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Sammanfattning 

Mediernas makt över dagordningen i ett samhälle är en viktig fråga och i stora stycken en 

fråga om påverkan och på vilket sätt medierna bestämmer vad vi ska tänka på, och hur vi ska 

göra det. Med detta övergripande perspektiv begrundar studien 5 stora tidningars ledarsidor 

och deras framställning av den växande gruppen av unga människor med psykisk ohälsa. Med 

hjälp av en modell (FIMPUS) framtagen ur empirin analyseras tidningarnas 

dispositionsregimer i relation till ämnet med fem års mellanrum, med start 1996 och avslut 

tjugo år senare - 2016. 

 

Med tanke på att det är framtiden som sitter med vånda i väntrummet och var femte ung 

kvinna mellan 18-24 år i Stockholms län har en psykiatrisk diagnos skulle man kanske ha 

förväntat sig ett större engagemang eller kunskapsdjup i frågan hos de mäktiga 

opinionsbildarna. Av studien framgår dock att ämnet varken är omhuldat på ledarplats eller 

särskilt dynamiskt problematiserat. Det magra material som stått att finna kan således i någon 

mening betraktas som ett allvarsamt och oroväckande bidrag till forskningen om dagordningar 

– eller den besynnerliga frånvaron av dem. I det här fallet i en onekligen betydande och 

viktiga samhällsfråga.      
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Prinsessan på ärten  

och hennes lata lipsillar? 

 

 

En studie av 5 svenska ledarsidors dispositionsregimer 

kring ungas psykiska ohälsa 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Inledning 

Bakgrundshistoria 

Jag har nästan i hela mitt liv undrat över lidandet och olyckan. Över den subtila sorg eller 

påträngande smärta som tycks ta plats i människornas liv, även bakom fasaden på också utåt 

sett lyckade livsöden i västerländska välfärdsländer. Denna undran har varit min livsluft både 

privat och yrkesmässigt. I slutet av 1990-talet frapperades jag dock av att plågan och pinan 

hos de unga jag kom att möta på min mottagning allt oftare tycktes präglas av det 

predikatslösa jagets vilsna innehållslöshet. Å ena sidan kunde det uppfattas som ett uttryck för 

frigjordhet. En sorts kart- och kompasslös existens. I någon mening hand i hand med den 

avontologiserade tillvaro som jag upplever att många i min egen generation eftersträvat och 

kommit att erfara som den moderna individualismens mest radikaliserade triumf. Drömmen 

att fritt kunna dra upp sina egna gränser, att skapa sig själv och kunna byta familj, yrke, 

karriär, kön, vänner, bostadsort, nation, bil, kroppsdelar, klädstil, åsikt, spis och kakel i 

badrummet – när som helst. Således en sorts görbarhetens klarblå himmel. Å andra sidan 

började jag på allvar skönja en expressiv fragmentering, där varken motstånd eller bekräftelse 

finns att följa eller ta spjärn mot. Den konstitutiva tomhetens tillstånd. Där verkligheten tömts 

på sammanhang och mening genom språkspel och filosofiska ordlekar. En avtemporaliserad 

och situativ tillvaro, kontinuerligt underkastad ett omförhandlande utan uppehåll.   
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Den psykologiska erfarenheten säger oss sedan länge att barn som växer upp i 

understrukturerade och avkonstituerade familjer blir sköra och sårbara vuxna. Få människor 

motsätter sig egentligen den tanken. Men vad händer med barn och unga i ett samhälle som 

hastigt avtraditionaliserats och där bristen på sammanhang och varaktiga konstituerande 

meningsmöjligheter normerar livsvärlden? Är den bristen i unga människors livsvärldar något 

vi behöver ta på stort allvar? Samtidigt som vi begrundar hur det eventuellt hänger ihop med 

vår egen världs tilltagande övermättnad och rastlösa sociala acceleration?
1
  

 

Det finns flera skäl till att frågan om unga människors välmående intresserar mig mer än 

någonsin tidigare och varför diskussionen börjar vara akut. Dels har rapport efter rapport 

under flera decennier påvisat oroväckande resultat kring utvecklingen av ungas psykiska 

ohälsa.
2
 Dels slår de psykiatriska diagnoserna för unga människor i vår egen tid just nu rekord 

i antal. Samtidigt pågår en idédiskussion som relativiserar begreppen genom att betona deras 

starka kulturella bindning, vilket å ena sidan kastar ett betydande ljus över det 

sårbarhetspanorama som präglar olika tider och omgärdar våra symtom och möjliga 

känsloidentiteter, men å andra sidan också - paradoxalt nog - riskerar att avfärda det 

allvarsamma samtalet om människans ömtålighet och att livet lätt går sönder.
3
     

 

Med dessa funderingar kring unga människor i bagaget fann jag det intressant att börja läsa 

vad några av de större svenska ledarsidorna hade att säga om de ungas psykiska ohälsa. I 

denna uppsats - som är en pilotstudie - har jag inom ramarna för en innehållsanalys för avsikt 

att lyfta fram hur unga människors psykiska ohälsa framställs i de stora medierna. Fokus 

ligger på vilka dispositionsregimer som dominerar beskrivningen av den unga individens 

utsatthet och subjektivering under de sista 20 åren. Begreppet dispositionsregim (jfr 

föreställning, tankefigur) är en produkt av studien och används i analysen. Det kommer att 

beskrivas mer ingående längre fram. 

 

 

 

 

                                                 
1
 Ziehe (1986, 1992, 2012); Frisén & Hwang (red.) (2006); Rosa (2013); Han (2013). 

2
 Några intressanta artiklar de sista 5 åren: Löfgren (2012); Mellgren (2014); Mårtensson (2014); Svensson 

(2015); Mårtensson (2016). 
3
 Olika aspekter av denna diskussion återges hos exempelvis Johannison (1994, 2009); Cullberg (2007); Jarlebro 

& Erlandson-Albertsson (red) (2009); Uddenberg (2010); Han (2013); Svenaeus (2013); Jersild (2015). 
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2. Problemformulering och frågeställning  

Problemformulering 

Människan är en meningsskapande varelse som sysselsatt med att tolka och organisera sina 

erfarenheter och upplevelser konstant befinner sig i en ömtålig och utsatt relation, i 

förhållande till mediernas skildringar av diverse samhällsskeenden och mångfacetterande 

mänskliga företeelser. Mediernas makt över dagordningen i ett samhälle är således en viktig 

fråga och i stora stycken en fråga om påverkan och på vilket sätt medierna bestämmer vad vi 

ska tänka på, och hur vi ska göra det.
4
 Med detta övergripande perspektiv i åtanke har jag här 

för avsikt att studera hur 5 stora ledarsidor ramar in, kommunicerar kring och gestaltar unga 

människors psykiska ohälsa. Något som rimligen kan vara intressant och av stor vikt att 

fördjupa sig i, inte minst i en tid där många ungas mående i västvärlden under lång tid – inte 

bara i Sverige - tycks ha försämrats på ett oroväckande vis. Det är morgondagens föräldrar det 

här handlar om. Det är framtiden som just nu sitter med vånda i väntrummet.
5
  

 

Frågeställning och avgränsning 

I fokus för studiens analys av mediegestaltningen av unga människors psykiska ohälsa står 

således 5 stora svenska tidningars ledarsidor.
6
 Hur förstår sig ledarsidorna på denna fråga? 

Vilka gestaltningsmönster och dispositionsregimer förekommer i deras kommunikation kring 

de ungas psykiska ohälsa? För att kunna kartlägga deras aktivitet och engagemang i ämnet har 

jag inspirerad av dagordningsteorins andra nivå och gestaltningsteorin sökt efter vilka former 

av kunskap, föreställningar och verklighetsgestaltningar som de stora ledarsidorna lägger 

tonvikten vid.
7
 För att en sådan forskningsprocess ska bli meningsfull krävs en viss teoretisk 

insikt och förförståelse i ämnet. I avsnittet om teori kommer jag att diskutera detta vidare. Min 

induktiva analysmetod utgår från det empiriska materialet (ledarsidornas texter) snarare än 

den teoretiska litteraturens definitioner. 

 

 

  

                                                 
4
 Strömbäck, J (2009). Makt, medier och samhälle, sid 102, 112, 119. 

5
 SOU 2000:3; B Rothstein (2001-05-05); Bergdahl, J & Bergdahl, M (2002); Bebbington et al (2003); Kessler 

et al (2005); Noble (2005); Mclean & Anderson (2009); Stallman (2010); Gustafson (2016-01-08). 
6
 The big five i det här sammanhanget utgör Dagens Nyheter, Aftonbladet, Svenska Dagbladet, Expressen och 

Göteborgs Posten. Sydsvenska Dagbladet och Göteborgs Tidningen föll bort då deras pressmaterial inte fanns 

åtkomligt för sökningar på Retriever i samma generösa omfattning under 1990-talet.  
7
 Det är tidningarnas ledarskribenter och deras texter som hamnar i centrum, inte journalisternas artiklar eller 

medborgarnas mottagande av texterna. Strömbäck diskuterar olika analytiska möjligheter med dessa 3 

urskiljbara underkategorier av dagordningsteorin. Strömbäck, J (2009). Makt, medier och samhälle, sid 103. 
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Det problematiska begreppet psykisk ohälsa 

De ungas psykiska ohälsa är undersökningens studieobjekt, men här finns problem. Man 

måste ta i beaktande att ett sådant begrepp som psykisk ohälsa inte är historiskt oberoende, 

även om ångest och lidande tycks vara en sedan urminnes tider bevittnad mänsklig arvedel.
8
 

Problemformuleringar och diagnoser bortom den icke-somatiska medicinen är flytande 

studieobjekt som ständigt överskuggas av den värld vi lever i och de kulturella sammanhang 

vi förstår oss själva genom.
9
 Att skilda tider formulerar och värderar olika mänskliga tillstånd 

på ett högst varierande vis är med andra ord en komplicerad historia.
10

  Detta gör det ändå inte 

omöjligt att med vördnad inför ämnets komplexitet inventera vilka kognitiva scheman och 

föreställningar som på landets stora ledarsidor inhägnar de ungas mående. 

 

Psykisk ohälsa som föreställning eller föreställningar om psykisk ohälsa? 

Jag har inte för avsikt att ägna mig åt en fördjupande poststrukturalistisk utredning om hur 

begreppet psykisk ohälsa kan problematiseras som en social konstruktion och på vilket sätt 

det därigenom skulle kunna ifrågasättas.
11

 Frågor som: Finns cancer? Och varför uppfattar vi 

astma som ett problem? Är PMS inlärt? Är klimakteriebesvär en kommersiell uppfinning? är 

givetvis spännande och äger sin relevans.
12

 Denna uppsats har dock inte ambitionen att 

granska språket och dess konstruktioner eller tvinga ut bilden av unga människors lidande på 

en alltför abstrakt intellektuell - närmast metafysisk - nivå. Därför utgår den från att ungas 

psykiska ohälsa existerar. Med en grund i den fysiska verkligheten. Avsikten är blott att 

granska ledarsidornas framställningar av unga människors psykiska ohälsa, inte minst med 

tanke på det hastigt växande antalet diagnoser och den medikalisering som skett så snabbt 

under relativt kort tid.
13

 

 

Följaktligen är det inte psykisk ohälsa som föreställning, konstruktion eller kunskapskoncept 

som är studiens huvudsakliga mål. Undersökningen utgår heller inte från dagordningsteorins 

första nivå, som handlar om att medierna styr vad vi (publiken i vid mening) ska 

uppmärksamma respektive inte uppmärksamma, utan hur – på vilket sätt – det 

uppmärksammas: vad är det för föreställningar om psykisk ohälsa som framhålls och utifrån 

vilka villkor? Dagordningsteorins första nivå – med all sin kompexitet - går dock inte helt att 

                                                 
8
 Johannison (2009) sid 249f; Uddenberg (2010) sid 182f; Svenaeus (2013) sid 10, 159f. 

9
 Svenaeus, F (2013). Homo patologicus, sid 72-75. 

10
 Börjesson (2002) sid 50f; Johannison (2009) sid 249f; Uddenberg (2010) sid 182f; Svenaeus (2013) sid 159f. 

11
 Jfr Börjesson, M (2002). Diskurser och konstruktioner, sid 48f. 

12
 Jarlebro, G & Erlandson-Albertsson, C (red) (2009). Kvinnors hälsa, sid 16-23. 

13
 Svenaeus, F (2013). Homo patologicus, sid 10, 31. 
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utesluta. Vad som tar plats i nyhetsflödet och vad som diskuteras eller inte, på ledarplats, är 

självklart en viktig aspekt och det finns anledning att komma tillbaka till det.  

 

Teoretiskt utgår studien från social konstruktivism, vad avser mediernas framställning av 

samhällsproblemet ungas psykiska ohälsa. Samtidigt utgår studien ifrån att psykisk ohälsa i 

någon mening existerar i den fysiska verkligheten. Samtidigt inrymmer uppsatsen en teoretisk 

diskussion om perspektiv på psykiatriska diagnoser, ungas livssituation och 

sjukdomsbestämningars kontextuella karaktär.
14

  

 

Förtydligande av utgångspunkt och syfte 

Kortfattat kan man säga att min utgångspunkt för studien är att psykisk ohälsa i någon mening 

existerar i verkligheten.
15

 Det går inte att förringa det faktum att det alltid funnits människor 

som inte orkat med tillvaron, oavsett hur samtiden valt att etikettera dessa tillstånd.
16

 Studien 

antar att det finns både kulturella, sociala, (psyko)dynamiska, kognitiva och biologiska 

perspektiv på dessa tillstånd. Samtidigt som dessa perspektiv filtreras av politiska intressen 

och utsätts för ekonomiska logiker.  

