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Abstract 
The purpose of this study was to examine how four Swedish newspapers portrays 

mental illness in children and adolescents. In order to answer this we used a discourse 

analysis and a social constructionist perspective. When mental illness in children and 

adolescents was portrayed in the newspapers articles, it was often in combination with 

discussions about inadequate resources and political measures. Mental illness was also 

mentioned in discussions to make the subject less stigmatized and that the adults have a 

responsibility to prevent and detect mental illness in children and adolescents. Mental 

illness is often associated with unaccompanied children, young girls, suicide and/or 

different diagnoses. When describing children and adolescents with mental illness, the 

newspapers used an empathetic language and portrayed an image of vulnerability, but at 

the same time they used alarming expressions and had a critical attitude toward the 

society. 

Keywords: mental illness, children and adolescents, media, discourse analysis, social 

constructionism. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Sammanfattning 

Syftet med studien var att undersöka hur psykisk ohälsa hos barn och unga framställdes 

i fyra rikstäckande tidningar i Sverige. För att besvara syftet användes diskursanalys 

som teori och metod samt ett socialkonstruktionistiskt perspektiv. Psykisk ohälsa hos 

barn och unga framställdes i tidningsartiklarna i flera olika sammanhang, som i 

diskussioner kring bristande resurser och politiska åtgärder. Det framställs även i 

diskussioner kring att ämnet ska komma till tals för att göra det mindre stigmatiserat 

samt att det är vuxnas ansvar att förebygga psykisk ohälsa och fånga upp de barn och 

unga som mår dåligt. Psykisk ohälsa identifierades ofta med ensamkommande barn, 

unga tjejer, självmord och/eller olika diagnoser. Tidningarna använde ett empatiskt 

språk och förmedlade en bild av att barnen och de unga var sårbara, samtidigt som de 

använde ett alarmerande språk och hade ett kritiskt förhållningssätt mot samhället. 

Nyckelord: psykisk ohälsa, barn och unga, media, diskursanalys, 

socialkonstruktionismen.
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1. Inledning 
Temat psykisk ohälsa bland barn och unga är ett omtalat ämne i dagens samhälle. En 

bidragande orsak till uppmärksamheten beror på att media rapporterar mycket om detta och 

oftast i alarmerande ordalag. Denna studie undersöker därför hur medias rapportering om 

psykisk ohälsa gestaltas. Tidigare under socionomutbildningen har det uppmärksammats att 

media kan påverka allmänhetens attityder och föreställningar om fenomen. Vår förförståelse 

kring ämnet är att media ofta belyser psykisk ohälsa i negativa termer. Samtidigt kan 

media skapa en mer positiv och accepterande bild av barn och unga som drabbats av psykisk 

ohälsa samt ge ökad kunskap kring ämnet. 

Under 1990- och 2000-talet har barns och ungas psykiska ohälsa ökat och forskning från 2011 

visar på en fortsatt ökning (Socialstyrelsen, 2013). På grund av ökningen beslutade regeringen 

att göra en totalundersökning för att skapa en heltäckande bild av situationen. Kartläggningen 

av barns och ungas psykiska hälsa bedöms vara en viktig del av ett systematiskt 

folkhälsoarbete (Statens folkhälsoinstitut, 2011). Socialstyrelsen (2013) instämmer i att om 

ökningen av psykisk ohälsa hos barn och unga fortsätter kan det utgöra ett folkhälsoproblem. 

Ökningen omfattar hela gruppen barn och unga och inte endast de som är särskilt utsatta av 

psykosociala faktorer, exempelvis en förälder med missbruk eller psykisk sjukdom. En möjlig 

förklaring till ökningen är att det skett förändringar i miljöer där barn och unga vistas, 

exempelvis skolan (a.a.). 

I takt med ökningen har också uppmärksamheten kring barns och ungas psykiska ohälsa 

expanderats i offentligheten (Slopen, Watson, Gracia & Corrigan, 2007) där massmedia har 

en central roll. Media beskrivs som den tredje största maktfaktorn i Sverige och som en av 

allmänhetens viktigaste informationskällor när det kommer till att förmedla information, 

åsikter (SOU 1990:44) och kunskap om samhället (SOU 1990:44; Whitley och Berry, 2013). 

Det är möjligt att våra tolkningar om världen många gånger också härrör sig från media eller 

åtminstone att media påverkar och är betydande för våra föreställningar och förståelseramar, 

om exempelvis vad som är normalt eller avvikande (SOU 2006:21). Även Estrada (2010) 

påpekar att massmedia spelar en avgörande roll för människors uppfattningar av sociala 

problem och att media inte bara förmedlar utan även konstruerar “verklighetsbilder” (a.a.). 

Media kan ge oss en inblick i att se det som inte förekommer i vår direkta omgivning och i de 

kontexter som vi själva inte är bekanta med kan media komma att påverka oss i högre grad 

(SOU 2006:21). Det har blivit enklare att ta del av vad som sker utanför vår egen horisont 
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med hjälp av massmedia. Detta då media har blivit alltmer digitaliserat och fått en 

webbaserad spridning, vilket i sin tur gör det möjligt för media att sprida information i stor 

skala och göra informationen lättillgänglig (SOU 2016:85). 

I denna studie studeras artiklar från Aftonbladet, Dagens Nyheter, Expressen och Svenska 

Dagbladet. Dessa fyra tidningar är bland de största nyhetstidningarna i Sverige, både som 

tryckt betald dagstidning, men även som tidnings- och mobilsajt (Tidningsutgivarna, 

2015/2016). Dessa tidningar är valda eftersom de når ut till en stor del av befolkningen vilket 

gör att många personer får ta del av den information som dessa tidningar väljer att förmedla. 

Utifrån vad som tas upp om att psykisk ohälsa hos barn och unga är ett socialt problem och att 

ämnet fått mer uppmärksamhet i media, är det relevant att undersöka hur psykisk ohälsa hos 

barn och unga framställs i de utvalda tidningarna.  

1.1. Syfte och frågeställningar 
Syftet med studien är att undersöka hur psykisk ohälsa hos barn och unga framställs i fyra 

stora tidningar i Sverige. Detta förtydligas i tre frågeställningar: 

• Hur kontextualiseras bilden av psykisk ohälsa hos barn och unga? 

• Vilka diskurser kan identifieras? 

• Vilka orsaker lyfts fram i samband med psykisk ohälsa samt vilka lösningar föreslås? 

1.2. Relevans för socialt arbete 
Media är ett socialt system som inte bara förmedlar information om olika händelser utan även 

aktivt deltar i konstruktionen av hur olika fenomen uppfattas bland allmänheten (Estrada, 

2010; Jormfeldt & Hallén, 2016). Således den bild som media förmedlar om psykisk ohälsa 

kan påverka människors föreställningar och attityder (SOU 2006:21) och som i förlängningen 

även kan påverka deras handlingar och bemötande. Genom att titta närmare på medias 

framställning om psykisk ohälsa hos barn och unga kan denna studie ge en mer nyanserad 

bild av ämnet, vilket kan vara till gagn för de som möter dessa barn och ungdomar i sitt 

arbete. 

1.3. Begreppsförklaringar 

1.3.1. Psykisk ohälsa 
Psykisk ohälsa anses vara ett paraplybegrepp och det finns många olika definitioner. I detta 

arbete definieras psykisk ohälsa som ett samlingsbegrepp för både mildare psykiska besvär 
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som påverkar vardagslivet och omfattande psykiatriska tillstånd som kan uppfylla olika 

diagnoser. Symptom för psykiska besvär innebär exempelvis psykisk obalans som oro, 

nedstämdhet eller sömnsvårigheter. Psykiatriska tillstånd handlar om diagnoser som 

exempelvis depression eller ADHD (Socialstyrelsen, 2013). 

1.3.2. Barn och unga 
Med barn och unga avses åldersspannet 0-21 år. Däremot bör läsaren uppmärksammas på att 

medias definition av barns och ungas ålder kan skilja sig åt, men i denna studie analyseras alla 

relevanta artiklar där barn och unga nämns i samband med psykisk ohälsa. 

1.3.3. Massmedia/media 
I detta arbete definieras begreppen enligt Nationalencyclopedin, som beskriver att 

massmedia/media är “tekniska medier och medieorganisationer som förmedlar information 

eller underhållning till en stor publik” (Weibull, u.å.), vilket exempelvis innefattar tidningar, 

tv och radio. 

1.4. Uppsatsens disposition  
Denna studie är indelad i sju kapitel med underrubriker, samtliga rubriker är numrerade. 

Studiens inledande kapitel ger läsaren en introduktion till ämnet samt en beskrivning av 

studiens syfte och frågeställningar. Senare i denna del förklaras även centrala begrepp som är 

återkommande i studien. Det andra kapitlet i studien redovisar kunskapsläget och vad tidigare 

forskning på området visat för resultat. I det tredje kapitlet ges en beskrivning av media som 

påverkansfaktor i samhället. I det fjärde kapitlet beskrivs de teoretiska utgångspunkterna och 

det förs en diskussion kring teoriernas relevans och kritik vid användning. I det femte kapitlet 

redogörs studiens tillvägagångssätt och metodval samt studiens trovärdighet. I det sjätte 

kapitlet redovisas studiens resultat och analys som är tematiserat. Studiens sjunde kapitel och 

avslutande del inleder med en sammanfattning om studiens viktigaste resultat kopplat till 

syfte och frågeställningar och därefter förs en diskussion kring detta.
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2. Tidigare forskning 
2.1. Sökprocess 
Sökprocessen har skett genom Högskolan i Gävles databas via Discovery, Libris, Academic 

Search Elite, SwePub och PsycINFO. Om fulltext inte kunde visas användes google scholar 

för att få en möjlighet till detta. Sökorden som använts i sökprocessen är: mental illness, 

mental health, media, massmedia, sweden, media influence, causes, psykisk ohälsa, solutions, 

newspaper, discourse, measure, children and adolescents. Majoriteten av de vetenskapliga 

artiklarna är kollegialt granskade då sökningen avgränsats till peer-rewieved. Vissa utvalda 

artiklar har funnits genom att gå igenom identifierade artiklars referenslista. 

Den tidigare forskningen som presenteras nedan har i sökningen resulterat i få vetenskapliga 

artiklar som endast berört medias framställning av barns och ungas psykiska ohälsa. Därför 

har även artiklar som undersökt hur media allmänt framställt psykisk ohälsa tagits med. 

2.2. Psykisk ohälsa i media 
Media rapporterar relativt ofta om psykisk ohälsa och många gånger på ett välbalanserat och 

medkännande sätt (Höijer & Rasmussen, 2005). Media rapporterar även i en annan riktning 

där personer med psykisk ohälsa ofta kopplas samman med våldsbrott och beskrivs som 

farliga (Aragonès, López-Muntaner, Ceruelo & Basora, 2014; Corrigan, Watson, Gracia, 

Slopen, Rasinski & Hall, 2005; Höijer & Rasmussen, 2005) samt konstiga (Klin & Lemish, 

2008). Ett flertal forskningsrapporter uppmärksammar att många artiklar använder negativa 

termer för att beskriva personer med psykisk ohälsa (Aragonès et al., 2014; Corrigan et al., 

2005; Murphy, Fatoye, & Wibberley, 2013; Philo, 1996, refererad i Lundberg, 2010) och att 

de beskrivs som ”annorlunda” i relation till befolkningen i allmänhet (Murphy et al., 2013). 

Lundberg (2010) anser att det är fel att påstå att media endast publicerar artiklar där de med 

psykisk ohälsa beskrivs negativt, utan menar att det också finns artiklar som handlar om att 

öka informationen och empatin för människor med psykisk ohälsa. En annan studie (Francis, 

Pirkis, Blood, Dunt, Burgess, Morley, Stewart & Putnis, 2004) visar att det är relativt 

sällan psykisk ohälsa nämns i samband med brottsrapporteringar och i andra negativa former. 

