmord. SvD. 

Journalistikartikel.  2018-05-07. Att hamna i tystnad 

efter den ena förälderns 

självmord är vanligt 

förekommande, där 

dessa barn riskerar att 

utveckla psykisk 

ohälsa.  

SvD 1:25. 

Kattel, M. (2018). 

"Straffa inte barnen 

för föräldrarnas 

brott". SvD. 

 

Debattartikel.  2018-03-14.  Att ha en pappa eller 

mamma som sitter i 

fängelse påverkar barn 

negativt. 

SvD 1:26. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Bilaga 6. Inkluderade artiklar inom temat “Flickors psykiska ohälsa” 

Författare/titel Artikeltyp Publikationsdatum Huvudbudskap Referens 

Andersson, M. 

(2018). Allt fler 

unga tjejer vittnar 

om sexuella 

övergrepp. DN. 

Journalistikartikel.  2018-07-12.  Allt fler stockholmstjejer 

mår dåligt psykiskt. 

DN 1:27. 

Jelmini, M. (2018). 

Mobiler gör barn 

olyckliga - bara en 

sak kan rädda dem. 

SvD. 

Journalistikartikel.  2018-09-17. Fler och fler unga 

använder mobiler, 

samtidigt som depressiva 

symptom ökar, särskilt 

bland flickor. 

SvD 1:28. 

Lagercrantz, A. 

(2018). Social 

stress ökar risken 

för ångest och 

depression. SvD. 

Nyhetsartikel.  2018-09-16.  Samband finns mellan 

stress i sociala relationer 

och psykisk ohälsa, mer 

förekommande bland 

flickor.  

SvD 1:29. 

TT. (2018). 

Svensken fetare än 

någonsin. SvD. 

Journalistikartikel.  2018-12-12. Oro, ängslan och ångest 

ökar hos svensken, 

särskilt bland yngre 

kvinnor (16 till 29 år). 

SvD 1:30.  

Fysiska men ökar 

risken för psykisk 

ohälsa. (2018). 

SvD. 

Nyhetsartikel.  2018-03-21. Unga kvinnor drabbas 

och löper större risk, i 

jämförelse med pojkar, 

att uppleva psykisk 

ohälsa vid BPBI (fysisk 

funktionsnedsättning). 

SvD 1:31. 

Molin, E. (2018). 

Tio år i skolan – 

men inte en enda 

lektion om psykisk 

ohälsa. DN.  

Debattartikel.  2018-02-14. Inga lektioner ges om 

psykisk ohälsa i skolan 

trots att det är vanligare 

än cancer, hjärt- och 

kärlsjukdomar och 

malaria. 

DN 1:19.  

Denna artikel 

används även i 

temat ”Skola”. 

 

 