    Studiens syfte är således att med detta i åtanke undersöka hur några större svenska 

tidningars ledarsidor under de sista 20 åren framställt, formulerat och problematiserat de 

ungas psykiska ohälsa.  

 

 

 

 

 

 

                                                 
14

 Börjesson (2002) sid 50f; Johannison (2009) sid 249f; Uddenberg (2010) sid 182f; Svenaeus (2013) sid 159f. 
15

 Detta påpekande har dels sin förklaring i betydande förskjutningar av verklighetsbegreppet i vår tid – till 

förmån för upplevelsen av verkligheten (som om det bara vore en föreställning). Det är också så att det i någon 

mening finns sedan René Descartes dagar ett samspelsproblem som rör det klassiska kropp/själ-problemet och 

hur verkligheten ska förstås. Att diskutera psykisk ohälsa innebär förr eller senare att man måste reflektera över 

tanke/kropp-gåtan. Skolstriden står här ofta mellan materialister och idealister, även om forskarna inte sällan 

privat agerar utifrån en sorts dualism, i enlighet med de flesta stora religioner. Både kristna och muslimer gör 

åtskillnad på kropp och själ(tanke). Se vidare diskussion: Johannisson (1994) sid 103; Blackmore (2005) sid 12-

15; (Cullberg (2007) sid 230-234. Jersild (2015)22-26.     
16

 Johannisson (2009) sid 266; Uddenberg (2010) sid 184.  
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3. Disposition  

Avsnitt 

Innehållsförteckningen ger en överblick av uppsatsens uppläggning. Efter de två inledande 

avsnitten ovan följer i avsnitt 4 en reflektion över tidigare forskning och inspirationskällor.          

    Avsnitt 5 avhandlar betydande teoretiska infallsvinklar som berör ämnet ungas psykiska 

ohälsa, vilket å ena sidan bidrar till möjligheter att upptäcka fram- och föreställningsmönster 

på ledarsidorna, och å andra sidan också kastar ljus över delar av den analytiska processen.  

    Avsnitt 6 beskriver det empiriska materialet, förfarandet kring avgränsningar och 

urvalsprocedurer. Här diskuteras metod och metodologisk intention, samt en metodologisk 

förskjutning som ägde rum inom studiens ram. Från en induktiv och öppet utforskande ansats 

till ett prövande av tillämpligheten av Antoinette Hetzlers (m fl) kognitiva 

förklaringsmodeller över det ökande antalet sjukskrivna.
17

 I Avsnittet presenteras också en 

typologi över den så kallade FIMPUS-modellen (författarens egen), vilket också är studiens 

huvudsakliga teoretiska bidrag.  

    Avsnitt 7 redovisar resultat och analyserar de mönster som framträtt, delvis i relation till 

den teoretiska kontext som tidigare presenterats.  

    Avsnitt 8 innefattar en avslutande diskussion, samt reflekterar kring studiens utgångspunkt 

och syfte.  

    Avsnitt 9 resonerar kring möjligheterna att utvidga en studie av detta slag och diskuterar 

hur det i så fall skulle kunna utföras.  

    Avsnitt 10 redovisar källförteckningen och i avsnitt 11 finns en bilaga med hänvisningar till 

några artiklar som exemplifierar FIMPUS-modellen, samt några andra signifikanta artiklar 

som omnämns i studien. 

 

Kursiveringar 

På sina ställen finns ord som kursiverats (första gången de används). Dessa kursiveringar ska 

inte förstås som värdeladdade förstärkningar av ord och deras betydelse. Kursiveringarna 

används enkom för att markera betydande begrepp som står intimt i förbindelse med 

uppsatsens teoretiska överbyggnad och exempelvis olika forskares begrepp eller viktiga – 

stundom särskiljande - påpekanden. Syftet är sålunda endast att utan större åthävor vägleda 

den läsare som nyfiket vill utforska fotnoternas litteraturhänvisningar vidare, samt tydliggöra 

mitt eget samspel med olika författares tankefigurer.      

                                                 
17

 Se vidare: Hetzler, A.; Melén, D & Bjerstedt, D (2005). Sjuk-Sverige. 
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4. Tankar kring forskningsläget  

Uppsatsens ansats och medieforskningen  

Mediernas dagordningsmakt är ett återkommande diskussionsobjekt i samhällsdebatten, och 

även om medierna inte kan få oss att tänka vad som helst, tycks de ha ett stort inflytande på 

vilka tankar vi tänker.
18

 Deras påverkan på våra åsikter och hur vi föreställer oss företeelser 

och skeenden har också betydelse.
19

 Deras gestaltningar har stort inflytande på hur vi 

uppfattar och förstår verkligheten.
20

 Således är mediestudier inte sällan inspirerade av både 

dagordningsteori eller gestaltningsteori. Så även denna uppsats. Likaledes är ledarsidor ofta 

ett tacksamt medieobjekt att närma sig, inte minst eftersom det där finns uttalade ambitioner 

och en ofta ogenerad vilja att beskriva världen och verkligheten på ett ambitiöst, allvarligt 

men ofta ideologiserat specifikt vis. Med andra ord rör sig studien i viss mening inom ett 

etablerat forskningsfält, med fokus på ett inte alls ovanligt eller kontroversiellt objekt – 

ledarsidornas framställning av världen och det som pågår där. 

 

Det som gör studien viktig är dess ämnesval och ambition att inte hänfalla åt ett alltför 

akademifierat eller mediekratiskt perspektiv.
21

 För även om det finns oerhört mycket skrivet 

och forskat om psykisk ohälsa, inte minst kopplat till barn, ungdomar och unga kvinnor, 

saknar jag en större ansats att inom ramarna för medie- och kommunikationsvetenskap lyfta 

fram – bortom en poststrukturalistisk matris - vilka föreställningar och gestaltningar som 

förfäktas på ledarsidorna.
22

 Något som måste ses som angeläget, då ledarsidor förvisso inte 

läses av särskilt många, men likväl – bland de närmast sörjande - utövar en signifikant och 

stark opinionsbildande kraft på alla de som professionellt ingår i informationens rundgång 

och med makt utan mandat har åsikter i samhället om olika händelser och företeelser.
23

 

 

Idégivare och inspirationskällor 

Jesper Strömbäcks redogörelser i Makt, medier och samhälle (2009) har varit en 

inspirationsfaktor för att gripa sig an ämnet, liksom Peter Berglez och Ulrika Olaussons 

                                                 
18

 Strömbäck, J (2009). Makt, medier och samhälle,  sid 102, 106. 
19

 Ibid, sid 113. 
20

 Ibid, sid126 
21

 Jfr Asp, K (1986). Mäktiga massmedier: Studier i politisk opinionsbildning. 
22

 Kent Asp varnade redan 1986 för mediemakten och medialisering av viktiga politiska frågor. Med sedan 

1980-talet är det inte bara makten över mediernas innehåll som förskjutits, även analysen av det har måhända 

korrumperats och blivit en del av tjänstemannasamhällets skråväsende, som vuxit fram i spåren av ett allt mer 

differentierat samhälle. Se även: SOU 2016:30, sid 267; Bauman (2002); Alvesson (2011, 2104).  
23

 Pierre Bourdieu analyserar utmärkt denna rundgång. Bourdieu, P (1998). Om televisionen, sid 37f. Mot svensk 

botten tecknar Garsten, Rothstein & Svallfors en aktuell och skrämmande bild i boken Makt utan mandat (2015). 
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antologi Mediesamhällets centrala begrepp (2009). Antoinett Hetzlers (m fl) Sjuk-Sverige 

(2005) har också – särskilt initialt i min egen studie - inspirerat mig på viktiga punkter, inte 

minst när det gäller möjligheten att börja tänka i banor av att utforska och försöka beskriva 

olika kognitiva scheman kring ledarsidornas syn på ämnet. När det kommer till samhällsteori 

och andra psykologiska, sociologiska, biologiska och pedagogiska perspektiv på unga 

människors psykiska ohälsa är det svårt att lyfta fram något enstaka namn, men hade jag inte 

återläst ett antal böcker och uppdaterat mig mot nyare texter av socialisationsforskaren 

Thomas Ziehe, drygt 40 år efter hans första större publicering, är det möjligen så att min 

nyfikenhet inte riktigt fått vingar i frågan.
24

 Den sene Ziehes syn på unga människors situation 

idag indikerar nämligen något så ovanligt som en kombination av lång erfarenhet och stor 

kunskap, hand i hand med en levande och vital förmåga att åse ett nytt sorts samtida – 

avkonstituerat och understrukturerat – nu, där unga människor idag tar plats.
25

 Således ett 

uppdaterat aspektseende, vilket inte alls är enkelt att företa sig, då många forskarkarriärer 

implicit går ut på att investera i ett visst perspektiv och sedan (ideologiskt) låsa fast sig vid 

det, exempelvis genom att ta ställning för antingen en ensidig deterministisk (biologisk, 

materialistisk) eller dynamisk (optimistisk, idealistisk) hållning och syn på individen.
26

  

 

Med insikt om att det fortfarande lever kvar många ideologiska konflikter och kopplingar 

mellan olika perspektiv och människouppfattningar, begrundar jag nedan flera olika (även 

kliniskt orienterade) synsätt på människan och psykisk ohälsa. Hartmut Rosa, Byung-Chul 

Han, Karin Johannisson, Fredrik Svenaeus, Nils Uddenberg, P C Jersild, Johan Cullenberg, 

Ståle Fredriksen, Fanny Ambjörnsson, Judith Butler, Michel Foucault och Zigmunt Bauman 

tillhör sålunda de inspiratörer vars tankefigurer gjort denna uppsats perspektivrik och möjlig. 

Liksom även antologierna Ungdomar och identitet (2006) med Anna Frisèn och Philip Hwang 

(red), samt Gunilla Jarlbro och Charlotte Erlandson-Albertssons (red) Kvinnors hälsa (2009). 

    I teori-avsnittet som nu följer har jag för avsikt att redogöra för olika tankefigurer och 

meningshorisonter som alla innehåller värdefulla och viktiga perspektiv på samhället, vår tid 

och unga människors livsförutsättningar i den senmoderna eran.  

 

                                                 
24

 Jag vill här rikta ett särskilt stort tack till Inger Johansson som undervisat i bland annat sociologi på högkolan i 

Gävle. Efter att ha sett min kortfilm Farfar och jag (2016) kom vi att diskutera Thomas Ziehe och hans teorier 

om reflexivitet, formbarhet och individualisering. Se även: Larsson, E (2016, juni). Farfar och jag (videofil).  
25

 Ziehe, T (2012). Tidstypiska menings- och handlingskriser hos ungdomar. 
26

 Se vidare diskussion: Cullberg (2007) sid 181-195; Jersild (2015) sid 73-81, 299f. 
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5. Teoretisk och historisk kontext  

Min egen förförståelse  

Självfallet står jag inför denna uppgift knappast opåverkad av min livserfarenhet och de 

kunskapstraditioner och upplevelseformer som varit kopplade till mitt eget yrkesliv, i 

terapiprocessernas centrum sedan 1980-talet. Mina första möten med psykisk ohälsa skedde – 

som för så många andra – helt ofrivilligt inom ramarna för det familjesystem jag fötts in i. I 

min egen ungdom när jag sedan aktivt - i utbildningssyfte - började uppsöka de olika relativt 

spretande delar av samhällskroppen där den psykiska ohälsan på varierande vis togs emot 

eller erkändes, utan skam och skuld, fann jag mig stundom internationellt involverad i 

terapeutiska skeenden tillsammans med söndriga vietnam-veteraner eller tyska trasiga vuxna 

som deformerats av Hitler-tidens skuggor. Det blev början på en lång resa, där den psykiska 

ohälsans många vitt skiftande och aparta ansikte kom att bli både en röd tråd, ett 

forskningsobjekt, en livsledsagare och ett besynnerligt – stundom belackat - levebröd.     

 

För mig är lidandet, varken mitt eget eller någon annans, inte enkom ett språkspel eller en 

postmodern ordlek, den kognitiva omstrukturerings potential i all ära! Dimensionen däremot 

är mig inte alls främmande och det finns många intressanta perspektiv på människans 

mående, kopplat till social och kulturell konstruktion.
27

 Samtidigt som relativismen det 

tenderar att föda har en baksida.
28

 Ett avvisande av att vårt själsliv har ett materiellt underlag 

(vilket inte är detsamma som biologism).
29

                 

 

 

 

 

                                                 
27

 Johannisson (2009) sid 244-255, 265-266; Cullberg (2007) sid 228-230. 
28

 Birgitta Hovelius för i boken Kvinnors hälsa (2009) ett resonemang om kvinnlig ohälsa som kommersiell 

uppfinning. Något Karin Johannisson också ofta återkommer till (1994, 2009). David Eberhard å sin sida menar i 

I trygghetsnarkomanernas land: Sverige och det nationella paniksyndromet
 
(2007) att vårt överdrivna 

risktänkande gjort oss psykiskt labila och oförmögna att leva. Med Ulf Olssons Drömmen om den hälsosamme 

medborgaren (1999) i åtanke kan man istället undra om det inte är just imperativet om att må bra som gör att vi 

mår dåligt. Det är såldes möjligt att begrunda psykisk ohälsa som en manifestation av en social konstruktion med 

rötter i något annat. Dessa perspektiv är intressanta, men indikerar också – var och en på sitt vis - en sorts 

friskhets-diskurs som tycks utgå ifrån att det naturliga är att vara frisk och må bra. Är inte det då möjligen en 

sorts de sociala konstruktionernas- överkonstruktion? 
 