Istället nämns psykisk ohälsa ofta i sammanhang där det diskuteras politiska åtgärder och 

förebyggande program mot psykisk ohälsa. Det är även vanligt att media rapporterar om 

orsaker och symptom samt vilka behandlingar som finns att tillgå. Francis et al. (2004) lyfter 

att merparten av artiklarna inte använder sig av negativa termer i samband med rapporteringar 
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om psykisk ohälsa och att artiklarna ofta var välskrivna. Däremot uppmärksammar de att 

cirka 30 % av artiklarna använder ett alltför dramatiskt språk (a.a.). 

Slopen et al. (2007) fokuserar i sin studie på hur media rapporterar om barn och unga med 

psykisk ohälsa och jämför sedan med hur vuxna med psykisk ohälsa beskrivs. I artiklar där 

barn och unga nämns tenderar journalisterna att vara benägna att skriva på ett empatiskt sätt 

och använda mindre negativa uttryck. Barn och unga med psykisk ohälsa nämns ofta i 

sammanhang där bristande resurser diskuteras och artiklarna tenderar att innehålla mer 

bakgrundsinformation och uttalanden från någon kunnig inom området (a.a.). 

Ungas psykiska ohälsa har försämrats under åren, de orsaker som tillskrivs i media är stress, 

ångest, oro och nedstämdhet samt socioekonomiska svårigheter (Beckman & Hagquist, 2010). 

Ytterligare anses barn och unga med psykisk ohälsa ha ett antisocialt beteende (normbrytande 

beteende) vilket kan leda till exempelvis depression, alkohol- och droganvändning, 

ADD/ADHD, ångest och schizofreni/psykos (Slopen et al., 2007). Det finns även ett flertal 

reportage där artiklarna lägger skuld på föräldrarna när barn och unga har drabbats av psykisk 

ohälsa. Däremot finns andra artiklar där media använder sig av begrepp som biologiska 

faktorer och miljöfaktorer. Författarna ser detta som positivt då rapporteringen tar bort direkt 

skuld från föräldrarna och ger en mer omfattande kunskap till läsaren (Slopen et al., 2007). 

Media trycker ofta på att det finns en resursbrist och dålig kvalité inom hälso- och sjukvården 

(Slopen et al., 2007; Whitley & Berry, 2013). Höijer och Rasmussen (2005) uppmärksammar 

också att media beskriver den psykiatriska vården som otillräcklig och att det finns brist på 

slutenvårdsplatser. Annan kritik som media lyfter är exempelvis ekonomiska resurser, 

lagstiftningar och kompetensfrågor (a.a.). Det lyfts också att ansvaret är individualiserat och 

inte samhälleligt (Höijer och Rasmussen, 2005; Zhang, Jin, Stewart & Porter, 2016). 

Paterson (2007) identifierar tio diskurser i sin studie av två brittiska nyhetstidningars 

rapportering om psykisk ohälsa över tid. Han identifierar följande diskurser: främmande, 

juridiska, läkemedel, funktion, trauma, tragedi, omsorgs tragedi, socialpolitik, 

undersökningsrapport och sport/kändis. Inom vissa diskurser framställs personer med psykisk 

ohälsa som offer medan i andra framställs de som farliga, ofta då sammankopplade med 

våldsbrott. Det lyfts även att det finns ett behov av att övervaka personernas beteende för att 

skydda samhället och eventuellt tvinga till behandling (a.a.). 
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2.3. Sammanfattning av kunskapsläget 
Sammanfattningsvis går det utläsa att forskarna både är ense och oense sinsemellan gällande 

hur media framställer psykisk ohälsa. Vissa artiklar lyfter att media ger en välbalanserad och 

inlyssnande bild.  Samtidigt lyfter andra artiklar att media ofta beskriver psykisk ohälsa med 

en överdrift och i negativ klang, då ofta i samband med brottsrapporteringar. Artiklar som 

endast fokuserar på barns och ungas psykiska ohälsa tenderar att ha ett mer empatiskt språk 

jämfört med andra artiklar. I artiklar gällande barn och unga ligger ansvaret mer på samhället 

då media belyser att det finns bristande resurser och en dålig kvalité i vården. Däremot finns 

även reportage som rapporterar allmänt om psykisk ohälsa och som menar att ansvaret ligger 

på individen och inte samhället.   

I forskningen som presenterats ovan finns begränsad forskning från Sverige och Skandinavien 

om hur psykisk ohälsa framställs i media. Det är även få internationella forskningsstudier som 

studerar hur just barn och unga med psykisk ohälsa framställs i media. Eftersom det finns få 

studier om hur barn och unga med psykisk ohälsa framställs i media blir ämnet relevant att 

forska inom.  
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3. Media som påverkansfaktor i samhället 
Medialisering är en dynamisk process där innehållet i det som förmedlas via media kan 

komma att påverka andra områden i samhället (Strömbäck, 2008). Inom medie- och 

kommunikationsvetenskapen menar de att media har en betydelse för individens 

förståelseramar. Däremot finns det fåtal forskningsstudier om hur media påverkar 

allmänhetens uppfattningar och handlingar. Som tagits upp ovan använder sig många av 

media som en slags kunskapsbank vilket gör att allmänheten i viss utsträckning är beroende 

av vad massmedia erhåller, dels vad som sker i samhällslivet och dels vad som sker inom 

politiken. Nyhetsflödet påverkar vår uppfattning, kunskap och förståelse för den verklighet vi 

lever i. Media har makt att både beakta och negligera de utsagor som anses ha nyhetsflöde 

men de har också makt att föra fram allmänhetens frågor och uppmärksamma 

missförhållanden i samhället. (SOU 2006:21). 

Massmedia är inte enbart en informationskälla utan också en aktör i sin egen rätt som kan 

konstruera bilder av olika fenomen vilket blir allmänt känt i samhället, exempelvis psykisk 

ohälsa (Jormfeldt & Hallén, 2016). Media kan därför vara en bidragande faktor till 

allmänhetens attityder gentemot dessa personer beroende på hur de väljer att rapportera om 

ämnet (Aragonès et al., 2014; Corrigan et al., 2005; Philo, 1996, refererad i Lundberg, 2010). 

Klin & Lemish (2008) menar att media många gånger förmedlar en felaktig bild av 

verkligheten på grund av överdrift, bristfällig eller felaktig information (a.a.). Rapporterar 

media på rätt sätt kan de utbilda allmänheten om ämnet, beskriva olika behandlingsalternativ 

samt uppmärksamma och samla stöd till de verksamheter som arbetar med personer med 

psykisk ohälsa (Slopen et al., 2007). 

Som tidigare lyfts i uppsatsen tenderar människor att påverkas mer av media inom de 

områden de själva inte har kunskap om eller befinner sig i. Medias påverkan på människors 

attityder om psykisk ohälsa kan därför bero på bristande kunskap inom området (Lundberg, 

2010). Ett flertal studier inom Europa och andra länder i västvärlden lyfter att det saknas 

kunskap hos allmänheten kring psykisk ohälsa (Angermeyer & Dietrich, 2006; Watson, Otey, 

Westerbrook, Garder, Lamb, Corrigan & Fenton, 2004). Genom att öka kunskapen kring 

psykisk ohälsa kan det resultera i en minskning av negativa attityder om ämnet (Watson et al., 

2004). 
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4. Teoretiska perspektiv 
I denna del presenteras studiens valda teoretiska perspektiv, diskursanalys och 

socialkonstruktionism. Diskursanalys kan ses som både en teori och en metod som hänger 

samman (Jørgensen & Phillips, 2002). I denna studie används både diskursanalys som teori 

samt metod för att analysera medias texter om psykisk ohälsa hos barn och unga. Jørgensen 

och Phillips (2002) menar att diskursanalys många gånger inte är tillräcklig som ensam teori 

och för att komplettera den väljs socialkonstruktionismen som övergripande teoretiskt 

utgångspunkt i arbetet. Teorierna kombineras dels för att få en helhetssyn av medias texter 

och dels då Jørgensen och Phillips (2002) menar att diskursanalys är en av de mest använda 

metoderna inom socialkonstruktionismen. 

Senare i kapitlet lyfts kritik mot teorierna och en förklaring till varför dessa teoretiska 

utgångspunkter är relevanta till studien. 

4.1. Diskursanalys som teori 
Diskursanalysen har sina rötter i det konstruktivistiska perspektivet och menar att det inte 

finns en objektiv sanning (Boréus, 2015). En diskurs kan definieras som ett sätt för hur man 

talar om och förstår världen (Börjesson & Palmblad, 2007; Lindgren, 2010), det handlar om 

regelstyrda framställningar av bland annat meningssystem och föreställningar (Lindgren, 

2010). Utgångspunkten i diskursanalys är att fokusera på vad som anses vara verklighet och 

sanning i en viss tid och på en viss plats (Börjesson & Palmblad, 2007). En diskurs handlar 

om vad som tas för givet i ett sammanhang och vilka kategoriseringar som görs. Texten har 

en central betydelse för vilka praktiker och regler som finns om hur man talar om ett visst 

fenomen (Boréus, 2015), vilket kan påverka hur vi förhåller oss till dessa. Däremot handlar 

diskurser inte bara om vad som uttrycks i olika kontexter utan också vad som gör det möjligt 

att uttrycka något (Börjesson & Palmblad, 2007). Diskurser finns i och genom hela samhället 

på många olika plan exempelvis inom kulturer, organisationer och relationer. Många gånger 

följer individer dessa diskurser i både tankar och handlingar omedvetet (Lindgren, 2010). Det 

går därmed säga att diskurserna fungerar som en samhällsordning och berättar exempelvis vad 

som är rätt och fel. De diskurser som är dominerande i samhället förändras över tid men beror 

bland annat på vilka dominerande maktrelationer och föreställningar som finns (Lindgren, 

2010). Den rådande diskursen besitter makt i och med att diskursen “bara finns där” per 

automatik och det kan vara svårt att ifrågasätta en rådande diskurs (Franzen, 2010). 
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4.2. Socialkonstruktionismen 
Socialkonstruktionismen har sina rötter från socialpsykologin och är en teori som fokuserar på 

hur människor i interaktion med varandra konstruerar meningar och allmänna regler 

(Sohlberg & Sohlberg, 2013). Socialkonstruktionismen utgår ifrån att världen är socialt 

konstruerad. Individer tolkar och förstår världen som en del av det utbyte som sker mellan 

människor i sociala, kulturella och historiska sammanhang (Payne, 2008). Det finns ingen 

enhetlig definition av socialkonstruktionismen, däremot finns det ett antal generella 

antaganden som flera forskare instämmer till och som Burr (2004) delar upp i fyra 

utgångspunkter: 

1. Socialkonstruktionismen innebär att ha ett kritiskt förhållningssätt mot det som anses vara 

förgivettaget om världen och om oss själva. Det handlar om att ifrågasätta och utmana 

objektiv kunskap som anses vara sann. De kategorier som människor skapar om naturen och 

världen behöver inte vara så verkligheten ser ut, utan formas och omformas ständigt i 

interaktion mellan människor.  

2. Burr beskriver även att kunskap är historiskt och kulturellt specifikt och att all förståelse är 

relaterat till vart och när någon lever i världen. Våra förståelseramar om världen ses som en 

produkt som skapas i olika kulturer och tider, som i sin tur påverkas av hur förståelsen om 

världen sett ut tidigare. Detta betyder att vårt sätt att förstå något inte behöver vara mer 

sannenligt eller bättre än något annat sätt från en annan kultur eller tid. 