29
 Författare och forskare med delvis olika bakgrunder och syn på biologism kan använda ordet själsliv, med 

hänvisning till att det kan finnas olika sorters växtverk. Behovet att kommunicera dessa upplevelser och deras 

innebörd behöver måhända sin metaforik. Att ha ont i själen är ett relativt vanligt talesätt. Det påminner delvis 

om begreppet tid. Vi svänger oss ständigt med klockslag och tider, utan att egentligen kunna förklara vad tid är.  

Jfr Svenaeus (2013) sid13, Jersild (2015) sid 300.  
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Historien om unga människor är en gammal historia, men med nya drag? 

Den som vill förstå något om morgondagens problem gör klokt i att betrakta ungdomen.
30

 Det 

är en gammal sanning. Samtidigt framgår det med stor tydlighet av historien att den inte 

sällan skapats av dem som inte bryr sig om den.
31

 Likväl gör vi klokt i att problematisera barn 

och unga människors situation och begrunda vuxenblivandets smärtsamma våndor i skuggan 

av den accelererande avtraditionaliseringen.
32

 En kulturell frisättning som den inte sällan 

äldre anala generationen
33

 applåderat i egen sak väldigt länge, utan att riktigt ställa sig frågan 

om det repetitiva i denna revolt verkligen fortfarande är lika relevant, då den korta historiska 

epok vars förutsättningar konstituerade den radikala omdaningen och dess lustfyllda 

upprorskänslor sedan länge försvunnit.
34

 Vad som är en modernitetsvinst är kanske inte en 

evig sanning.
35

 Kanske kan modernitetsvinster, och kortare emotionella 

(kollektiva/individuella) tillstånd i samband med dem, i vissa avseende ses som sociala och 

känslostrukturerade förbrukningstillstånd.
36

  

 

En progressiv forskare som betänkt detta länge och som även tidigt skrev initierat om 

ungdomar, identitet och den kulturella frisättningen, i övergången till det senmoderna 

samhället, är tidigare nämnde Thomas Ziehe. För de unga generationer han började iaktta var 

protester och högljudd Pippi Långstrump-anda en sorts sund motreaktion på 

disciplinsamhällets krav och dåtidens kulturella överstrukturering.
37

 Under sin forskargärning 

sedan 1970-talet har han dock åsett hur nya behov hos unga människor vuxit fram över tid 

som en reaktion för att kompensera den avstrukturering som följt i den kulturella 

frisättningsprocessen spår.
38

  

 

I ett preferensstyrt samhälle, där var och en är mer vilse i sina egna böjelsers våld, inom 

ramen för en självtematiserad egenvärld med tämligen smala relevanskorridorer 

                                                 
30

 Lyttkens, L (1993). Mellan lust och nytta, sid 24-27. 
31

 Liedman, S-E, (1997). I skuggan av framtiden, 120. 
32

 Ziehe (1992) sid 133-165, 171f; Rosa (2013) sid 128-152. 
33

 Miller (1986a, 1986b); Cullberg (1985). Dynamisk psykiatri, sid 58-59. 
34

 När Zihe diskuterar detta för 25 år sedan är själva spörsmålet kanske inte samtalet för dagen. Tiden har 

definitivt kommit ikapp hans resonemang. Se Ziehe, T (1992). Kulturanalyser, sid 138-139. 
35

 Detta diskuteras aven flyktigt men märkbart ouppdaterat i ett avsnitt kring Ziehe i Berglez, P & Olausson, U 

(red) (2009). Mediesamhället centrala begrepp, sid 95-97.  
36

 Johannisson diskuterar återkommande känslostrukturer i relation till olika aspekter av kulturell förändring. 

Johannisson (2009). Melankoliska rum, sid 265-266. 
37

 Ziehe, T (1992, 2012). 
38

 Ziehe (2012). Jfr: Han (2013); Rosa (2013).  
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(relevanskriterier), ser Ziehe idag i någon mening vikten av gränsdragningar och normer.
39

 
40

 

Sålunda en anpassning för att avlägsna trycket på subjektet i en ny historisk fas och avlasta 

den tärande inre ambivalensen, som annars riskerar förtära jaget med intryck, möjligheter och 

gränslösa förväntningsnivåer.
41

   

    Här har vi onekligen att göra med ett svårsmält perspektiv som innebär en utmaning för den 

kulturteoretiska värderelativismens representanter, men också för den nyss nämnda anala 

generationen som själva historiskt sett inte sällan identifierat sig med sin gränsöverskridande 

Pippi-ideologi och på ett psykologiskt plan också förlöst det egna inre trycket genom just ett 

kontinuerligt bejakande av norm- och regelbrott.
42

 Således ett utåtagerande beteende som en 

gång frigjorde hårt hunsade barn stöpta i en helt annan sorts överjagsstrukturer än de vi åsett 

de sista decennierna, och vad värre är: måhända utgör en del av själva symtombilden och det 

som skapar lidande hos många ung idag.
43

  

 

Det avklädda nuet: den avstrukturerade senmoderna situationen 

Det situativa präglar individens tillvaro under senmoderniteten. Många unga har aldrig 

upplevt något annat, inte ens i sina föräldrar eller andra äldre viktiga personers liv. Ett 

sammanhängande och skönjbart identitetsskapande livsprojekt tycks allt mer svåråtkomligt. 

Lika avlägset fjärran som det gemensamma politiska projektet.
44

 Kontinuitet- och 

trygghetsskapande preferenser av tidsresistent och stabilt slag framstår närmast som en dröm 

eller ett minne blott.
45

 Under det att de sociala förändringarna accelererar och människornas 

                                                 
39

 Begreppet relevanskorridorer avser att definiera förmågan att förstå, ta in eller kunna öppna sig för något annat 

perspektiv än det egna jagets. Att hantera en symbolisk terräng utanför sitt eget universa. Ziehe (1992, sid 155, 

159f; 2012). 
40

 Ziehes tankar ska inte sammanväxlas med de otympliga nykonservativa reaktioner som inte minst den ständiga 

debatten om skolan återkommande föder inom exempelvis politiken. Gränser och normer kan vara av vikt, men 

kan knappast se likadana ut som för 50 eller 100 år sedan.       
41

 Detta är ett återkommande tema hos vissa forskare som på 2010-talet fått uppmärksamhet just för att de 

utmärkt sig för att tänka i nya banor kring dessa frågor: Ziehe (2012); Han (2013); Rosa (2013). Samtidigt är 

dynamiken inte ny och den diskuterades redan – om än i annan språkdräkt - i slutet av 1960-talet av exempelvis 

Niklas Luhmann (2005) sid 33-41. Se även: Beck (2012) sid 216; Giddens (1991) sid187-188 Ziehe (1992) sid 

121-127, 171f. 
42

 Suzanne Ostens omdebatterade och besynnerliga barnfilm Mamman, flickan och demonerna (2016) är i ljuset 

av dessa resonemang ett lysande diskussionsexempel, om man vill begrunda möjligheten att ungas 

understrukturerade livsvärldar idag saknar akut behov av mer upplösta gränser, avstrukturering och surrealism 

(Ostens film). Jfr även: Baudrillard, J (1993). Symbolic exchange and death, sid 74.      
43

 I det här sammanhanget är det intressant att begrunda psykiatriska epoker: Johannisson (1994, 2009); Jersild 

(2015) sid 77. Inte minst den befrielseorienterade psykoterapeutisk perioden som slängde biologismens 

tvångströja över bord mellan framför allt åren 1960–1990 tål att begrundas. Jfr Laing (1968); Marcuse (1969); 

Janov (1975); Lowen (1976); Miller (1986a, 1986b); Fromm (1996). Dessvärre har denna period skördat sin 

draksådd och dragit ett löjets lyster över sina i grunden tämligen relevanta perspektiv.  Jfr Cullberg (2007) sid 

232-234.  
44

 Rosa, H (2013). Acceleration, modernitet och identitet, sid 101. 
45

 Rosa (2013); Larsson (2016, juni). Farfar och jag (videofil). 
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livsförlopp - fjärran framstegstanken - slungas ut i en avtemporaliserad och tidlös tid, där det 

begripliga eller planerbara försvunnit ur sikte till förmån för en verklighet och samhällskropp 

konstituerad av en ny sorts rastlös och ombytlig hyperkulturalitet, dynamiskt avstrukturerad, 

frigjord och avskalad historiens traditionella funktionalitet.
46

 En reflexiv och - i Max Webers 

mening - rationell process, driven av den kunskap och informationsbank om oss själva och 

världen som hela tiden växer och expanderar och därmed ständigt bidrar till att förändra och 

utveckla vår egen (sociala) spelplan - och de tankar, känslor och åsiktsfigurer vi 

(projicerande) hyser kring den.
47

 En reflexiv process utan egentlig medveten politisk styrning 

vars acceleration – inte minst sista decennierna - likt en totaliserande kraft löst upp rummets 

primat, fragmenterat tiden, ödelagt relationen till tinget, gjort oss till främlingar inför oss 

själva och våra egna handlingar, men också – och vad värre är – i relation till varandra!
48

 

    Det är svårt att inte betänka att det är de unga som mår dåligt idag som samtidigt vuxit upp 

i samtidsbeskrivningen ovan.   

 

68-generationen och mediesamhället  

Denna samhälleliga utvecklingsdynamik (i varje fall i väst och inte minst i Sverige) är på ett 

sätt jämnårig med moderniteten själv, men dess födselvåndor och jämmerrop tillskrivs 

stundom inte sällan det upproriska 1960-talet, trots sitt avsevärt äldre kognitiva innehåll.
49

 

Likväl är det kanske med början under detta årtionde som den accelererande 

moderniseringens mer avantgardistiska och kulturellt subversiva effekter inte minst via 

flimrande tv-rutor på allvar kommer in i stora folkgruppers vardagsrum och medvetande i 

Sverige.
50

 Per Oscarsson tar helt frankt av sig i kalsongerna i Hylands Hörna, kårhuset i 

Stockholm ockuperas och älvräddare strider vindlande bittert mot staten. Hela perioden 

präglas av kompakt motstånd, ifrågasättande och en sorts kulturell avstrukturering som 

tränger ut gamla tolkningar av världen och varat. Den erbjuder andra möjligheter att inte bara 

varsebli på filosofisk nivå de livsvillkor som omger människan utan också i praktiken kasta 

omkull verkligheten i stor skala, och i grunden gräva upp den alldagliga iscensättningen av 

våra liv som det egna självet står lutat mot.
51

  

 

                                                 
46

 Ziehe (1992) sid 133f; Baudrillard (1993)  sid 74; Giddens (1996) sid 26f; Hylland Eriksen (2001) sid 63f; 

Beck (2012) sid 205f; Rosa (2013) sid 52-59. 
47

 Giddens (1996) sid 42-48; Ziehe (1992), sid 118-121. 
48

 Rosa (2013), sid 16-17; Bauman (1998, 2002, 2008); Han (2013); Hylland Eriksen (2001). 
49

 Ziehe, T (1992). Kulturanalyser, sid 121-122. 
50

 Furhammar, L (2003). Filmen i Sverige, sid 289-290. Ziehe, sid 118. 
51

 Jfr Berger & Luckmann (1979) Kunskapssociologi, sid 172f; Ziehe, T (1986). Ny ungdom, sid 18-21. 
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I ljuset av denna gestaltning av en eldfängd och temperamentsfull period av moderniseringen, 

som med olika ord och begrepp förpackats och dryftats av både Beck, Giddens och Bauman, 

och naturligtvis många fler, kan det vara intressant att på djupet begrunda innebörden av den 

kulturella frisättning detta televiserade decennium kom att utlösa. För att uppriktigt besinna 

dess dramatiska effekt och påverkan på alla individer, även inom ramen för vårt samhälle 

idag.
52

 Samtidigt som tiden rusat vidare och lämnat 1960- och 1970-talets revolutionära 

oskuldsfullhet bakom sig, inte minst genom den tekniska accelerationen och dess 

ingenjörsmässiga landvinningar. Något som i sin tur drivit på sociala förändringar: 

omvaliderade värderingar, omförhandlade gemenskaper och ett uppsnabbat livstempo på 

catwalken, där vi manglade av tiden underkastats att både äta, prata, resa, kommunicera och 

leva fortare än våra föregångare, vilket kräver ännu fler tekniska erövringar och krav på nya 

maskinmässiga genombrott.
53

  

 

Med denna analys i åtanke kan man fundera över konsekvenserna, inte minst i relation till de 

unga människor som idag har att skapa och socialisera sig själv i en frisläppt begärskultur, 

vars överrörlighet riskerar att utnyttja individen och hennes behov av en högst skälig 

subjektskonstans.
54

 Således kan vi här begrunda vad den å ena sidan Weberianska järnburen 

och en sorts rationell funktionalistisk (ekonomiserad) logik, hand i hand med å andra sidan en 

senmodern samtid, drabbad av avstrukturerade traditionella möjlighetsrum, svindlande 

överjagsförskjutningar och ett neo-liberalt hänsynslöst utnyttjande av individens 

subjektivitetskris, kan innebära för det unga och uppväxande släktet.
55

 Ett svårartat grubbel 

som kommit att beröra många samhällsanalytiker, men vars utsagor och stundom 

samstämmiga diagnoser lämnar ett stort tafatt tomrum efter sig när det kommer till 

hjälpbehov, åtgärder och fungerande handlingsplaner.
56

     

 

Unga sköra vuxna? 

Skulle det exempelvis kunna vara så att unga tjejer (och killar) som i vår tid mår allt sämre 

och sämre, och som också synliggörs i forskningen och den statistik som rakat i höjden vad 

                                                 
52

 Jfr Ziehe, T (1992). Kulturanalyser, sid 123, 133. 
53

 Hylland Erikson (2001) sid 137-162; Beck (2012) sid 123-131; Rosa (2013) sid 69-72. 
54

 Detta berör behovet av att inte vara tvingad att behöva omförhandla sin identitet för ofta, vilket dessvärre 

riskerar ske i det senmoderna. Se även: Ziehe (1992); Bauman (1998, 2002, 2008); Sennett (1999, 2007); Rosa 

(2013); Han (2013, 2014). 
55

 Jfr Ziehe, T (1992). Kulturanalyser, sid 121-122. 
56

 Hylland Erikson (2001). Ögonblickets tyranni, sid 168-169. 
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beträffar de psykiatriska diagnoserna i åldersgruppen 18-24,
57

 är offer för det transparenta 

subjektets upplösning, desintegration och kris i ett senmodernt och kontinuitetslöst samhälle 

som inte längre förmår skapa förutsättningar för ett människoblivande där individen kan 

konfigureras att hålla ihop sig själv?
58

 Är det denna kulturella frisättning och 

avtemporalisering som driver individerna in i en vilsenhet och självtematisering snarare än att 

det skulle vara det exempelvis ofta uthängda patriarkala manssamhällets inneboende 

ondsinthet (som ofta får klä skott i det offentliga samtalet)?  

    Kan det även vara så att den heterosexuella matrisens obligatoriska plikt
59

 och liknande 

tankefigurer som Judith Butler använder sig av inte har nästan ett enda dyft med saken att 

göra? Mer än möjligen tvärtom!? Tänk om denna vildsinta tanke och hard-core-idealism 

(idealistisk monism) måhända skapar mer förtvivlan och oro i det att den idag berövar många 

unga människor även möjligheten att i en fragmenterad värld hitta hem och - i varje fall i 

någon mån - landa i lugn och ro i sin biologiska kropp.  

 

För en materialistisk monist är onekligen Judith Butlers idealistiska gender-perspektiv 

aningen bekymmersamt, liksom den säkert inneburit en besynnerlig situation för många av de 

skolsköterskor, kurator, ungdomsmottagningar, psykakuter och människor vars jobb innebär 

möten med tonårstjejer vars smärtsamma vuxenblivande idag inte sällan kretsar kring 

osäkerheten kring deras könsidentitet.
60

 Frågan är faktiskt om någon nu levande människa har 

spelat större roll i denna måhända besynnerliga utveckling än just Judith Butler. För att 

travestera Johan Asplund skulle man kanske kunna säga att bisarra akademiska bestseller-

teorier förr eller senare ger upphov till individuella symtom i Tomelilla.
61

        

    Eller så är det just det här som är det stora existentiella lidandets generator: vår benägenhet 

att se, tolka och förstå oss själva och varandra i dessa uråldriga (materialistiska) och 

förkroppsligade entitetsmönster. Ett kausalitetsmissbruk i skydd av Freuds vingar som döljer 

maktrelationer, sanningsregimer och felaktiga antaganden om biologi och natur.
62

        

 

                                                 
57

 Se Bergdahl, J & Bergdahl, M (2002); Bebbington et al (2003); Kessler et al (2005); Noble (2005); Mclean & 

Anderson (2009); Stallman (2010); Gustafson (2016-01-08). 
58

 Ziehe, T (1992), sid 133-140; Rosa, H (2013), sid 72-75. 
59

 Jfr Butler (2007) sid 91f; Rosenberg (2002) sid 71. 
60

 Detta intrikata och oerhört kittsliga spörsmål har på modern svenska hamnat i den berömda åsiktskorridoren. 

Eller rättare sagt - för att tala Foucault – drabbats av förbudet. Det tabu som i enlighet med diskursens ordning 

förbjuder oss att tala och benämna saker vid deras namn, men även stundom avkräver oss det rätta talet och den 

korrekta benämningen – i en maktdiskurs tjänst. Foucault, M (1993). Diskursens ordning, sid 7-8. 
61

 Asplund, J (1987).  Det sociala livets elementära former, sid 177. 
62

 Se vidare diskussion: Butler, J (2007). Genustrubbel, sid 8-9, 126-127. 
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Det sönderpsykologiserade samhället 

Det sönderpsykologiserade samhället har också dryftats som en aspekt, och i förlängningen 

också läkarnas roll i detta. Att låta patienterna få som de vill – hur lyckat är det? Kan det till 

och med vara så att terapeutiserandet, som kan vara så närandet och befriande, också har en 

förklenande och destruktiv baksida? Att bikt-samhället göder svaghet och får oss att känna oss 

sorgsna, missförstådda eller kränkta. Kanske finns här också andra intressanta genusaspekter 

– än nyss nämnda - att begrunda. För till saken hör ju att kvinnor i mycket större utsträckning 

än män drabbas av långa sjukskrivningar när det kommer till psykisk ohälsa.
63

 Den sidan av 

saken bör beaktas när man begrundar olika förklaringsmodeller och deras uppfattning och 

inställning till de som drabbas av sjukdom.    

    Efter denna genomgång av några reflektioner som rör människans sociala vara och hennes 

existens, är det så dags att diskutera fenomenet med diagnoser. För att bli sjukskriven måste vi 

ju ha en diagnos. I vår tid finns dessutom en tendens att vi på övergripande samhällsnivå 

snarare odlar diagnoser än funderar över vad lidandet eventuellt kan ha för orsaker. Denna 

tendens är kanske i sig ett symtom på vårt samhälle och hur det formaterar sig idag.
64

 Aktörer 

inom kvartalspolitiken vill kanske, med Mats Alvesonsson ord, plocka enkla poäng på 

grandiosa illusionsnummer.
65

 Pengarna måste dock alltid tas någonstans ifrån. Det resulterar i 

hårdare regler för handläggare på försäkringskassan. Något som i sin tur tvingar läkarna att 

spetsa sina formuleringar och patienterna att vara mycket övertygande om sina tillstånd.
66

 Hur 

ska exempelvis ett barn utan ADHD-diagnos kunna få hjälp annars, i ett välfärdsland som inte 

längre delar ut extraresurser hur som helst, i en skolvärld där allt kretsar kring måluppfyllelse 

och prestation, och där resurserna slukas av växande integrationsåtaganden?   

 

Diagnosernas makt: om att lida på vetenskapligt vis? 

Vad är en medicinsk diagnos? Kort sagt skulle man kunna säga att det är ett namngivande av 

somatiska och mentala tillstånd som en människa har hamnat i och som hon plågas av. I 

praktiken är dock själva diagnosställandet inte alltid så enkelt, inte ens när det gäller den 

kroppsliga aspekten, även om det finns laboratorieprover och tester att tillgå för att utröna 

somliga sjukdomar och besvär. När det däremot kommer till psyket, eller vad man ibland 

kallar själsliga åkommor, är det emellertid en grannlaga sak att finna tvärsäkra medicinska 

svar. Det är sålunda inte som att ta sänkan. Hjärnan är tämligen komplex till sin natur och 
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 Olofsdotter Stensöta, H (2009). Sjukskrivningarna och välfärdens infriare, sid 12-14. 
64

 Svenaeus, F (2013). Homo Patologicus, sid 152. 
65

 Alvesson, M (2011). Tomhetens triumf, sid 273. 
66

 Svenaeus, F (2013). Homo Patologicus, sid 84. 
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betydligt mindre utredd än många andra delar av vår kropp. Därför finns också en betydande 

osäkerhet kring psykiatriska diagnoser.
67

  

   

Det har alltid funnits lidande. Sannolikt kommer det också alltid att fortsätta finnas lidande. 

Men är allt lidande - en sjukdom? Fredrik Svenaeus finner frågan, i hela dess utsträckning, 

högst rimlig att grunna över.
68

 I vår tid diagnosticeras dessutom allt oftare vårt lidande, inte 

sällan i nyare psykiatriska (biologiska) termer, vilket stundom – idag - tycks skonsammare 

och mindre skuldbeläggande för inblandade parter än sociala och psykologiska teorier.
69

 

Annat ljud i skällan, och snarare tvärtom, var det för bara ett antal decennier sedan.
70

 

 

Sjukdomsbestämningarna som florerar idag, trots deras myllrande mångfald i den ständigt 

svällande DSM-manualen, tycks rimligen bidra till att göra våra besvär mer verkliga och 

begripliga.
71

 Att känna sig förstådd är ett närmast magiskt privilegium. Det vet alla som råkat 

ut för det. Medicinskt kan sålunda diagnosticering ha positiva effekter. Det inkluderar ofta 

behandling, öppnar upp för ingrepp och i någon mån även för en sorts personlig skuld- och 

ansvarsbefrielse, vilket i sammanhanget inte ska underskattas i en tid som manar det moderna 

jaget att till varje pris försöka styra och kontrollera kroppen och livet in i minsta detalj.
72

 

Samtidigt går det inte att komma ifrån det besvärande faktum att det saknas medicinska tester 

som med oklanderlig logik kan bestyrka eller avvisa många av samtidens diagnoser.
73

 De 

befinner sig, liksom analyser av sjukdomsbilder från olika epoker visar, i symbios med det 

sociokulturella sammanhang de uppstår i och de behov de tycks vara satta att mer eller mindre 

framgångsrikt svara an på.
74

  

 

                                                 
67

 Ofta används ordet själ när vi åsyftar psyket. Det betyder inte att människor tänker sig att själen nödvändigtvis 

finns i hjärnan. Däremot är det inte främmande att tänka att psyket har något med hjärnans funktioner att göra. 

Vidare hör man sällan folk säga att de har ont i medvetandet eller i psyket. Det finns förövrigt en stor 

samstämmighet när det kommer till att tänka att ångest, psykisk ohälsa och depression i någon mening har något 

med hjärnans funktioner att göra. Det vi känner och upplever har en motsvarighet i hjärnans fysiologi. Se även: 

Svenaeus (2013) sid 10-13; Jersild (2015) sid 300.  
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 Ibid, sid 161. 
69

 Uddenberg, N (2010). Själens shamaner, sid 281. 
70

 Ibid, sid 285. 
71

 Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders (DSM) ges ut av American Psychiatric Association 

(APA). DSM-manualen gavs ut första gången 1952 och bestod då av ett hundratal sidor. Idag omfattar verket 

runt 1000 sidor. Manualen har stor betydelse inte minst för forskningen och gör det möjligt att göra statistiska 

jämförelser mellan olika länder. 
72

 Fredriksen, S (2007). Uflaks (otur), sid 11, 17. 
73

 Svenaeus, F (2013). Homo Patologicus, 2013, sid 11, 82, 161. 
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 Johannisson, K (2009). Melankoliska rum, sid 12-13. 
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Tillstånd och upplevelser av lidande som människor drabbas av kan således inte betraktas som 

fasta eller eviga sjukdomstillstånd, trots att det strikt vetenskapliga sjukdomsbegreppet 

olyckligtvis närmast förutsätter en dylik logik.
75

 Med andra ord gör vi klokt i att med ödmjuk 

respekt också begrunda känslostrukturer och diagnoser som uttryck för (anomiska) 

samhällstillstånd och förstå dem i en betydligt större och vidare (stundom Durkheimiansk) 

social kontext.
76

 Ett samhälle som lovar runt, men håller tunt, får kanske på halsen 

känslomässiga tomrum som imploderar i ginnungagapet mellan drömmar och verklighet.
77

 En 

situation där fantasierna om det annorlunda går på högvarv, men ingenting tycks gå att 

förändra. Där prestationssubjektet, självet som närmast ett estetiskt projekt (estetisering), 

under det oavlåtliga trycket av alltings påstådda görbarhet, uppgivet sjunker till botten av sin 

depressivitet, tyngd av sin egen bindande kunnagöra-matris.
78

  

 