3. Kunskapen och förståelsen om världen reproduceras genom sociala processer och i 

interaktioner mellan människor och därmed är språket en viktig del att studera. Det är genom 

den vardagliga interaktionen i det sociala livet som människor lär sig förstå och hitta kunskap. 

Det finns ingen objektiv sanning utan den variera historiskt och kulturellt, det som betraktas 

vara sanning idag är det som anses vara ett accepterande sätt att förstå världen på. 

4. Sociala handlingar och kunskap är nära relaterade, vilket menas att det finns olika former 

av sociala konstruktioner på hur världen ser ut och beroende på konstruktion inbjuder detta till 

olika sociala handlingar. I varje social konstruktion finns det sociala handlingar som anses 

vara accepterade av samhället samtidigt som det finns sociala handlingar som anses vara 

avvikande. (Burr, 2004). 
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4.3. Kritik mot teorierna 
Den kritik som riktas mot diskursanalys går kortfattat ut på att det kan vara problematiskt att 

förstå hur relationen mellan diskurs och verklighet ser ut. Det lyfts även kritik mot idéen om 

att inget existerar utanför diskurserna och att det enda verkliga finns i språket. Det innebär att 

det inte finns några andra faktorer än språket som påverkar det som sker i samhället (Burr, 

2004). Diskursanalys anses inte vara tillräcklig som ensam teori, utan behöver oftast 

kompletteras med ytterligare en teori. Detta beror på att det inom diskursanalys inte tycks 

finnas en tillräcklig förståelse för olika grupprocesser och enskilda individer (Jørgensen & 

Phillips, 2002). Som tidigare tagits upp väljs socialkonstruktionismen som kompletterande 

teori i denna studie. 

Kritik som lyfts mot socialkonstruktionismen är att det inte går att veta vad som är verkligt 

om allt är socialt konstruerat. Frågan om vad som är verklighet och sanning anses vara 

problematiskt inom socialkonstruktionismen och det finns flera riktningar inom teorin som 

skiljer sig åt angående detta (Burr, 2004). Annan kritik som lyfts är att forskning inom 

socialkonstruktionismen anses vara oanvändbar både på ett vetenskapligt och politiskt plan. 

Detta eftersom det anses att teorin inte kan avgöra sanningen i resultaten eller om något är 

positivt eller negativt eftersom det ses som en konstruktion av verkligheten (Jørgensen & 

Phillips, 2002).   

4.4. Teoriernas relevans för studien  
Diskurser handlar om hur man talar om och förstår världen (Börjesson & Palmblad, 2007; 

Lindgren, 2010) och diskursanalys är en användbar teori samt metod i studiet av färdiga texter 

eftersom språket inom teorin är central. Språket i texten är av betydelse kring hur det talas om 

ett visst ämne (Boréus, 2015). Detta gör teorin relevant att använda i denna studie eftersom 

färdiga texter från fyra tidningar analyseras. Trots det som tidigare nämns i avsnittet ovan om 

att diskursanalys får kritik för föreställningen om att inget existerar utanför diskurserna, anses 

teorin relevant för denna studie. Borués (2015) menar att teorin bland annat handlar om att se 

hur man talar om ett visst fenomen och i vilka sammanhang det görs (a.a.). Detta kan kopplas 

till studiens syfte som är att studera hur psykisk ohälsa hos barn och unga framställs i fyra 

rikstäckande tidningar. 

Inom socialkonstruktionismen anses världen och verkligheten vara socialt konstruerat och 

språket är en central del i interaktionen som sker mellan människor (Payne, 2008). Språket är 
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viktigt att studera eftersom det är genom språket vi lär oss förstå och hitta kunskap om 

världen. Med utgångspunkt i att allt anses vara socialt konstruerat, vilket lyfts som en kritik 

mot socialkonstruktionismen ovan (Burr, 2004), anses teorin ändå vara relevant för studien då 

media är delaktig i att konstruera och förmedla bilder av olika fenomen till allmänheten. 

Språket är en viktig del för hur saker och ting konstrueras, vilket gör valet av teori ännu mer 

aktuellt eftersom färdiga texter från tidningsartiklar studeras. 

Diskursanalys och socialkonstruktionismen anser vi kompletterar varandra bra i denna studie. 

Detta för att teorierna hjälper oss att identifiera, tolka och analysera tidningsartiklarnas texter 

och på så vis besvara studiens syfte. 
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5. Forskningsmetod 
För att besvara studiens syfte och få svar på frågeställningarna har tidningsartiklar från fyra 

rikstäckande tidningar analyserats. Under studiens gång har vi tillsammans samlat in material 

och utformat det skriftliga arbetet. Valet att sitta tillsammans har varit till fördel för studien 

eftersom möjligheten till diskussion och reflektion kring arbetet har ökat. 

Denna del inleds med att presentera tillvägagångssättet för det insamlade empiriska 

materialet. Därefter lyfts metoden diskursanalys och dess för- och nackdelar. Sedan ges ett 

analysförfarande kring tillvägagångssättet för att analysera det empiriska materialet. Till sist 

förs en diskussion kring studiens trovärdighet och överväganden om etiska principer. 

5.1. Insamling av empiri samt urval och avgränsningar  
För att få tillgång till tidningsartiklarna har mediearkivet Retriver Resarch använts, vilket 

finns tillgängligt via Högskolan i Gävles databas. Studien har avgränsats till fyra stora 

tidningar i Sverige: Aftonbladet, Dagens nyheter, Expressen och Svenska dagbladet. Som 

tidigare nämnts i arbetet valdes dessa tidningar ut eftersom de är bland de största rikstäckande 

nyhetstidningarna i Sverige och når därmed ut till en stor del av allmänheten. Tidningarna 

ansågs relevanta och passade in i ramen för studiens syfte. Detta för att nå en helhetsbild och 

se hur psykisk ohälsa hos barn och unga framställdes över hela landet och därmed har inte 

studien begränsats till en lokal kontext. Det är möjligt att tidningarna kan komma att skilja sig 

åt delvis gällande hur innehållet av händelser publiceras och delvis om vem som är dess 

målgrupp. Detta eftersom Aftonbladet och Expressen anses vara kvällstidningar medan 

Dagens Nyheter och Svenska Dagbladet anses vara dagstidningar. Heber (2007) lyfter att 

morgon- och kvällstidningarna har olika inriktningar. Morgontidningarna strävar efter att ge 

ut saklig information om händelser medan kvällstidningarna strävar efter att underhålla och 

väcka uppmärksamhet samtidigt som de informerar om olika händelser. Detta eftersom 

kvällstidningar många gånger säljer lösnummer och behöver locka allmänheten medan 

morgontidningar många gånger har prenumeranter som köper tidningarna (a.a.). Däremot var 

inte syftet med studie att söka efter skillnader mellan de utvalda tidningarna, utan syftet var 

att studera hur psykisk ohälsa hos barn och unga framställdes i media.  

Det empiriska materialet från mediearkivet har avgränsats till ett halvår, mellan 2016-10-20 

till 2017-04-20. Artiklarna innehöll den exakta frasen “psykisk ohälsa” och något av orden 

“barn”, “unga”, och/eller “ungdom”. Ett flertal sökningar har behövts göras för att nå det 
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slutgiltiga resultatet med relevant och hanterbart material. Första sökningen utan avgränsning 

av år, 2017-04-24, resulterade i 1395 stycken artiklar. Andra sökningen med avgränsning på 

två år, 2017-04-24, resulterade i 360 stycken artiklar. Antalet träffar vid både sökning ett och 

två ansågs vara ett för stort antal artiklar för studiens tidsram. Den tredje sökningen med 

avgränsning på ett halvår, 2017-04-24, resulterade i 108 stycken artiklar. Dagens Nyheter 

publicerade 40 artiklar om psykisk ohälsa hos barn och unga och därmed nästintill hälften, 

medan Svenska Dagbladet publicerade 25, Expressen 23 och Aftonbladet 20 artiklar. 

Artiklarna var överlag jämt fördelade över halvåret, men något som uppmärksammades var 

att i mars publicerades 34 artiklar medan i oktober endast 1 artikel som berörde ämnet. Det 

kan däremot ha berott på att sökningen började 20 oktober. Sökningen på ett halvår ansågs 

vara högst relevant då det resulterade i de senaste nyheterna och gav en så aktuell bild som 

möjligt om hur psykisk ohälsa hos barn och unga framställdes i media. Antalet uppkomna 

artiklar ansågs vara hanterbart inom studiens tidsram. Tidningsartiklarna som analyserades 

har huvudfokus på psykisk ohälsa hos barn och unga. Det har även tagits med artiklar där 

barn och unga med psykisk ohälsa nämnts eller där vuxna personer berättade om sin barndom 

med psykisk ohälsa. Detta gjorde att studien fick ett antal bortfall då artiklar exkluderades där 

begreppet endast nämndes i förbifarten eller där barn och unga nämndes eftersom deras 

föräldrar drabbats av psykisk ohälsa. Studiens urval och avgränsningar resulterade i att 64 

stycken artiklar analyserades (se bilaga 1).  

5.2. Metod 
I denna studie har en kvalitativ textanalys av det empiriska datamaterialet gjorts (Boréus, 

2015), då färdiga texter från media har analyserats. Inom samhällsvetenskapen finns 

kvalitativa textanalyser i olika former och huvudsakligen analyseras texten utifrån att plocka 

ut citat från utvald text (Sohlberg & Sohlberg, 2013). Boréus (2015) beskriver att vi kan få 

veta något om människors uppfattningar om samhället genom att analysera texter. Dessa 

uppfattningar kan påverka interaktionen mellan grupper och bidra till att både skapa och 

vidmakthålla vissa identiteter, exempelvis vem som anses ha psykisk ohälsa. Boréus (2015) 

menar att texter kan studeras för att skapa förståelse för vilka föreställningar och relationer 

som är dominerande i det samhälle vi befinner oss i. Det går även studera vilka uttryck texten 

förmedlar om de dominerande uppfattningarna som finns i samhället (a.a.). Den textanalys 

som har använts i denna studie är diskursanalys. 
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5.2.1. Diskursanalys som metod  

Inom diskursanalys ligger fokus på vad som faktiskt sagts eller skrivits och inte på vilka 

uttalanden om världen som anses vara rätta eller felaktiga. Det handlar om att söka mönster i 

dessa uttalanden och identifiera vilka diskursiva framföranden som finns av verkligheten 

(Jørgensen & Phillips, 2002). Språket ligger i centrum för all diskursanalys och det som 

studeras är olika diskurser. Anledningen till att studera diskurser är för att uppfattningen 

människor har om världen och olika fenomen anses bero helt eller delvis på vilka diskurser 

som är dominerande i samhället. Det är grundläggande att göra specifika analyser av texter 

vilket innebär att titta på hur det pratas om ett visst fenomen samt i vilka sociala sammanhang 

det görs. Med hjälp av diskursanalys studeras vad som påstås uttryckligen men också vad som 

underförstås i texten (Boréus, 2015). Jørgensen & Phillips (2002) beskriver att diskursanalys 

inte innebär att gå bakom diskurserna för att förstå varför och på vilket sätt personer uttalar 

sig om olika fenomen eller vilken verklighet som finns bakom diskursen. De menar istället att 

beskrivningen av verkligheten endast utformas inom diskursen och därför är det intressant att 

studera diskurser (a.a.). Diskursanalys finns i olika former och kan tillämpas på olika sätt 

(Börjesson & Palmblad, 2007; Kvalé & Brinkmann, 2014) och det kan variera beroende på 

exempelvis vetenskapsteoretisk utgångspunkt (Börjesson & Palmblad, 2007). 

Socialkonstruktionismen är en teoretisk utgångspunkt många diskursanalytiker utgår ifrån 

(Jørgensen & Phillips, 2002). 

I användningen av diskursanalys som metod saknas det många gånger konkreta beskrivningar 

av tillvägagångssätt och vilka verktyg det finns att tillgå. Det kan vara bra att kombinera 

metoder eftersom det kan vara svårt att orientera sig vart i materialet analysen ska påbörjas 

(Jørgensen & Phillips, 2002). I studien har tidningsartiklarna analyserats med hjälp av de 

analysfrågor som både Boréus (2015) samt Laclau och Mouffes (1985, refererad i Jørgensen 

& Phillips, 2002) lyft. Dessa frågor ansågs användbara vid tillämpningen av diskursanalys i 

denna studie. 

Boréus (2015) lyfter att i en diskursanalys bör läsning av allt empiriskt material göras i början 

för att få en överblick av vilka dominerande diskurser som finns. Därefter ska metod och 

analysfrågor väljas, analysfrågorna ska dels ställas direkt till texten och dels vara till hjälp för 

att besvara studiens frågeställningar. Boréus (2015) beskriver ett antal centrala analysfrågor: 

”Vad påstås uttryckligen? Vad underförstås? Vilka kategorier av människor omtalas i texten, 

hur framställs de samt hur framställs relationen mellan människor kategoriserade på olika 
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sätt?” (Boréus, 2015, s. 172). Den första frågan syftar till att bryta ner textens olika uttalanden 

eller att söka efter vissa uttalanden om specifika frågor. Den andra frågan handlar om hur 

avsändaren vill att texten ska uppfattas och vilka språkliga medel som finns i texten för att 

öka övertygelsen om det som står. Den sista frågan avser att söka efter vilka substantiv som 

används för att identifiera grupper, vilka adjektiv dessa personer beskrivs med samt vilka 

kännetecken som tillskrivs och på vilket sätt deras handlingar beskrivs (Boréus, 2015). Laclau 

och Mouffes (1985, refererad i Jørgensen & Phillips, 2002) lyfter också ett antal fokuspunkter 

som kan vara till hjälp för att analysera texten: Vilka diskurser är framträdande i texten? Vilka 

är textens centrala huvudtema som resterande sammanhanget i texten kretsar kring? Vilken 

diskurs är mest framträdande och tar mest plats, framställs någon diskurs som mer viktig än 

någon annan? Vad tas för givet i en diskurs? Och hur konstrueras vissa identiteter och grupper 

i diskurserna? (a.a.). Dessa frågor har varit till stöd för att orientera sig i materialet och då 

frågorna ställdes direkt till texten upptäcktes det centrala i tidningsartiklarna. De har också 

varit till stöd för att söka efter vad tidningsartiklarna ansåg vara självklart att läsaren skulle 

förstå samt för att se hur en viss grupp beskrevs och framställdes i texten. 

Valet av samtliga frågor speglade de frågeställningar som innefattar denna studie och har 

därmed varit till hjälp för att analysera det empiriska materialet. Det är viktigt att inte endast 

analysera vad som finns i texten utan också placera in texten i ett samhälleligt sammanhang 

(Boréus, 2015). Analysen kan ses som en cirkulär process som pendlar mellan en 

övergripande förståelse av datamaterialet och en närmare textanalys av valda delar. Genom 

den cirkulära processen skapas ett helhetsperspektiv som gör det möjligt att tolka innehållet i 

texten och dra slutsatser (Jørgensen & Phillips, 2002). Diskursanalys som metodval har varit 

till hjälp för att besvara studiens syfte genom att studera språket i de utvalda citaten. Det som 

har studerats är hur psykisk ohälsa hos barn och unga framställdes och i vilka sammanhang 

ämnet lyftes fram i de utvalda tidningarna. 

5.3. Analysförfarande 
Vi började med att skriva ut samtliga 108 artiklar för att läsa igenom och avgöra vilka artiklar 

som var relevanta för denna studie. Detta resulterade i 64 stycken artiklar som lästes igenom 

ännu en gång för att få en överblick över materialet. Samtliga artiklar har lästs igenom på 

varsitt håll och sedan har våra uppfattningar kring texten jämförts och diskuterats, detta för att 

öka studiens trovärdighet. Därefter identifierades återkommande nyckelord i materialet som 

exempelvis: resurser, politik, samhällsförändringar, vuxnas och föräldrars ansvar, skola, 
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kunskap, ökning, ensamkommande, diagnoser och självmord. Dessa nyckelord samt 

analysfrågorna som nämnts ovan hjälpte oss att identifiera tre övergripande diskurser i 

tidningarnas framställning av psykisk ohälsa hos barn och unga. De diskurser som 

identifierades var resursfrågan, nätverket och våga prata. Därefter valdes centrala delar av 

texten ut och analyserades med hjälp av ovanstående analysfrågor och därefter plockades citat 

ut för att illustrerade de diskurser som identifierades. Det socialkonstruktionistiska 

perspektivet har genomsyrat hela studien och presenteras i en enskild del för att göra det 

tydligt för läsaren hur perspektivet har applicerats på materialet. 

Innan analysen på de utvalda texterna påbörjades uppstod begränsningar då diskursanalys 

som metod upplevdes svårförståelig. Det var svårt att hitta konkreta analysverktyg att ta hjälp 

av och det saknades utförliga beskrivningar kring tillvägagångssättet. Trots sökning i 

forskningslitteraturen var det ingen som egentligen gav förslag på olika verktyg utan istället 

diskuterades centrala analysfrågor att förhålla sig till. Analysfrågorna och de teoretiska 

utgångspunkterna hjälpte oss att orientera och påbörja analysen av det empiriska materialet. 

Detta resulterade i att vi prövade oss fram med hjälp av dessa och under arbetets gång blev 

tillämpningen av diskursanalys tydligare. 

5.4. Validitet, reliabilitet och generaliserbarhet 
Validitet handlar om trovärdighet och att studien undersöker det som avses undersökas. 

Validitet innebär att vara kritisk och reflekterande över både vilken analys och hur perspektiv 

framställs i studien, vilket görs genom att vara kontrollerande och ifrågasättande (Kvalé & 

Brinkman, 2014). Validitet har eftersträvats i studien genom att vi försökt vara transparenta i 

hela forskningsprocessen. Detta har gjorts genom att tydligt motivera val av tillvägagångssätt, 

metod och teoretiska utgångspunkter, begränsningar och urval samt hur resultatet och 

analysen har framkommit. Begrepp som är återkommande i arbetet har även redovisats. Vi är 

medvetna om att analysen och resultatet kan ha påverkats av de val som gjorts under studiens 

gång. Den teoretiska utgångspunkten socialkonstruktionismen kan exempelvis ha påverkat 

hur texten uppfattades. 

Reliabilitet handlar om tillförlitlighet i forskningen och diskuteras ofta i samband med om 

studien skulle kunna utföras av en annan person vid ett annat tillfälle och uppnå liknande 

resultat (Kvale & Brinkman, 2014). I studien har tydliga och detaljrika beskrivningar kring 

tillvägagångssättet eftersträvats för att läsaren ska kunna följa hela forskningsprocessen.  För 

att öka studiens tillförlitlighet har det empiriska materialet noggrant lästs igenom på varsitt 



 

 
 

22 

håll och sedan har vi jämfört och diskuterat våra tolkningar med varandra. Om någon annan 

hade genomfört samma studie är vi medvetna om att resultatet kan se annorlunda ut beroende 

på vilken tid och kultur denna person präglats av. Detsamma gäller för oss och att vår kultur 

och tid samt förförståelsen omedvetet kan ha präglat och påverkat denna studie och därmed 

också reliabiliteten. Vi har dock strävat efter att vara objektiva i analysen genom att diskutera 

och reflektera kring våra tolkningar för att öka studiens reliabilitet. 

Vid generaliserbarhet diskuteras frågan om det är möjligt att utifrån studiens resultat överföra 

och säga något om en större population eller liknande relevanta situationer (Kvale & 

Brinkman, 2014; Svensson & Ahrne, 2015). Generaliserbarhet kommer inte automatiskt i 

kvalitativa studier och inte heller i denna studie. I studien har artiklar från fyra av Sveriges 

största tidningar analyserats, vilket innebär att dessa tidningar når ut till en stor del av 

befolkningen. Det går inte generalisera till hur andra tidningar framställer barn och unga med 

psykisk ohälsa. Däremot är det ändå värt att reflektera över om dessa tidningar kan komma att 

spegla vad andra mediakällor väljer att rapporterar om ämnet.  

5.5. Etiska överväganden 
Denna studie har grundats i att analysera medias texter. I och med att studien inte har syftat 

till att inhämta information från respondenter via intervjuer eller enkäter har vi inte behövt ta 

hänsyn till alla etiska principer på samma sätt. Det innebär att informations-, samtyckes- och 

nyttjandekravet inte har behövts tas i lika stor beaktning som i eventuellt andra kvalitativa 

studier. Detta eftersom vårt material utgår från sekundärkällor i form av redan publicerade 

artiklar från fyra tidningar. Materialet har ändå behandlats med beaktning genom att ta hänsyn 

till konfidentialitetskravet. Vetenskapsrådet (2002) beskriver att konfidentialitetskravet har ett 

nära samband med offentlighet och sekretess och handlar om att identifierbara personer bör 

ge sitt samtycke eller avidentifieras i forskningsprojekt (a.a.). Namnen på informanterna eller 

journalisterna från artiklarna har inte nämnts i denna studie med hänsyn till detta krav då det 

saknats samtycke till att artiklarna ska vara en del av denna studie. Därför har informanterna 

och journalisterna namngetts med [Namn] i de fall som krävts. 

  



 

 
 

23 

6. Resultat och analys 
I detta kapitel redovisas resultatet och analysen av det empiriska materialet. För att göra det 

tydligt och lättförståeligt för läsaren delas materialet i detta kapitel in utefter de identifierade 

diskurserna. Dessa tre diskurser är: resursfrågan, nätverket och våga prata. Identifieringen 

görs med hjälp av analysfrågorna som nämns i avsnittet Diskursanalys som metod, teorierna 

samt de centrala nyckelorden som tas upp i avsnittet Analysförfarande. Inom varje diskurs 

presenteras och analyseras citat från vissa utvalda artiklar, detta för att visa vilka diskurserna 

är och hur diskurserna framträder i tidningarna. För att lättare orientera sig i diskurserna finns 

underrubriker utifrån de centrala teman som finns i varje diskurs.  

Senare i kapitlet beskrivs och diskuteras diskurserna utifrån ett socialkonstruktionistiskt 

perspektiv i ett enskilt avsnitt för att tydliggöra hur teorin appliceras på materialet. 

6.1. Diskursen om resursfrågan 
Artiklarna inom denna diskurs lyfter och diskuterar resursfrågan i samhällets arbete med barn 

och unga som drabbats av psykisk ohälsa. I dessa artiklar går det utläsa ett samband mellan 

bristande resurser och att det behövs politiska förändringar då barns och ungas psykiska 

ohälsa ökar. De första citaten illustrerar vad majoriteten av artiklarna inom denna diskurs 

förmedlar. 

En övergripande slutsats i vår rapport är att samhället har misslyckats med att förebygga 
psykisk ohälsa bland barn och unga, säger [Namn]. (Expressen, 2017-03-07). 

Frågan man ställer sig är varför psykisk ohälsa ökar bland Sveriges unga och barn. - Det vi 
kan konstatera är att det inte finns någon enskild, enkel förklaring som man kan peka på, att 
“gör vi det här så bryter vi trenden”. Det behövs åtgärder på en rad olika områden, alltifrån 
att utreda varje självmord som begåtts av ett barn till breda politiska reformer som rör 
arbetsmarknaden men också kring skolan och frågor om bemötande och likvärdigheten i 
vården, säger [Namn]. (Expressen, 2017-03-07). 