Valhänta etiketter, som utgör en vansklig grund för identitetsskapande beteckningar, men som 

likväl i ett samhälle som i oroväckande hög grad låter sig aningen historielöst imponeras av 

medicinska hypoteser och terminologi på modet, fyller en intygsskapande och livsavgörande 

funktion för den enskilde idag, i det utsatta mötet med försäkringskassan och 

arbetsgivare/skola. Samtidigt som riskerna med diagnoser och medikalisering, och hur det 

framkallar sjukdomsidentiteter och återkommande sjukskrivningsmönster, är välkänt. I 

relation till ungas psykiska ohälsa reser just denna aspekt en mycket allvarlig fråga.
79

      

 

Med denna historiska och teoretiska kontext i bagaget har jag läst och begrundat det 

empiriska materialet och ledarsidornas framställningar.  
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 Svenaeus, F (2013). Homo Patologicus, sid 75. 
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 Foucault (1973) sid 227-238; Johannisson (2009) sid 144, 265-266;  
77

 Johannisson, K (2009) . Melankoliska rum, sid 245. 
78

 Ziehe (19992) sid 159; Han, B-C (2013) sid 20. 
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 Det är också av intresse att reflektera över KBT-litteraturen. Många böcker om exempelvis ångest och 

besvärligt mående lämnar individen rätt ensam med sin sjuka kemi eller beteendeproblematik. Inte ett ljud om 

sociala eller psykologiska perspektiv. Den inom vården ofta rekommenderade boken Fri från oro, ångest och 

fobier öppnar inte direkt för att göra sociologi eller politik av unga kvinnors psykiska ohälsa.  Se: Farm Larsson, 

M & Wisung, H (2005) Fri från oro, ångest och fobier. Även läkemedelsindustrins makt och ekonomiska 

intresse i den psykiska ohälsan är ett intrikat perspektiv: Gotzsche, P (2015). Dödliga mediciner och organiserad 

brottslighet. 
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6. Metod och Material 

Redogörelse för sökkriterier och den kvantitativa delen av studien 

För att inom ramarna för en ganska liten uppsats kunna ge mig i kast med en mindre 

pilotstudie och se ifall syfte, frågeställning och problemformulering skulle kunna vara något 

att jobba vidare med, men i ett större format, valde jag att undersöka endast 5 större tidningars 

alla ledarsidor under fem år: 1996, 2001, 2006, 2011 och 2016.
80

 Valet av tidningar berodde 

initialt delvis på vilka av dem som längst tillbaka i tiden gick att söka på i medie-arkivet 

Retreiver. Valet föll på: Aftonbladet, Dagens Nyheter, Expressen, Göteborgs Posten och 

Svenska Dagbladet. 

    Urvalet av relevanta ledare fann jag sålunda med hjälp av 3 olika generaliserade sökningar 

grundade på olika tillämpliga nyckelord eller nyckelordskombinationer i mediearkivet 

Retreiver: 1) Psykisk ohälsa, 2) unga i kombination med deprimerad eller depression, samt 3) 

unga i kombination med något av följande: Oro, ångest, depression, deprimerad, psykisk 

ohälsa, psykiatriska diagnoser, adhd och autismspektrumtillstånd  

    Varje sådan sökning innehöll sedan 3 steg. Först fann jag alla artiklar som innehöll de 

specifika sökorden jag använde mig av (se figur 1, 2 och 3). Därefter letade jag fram de 

ledarsidor där begrepp/begreppen förekom (se figur 4,5 och 5). I det tredje steget valde jag 

sedan ut de ledarsidor som verkligen handlade om ungas psykiska ohälsa (se figur 7).
81

  

 

Generella sökningars värde och begränsning 

Det finns mängder av ord och begrepp (onekligen flytande signifikanser) som konnoterar till 

människors hälsoproblem, känsloliv och psykiska tillstånd. Gör man generella sökningar med 

hjälp av dem och jämför över tid kan man eventuellt få en viss uppfattning om hur olika 

benämningar lyfts fram under en viss tid. För att därefter kanske tappa attraktionskraft. 

Eftersom exempelvis begreppet psykisk ohälsa, vilket var ett av mina nyckelord, sannolikt 

blivit mer använt på senare tid och ligger lättare i mun på folk idag än för tjugo år sedan, 

valde jag därför att söka även på andra kombinationer av ord. Detta för att undvika att fastna i 

en enda term som skulle göra urvalet begränsat och tidsbundet. Att så ändå blivit fallet kan 

inte uteslutas. Det måste här påpekas att om jag läst varje ledarsida istället för att göra en 

sökning på ord och ordkombinationer, är det möjligt att jag skulle ha funnit något fler texter 

som berör ämnet. Med tanke på ämnets vikt skulle man i varje fall hoppas att så vore fallet.  

                                                 
80

 Under 2016 finns bara sökningar fram till 4 december. 
81

 Det fanns några få ledare som gav sökträffar, men som innehållsmässigt inte handla om psykisk ohälsa eller 

unga på ett relevant vis. Jag återkommer till det under nästa stycke.  
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Kruxet med nyckelord och generaliserade sökningar av det här slaget är att de ger en hel del 

tomma träffar som sedan måste ratas. Exempelvis fann jag att Peter Wolodarski på Dagens 

Nyheter förvisso använde nyckelord som oro, ångest, hopplöshet, depression eller deprimerad 

(i kombination med ung) i ledartext eller krönikor, men de handlade inte om unga människors 

psykiska ohälsa. Det ämnet har (enligt sökningarna) inte Wolodarski personligen skrivit om 

de sista 7 åren. Likväl fångar sökningar av det här slaget även upp ledartexter (i 

sammanhanget ovidkommande artiklar) där någon kanske helt allmänt diskuterat den oro 

unga stadsmänniskor känner inför ett konfiskatoriskt skattesystem som fyller dem med 

ångest. Även en text där en skribent uttrycker oro inför Vladimir Putin och känner sig 

deprimerad över bristande försvarsvilja hos unga kan utgöra en träff i mina sökningar (även 

om de sedan rensas bort). Detta må avslutningsvis även återigen erinra om mitt tidigare 

påpekande: Det finns säkert ledare som handlat om ungas psykiska ohälsa men som inte 

använt de nyckelord eller begreppskombinationer jag här kommer att redogöra för.      

 

Redovisning av sökresultaten 

Avsikten i detta avsnitt är att åskådliggöra urvalsprocessen och ge en visualiserad bild av 

sökresultaten.    

 

Figur 1. Källa: mediearkivet Retriever. 
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Figur 2. Källa: mediearkivet Retriever 

 

 

Figur 3. Källa: mediearkivet Retriever. 
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Begreppet psykisk ohälsa (figur 1) ser ut att förekomma oftare i samtliga tidningars artiklar 

under de sista tio åren. Skillnaden mellan 2011 och 2016 är dessutom så påfallande att den 

inte kan anses vara helt slumpmässig. Vad detta beror på kan diskuteras. Till exempel har 

sjukskrivningarna överlag ökat markant (igen) och antalet – inte minst unga – med psykiatrisk 

diagnos har också tilltagit de sista åren. Således har ämnet sannolikt aktualiserats i pressen. 

Därav de många sökträffarna i hela artikelbeståndet (se fig 1-3). Det är med andra ord 

knappast så att ämnet undgått tidningsredaktionerna. Tvärtom. Debattinlägg och artiklar 

förekommer rikligt, i ökande grad. Å andra sidan rasade en het diskussion om deprimerade 

människor och de ökade sjukskrivningarna i Sverige mellan 2000 och 2006.
82

 Man får 

sålunda förmoda att den debatten i stor utsträckning bedrevs utan att begreppet psykisk ohälsa 

var lika allmänt utbrett som nu. 

 

 

 

I de 3 grafiska figurerna nedan (figur 4-6) redovisas begreppens frekvens på de olika 

ledarsidorna.  

 

Figur 4. Källa: mediearkivet Retriever. Observera att det inte nödvändigtvis  

är just de ungas psykiska ohälsa som ledarsidorna fokuserar på. 
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Figur 5. Källa: mediearkivet Retriever. Observera att ledarsidornas innehåll  

inte nödvändigtvis har just de ungas psykiska ohälsa i centrum. 

 

 

 

Figur 6. Källa: mediearkivet Retreiver. Observera att ledarsidornas innehåll  

inte nödvändigtvis har just de ungas psykiska ohälsa i centrum. 
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Figur 7 visar antalet texter på tidningarnas ledarsidor som på ett relevant sätt berör ungas 

psykiska ohälsa.   
 

 

 

Figur 7. Här syns fördelningen mellan olika tidningar. 

Det är dessa ledare som utgör grunden för min analys. 
 

52 ledarsidestexter om ungas psykiska ohälsa 

Sökningarna kastar mest ljus över att begreppet psykisk ohälsa förekommer oftare än tidigare 

i ledarna. Det kan ha flera orsaker, dels att de ungas psykiska ohälsa oroar, men kanske även 

för att (det tidigare skrämmande?) ordet psykisk måhända är på väg tillbaka, i takt med inte 

minst naturvetenskapen och biologins framryckning på området,
83

 men också för att samhället 

kanske tappat tålamodet med en mängd andra slaskbegrepp som inte sällan förnedrat de som 

drabbats av dem.
84

 Begrepp av slikt slag är sällan varken enkla, problemfria eller särskilt 

oskuldsfulla.
85

 Det är å andra sidan inte heller ADHD-mediciner. 

    Slutligen kan sägas att de ungas psykiska ohälsa inte direkt lagt beslag på de undersökta 

tidningarnas ledarsidor (se figur 7). Emellertid: dessa 52 ledarsidestexter har utgjort grunden 

för min induktiva analys: Att utifrån flera olika iakttagelser (av dessa texter) försöka 

abstrahera mönster och kunskapsformer. Något jag kommer att redogöra vidare för nu.     
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 Jersild, P C (2015). Den stökiga psykiatrin. 
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 Här finns exempelvis den intrikata spänningen mellan myror i byxan eller ADHD.  Eller varför inte begrunda 

det gamla begreppet SVBK: Sveda, värk och brännkäring. Sannolikt sorterar det under psykisk ohälsa allt oftare 

idag än tidigare. Personliga erfarenheters olika medicinska namn är inte ovidkommande för individen. Svenaeus, 

F (2013). Homo Patologicus, sid 73. 
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Ett explicitgörande av tolkningsprocessen 

Efter att ha begrundat ett antal olika möjligheter att belysa materialet och urskilja eventuella 

mönster, i relation till studiens syfte och omfattning, beslöt jag mig för att fokusera på att 

operationalisera texternas gestaltande och kommunikativa, innehållskarakteristiska uttryck.
86

 

Å ena sidan föreställningar och problemuppfattningar som figurerar i texterna, å andra sidan 

känsloregimer och emotiva laddningar som präglar framställningen av somliga texter.
87

 

Sålunda ett kognitivt öppet grepp där både känsla och tanke kan utgöra grunden för de 

strukturer och återkommande artikulationer man uppmärksammar,
88

 samtidigt i vetskap om 

att ledarsidor kan vara spretiga och ofogliga till sin natur, benägna att smita undan 

forskarluppen, inte minst om modellerna man försöker trä över texterna är för snäva och på 

förhand redan bestämda.
89

 

 

Antoinett Hetzler (m fl) lyfter i boken Sjuk-Sverige fram olika modeller för att försöka 

klargöra inte minst olika positioner i debatten kring varför sjukskrivningarna ökar i samhället, 

i en förhoppning om att skapa en större teoretisk förståelse av olika förändringsprocesser i 

samhället. Tanken är dessutom att åskådliggöra tankefigurer som kan begripliggöra de många 

motsättningar som finns i diskussionen kring varför sjukskrivningar (ibland) tilltar.
90

  

    Inspirerad av denna ambition fördes mina egna funderingar vidare och jag började tänka i 

olika banor av att utforska och beskriva olika kognitiva scheman kring ledarsidornas 

positionering och gestaltning av ämnet (dispositionsregimer). Således fanns en med andra ord 

induktiv ansats initialt, i förhållande till alla artiklar som valts ut, men i takt med analysens 

framåtskridande kom sålunda delar av materialet att prövas tentativt i en typologi.
91

 Detta 

förfarande och växelspel mellan teori, begrepp, förståelse och observationer, ledde så 

småningom fram till ett utvecklande av en egen modell (FIMPUS). I nästa avsnitt kommer jag 

beskriva denna modell.  
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 Jag har här inspirerats av Karin Johannissons tankar kring känslostrukturer och emotionella gränszoner. 

Johannisson, K (2009). Melankoliska rum. 
88

 Jfr Ekström, M & Larsson, L (red.) (2000). Metoder i kommunikationsvetenskap, sid 199. 
89

 Se även liknande diskussion: Østbye, H.; Knapskog, K.; Helland, K & Larsen, L O (2003). Metodbok för 

medievetenska, 64-65. 
90

 Hetzler, A.; Melén, D & Bjerstedt, D (2005). Sjuk-Sverige, sid 11f, 237f. 
91

 Denna processuella metod kan ibland även kallas abduktiv. Se även: Østbye, H.; Knapskog, K.; Helland, K & 

Larsen, L O (2003). Metodbok för medievetenska, 110-111. 
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Introduktion av FIMPUS-modellen 

Vad det kognitiva schemat FIMPUS (FIMPUS-modellen) gestaltar är sex olika – tänkbara – 

(ideal)typer av dispositionsregimer.
92

 De olika dispositionsregimerna kan sägas beteckna ett 

brett spektrum av såväl ideologiska som strategiska, ekonomiska, medicinska, emotionella, 

filosofiska eller politiska reaktioner på ungas psykiska ohälsa.  