Utifrån citaten går det utläsa att det finns ett behov av förändringar på ett flertal arenor i 

samhället. Det första citatet förmedlar en kritisk syn på hur samhället arbetar förebyggande. I 

det andra citatet ges ingen tydlig bild av vad som egentligen behöver göras för att förändra 

den rådande situationen kring att barns och ungas psykiska ohälsa ökar. Det som istället 

uttalas är att det behövs mer resurser inom exempelvis vård och skola för att möjliggöra ett 

förebyggande arbete. Det tycks också finnas ett ansvar på politikerna att göra förändringar 

och satsa mer inom exempelvis vården. Vården är något som merparten av tidningsartiklarna i 

denna diskurs nämner som otillräcklig. Tidningsartiklarna ger en bild av att det inte finns 
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tillräckligt med resurser inom de områden som arbetar med psykisk ohälsa hos barn och unga. 

Utifrån ett diskursanalytiskt perspektiv är diskurser ett sätt för hur man talar om och förstår ett 

visst fenomen (Börjesson & Palmblad, 2007). Diskursen om resursfrågan kan därmed vara ett 

sätt för hur tidningarna talar om och förstår psykisk ohälsa. 

6.1.1. Vården som otillräcklig  
Enligt vårdgarantin ska alla barn, oavsett var i landet de bor, erbjudas ett första besök hos 
BUP inom 30 dagar från första kontakten. 2016 klarade endast sju landsting målet att 90 
procent av barnen ska ha fått en första bedömning gjord inom 30 dagar, enligt rapporten 
från Bris. (Expressen, 2017-03-07). 

Unga går inte till primärvården utan söker i första hand psykiatrisk specialistvård. Därför 
måste vi satsa mer på första linjens psykiatri på husläkarmottagningar, men också på 
elevhälsan och ungdomsmottagningar. På alla ställen där man lätt träffar ungdomar ska det 
finns psykologer och intresserade läkare. (Dagens Nyheter, 2017-03-02). 

Psykisk ohälsa bland barn och unga ökar. Telefontider räcker inte till, drop in-mottagningar 
tvingas stänga och studenter skickas mellan vårdinstanser. Universitetens mottagningar 
anser att brister inom primärvården spiller över på studenthälsans verksamhet. - Det är 
viktigt att det blir tydligt att det inte fungerar som det är nu, säger [Namn], psykolog vid 
studenthälsan i Uppsala. (Dagens Nyheter, 2017-02-14). 

Dessa tre citat lyfter att vården brister på olika sätt. Det första citatet lyfter att det finns 

riktlinjer för hur länge barn och unga ska behöva vänta innan de får ett första besök hos Barn- 

och ungdomspsykiatrin (BUP). Trots detta har två tredjedelar av landstingen svårt att hålla sig 

inom den tidsram som anges enligt tidningen. BUP är inte den enda organisationen som har 

långa väntetider utan även primärvården brister inom denna fråga. I det tredje citatet nämns 

primärvårdens brister och att det påverkar elevhälsan som får ta ett större ansvar som de 

upplever är ohållbart i längden eftersom de saknar resurser att hantera situationen. Enligt 

Boréus (2015) ska forskaren i användningen av diskursanalys exempelvis studera vad som 

kan underförstås i texten (a.a.). Det tredje citatet ovan beskriver att ungdomarna skickas 

mellan olika vårdinstanser. Detta kan rimligtvis tolkas som att det saknas samverkan och 

resurser på samtliga plan och därmed skapas en ond cirkel för dessa ungdomar. I det andra 

citatet anses det finnas behov av att fler psykologer och läkare ska finnas tillgängliga på de 

platser unga besöker. Genom att göra psykologer och läkare mer tillgängliga för ungdomarna 

är det rimligt att anta att det finns en önskan om att fånga upp dessa ungdomar tidigare. 

Samtliga ovanstående citat beskriver att det finns bristande resurser inom flera områden och 

att det därför behövs politiska åtgärder. 
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6.1.2. Politiska förändringar 
Politiska förändringar är något som diskuteras återkommande i tidningsartiklarna. 

Det finns så mycket kunskap och så mycket vilja. Vi vet att den största risken att själv må 
dåligt är att växa upp i familjer med missbruk och där föräldrarna lider av psykisk ohälsa. 
Ändå är det omhuldade begreppet sociala investeringar fortsatt en vacker tanke i 
majoriteten av kommunerna, begränsad av politisk kortsiktighet och budgetar som ska 
balanseras på året. (Expressen, 2017-03-11) 

Utifrån citatet går det utläsa att det finns ett mål och en vilja att förändra situationen men att 

det begränsas eftersom de politiska målen är kortsiktiga och inte avsätter tillräckligt med 

ekonomiska resurser. Det gör att många kommuner inte kan investera i barns och ungas 

psykiska hälsa i den utsträckning som behövs. Citatet ovan tycks ha en kritisk syn på hur 

samhället hjälper barn och unga med psykisk ohälsa samt att det krävs förändringar på 

politisk nivå. Citatet nedan förmedlar också att det finns ett politiskt ansvar över situationen. 

Men om nu inte pengar leder till lycka, vad kan då politiken göra för oss? För [Namn] är 
svaret enkelt: gör något åt den växande psykiska ohälsan. Enligt Folkhälsoinstitutionen mår 
var femte svensk dåligt och de senaste åren har vi vant oss vid larmrapporten om att unga 
mår allt sämre. Trots detta är det omvittnat svårt att få vård. (Dagens Nyheter, 2016-12-13). 

Förutom att det nämner brister i vården och att det är på den politiska nivån förändringar 

måste ske, visar även citatet att det har blivit allt vanligare med larmrapporter om barns och 

ungas psykiska ohälsa. Tidningsartiklarna förmedlar en bild om att psykisk ohälsa ett aktuellt 

samtalsämne i dagens samhälle men tycks dessvärre blivit vardagligt eftersom det rapporteras 

mycket om ämnet. Utifrån citatet ovan går det tolka att allvaret kring psykisk ohälsa inte 

uppmärksammas i lika hög utsträckning som tidigare. Börjesson och Palmblad (2007) uppger 

att vad som gör det möjligt att uttrycka och samtala om något förändras över tid i samhällets 

diskurser (a.a.). Detta kan tolkas som att ämnet psykisk ohälsa hos barn och unga idag blivit 

mer accepterat för tidningarna att uttrycka sig och rapportera om. Nästkommande citat lyfter 

också detta och markerar att det kan finnas risk att barnens mående bakom rubrikerna glöms 

bort eftersom ämnet blivit vardagligt.  

“Unga mår allt sämre. Rubriken börjar bli så sliten att verkligheten bakom vattnats ur och 
inte längre syns”. (Expressen, 2017-03-11). 

Utifrån dessa tre citat ovan tycks det finns en önskan om att samhället borde agera. 
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6.1.3. Ökningen 
I flera av de ovanstående citaten lyfts det fram att psykisk ohälsa hos barn och unga ökar. 

Detta tas ofta upp i början av artiklarna med ett alarmerande ordalag, vilket rimligtvis kan 

bero på att författarna vill fånga och uppmärksamma läsaren om den allvarliga situationen. 

Texten i artiklarna mynnar sedan ofta ut i att det måste ske förändringar på samhällsnivå. 

Citaten nedan plockas ut för att illustrera ökningen. 

Psykisk ohälsa, ångest, oro och självmordstankar är ett växande problem hos barn som hör 
av sig till Bris. 39 % av de barn som kontaktade organisationen under 2016 gjorde det på 
grund av psykisk ohälsa. “Detta är en verklighet som inget barn ska behöva leva i, men 
som tyvärr många gör”, säger Bris generalsekreterare [Namn]. (Expressen, 2017-03-10). 

Varför de akuta fallen ökar är oklart men det handlar inte om att de unga söker i onödan. 
(Dagens Nyheter, 2017-03-02). 

...en gradvis ökning av psykisk ohälsa i gruppen ensamkommande barn och unga. (Dagens 
Nyheter, 2016-11-26). 

Psykisk ohälsa fortsätter öka bland tjejer mellan 16-24 år, enligt Socialstyrelsen, 2016. 
(Aftonbladet, 2017-03-04). 

Utifrån dessa fyra citat blir det tydligt att psykisk ohälsa hos barn och unga är ett växande 

samhällsproblem och artiklarna uppmärksammar att det saknas resurser för att stoppa 

ökningen. Det andra citatet kan tolkas som att artikeln förmedlar att samhället har en bild av 

att ungdomar brukar söka hjälp utan anledning och på grund av detta skrivs det ut “det 

handlar inte om att de unga söker i onödan”. Borués (2015) nämner att det inom diskurserna 

bland annat handlar om vad som tas för givet (a.a.). Vilket kan kopplas till det andra citatet då 

formuleringen kan tolkas som att det finns en generell föreställning kring hur ungdomar är i 

samhället och texten kan därmed också upplevas något stigmatiserande. Samtidigt går det 

utläsa en empati till ungdomarna och att artikeln vill uppmärksamma samhället på att många 

ungdomar faktiskt mår dåligt och därför söker hjälp. Det tredje och fjärde citatet ovan nämner 

två grupper där psykisk ohälsa ökar, ensamkommande barn och unga samt unga tjejer. Dessa 

två grupper är återkommande kring diskussionen om psykisk ohälsa i hela det empiriska 

material. Boréus (2015) menar att en diskurs bland annat handlar om vilka kategoriseringar 

som görs (a.a.). I denna studie går det att se att psykisk ohälsa ofta kategoriseras med gruppen 

ensamkommande/asylsökande barn och unga samt gruppen unga tjejer eftersom dessa två 

grupper återkommer i tidningsartiklarna. 
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6.1.4. Återkommande grupp  
Den grupp som framträder mest av ovanstående två grupper är ensamkommande/asylsökande 

barn och unga och gruppen nämns ofta i sammanhang kring diskussioner om lagförändringar. 

Sedan dess är tillfälliga uppehållstillstånd huvudregel för personerna som Migrationsverket 
bedöms ha skyddsbehov. [Namn] menar att de tillfälliga lagen ökar de negativa 
livsvillkoren som bidrar till psykisk ohälsa bland flyktingarna. (Svenska dagbladet, 2017-
01-17). 

Att barn som flytt hit inte får information på så lång tid kan leda till psykisk ohälsa, säger 
[Namn] vid Barnombudsmannen till DN. (Dagens Nyheter, 2017-03-04). 

Den psykiska ohälsan hos ensamkommande/asylsökande tycks delvis bero på lagen om 

tillfälligt uppehållstillstånd. Lagen kan bidra med en känsla av ovisshet och otrygghet hos 

barnen och ungdomarna eftersom det tar lång tid innan barnen får information kring sin 

framtid. Detta kan tolkas som att det är hög belastning inom de myndigheter som arbetar med 

att göra bedömningar för dessa grupper och därmed saknas resurser. 

6.1.5. Sammanfattning 
Utifrån ett diskursanalytiskt perspektiv handlar diskurser om hur något framställs och i vilka 

sammanhang detta görs (Boréus, 2015). Inom denna diskurs framträder bristande resurser 

inom olika instanser som möter barn och unga med psykisk ohälsa och många av artiklarna 

har ett kritiskt synsätt till hur politiken och samhället ser ut idag.  

6.2. Diskursen om nätverket 
I denna diskurs diskuterar artiklarna betydelsen av barns relationer och närmiljö. Genom hela 

diskursen finns det en övergripande förståelse kring att vuxna besitter mycket ansvar över 

barns och ungas psykiska hälsa. Relationen mellan barn och vuxna är viktig och om 

relationen inte fungerar kan barns och ungas psykiska ohälsa öka, vilket det första citatet 

illustrerar. 

Att ungdomar fortsätter att må dåligt beror på att de inte har någon att prata med. Dialogen 
mellan vuxenvärlden och ungdomarna måste bli bättre. (Dagens Nyheter, 2017-03-02). 

6.2.1. Föräldrarnas ansvar 
Psykiatern [Namn] ser ett samband mellan dagens barnuppfostran, ökad psykisk ohälsa hos 
unga och en stor osäkerhet hos föräldragenerationen. (Svenska Dagbladet, 2016-12-29). 

Föräldrarna hålls utifrån detta citat ansvariga över barnens mående. Psykiatrikern säger sig se 

ett samband mellan barnuppfostran, föräldrarnas osäkerhet och ungas hälsa. Detta kan tolkas 
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som att dessa kan påverka varandra i en cirkulär process och att det är svårt att förutse vilken 

variabel som påverkar vilken. Citatet ovan kan upplevas förmedla att föräldrarnas osäkerhet 

idag kan ha en del i den ökade psykiska ohälsan hos barn och unga. Det kan därmed 

underförstås att psykiatrikern anser att barns fostran var bättre förr. Detta kan förstås utifrån 

det Börjesson och Palmblad (2007) uppger att de föreställningar som finns i samhället 

förändras över tid och rum (a.a.). Osäkerheten hos föräldrar är något som kan ses i 

nästkommande citat då en expert svarar på en förälders fråga kring stöd i sin föräldraroll. 

- Ofta samtalar vi föräldrar med våra tonåringar på ett sätt som kan väcka irritation och 
motstånd hos dem, säger [Namn]. När vi snarare borde möta dem med nyfikenhet och 
förståelse. [...] - Det är därför så viktigt att skapa en fungerande relation till tonårsbarnet. 
Den ökande psykiska ohälsan hos ungdomar är också ett skäl till att stötta föräldrar att hitta 
en meningsfull och respektfull relation till sina barn. (Dagens Nyheter, 2017-01-26). 

Citatet ovan belyser att relationen mellan barn och föräldrar är viktig. Det förmedlas även en 

bild om att föräldrar ofta samtalar med barnen på ett sätt som stöter ifrån istället för att 

omfamna. Det är därmed av betydelse att föräldrar får stöd i hur de kan skapa en sund 

relationen till sina barn. En fungerande relation kan öka möjligheten för föräldrar att ta del av 

sina barns tankar och känslor och därmed upptäcka eventuellt psykisk ohälsa hos dem. 

Föräldrarnas betydelse för barnens mående belyses även i nedanstående citat. 

Barn som får höra att de har alla rättigheter i världen, men inga skyldigheter, riskerar stora 
besvikelser när de växer upp. Den psykiska ohälsan hos unga har ökat. Jag tror att detta 
delvis beror på konstiga förväntningar på livet, säger [Namn]. (Svenska Dagbladet, 2016-
12-29). 

Tidningsartiklarna belyser ännu en gång att föräldrar och andra vuxna tycks bära ett stort 

ansvar för barnens psykiska hälsa. I ovanstående citat anses det finnas en brist i hur 

föräldrarna förbereder sina barn inför livets olika situationer och utmaningar, vilket leder till 

att barnen får svårigheter i att hantera livets motgångar när de växer upp. Det tycks 

underförstås att det är viktigt med gränssättningar och att lära barnen samhällets normer för 

att de ska känna sig trygga i vad som förväntas av dem i olika situationer. De gränser och 

normer som finns i samhället kan med hjälp av Franzen (2010) tolkas som att de finns där per 

automatik då det är en rådande diskurs. Det tas för givet att alla vet hur de ska förhålla sig till 

dessa gränser och normer eftersom de “bara finns till” (a.a.). Utifrån ovanstående citat kan det 

underförstås hur viktigt det är att föräldrar känner trygghet och tar ansvar i sin föräldraroll. 

Om föräldrarna brister i en för stor omfattning i detta förmedlar tidningsartiklarna att det finns 

risk att andra miljöer som är betydelsefulla för barnets psykiska hälsa kan påverkas, 

exempelvis skolan.  
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6.2.2. Skolans ansvar 
Barnens berättelser ger bilden av en nedåtgående spiral. Där familjesituationen brister, 
vilket spiller över och påverkar skolgången, som i sin tur förstärker känslan av stress och 
hopplöshet. (Expressen, 2017-03-07). 

Det blir tydligt i ovanstående citat att även skolan har ett ansvar att arbeta förebyggande och 

försöka fånga upp de barn som mår dåligt. Det är extra viktigt att skolan ser och 

uppmärksammar de barn som saknar ett skyddsnät hemifrån. Om både hem- och 

skolsituationen är påfrestande kan detta bidra till barnens ökade psykiska ohälsa. 

Barns ökade psykisk ohälsa kan koppla till den bristande vägledningen i skolan. (Svenska 
Dagbladet, 2016-12-12). 

I citatet ovan lyfter de att psykisk ohälsa kan kopplas till bristande vägledning vilket kan 

tolkas på olika sätt. Det kan exempelvis tolkas som att skolan ska lära eleverna moral och etik 

eller att skolan bör sträva efter att stötta eleverna i skolarbeten samt ge trygghet. Det går 

utläsa att det är viktigt att det finns vuxna i barnens närhet som de känner trygghet och tillit 

till. Detta är något som en ungdom uttrycker i en annan tidningsartikel. 

- Att ha fler vuxna som lyssnar, och att det finns fler vuxna ute på rasterna. (Aftonbladet, 
2016-10-27). 

Ungdomen uttrycker att fler vuxna behövs, ska vara synliga och inkännande samt att de ska 

befinna sig på samma arenor som barnen och ungdomarna. Tidningsartiklarna nämner 

ytterligare förslag som skolan kan förbättra, exempelvis att informera och föra en dialog med 

eleverna om psykisk ohälsa. 

Att skolorna satsar på att förebygga. Stora studier visar att självmorden minskar i 
exempelvis genom att lära eleverna om psykisk ohälsa och vad som kan göras för att man 
ska må bättre. [...] Därför måste vi vuxna ta ansvar, vi måste våga prata om psykisk ohälsa 
och självmord. Genom att bryta tystnaden och visa att du bryr dig kan du rädda liv! 
(Expressen, 2017-03-10). 

Citatet ovan uppger att det finns studier som visar på att skolans förebyggande arbete kan 

göra skillnad och att information till eleverna om psykisk ohälsa kan leda till att minska 

antalet självmord. Citatet belyser därför att det är av betydelse att vuxna börjar prata mer om 

ämnet. Genom att göra ämnet mer accepterat i skolan och inte förknippa ämnet som 

stigmatiserat antas det att fler barn i riskzonen kommer våga be om och få hjälp av vuxna. 

Tidningsartiklarna kopplar ofta samman psykisk ohälsa med självmord, vilket återkommer i 

cirka 20 % av det empiriska materialet. Ofta beskriver artiklarna psykisk ohälsa som en orsak 

till självmord och att samhället och vuxna måste börja agera. Som tidigare nämns menar 
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Boréus (2015) att diskursanalys handlar om att se hur något framställs och hur det samtalas 

om ett visst fenomen (a.a.). Det blir därför tydligt att psykisk ohälsa i de utvalda 

tidningsartiklarna ofta framställs och identifieras med självmord. Tidningsartiklarna skriver 

på ett alarmerande sätt som kan bidra till att läsaren kan uppfatta psykisk ohälsa hos barn och 

unga mer allvarligt i och med att självmord många gånger lyfts samtidigt. 

6.2.3. Åtgärder 
Andra förebyggande åtgärder för barns och ungas psykiska ohälsa som tidningsartiklarna 

lyfter är att exempelvis öka den fysiska aktiviteten. 

Forskningen talar också för att rörelse ökar kognitiv funktion, skolprestation och psykiskt 
välbefinnande. Borde inte dessa rön i vår hälsomedvetna tid leda till fokus på fysisk 
aktivitet som en självklar del i barns fostran och skolans uppdrag? (Dagens Nyheter, 2017-
04-05). 

Först vill jag ta upp vad forskning har visat. En återkommande och nedslående slutsats är 
att användningen av skärmar hänger samman med både fysisk och psykisk ohälsa. [...] Hela 
mitt svar bygger på att du som föräldrar lyckas nå överenskommelser med dina barn, som 
ni också håller. (Dagens Nyheter, 2017-01-27). 

Citaten ovan förmedlar att det är vuxenvärldens ansvar att öka den fysiska aktiviteten och 

ansvaret ligger framför allt på föräldrarna och skolan. Föräldrar bör tillsammans med barnen 

sätta upp rimliga regler kring användningen av skärmar för att minska risken för fysisk- och 

psykisk ohälsa. Utifrån dessa två ovanstående citat går det utläsa att psykisk ohälsa hos barn 

och unga kan förebyggas genom att minska användningen av skärmar och ge mer utrymme 

för den fysiska aktiviteten. I och med detta har vuxna ett ansvar att vända trenden och arbeta 

mot en ökad fysisk aktivitet hos alla barn och unga. 

Barn och ungdomar använder skärmarna på olika vis, exempelvis för att socialisera sig med 

omgivningen och därmed har vuxna ett ansvar att befinna sig på dessa arenor. 

Därför är det viktigt att föräldrar och vuxna finns i sociala medier, på samma sätt som de 
finns på skolgården. (Expressen 2017-03-09). 

Detta citat är från en artikel som diskuterar näthat och diskriminering. Artikeln lyfter att barn 

och ungdomar inte vågar berätta för vuxna vad som sker på internet då de är rädda för vilka 

konsekvenser det kan leda till. Sociala medier är något som barn och ungdomar tillbringar 

mycket tid på och det är rimligt att anta att föräldrarna har mindre insikt i vad som händer i 

barnens liv på internet. I tidningsartiklarna går det tolka att användningen av skärmar och 

mötesplatser på sociala medier har blivit en dominerande diskurs i dagens samhälle och 
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framförallt hos ungdomar. Lindgren (2010) menar att de dominerande diskurserna förändras 

över tid (a.a.), vilket syns då användningen av sociala medier är vanligare idag än förr. Det är 

därför viktigt att vuxna också finns på sociala medier för att hjälpa och uppmärksamma barn 

som mår dåligt eller far illa. 

6.2.4. Sammanfattning 
I denna diskurs rapporterar tidningsartiklarna om hur viktigt det är för barn och ungdomar att 

ha ett fungerande nätverk runt sig. De rapporterar också att en sund relation och dialog mellan 

vuxna och barn kan förebygga psykisk ohälsa. Vuxna har ett ansvar att vara tillgängliga och 

våga fråga samt lyssna på det barnen och ungdomar berättar.  

6.3. Diskursen om att våga prata 
Denna diskurs identifieras då artiklarna betonar att det är viktigt att samtala om psykisk 

ohälsa hos barn och unga. Tidningsartiklarna i denna diskurs förknippar ofta ämnet med att 

det är eller har varit stigmatiserat. 

6.3.1. Göra ämnet talbart 
Det är jättebra att vi pratar om psykisk ohälsa - men det vore ännu bättre om vi gör det 
redan i tidig ålder. Det är i skolan som stigman växer sig starka. [...] Det pratas mer om 
psykisk ohälsa i samhället, men när det kommer till barns psykiska ohälsa så är det väldigt 
tabu. Det är det största problemet. (Expressen, 2017-03-07). 