    FIMPUS-modellen utger sig inte för att vara mer sann än någon annan berättelse om 

ledarsidor och deras positioneringar, i relation till ämnet ungas psykiska ohälsa, men min 

topologikonstruktion utgör ett uppslag för att kunna diskutera ledarsidornas framställningar, 

föreställningar och förhållningssätt i frågan.   

 

De dispositionsregimer som här redovisas är abstraherade ur min undersökning av 52 olika 

ledarsidesartiklar (utvalda ur Aftonbladet, Dagens Nyheter, Expressen, Göteborgs Posten och 

Svenska Dagbladet) som fokuserar de ungas psykiska ohälsa under en tjugoårsperiod (1996, 

2001, 2006, 20011 och 2016).
93

  

    Jag ska här redovisa hur jag definierar sex typiska koncipieringar av ungas psykiska ohälsa 

i ledarna, och där varje typ representerar en modell som svarar mot en dispositionsregim. 

Denna redogörelse bör betraktas som en (Weberiansk) abstrakt idealtypskonstruktion, som 

inte har för avsikt att exakt beskriva den empiriska verkligheten - eller en enstaka artikel - 

utan snarare avser att strukturera diverse karakteristiska gestaltningar, vars tankemässiga 

mönster konstituerar frågeställningen. En typologi av detta slag är sålunda inte ett mål i sig, 

utan snarare ett resultat och en effekt av ett försök att förstå hur föreställningar och 

förhållningssätt tar konstitutiv gestalt.     

     

Namnet FIMPUS kommer ur att varje typ fått ett namn (som avslutas med –modell), och 

första bokstaven i varje kategori bildar – tillsammans - denna bokstavskombination: 
 

-Förhoppningsmodellen  

-Identitetspolitiksmodellen  

                                                 
92

 Det bör kanske återigen påpekas att konstruktioner av detta slag är sociala produkter. De rör sig med ord och 

begrepp som måste ses som högst flytande signifikanter. FIMPUS-modellen tjänstgör enkom inom ramen för en 

diskussion om vilka framställningar, föreställningar och förhållningssätt det är möjligt att urskilja på svenska 

ledarsidor kring ett annat svårfångat begrepp: ungas psykiska ohälsa. 
93

 Vilka texter fokuserar egentligen de ungas psykiska ohälsa? Av de träffar jag fått i mina Retreiver-sökningar 

på just ledarsidor har jag valt bort en del artiklar, men generellt har jag varit ganska generös i min bedömning. 

Hade jag varit hårdare skulle studien inte haft särskilt mycket material att jobba med. Ämnet är inte 

ledarsidornas statusfråga nr 1. Peter Wolodarski har inte använt ordet psykisk ohälsa en enda gång på 7 år, men 

däremot hunnit skriva 70 artiklar om Trump och Putin.    
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-Missmodsmodellen  

-Procedurmodellen  

-Uppstyrningsmodellen  

-Strukturmodellen  

 

I bilagor längst bak i uppsatsen ges artikelexempel på de olika typerna. 

 

Beskrivning av FIMPUS och de 6 dispositionsregimerna 

Förhoppningsmodellen växer fram ur de ledarsidestexter som utrycker hoppfullhet i frågan 

om ungas psykiska ohälsa. Man redogör kanske för nya möjligheter och skissar ett ljus 

scenario. Skribenterna utrycker sig optimistiskt och positivt, fylld av förväntan och tillit. 

Ljuset är här. Allting kommer att bli bra, och ju snarare dess bättre. Ledarsidan intar i någon 

mening här en position av hjälpare. En räddare.
94

   

 

Identitetspolitiksmodellen växer fram ur de ledarsidestexter som kan kopplas till 

identitetspolitikens dygder och mest utmärker sig för en markant feministisk vinkel eller pro-

multikulturellt approach, inte minst genom att lyfta psykisk ohälsa och ungas problem med 

anslutning till etnicitet eller HBTQ-frågor.  

 

Missmodsmodellen växer fram ur de ledarsidestexter som bottnar i en allmän emotionell 

hopplöshet, en emotivt färgad upprivenhet, stundom riktad rakt ut i luften. Det är 

eländesorienterat och uppgivet, indignerat och sorgkantat. Ledarsidan kan här inta två 

positioner, både den som offer och den som skulle vilja hjälpa.
95

 

 

Procedurmodellen växer fram ur de ledarsidestexter som diskuterar den politiska, 

administrativa eller lagstiftande sidan av de ungas psykiska ohälsa. Det är en additiv, 

statistikfokuserad eller sifferorienterad byråkratdisposition med verktygslådan full av 

regelverk och paragrafer. Som regel dock i hjälpar-skrud (se fotnot ovan). Men den kan även 

fyrkantigt åse problem mer som instrumentella. Som att psykisk ohälsa bland ungdomar beror 

på att undersökningen som ställde frågan var felkonstruerad.
96

     

 

                                                 
94

 Kan eventuellt jämföras med hjälpar-positionen i (Stephen) Karpman-triangeln (Jfr tyrann/offer/hjälpare). En 

social modell för att kartlägga konflikter (se även transaktions analysens grundare: Eric Berne).  
95

 Se fotnoten ovan om Karpman-triangeln. 
96

 Antoinett Hetzler (m fl) har en likartad kategorisering i boken Sjuk-Sverige som de då kallar systemmodellen. 
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Uppstyrningsmodellen växer fram ur de ledarsidestexter som ofta med illa dold vrede eller 

välmodulerat förakt närmar sig psykisk ohälsa och de unga som drabbats av det.  De som lider 

representerar det moraliska förfallet och ifrågasätts eller anklagas kritiskt.
97

 Denna disposition 

har en förföljande och ofta markant tyrannisk funktion.
98

    

 

Strukturmodellen växer fram ur de ledarsidestexter som filosofiskt, rådlöst och utan verktyg 

försöker resonera kring psykisk ohälsa på ett övergripande och trevande vis, antingen genom 

att se fenomenet som en samtidssjuka som tagit sig in i individens sjukjournaler eller vars 

orsaker måste fortsätta utredas och ifrågasättas. Denna disposition kan framstå både som 

offer- eller hjälpar-orienterad.   

 

Forskningsfrågor: Procedur, data och begrepp 

Det finns flera osäkerhetsfaktorer i studien, så här långt. De flesta har jag allt eftersom jag 

betat av olika avsnitt försökt benämna eller i transparensens namn försökt redogöra för på 

olika vis. Dels finns ju alltid en viss tveksamhet kring sökningar i Retreiver: har man 

verkligen hittat allt man föresatt sig? Kan det ha funnits ytterligare något kodord som 

konnoterar till psykisk ohälsa som jag helt missat? Som kunde ha genererat 100 fler artiklar. 

Sannolikt är det så. Ord som ätstörningar och stress hade kanske givit ett än rikare material. 

Liksom missbruk och spelberoende.    

    I en större studie hade det också rimligen varit relevant att verkligen läsa varje artikel på 

ledarsidan varje dag. För att inte missa artiklar som går under radarn på sökningar i Retreiver.  

 

En annan osäkerhetsfaktor är konstruktionen av FIMPUS-modellen. Oklarheten kring den står 

på minst två ben, eller snarare: vinglar på två ben. Dels är det ju så att om sökningarna i 

Retreiver inte håller måttet och jag inte funnit tillräckligt många av de relevanta artiklar som i 

verkligheten existerar, ja, då fallerar möjligheten att kunna extrahera några tillförlitliga 

slutsatser eller reflektioner överhuvudtaget. Den andra vacklande aspekten som kan få studien 

att kränga betänkligt är abstraherandet av olika typer. I en mindre pilotstudie, för att pröva en 

hypotes om att det kan finnas något intressant kring ledarsidors dispositionsregimer, i relation 

till ungas psykiska ohälsa, är det möjligt att låta en ensam forskare prova sig fram. I en stor 

                                                 
97

 Denna kategori har delar av sin moraliserande sida gemensam med den kategori Antoinett Hetzler kallar 

attraktionsmodellen. 
98

 Detta påminner mycket tydligt om Karpman-triangelns tyrann-position. 
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studie skulle det dock behövas fler personer för att testa koncipieringarna. För att på så vis 

styrka modellens applicerbarhet.   

 

Begreppet dispositionsregimer kan också diskuteras. Valet föll slutligen på detta begrepp av 

flera skäl. Dels för att det saknar belastning och inte är särskilt välanvänt. Dels för att den del 

av ordet som rör regim indikerar en sorts makt och opinionsbildande kraft. Dessa 

dispositionsregimer – som följer vissa kognitiva scheman – är inte oskuldsfulla. Ledarsidor är 

ingen lek. Disposition handlar här både om fallenhet, form, ordning, planläggning men också 

om mottaglighet och anlag, vilket öppnar för en sorts reaktiv möjlighet.  Det för också 

tankarna till att handha något, att råda över saker och disponera något. Dispositionsregimer 

antyder i det här sammanhanget något möjligt mer distinkt än bara kollektiva tankefigurer. 

Här finns tydligare en avsändare, en intention, eller kanske bara en reaktion, men samtidigt en 

lösare hållning än exempelvis diskurser, åsiktsregimer eller ideologiska ramverk som försöker 

fungera mer logiskt och rationellt. Med begreppet dispositionsregimer vill jag slutligen 

anknyta till den strategiska rörlighet exempelvis man åstundar ibland inom lagidrotten, där 

man hela tiden kan ha skilda spelidéer för olika matchscenarion, samtidigt som man hela tiden 

är på tå, redo att respondera på det som sker i nuet.        

 

Slutligen kan man begrunda om inte kanske även en textanalys, alternativt en typisk, 

kvantitativ innehållsanalys med variabler med olika variabelvärden, skulle vara intressant i en 

större studie, inte minst i de fall där kanske olika modeller delvis konkurrerar inom ramarna 

för samma ledarartikel.  

 

 

7. Analysredovisning 

Tabeller och resultat med hjälp av FIMPUS 

På följande sidor återfinns en grafisk återgivning av hur antalet ledarartiklar för varje tidning 

fördelar sig utifrån FIMPUS-modellen, samt en större sammanställning av ledarsidornas 

dispositionsregimer och en graf över det totala antalet ledarsidor som ingår i studien. Efter de 

grafiska framställningarna följer en analys av materialet.  
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Figur 8 

 

 

Figur 9 
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Figur 10 

 

 

Figur 11 
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Figur 12 

 

 

Figur 13 
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Figur 14 
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Analys 

Studien jag här lägger fram fokuserar på de analyserade ledarsidestexternas 

dispositionsregimer, vilket inte är detsamma som att utvärdera dem, ifrågasätta deras relevans 

eller innehållets berättigande. Jag kommer dock att kommentera delar av materialet. 

    Återigen bör man här ha i åtanke att dessa resultat bygger på ett urval sprunget ur stora 

sökningar som kunde ha gjorts annorlunda med hjälp av ytterligare nyckelord eller 

nyckelordskombinationer, och därmed eventuell tillhandahållit ett större material. Mina 

redogörelser för denna process och dess eventuella brister är tydliggjorda i tidigare avsnitt och 

jag lämnar det därhän fortsättningsvis.    

    Här nedan följer en presentation av de grafer (fig 8-14) som redogör för 

dispositionsregimernas spridning på tidningarnas ledarsidor.   

 

Figur 8. Aftonbladets ledarsidas dispositionsregimer: Det som utmärker resultatet är 

Aftonbladets ökade intresse och fokus på frågan 2016, i jämförelse med de andra redovisade 

åren i studien. Den förändringen väcker funderingar. Är det en ny trend? Är det utslag av 

något som skett i samhället sista åren? Intresserar plötsligt frågan ledarsidan även privat, av 

skäl vi inte kan känna till? Är det ett resultat av ekonomiskt målgruppstänkande och ett 

medvetet affärsstrategiskt steg – för att vinna unga läsare? Av artiklarnas innehåll är det svårt 

att dra några säkra slutsatser, men att just kvinnors allt besvärligare (yrkes)situation, inte 

minst inom skola, vård och omsorg, tycks engagera ledarsidan. Det ämnet återkommer som 

tema i ett par artiklar.          

 

Figur 9. Dagens Nyheters ledarsidas dispositionsregimer: Vad som är mest intressant, trots det 

begränsade materialet, är nog ledarsidans tyngdpunkt på uppstyrningsmodellen under de sista 

tre undersökta åren. Uppstyrningsmodellen krockar onekligen med den självbild tidningen 

förövrigt är så mån att vinnlägga sig om: En god och humanistisk liberalism.
99

 Den betydligt 

dystrare verkligheten är att Dagens Nyheters ledarsida ofta misstänkliggjort sjukskrivna och 

människor med psykisk ohälsa sedan millenniumskiftet.
100

         

 

                                                 
99

 I en uppmärksammad artikelserie i tre delar hösten 2016 om flykten från liberalismen tvår tidningens skribent 

sina händer över hur empatilösa andra tidningar blivit. Jfr Hagberg, M (2016-12-06). Ständigt krisläge på 

Expressens ledarsida. Dagens Nyheter.  
100

 Den unge Peter Wolodarski (Dagens Nyheters nuvarande chefredaktör) deltog då ivrigt med stor cynism i 

opinionsbildandet, liksom Hanne Kjöller, som kanske mer än någon annan givit förföljandet av sjukskrivna ett 

ansikte. Se bilaga: Uppstyrningsmodellen och opinionsbildare med vassa pennor. 
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Figur 10. Expressens ledarsidas dispositionsregimer: Med tanke på de få artiklar som totalt 

kunde analyseras (därtill endast 2 för 2016) känns resultatet svårt att säga något om. 