Citatet lyfter att psykisk ohälsa är ett ämne som det redan samtalas mycket om vilket är 

positivt eftersom det anses vara ett viktigt ämne att uppmärksamma. Det finns också en 

önskan att samtala med barnen i större omfattning. Skolan anses ha ett ansvar att börja prata 

med eleverna om psykisk ohälsa för att minska skam och skuld kring ämnet. Skolan skulle 

också kunna hjälpa eleverna genom att informera om vad det innebär att ha psykisk ohälsa 

samt vilka hjälpinstanser som finns. I en annan artikel berättar en ungdom om sin egen 

erfarenhet med psykisk ohälsa och önskar att hen haft mer kunskap kring det innan hen själv 

drabbades. 

Om någon hade berättat för mig i tonåren hur ångest känns hade jag nog förstått att jag 
också hade det och inte blivit lika rädd när jag senare fick panikattacker. (Dagens Nyheter, 
2016-12-10). 

I detta citat lyfts det ytterligare en gång att det är viktigt att börja samtala om psykisk ohälsa 

hos barn och unga för att öka kunskapen och medvetenheten. Hen har en önskan om att 

“någon” förklarat vad ångest innebär. Detta skulle kunna tolkas som att vuxna har ett ansvar 
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över att våga prata om psykisk ohälsa med barn och ungdomar. I och med att ingen har 

berättat för hen kan det tolkas som att ämnet ännu en gång är stigmatiserat. Börjesson och 

Palmblad (2007) beskriver att det inom en diskurs finns regelstyrda förhållningssätt för vad 

som är möjligt att uttrycka och hur det görs (a.a.). Detta kan kopplas samman med att ämnet 

inte har varit ett accepterat samtalsämne i samhället enligt tidningsartiklarnas rapportering. 

Däremot tycks det finnas en strävan till att göra ämnet mer talbart. Lindgren (2010) menar att 

individer många gånger följer de rådande diskurserna omedvetet i både tankar och handlingar 

(a.a.). Föregående citat illustrerar att detta rimligtvis kan påverka vuxna som finns i 

ungdomars närhet att inte informera om ämnet då det har varit och till viss del fortfarande är 

tabubelagt. Ungdomen berättar om sin egen psykiska ohälsa via nätet samt i en självbiografi 

och hoppas att fler ska våga prata om det. 

Hon vill bryta tystnaden kring psykisk ohälsa och i sin kanal, och i sin självbiografi, talar 
hon öppet om hur hon mår. (Dagens Nyheter, 2016-12-10). 

6.3.2. Stigmatisering  
Diskursen förmedlar att ungdomskulturen i Sverige kan leda till att fler ungdomar vågar prata 

mer om ämnet och på så vis börja förändra den föreställning som finns kring att psykisk 

ohälsa är stigmatiserat. 

- De unga går kanske i bräschen. De har börjat våga prata om psykisk ohälsa och det är inte 
lika förknippat med skam och skuld som bland vuxna, säger [Namn]. (Dagens Nyheter, 
2017-03-02). 

Utifrån citatet kan det underförstås att ungdomar inte har samma svårigheter att prata om 

psykisk ohälsa och att det istället verkar vara de vuxna som upplever ämnet som tabubelagt. 

Det är möjligt att detta kan handla om en generationsfråga och att ungdomar kan komma att 

förändra attityden genom att börja prata om psykisk ohälsa. Börjesson och Palmblad (2007) 

menar att det finns variationer inom en diskurs och att kontexten kan avgöra vad som är 

accepterat att uttrycka (a.a.). Det stämmer överens med ovanstående citat där journalisterna 

skriver att unga vågar prata om psykisk ohälsa men inte vuxna. Utifrån ovanstående citat kan 

det tolkas som att det är mer accepterat att samtala om psykisk ohälsa i de kontexter som 

ungdomar befinner sig i. Det kan därmed medföra förändringar kring de föreställningar som 

finns om ämnet i samhället. Något som är viktigt att tydliggöra är att tidningsartiklarna skiljer 

sig åt då vissa skriver att ungdomar vågar prata om psykisk ohälsa medan andra motsäger 

detta. 
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Det är av betydelse att vuxna i barns och ungas närhet är medvetna om vilken bild av psykisk 

ohälsa de förmedlar vidare då det kan ge konsekvenser. 

- Vi hade aldrig pratat om svåra känslor hemma. Så jag var lika fördomsfull som dem kring 
psykisk ohälsa. Jag förknippade det med svaghet. Eller en ursäkt för att slippa jobba. 
(Dagens Nyheter, 2016-12-10). 

I detta citat upplevs psykisk ohälsa som ett stigmatiserat ämne och att det finns vissa 

föreställningar kring hur personer med psykisk ohälsa är. Hemmet lyfts som en plats där 

ämnet kan diskuteras och beroende på hur diskussionen kring ämnet förs kan det komma att 

påverka barns och ungdomars syn på psykisk ohälsa i olika hög grad. Återigen lyfts det att 

ämnet är oerhört viktigt att prata om för att minska stigmat och för att inte föra det vidare. 

Tidningsartiklarna i denna diskurs lyfter kunskapen kring psykisk ohälsa som väsentlig. 

Därmed kan okunskapen kring ämnet vara en underliggande faktor till att många har svårt att 

prata om psykisk ohälsa och förstå vad det innebär.  

6.3.3. Vikten av kunskap 
Diskussionen har tydliggjort den enorma okunskapen och omedvetenhet som finns i 
samhället om stress och utbrändhet och dess konsekvenser. Diskussionen visar också på 
hur stress och utbrändhet bland unga förringas och att ett “ryck-upp-dig”-inställning till 
psykisk ohälsa fortfarande präglar hur vi ser på psykisk ohälsa. Det leder till att 
upprätthålla och bygga på det stigma som finns kring psykisk ohälsa. (Expressen, 2017-01-
16). 

Här diskuteras psykisk ohälsa i samband med stress och utbrändhet hos unga och att det 

saknas en viss förståelse kring vad psykisk ohälsa egentligen innebär. Det har även 

uppmärksammats i tidigare citat inom diskursen. Citatet ovan lyfter att okunskapen kring 

ämnet påverkar stigmatiseringen och därmed är det viktigt att kunskap om psykisk ohälsa 

sprids och förmedlas till allmänheten. Lindgren (2010) menar att genom att förändra 

föreställningen kring ett fenomen kan den nuvarande diskursen också förändras (a.a.). Genom 

att öka kunskap om psykisk ohälsa hos barn och unga kan det bidra till att öka förståelsen och 

förändra de nuvarande föreställningar som finns om ämnet. Därmed kan även stigmatisering 

kring ämnet minska. 

Enligt tidningsartiklarna behöver kunskap även spridas och förmedlas mellan 

myndighetspersoner. I nästkommande citat ligger fokus återigen på gruppen ensamkommande 

barn och unga vilket tidigare lyfts som en central grupp i materialet. Citatet nedan nämner 

även att kunskapen om ensamkommande behöver öka för att bättre bemöta och hjälpa dessa 

ungdomar.  
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Socialstyrelsen får i uppdrag att skapa ett kunskapscenter för ensamkommande barn och 
unga [...] Det finns ett behov av att samla och sprida kunskap om detta, säger barn- och 
jämställdhetsminister [Namn] (S), till Dagens Nyheter. Det är särskilt angeläget att insatser 
mot psykisk ohälsa och självmord blir belysta i centrets arbete, skriver regeringen i ett 
pressmeddelande. (Svenska Dagbladet, 2017-03-24). 

Kunskapscentret som Socialstyrelsen fått i uppdrag av regeringen att skapa är en politisk 

åtgärd för att sprida kunskap och föra diskussioner om psykisk ohälsa hos ensamkommande 

barn och unga. Ett annat citat ger också exempel på att det bör ske förändringar på en politisk 

nivå. 

- Jag skulle vilja se att det här blev en av de stora valfrågorna. För det behövs, säger 
[Namn]. (Expressen, 2017-03-07). 

Genom att göra psykisk ohälsa till en av de stora valfrågorna som nämns i ovanstående citat, 

är det rimligt att anta att kunskapen kring ämnet kan öka då psykisk ohälsa synliggörs. Det 

kan också innebära att fler professionella inom området tvingas delta i diskussionen kring hur 

situationen ska hanteras. Utifrån citatet ovan går det att reflekterar över om politikerna har ett 

ansvar att börja prata om psykisk ohälsa för att föra ämnet på tal i hela samhället. 

6.3.4. Sammanfattning 
I det empiriska materialet framträder diskursen om att våga prata som viktig för att förebygga 

psykisk ohälsa hos barn och unga. Tidningsartiklarna förmedlar en bild av att samhället vill 

förändra föreställningen kring att psykisk ohälsa är stigmatiserat. Franzen (2010) uppger att 

det är svårt att ifrågasätta en rådande diskurs (a.a.). Trots detta är det ändå rimligt att anta att 

samhället börjar förändra föreställningen kring psykisk ohälsa eftersom tidningsartiklarna 

ständigt lyfter att fler bör samtala om ämnet. 

6.4. Diskurserna utifrån ett socialkonstruktionistiskt perspektiv 
I denna del analyseras det empiriska materialet utifrån ett socialkonstruktionistiskt perspektiv 

och som tidigare nämns i avsnittet ”Teoretiska perspektiv” används de utgångspunkter som 

Burr (2004) presenterar. Även om hela studien genomsyras av ett socialkonstruktionistiskt 

perspektiv väljer vi i denna del att visa hur teorin ger en bredare syn av det insamlade 

empiriska materialet och de diskurser som identifieras. 

Utifrån det socialkonstruktionistiska perspektivet ses verkligheten som något som är socialt 

konstruerat (Payne, 2008). Det socialkonstruktionistiska perspektivet kan i denna studie 

speglas i att tidningarna är med och formar den bild som finns av psykisk ohälsa hos barn och 
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unga i samhället. Tidningsartiklarna kan enligt Utredningen om makt, integration och 

strukturell diskriminering (SOU 2006:21) i sin framställning av psykisk ohälsa hos barn och 

unga bli en sanning hos dem som saknar kunskap kring ämnet. 

Socialkonstruktionismen handlar om att verkligheten skapas i interaktion mellan människor 

och det som förmedlas i interaktionen är språket (Sohlberg & Sohlberg, 2013). Det kan i 

studien tolkas som att det finns en interaktion mellan läsare och tidningsartiklarnas författare 

med hjälp av texten. Det som författaren skriver och förmedlar med sitt språk får mening i 

interaktionen som sker när läsaren tolkar och förstår texten. Språket i tidningsartiklarna som 

analyseras visar på ett empatiskt språk i beskrivningen av barn och unga med psykisk ohälsa. 

Detta går emot viss tidigare forskning som visar på att personer med psykisk ohälsa ofta 

beskrivs med negativa termer. I tidningsartiklarna finns det däremot en genomgående kritik 

mot samhället och att vuxna måste ta sitt ansvar i att förändra den situation som finns kring 

psykisk ohälsa hos barn och unga. Media har makt att välja vilka samhällsproblem de vill 

rapportera om (SOU 2006:21) och tidningsartiklarna i denna studie beskriver ämnet psykisk 

ohälsa hos barn och unga som akut och håller politikerna ansvarig. Detta kan rimligtvis 

påverka politikerna att exempelvis känna skyldighet att komma med lösningar på hur den 

psykiska ohälsan ska minska. Därmed bidrar artiklarna till att utforma inte bara synen på olika 

fenomen de beskriver utan även hur vi förhåller oss till olika problem i förlängningen. Flera 

tidningsartiklar använder ord som gör att läsaren kan få en uppfattning om att ämnet är 

tabubelagt och stigmatiserat, exempelvis: “de har börjat våga prata”. Detta kan medföra att 

orden “börja” och “våga” i sammanhanget kan ge läsaren en föreställning kring att ämnet inte 

varit ett accepterat samtalsämne tidigare. Tidningsartiklarna tycks ha en önskan om 

förändring och ett mer öppet klimat om ämnet, vilket kan bero på den historiska och kulturella 

utveckling som skett i samhället. 