Författarinnan Ulrika Kärnborg skriver dock 1996, 27 år gammal då, en spännande och 

alternativ text om att vara ung som håller än. 

 

Figur 11. Göteborgs Postens ledarsidas dispositionsregimer: Vad som kan noteras här är 

möjligen att tidningen valåret 2006 har ett flertal ledarsidestexter som berör ungas psykiska 

ohälsa, samt att uppstyrningsmodellen inte alls är representerad någon gång under 

undersökningsperioden. Den som är så dominerande på Dagens Nyheter. Tidningen är också 

den enda som låter en (gäst)text på ledarplats ställa sig frågan varför ungas psykiska ohälsa 

inte diskuteras mer.
101

 En fråga man onekligen kan fortsätta att ställa sig.    

 

Figur 12. Svenska Dagbladets ledarsidas dispositionsregimer: Liksom med exemplet 

Expressen är det svårt att säga något om resultatet, mer än att det väcker funderingar kring 

bristen på analysmaterial. Hälften av tidningens texter som analyserats kommer från 2011. Ett 

år då tidningen i två ledarartiklar ideologisk diskuterar och problematiserar olika synsätt på 

psykisk ohälsa på ett sätt som inte några andra artiklar i undersökningen kommer i närheten 

av under 20 år.
102

    

 

Figur 13 redovisar en sammanställning av ledersidornas dispositionsregimer under samtliga 

mätpunkter: 1996, 2001, 2006, 2011 och 2016. På den här punkten blir studien intressant så 

tillvida att den tydliggör procedurmodellens överläge. Den är nästan lika stor som de två 

andra största tillsammans (uppstyrnings- och strukturmodellens). Denna modell lutar sig 

många ledarsidor mot. Det är den modell som – i någon mening – också ger ledarsidorna 

själva en stor problemformuleringsmakt. Man åberopar siffror, paragrafer eller byråkratiska 

regelverk som gemene man sällan har full koll på. På så vis framstår man som mer lärd och 

kunnig själv. Man är så att säga själv experten och fortplantar idén om sin egen betydelse.
103

 

Genom att reproducera siffror och statistik reproducerar man således även behovet av den 

kategori som ska tolka den. Eller för att parafrasera författaren Henrik Tikkanen: Om man 

säger att allt är politik så lär så småningom allt slutligen bli ett resultat av det. 

                                                 
101

 Rothstein, B (2001-05-05). Psykisk ohälsa hos fler unga. Göterborgs Posten.   
102

 Wennström, J (2011-02-07, 2011-02-18). 
103

 Det är intressant att begrunda inte bara mediernas makt över vilka frågor människor tycker är viktiga. Även 

mediernas makt över sin egen maktbefogenhet, och hur den implementeras parallellt med uppdraget är 

intressant. Jfr Strömbäck, J (2009). Makt, medier och samhälle, sid 115f, 125-126. 
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Figur 14 och 15 sorterar sammanställningar  av det totala antalet ledarsidor som analyserats 

och som fokuserar ungas psykiska ohälsa. De graferna väcker slutligen kanske mest frågor 

och funderingar. För borde det inte finnas fler ledare som huvudsakligen diskuterar 

samhällsproblemet med unga människors psykiska ohälsa. En snabb och förenklad beräkning 

ger ju för handen att varje enskild tidning torde ha runt 700 ledarsidor per år (350 tidningar x 

2 artiklar vid varje tillfälle). I nästa steg kan vi då tänka oss att de tidningar jag undersökt 

under 5 mätpunkter (5 olika år) sammantaget haft mer än 15.000 ledarsidesartiklar införda. 

Ändå tycks ämnet inte särskilt omhuldat – på ledarplats. Något jag kommer diskutera vidare i 

min avslutande reflektion. Bo Rothsteins 16 år gamla fråga i Göteborgs Posten tål 

uppenbarligen att upprepas. Många viktiga politiska frågor debatteras – varför inte denna?   

 

 

8. Sammanfattning av studien 

Metoddiskussion, empirins brister och transparens             

En svaghet i studien är den oklarhet som uppenbarligen vilar över materialet. Något jag 

återkommit till flera gånger för att inte den som skummar igenom texten ska inbilla sig något 

på lösa grunder. Jag har dock gjort flera olika datasökningar, vilket beskrivits i flera led 

tidigare, för att verkligen försöka hitta relevant material. De 3 generaliserade sökningar jag 

redovisar i studien är de jag fann absolut bäst – utan konkurrens. Undersökningen bygger på 

dem. När jag gjorde andra sökningar, på andra nyckelord och kombinationer, fick jag i princip 

bara träffar på de artiklar som jag redan funnit. Jag fann det således inte värt att redogöra för 

alla dessa olika utvik och försök jag gjort att verkligen finna ledarsidesartiklar om ungas 

psykiska ohälsa. Likväl känns materialet onekligen beklämmande tunt (med tanke på ämnets 

dignitet), och för att kunna dra några större växlar på det måste en textnära genomläsning av 

alla ledarsidornas artiklar de aktuella åren ske. Denna studie motiverar dock att detta snarast 

borde sker.  

  

Jakten på rena och sköna modeller finns alltid där.
104

 Den topologi jag döpt till FIMPUS är 

inte helt ren och snygg, samtidigt är inte alltid verkligheten så ren och klar och tydlig som vi 

                                                 
104

 Detta begär är antagligen nära det uråldriga akademiska arvet från Aristoteles dagar och dess blinda längtan 

efter - ren logik. Det är också ett ännu idag vitalt och levande diskussionsobjekt. Jfr Filosofiska rummet (2008, 

2010, 2012-01 och 2015). SR. 
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vill ha den – för våra formler.
105

 Något inte minst fysikprofessor Ulf Danielsson ofta 

återkommer till – från sitt håll - som ett stort problem när vi människor försöker undersöka 

verkligheten vetenskapligt. Vi strävar efter rena modeller, men som Danielsson påpekat, är 

kanske inte verkligheten ren och tydlig. Kanske är den smutsig - och full av 

inkonsekvenser.
106

 Arbetet med denna undersökning gör mig benägen att betänka just detta.           

     

FIMPUS måste – i sin nuvarande form - ses mer som ett försök i en pilotstudie och betraktas 

som en trevande och prövande ansats att fånga upp och koncipiera den undersökta empirin. 

För att hitta ett sätt att i gestaltningsteorins spår åskådliggöra och pensla fram 

dispositionsregimer.
107

 Varför inte delvis bortom höger/vänster-skalans ideologiskt låsta 

strider, där inte sällan heller det akademiska fältet är indraget i en polariserad skolkamp om 

verkligheten kring psykisk ohälsa som stundom kanske döljer mer än den skönjer?
108

  

    Intentionen med FIMPUS, och studien i sin helhet, är sålunda att kunna bidra till ett djupare 

och vidare samtal om vad ledarsidorna i sin opinionsledande funktion har för sig - i relation 

till de ungas psykiska ohälsa - och huruvida skribenterna prioriterar eller kan relatera till den 

verklighet där denna ohälsa utspelar sig.
109

 För det mesta fjärran ledarredaktioner, akademier 

eller den svenska riksdagen.   

  

Ledarsidor och ungas psykiska ohälsa 

Trots vissa frågetecken kring empirins omfång kommer jag här i en avslutande reflektion anta 

att det ändå ligger något av vikt i att materialet är just så litet. Med tanke på frågans stora 

dignitet. Sedan flera decennier.  

     Därför ställer jag mig följande fråga: Finns det något privat och känsligt, kanske sprött och 

bräckligt, över ett livsområde som psykisk ohälsa, vilket i varje fall historiskt sett kan ha gjort 

området ömtåligt för ledarskribenter att behandla? Att det liksom tillhört privatlivets helgd 

och därmed undkommit ideologiskt idisslande, raljant översitteri eller statistik-bitande 
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 Retoriska modeller – däremot - är ofta fyllda av snygga konstruktioner. Attraktiva och trevliga att måhända 

framför allt bygga upp nya resonemang kring, men de fungerar som en tvångströja när verkligheten ska infogas i 

dem. Något som onekligen står att begrunda och blir tydligt ifall man sätter sig in i dem. Jfr Lindqvist Grinde, J 

(2008). Klassisk retorik för vår tid, sid 157-166, 190-195.   
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 Filosofiska rummet (2010-02-28). Universum och verkligheten. SR. 
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 Se även: Strömbäck, J (2009). Makt, medier och samhälle, sid 102f. 
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 Denna konflikt och dess åverkan på debatten om unga människors psykiska ohälsa kan inte underskattas.  

Samtidigt är vi kanske redo (i det kliniska arbetet?) att lägga den bakom oss. Se Ziehe (1992, 2012) sid 112-147; 

Cullberg, J (2009) sid 223f; Svenaeus (2013) sid 161; Jersild, P C (2015) sid 43-54, 299. 
109

 För att finna denna radikala och oppositionella approach gentemot medierna (fjärran det poststrukturalistiska) 

kan man behöva gå långt tillbaka i tiden. Jfr Ekecrantz, J & Olsson, T (1990). Mellan makt och marknad.  
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argumentation.
110

 Denna omständighet skulle kanske kunna förklara det som min studie 

väcker en allvarlig frågeställning kring: Skyggar ledarsidorna på något diffust vis för att 

avhandla området? Om 20 % av alla kvinnor i Stockholms län i åldern mellan 18-24 hade 

Aids eller Tuberkulos är det svårt att tro att exempelvis Dagens Nyheters chefredaktör i sina 

texter eller krönikor på ledaruppslaget de sista sju åren inte skulle ha skrivit om det. Att 20 % 

av alla unga kvinnor i samma län har en psykiatrisk diagnos – och säkert många fler lider av 

psykisk ohälsa – tycks dock gått utmärkt för redaktören att personligen lämna därhän.
111

  

 

En annan aspekt på detta, som följer tanken om privatlivets helgd, är den psykiska ohälsans 

delvis klasslösa dimension.
112

 Det är sant att det finns en socioekonomisk struktur även på 

den, men det är kanske också sant att låter man exempelvis en ledarskribent som Hanne 

Kjöller gå på jakt efter vad hon uppfattar som simulanter och kasta glåpord efter Prinsessan på 

ärten och henne lata lipsillar, finns risken att läsarna lutade över sin Dagens Nyheter hemma 

vid köksbordet inte bara sätter latten i halsen utan faktiskt känner sig djupt kränkta, å sina 

egna eller någon nära väns vägnar.
113

 Värkbrända och ryggslitna slöfockar på landsbyggden är 

möjligen en mindre riskabel måltavla att moralisera över. Således finns skäl att kanske inte 

kasta sten i glashus och undvika allt för tvärsäkra omdömen om psykisk ohälsa. 

 

Den tredje aspekten skulle kunna handla om det faktum att det finns minst sagt oroväckande 

mycket forskning från både natur- och samhällsvetenskapligt håll som pekar i riktning mot att 

den psykiska ohälsan kan vara djupt sammanflätad med det liberala och marknadsorienterade 

livsprojektet och dess behov av att vidmakthålla en ständigt tävlande, konkurrerande och 

oupphörligen otillfredsställd människa, ideligen på jakt efter nya konsumtionsmöjligheter och 

symbolpolitiska driftigheter att slå världen med häpnad.
114

 Att i ljuset av detta se liberala och 

borgerliga ledarsidor på allvar börja diskutera psykisk ohälsa faller sig kanske inte helt enkelt. 
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 Även om nervositetsbegreppet en gång rönte succé i högre klasser, men devalverats med tiden 

(biologiserats?), har psykisk ohälsa inte varit något människor gärna skrutit med. Att Johan Cullberg, som är en 

av Sveriges mer inflytelserika psykiatriker, berättar om sin egen högst privata koppling till psykisk ohälsa och 

sin egen familjs sjukdomshistoria (2007), är med största sannolikhet signifikant för sin tid (jfr mina egna ord, sid 

13). Samtidigt som man kan iaktta att de generationer som fötts in i de sista decenniernas självtematiserande tid 

(som Ziehe talar om) tycks – på gott och ont – ha mindre beröringsskräck med ämnet. Se även: Johannisson 

(2009) sid 193; Svenaeus (2013) sid154.   
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 Den fristående artikeln i Dagens Nyheter som fick mig att välja uppsatsämne redovisade dessa skrämmande 

siffror. Gustafson, L (2016-01-08). Min mamma hittade mig helt utslagen på golvet. Dagens Nyheter. 
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 Med klasslös avses här att det inte endast är fattiga och utslagna som är drabbade av psykisk ohälsa. Psykisk 

ohälsa i form av utmattningssyndrom och depression drabbar även högpresterande och välavlönade personer. 
113

 Hanne Kjöller var under 15 år Dagens Nyheters egen korsriddare som ägnat 100-tals texter åt att angripa och 

förlöjliga både sjukskrivna och de system som enligt henne höll simulanterna under armarna (sedan sommaren 

2016 är hon på Expressen). Se även bilaga: Uppstyrningsmodellen och opinionsbildare med vassa pennor.  
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 Bauman (2008); Johannisson (2009) sid 249; Han (2014) sid 24f; Gunther (2017). 
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Med tanke på denna enkla förstudie och dess blygsamma resultat kan man likväl undra om 

ändå inte Aftonbladets ledarsida sista året kommit på den psykiska ohälsans inneboende 

radikalitet. Att varje epok har sin patologi som svarar mot samhällets djupstrukturer och att en 

tid som översvämmas av diagnoser kanske är sjuk även på något annat vis.
115

            

 

En fjärde fundering rör generellt vad som händer med områden där ledarsidorna liksom 

abdikerar. Påverkar det även det politiska samtalet? Den politiska agendan. Att skolan 

befinner sig i någon sorts kris är vardagsmat på ledarsidor. Vad som händer med de som 

befinner sig inuti den, och far illa, tycks onekligen mindre angeläget. Bristen på 

matematikgenier oroar mer än unga tjejers lidande och identitetsskapande diagnoser. Det 

erinrar mig om ett talesätt som jag till och från under årens lopp snavat över i lite olika 

uppenbarelseformer: En ung människas mående når aldrig sin fullbordan förrän maktens 

reaktioner omförhandlat det till vad samtiden för dagen behöver. Med det i åtanke kan man 

begrunda vidare om det är så att ledarsidor tenderar att sopa den psykiska ohälsans hos unga 

in i skolfrågan på ett stundom tveksamt vis. Det reser också funderingar kring 

läkemedelsindustrins inflytande och vad privatiseringen av vården i stort gjort med våra 

sjukdoms- och ohälsomönster. Något man skulle kunna tänka sig att opinionsbildande 

ledarsidor skulle kunna problematisera.
116

  

      

Egen reflektion 

Jag valde att fokusera på hur ledarsidor skriver om ett brännande ämne som jag av flera olika 

redan redovisade skäl fann intressant: ungas psykiska ohälsa. Det magra material jag kom 

över på ledarsidorna frapperar. Chockad över att inte våra stora opinionsbildare skriver och 

begrundar detta mer, kan jag inte säga annat än att denna studie - för egen del - känns som ett 

skrämmande uppvaknade. Samtidigt kan man filosofiskt undra: Är olycka artens arvedel? 

Vantrivs vi i kulturen? På Freuds tid drabbades vi av förtryckta begär under det 

disciplinsamhälle Foucault skissat fram. Idag drivs vi av en aldrig sinande källa av förryckta 

begärs vars flöde av impulser varken lämnar någon ro och eller riktning. Kanske är det bara 

som det alltid har varit. Otillfredsställande. Fast annorlunda. Samtidigt måste unga 

människors lidande verkligen tas på största allvar. Kanske som lackmuspapper på vår egen tid 

och vart vi är på väg med den.  
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 Johannissons diskussion om anomi tangerar detta. Johannisson (2009). Melankoliska rum, sid 244f. 
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 Gotzsche, P (2015). Dödliga mediciner och organiserad brottslighet: hur läkemedelsindustrin har 

korrumperat sjuk- och hälsovården. 
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9. Vidare forskning 

Studien skulle med fördel kunna fördjupas. Är det verkligen så att ungas psykiska ohälsa inte 

är en stor fråga på ledarsidorna, vore det viktigt att kunna fastslå det med större säkerhet och 

med mer material undersökt.  Utifrån de 52 artiklar jag själv läst och begrundat kan jag heller 

inte direkt påstå att jag imponerats av innehållet.
117

 Den allvarsamt riktade oro Bo Rothstein 

uttrycker i ett ledarinlägg i Göteborgs Posten 2001 är kanske det mest insiktsfulla och 

berörande. Det är 15 år sedan nu. 

 

Invandring och migration är också en intressant och kontroversiell aspekt på frågan om ungas 

psykiska ohälsa. Är dess grupper berörda av den psykiska ohälsan? I så fall hur? Och på vilket 

sätt kan man tänka att ledarsidor diskuterar det faktum att det svenska samhället och dess 

djupstrukturer idag dignar under stora problem, som väcker funderingar kring hur nationen 

klarar av att bistå och hantera den egna unga befolkningen i åldern mellan 18-24, och då inte 

bara dess mående, utan också dess behov av socialt stöd, bostäder, utbildning, jobb och 

vettiga framtidsmöjligheter.
118

 Med allt för strikta biologiska och individuella perspektiv är 

det kanske lätt hänt att skära bort dessa viktiga social sammahang, som måhända förklarar 

allvarliga samhällsskeenden och ungas ångestnivåer. Hur är det exempelvis att gå i skolan i 

Sverige idag? Aldrig förr har unga människor varit institutionaliserade, och i någon mening i 

myndigheternas händer, så länge som nu, ofta från 1 års ålder och under mycket lång tid 

framåt. Är det något som ledarsidor diskuterar? Att vi tillbringar nästan 1/3 del, eller i varje 

fall ¼ del, av livet i skolbänken. Har det något med de ungas psykiska ohälsa att göra? Finns 

ens en sådan diskussion – på ledarplats?    

 

Att se hur ledarsidorna diskuterar, eller inte diskuterar, äldres psykiska ohälsa skulle kanske 

också vara intressant i sammanhanget. Det är ett växande problem med kanske ännu mer 

oroväckande siffror i bagaget, men där mörkertalen är stora och äldres mående i någon 

mening ofta förblir camouflerat av pensionärstillvaron.  
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 Här bör dock nämnas Katarine Kielos intressanta ledartext som reflekterar över kvinnors ångest i - 

avsaknaden av - politiska termer. Står valet bara mellan självhjälpsfraser eller ångestdämpande medel? Kielos, K 
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två unga kvinnor hamnat i fejd med varandra. Kanske i sig symtomatiskt för vår tid. Att den unga psykiska 

ohälsan inte bara drabbar de unga, de är också själva sina egna allvetande experter, vilket får mig att erinra mig 

en travesti på ett gammalt talesätt: En ung leder en ung…  
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 Aftonbladet diskuterar i några av de analyserade texterna unga kvinnors utsatta och svåra (yrkes)situation 

inom skola, vård och omsorg, men diskuterar inte särskilt vilka orsakerna kan vara nu. 1990-talets stora 

nedskärningar inom offentlig sektor har ofta diskuterats som skäl till den sjukskrivnings-boom som tycks ha följt 

i dess spår - då. Den som Wolodarski och Kjöller kom att moralisera över. Men nu?   
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11. Bilagor 

Uppstyrningsmodellen och opinionsbildare med vassa pennor 

Hanne Kjöller är en skarpsinnig och kontroversiell skribent som ganska brett och tendensiöst 

ifrågasatt all sjuklighet som hon inte själv kunnat acceptera. Prinsessan på ärten och hennes 

lata lipsillar har inget haft att hämta i hennes hägn. Det har föranlett ett magnifikt korståg i 

Sverige - sannolikt utan motsvarighet - mot allt som i vid mening rör ohälsa och som Kjöller 

uppfattar som utslag för vekhet, trams eller fusk.
119

  

Här är ett axplock under 15 år av rubriker till hennes artiklar i Dagens Nyheter: 

(2000-06-14) Sjukare befolkning eller bara slöare? 
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(2007-12-21)Välfärdshängmattor i en välfärdsskadad nation.  

(2015-01-25) Bättre fly än illa fäkta om jobbet är hemskt 

 

Peter Wolodarski ägnade också i likhet med Hanne Kjöller 2000-talet åt att i 

uppstyrningsmodellens anda kvickt moralisera och fördöma olika aspekter av 

ohälsopanoramat, inte alltid utan effekt och stundom korrekt. Efter den borgliga valsegern 

2006 upphörde en längre tid de vassaste utfallen i tidningen, och därefter fick så småningom 

Wolodarski andra uppgifter på sitt bord. Här är ett axplock av rubriker under 2000-talet:  

(2002-05-07) Svenssons fuskteori – så självklar, så hatad 

(2002-05-11) Friskt folk, sjuka system  

(2004-08-27) Den beräknande människan  

(2005-04-29) Var blev ni av, ljuva försäkringar? 

 

FIMPUS-modellen: 6 olika exempel på dispositionsregimer 

För att ytterligare kasta ljus över det empiriska materialet och hur det klassificerats, följer här 

några artiklar. Efter artiklarna förekommer några kommentarer, där jag mycket kort diskuterar 

artiklarna i relation till typologin.      

     

 

                                                 
119

 Sommaren 2006 skrev exempelvis Hanne Kjöller flera indignerade inlägg där hon starkt ifrågasatte etablerade 

experter och stressforskare för jäv och ohederlighet. En av forskarna intervjuas i en stor artikelserie i DN-

vetenskap drygt 10 år senare, där denna incident försiktigt antyds. Gunther, M (2017-01-08). Stress. Dagens 

Nyheter.  
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Exempel på Förhoppningsmodellen
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Forts…
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Exempel på Identitetspolitikamodellen
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Forts…
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Exempel på Missmodsmodellen
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Forts…
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Exempel på Procedurmodellen
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Forts…
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Exempel på Uppstyrningsmodellen
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Forts…
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Exempel på struktureringsmodellen
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Forts

 



 

62 

 

Förhoppningsmodellen som den tar gestalt i den valda artikeln kan tyckas lite säregen då 

den så starkt och positivt målar en ljus framtid, vilket i viss mening – i sammanhanget - ligger 

i gästskribentens uppdrag (att skåda möjligheter i framtiden). Ändå är det svårt att väja för 

denna artikel som så tydligt kretsar kring psykisk ohälsa, delvis implicit riktat till unga (t ex i 

de delar som berör självmord). Den påminner också om den optimism stundom ledarsidor 

innan eller efter ett val kan genomsyras av när det kommer till vissa sakfrågor. Eller för all 

del: en överdriven pessimism innan, ifall ett maktskifte är det ideologiska målet.
120

  

    Förhoppningsmodellen har en viktig plats i typologin, eftersom det ur ett större perspektiv 

är intressant att begrunda på vilket sätt hoppet som känsla och gestaltningsalternativ 

förekommer i relation till agendasättning och ledarsidestexter – eller inte. 

 

Identitetspolitiksmodellen berör i artikeln jag valt ut hur svårt det kan vara för etniska 

minoriteter. Texten diskuterar på vilket sätt det är särskilt synd om samer, och vilka 

kunskapsluckor som måhända står att fylla i just den frågan.  

 

Missmodsmodellen förvandlar i denna paradigmatiskt retoriska text ett skeende som det är 

svårt att veta något om till en allmängiltig sanning om hur beklagansvärt det är att män och 

kvinnor är som de är. Man får känslan av ett stumt Sverige beväpnat av trasiga män som 

väntar på att få skjuta sina kvinnor – för att därefter ta sitt eget liv. 

    Generellt är denna mörka och drastiska ton vanligare i allmänna krönikor, men fler och fler 

ledarsidor erövrar denna mustiga stil.
121

 

 

Procedurmodellen framträder i denna artikel på så vis att den fokuserar på 

förtidspensioneringar av unga människor och i någon mening - på procedurmodellens typiska 

vis - tänker sig (förenklat uttryckt) att förtidspensioneringar av unga försvinner om man tar 

bort - förtidspensioneringar av unga. Vad dessa besynnerliga tillstånd kommer ur, varför vissa 

ungdomar inte orkar med sin tillvaro eller vad vi ska göra med unga människor som inte 

fungerar i vårt samhälle, passerar lite grann under radarn när det kommer till 

procedurmodellen och dess sätt att framställa verkligheten.     
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 Hanne Kjöller och Dagens Nyheter skriver hårt och aggressivt under valrörelsen 2006 och stigmatiserar 

ohälsotalen och framför allt den med psykisk touch, men får en förbindligare ton efter den borgliga valsegern 

och ser sedan positivt på de krafttag som väntar. Se exempelvis: Kjöller, H (2006-12-22). Sjuk av sjukskrivning. 

Dagens Nyheter. 
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 Fredrik Virtanen i Aftonbladet, en nöjesjournalist sedan några decennier i kvällspressen, skriver idag på 

ledarsidan. Det är sannolikt ledarsidorna som bytt stil, inte Virtanen. Se: Virtanen, F (2016-09-24). Ångest, 

bettskenor och magsyra är vår arvedel. Aftonbladet.    
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Uppstyrningsmodellen och dess kognitiva schema framträder i artikelns tre sista meningar 

på ett sätt som knappast behöver kommenteras. 

 

Strukturmodellen får exemplifieras med den text som jag tidigare berört vid några tillfällen. 

Artikeln resonerar övergripande kring psykisk ohälsa och ställer ett antal intrikata frågor, inte 

minst kring varför ämnet för 15 år sedan inte diskuterades mer. Idag diskuteras frågan och 

tidningarna är fyllda av artiklar och texter som handlar om psykisk ohälsa och stress, hos både 

unga och gamla, men ledarsidorna tycks, i enlighet med denna studie, inte nämnvärt hugade 

av frågan eller intresserade.   
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