Kultur och historia har en betydelse för hur ett visst fenomen framställs och pratas om inom 

socialkonstruktionismen (Burr, 2004). I denna studie uppmärksammas att diskursen våga 

prata börjar växa sig stark, det kan rimligen bero på att samhället idag har en mer 

accepterande attityd om psykisk ohälsa hos barn och unga än tidigare. Tidningarna förmedlar 

att ämnet inte är lika stigmatiserat idag som förr. Då de exempelvis uttrycker “...det är inte 

lika förknippat med skam och skuld…” kan det tolkas som att ämnet har varit och till viss del 

fortfarande är associerat med stigma. Burr (2004) beskriver att historien och kulturen är i en 

ständigt pågående process och vad som anses accepterat i samhället varierar över tid (a.a.). 
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Utifrån denna studie kan det innebära att tidningsartiklarnas framställning av psykisk ohälsa 

kan tolkas och förstås på olika sätt i olika kulturer och tider. Författarna påverkas av den 

samhälleliga kontext de befinner sig i vilket kan mynna ut i vad de väljer att rapportera om. 

Idag är exempelvis ensamkommande barn och samhällets bristande resurser högst aktuellt att 

diskutera. Då vi är medvetna om medias påverkan på oss kan vi förhålla oss kritiskt och 

därmed inte förlora ett sakligt grundad förhållningssätt. 

Det är få tidningsartiklar som beskriver konkret vad psykisk ohälsa innebär för barn och unga. 

Istället beskrivs psykisk ohälsa ofta med diagnoser som exempelvis ADHD och depression, 

vilket också saknar utförliga beskrivningar. Det tas för givet att läsaren förstår vad psykisk 

ohälsa och dessa olika diagnoser kan innebära för barn och ungdomar. Då dessa beskrivningar 

utelämnas kan det bidra till att läsaren inte får tillräckligt med information om ämnet och 

därmed kan läsarens bild av psykisk ohälsa hos barn och unga bli missvisande. Artiklarna 

beskriver ständigt att psykisk ohälsa ökar bland barn och unga och förmedlar att samhället 

inte förstår hur allvarlig situationen är. Det tycks därmed finnas en bild om att barn och unga 

överlag mår bra och att det finns en risk att de som mår dåligt glöms bort. I tidningsartiklarna 

upplevs barn och ungdomar med psykisk ohälsa som sårbara och oförmögna att själva 

påverka sin situation. Därför läggs ansvaret på vuxna i barnens närhet eller andra vuxna i 

samhället. Det kan därmed underförstås att vuxna behöver finnas tillgängliga i barns och 

ungdomars vardagliga liv för att stabilisera deras psykiska hälsa. Brister föräldrarna i sin 

omsorg blir det ytterst viktigt för barnen att det finns någon annan vuxen som 

uppmärksammar dem. Tidningsartiklarna rapporterar att om familjesituationen brister kan det 

leda till negativa konsekvenser som påverkar barnens mående, vilket ofta spiller över på 

skolgången och därför läggs också ett stort ansvar på skolan. 

Sammanfattningsvis utifrån ett socialkonstruktionistiskt perspektiv är tidningsartiklarnas 

framställning av psykisk ohälsa hos barn och unga något som är med och skapar samt 

påverkar samhällets bild av ämnet. Beroende på vem som skriver och läser artikeln skapas 

olika bilder av verkligheten och det kan finnas flera diskurser som påverkar varandra kring 

framställningen av psykisk ohälsa hos barn och unga. Därmed bör läsaren uppmärksammas på 

och bli medveten om att tidningsartiklarnas framställning inte behöver vara i relation till hur 

de faktiska förhållandena ser ut, men att tidningarnas framställning kan bli verklig i sina 

konsekvenser. 



 

 
 

37 

6.5. Summering av resultat och analys  
Det som framkommer i analysen av resultatet är att barn och unga med psykisk ohälsa 

framställs i tidningarna utifrån de tre diskurser som identifieras: diskursen om resursfrågan, 

diskursen om nätverket och diskursen om att våga prata. Tidningsartiklarna väljer hur de 

rapporterar om barns och ungas psykiska ohälsa samt i vilka sammanhang det görs, vilket kan 

resultera i hur samhället kan uppfatta ämnet. Det kan exempelvis vara att ämnet ofta 

förknippas med en viss grupp som ensamkommande/asylsökande barn och unga eller att 

ämnet har varit och till viss del fortfarande är stigmatiserat.  

Tidningsartiklarna rapporterar att samhället har ett ansvar gällande barns och ungas psykiska 

ohälsa. Inom de tre diskurserna finns en genomgående kritik mot samhället och politikerna. 

Samtidigt som artiklarna kritiserar hur samhället hanterar den rådande situationen, lyfter 

artiklarna också att det är samhället som kan förändra och hjälpa dessa barn och ungdomar. 

De använder även ett empatiskt språk när de rapporterar om barn och unga med psykisk 

ohälsa. Däremot har merparten av artiklarna ett oroande uttryckssätt kring att psykisk ohälsa 

ökar hos barn och unga. 

I diskussionsdelen nedan sammanfattas resultatet och analysen mer ingående. 
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7. Diskussion  
I detta kapitel presenteras studiens viktigaste resultat. Därefter jämförs resultatet av det 

insamlade materialet med den tidigare forskningen. Sedan förs en kritisk diskussion kring 

valda teorier och metod och till sist lyfts förslag på fortsatt forskning.  

7.1. Sammanfattning resultat 
Syftet med denna studie var att se hur psykisk ohälsa hos barn och unga framställdes i fyra 

stora tidningar i Sverige. Detta förtydligades i tre frågeställningar: 1. Hur kontextualiseras 

bilden av psykisk ohälsa hos barn och unga, 2. Vilka diskurser kan identifieras, och 3. Vilka 

orsaker lyfts fram i samband med psykisk ohälsa samt vilka lösningar föreslås? För att 

besvara syfte och frågeställningar användes diskursanalys som teori och metod samt ett 

socialkonstruktionistiskt perspektiv. I det empiriska materialet fann vi med hjälp av de 

analysfrågor som tidigare nämns i avsnittet ”Forskningsmetod” att psykisk ohälsa ofta 

diskuteras i sammanhang med följande teman: bristande resurser och politiska förändringar, 

att minska stigmatisering och göra ämnet mer talbart, samt ansvaret hos föräldrar och skola. 

Vissa tidningsartiklar nämner ofta flera saker samtidigt, exempelvis att det saknas resurser 

kring de som arbetar med psykisk ohälsa hos barn och unga. I samband med att det saknas 

resurser skriver tidningsartiklarna att psykisk ohälsa hos barn och unga ökar och därför 

behövs politiska förändringar. Det går att se att dessa tre teman hänger samman och att 

bristande resurser är det centrala i texten som resterande teman kretsar kring och på så vis 

identifieras den första diskursen, resursfrågan. Den andra diskursen som identifieras är 

diskursen om nätverket. Den handlar om barns och ungas omgivning och vilket ansvar vuxna 

har för att fånga upp de barn och ungdomar som mår dåligt. Tidningsartiklarna uttrycker att 

föräldrarna är en grundpelare i barnens mående och brister familjesituationen tycks det finnas 

ett stort ansvar på skolan att hjälpa dessa barn. Då tidningsartiklarna ofta nämner både 

föräldrar, andra vuxna och skolan som viktiga för barns och ungas psykiska hälsa identifieras 

diskursen om nätverket. Den tredje diskursen som identifieras är diskursen att våga prata. Den 

handlar om att ämnet psykisk ohälsa måste börja bli mer accepterat i samhället och att vuxna 

bör samtala med barn och ungdomar kring ämnet. Stigmatisering är något som 

tidningsartiklarna ofta nämner i samband med detta. Diskursen våga prata identifieras 

eftersom flera tidningsartiklar som analyseras uttryckligen skriver “vi måste börja våga prata” 

eller “stigmat kring ämnet måste minska”.   
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Som tas upp ovan identifieras tre diskurser: diskursen om resursfrågan, diskursen om 

nätverket och diskursen om att våga prata. Psykisk ohälsa hos barn och unga identifieras ofta 

med diagnoser, självmord, ensamkommande och unga tjejer. Tidningsartiklarna använder ett 

försiktigt men alarmerande språk när de beskriver barn och unga med psykisk ohälsa. De 

förmedlar också en bild av att barnen och ungdomarna är sårbara och att åtgärder måste 

tillsättas nu. Tidningsartiklarna lyfter såväl orsaker som åtgärder till barns och ungas psykiska 

ohälsa inom varje diskurs. De övergripande orsakerna som tidningsartiklarna lyfter fram är att 

det saknas resurser i både vård och skola. Ytterligare orsaker är brister i familjesituationen 

och att ämnet är tabubelagt att prata om vilket bidrar till att barn och unga inte vågar be om 

hjälp. De övergripande lösningarna inom dessa diskurser är att politikerna bör satsa mer och 

tillsätta åtgärder samt att föräldrar bör erbjudas mer stöd i föräldrarollen. Skolan bör även 

involveras och informera eleverna om vad psykisk ohälsa innebär samt var de kan vända sig 

om de behöver hjälp. 

Från resultatet av vår studie som tagits upp ovan kan vi se att den psykiska ohälsan hos barn 

och unga bör minska. Det visar även att det bör ske förändringar på samhällsnivå och att 

vuxna behöver ta sitt ansvar i att bemöta dessa barn och ungdomar. Med utgångspunkt i de 

diskurser som identifierats reflekterar vi över tidningsartiklarnas beskrivningar av barn och 

unga med psykisk ohälsa överlag är “positiv” och att det istället finns ett kritiskt 

förhållningssätt till barnen och ungdomarnas omgivning. Detta är något som delvis gick emot 

vår förförståelse kring att ämnet skulle beskrivas i mer negativa termer. Vi funderar om detta 

kan handla om avgränsningen på barn och unga och/eller om begreppet “psykisk ohälsa” 

förmedlas på ett mer positivt sätt jämfört med exempelvis begreppet “psykiskt sjuk”. 

Tidningsartiklarna rapporterar alarmerande om ämnet vilket till viss del kan anses vara något 

positivt. Detta eftersom ämnet uppmärksammas och politikerna pressas att sätta in fler 

åtgärder på de arenor som möter barn och unga med psykisk ohälsa, exempelvis vård, skola 

och BRIS. Det kan i sin tur rimligtvis leda till ett förebyggande arbete och att vuxna i 

samhället lättare kan fånga upp barn och unga med psykisk ohälsa. 

7.2. Jämförelse med tidigare forskning 
I jämförelse av denna studie med den tidigare forskningen går det urskilja både likheter och 

olikheter. I den här studien presenteras psykisk ohälsa hos barn och unga i sammanhang med 

bland annat politiska frågor och resursbrist vilket stämmer överens med den tidigare 

forskningen. Den tidigare forskningen visar också på att media beskriver vården och 
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psykiatrin som otillräcklig och att lagstiftningar diskuteras samt att ansvaret ligger på 

föräldrarna, vilket även återfinns i de tidningsartiklar vi analyserat. Däremot lyfter inte den 

tidigare forskningen skolan i något sammanhang, vilket återkommer i vårt material. När 

psykisk ohälsa hos barn och unga beskrivs i tidningsartiklarna används ett empatiskt språk, 

vilket en studie från den tidigare forskningen också tyder på. De nämner att barn och unga 

med psykisk ohälsa beskrivs på ett mer medkännande sätt i jämförelse med hur vuxna 

beskrivs. Däremot finns det forskning som visar på att psykisk ohälsa ofta beskrivs med 

negativa termer och i negativa sammanhang i media. Det uppstår funderingar över om detta 

kan bero på att viss tidigare forskning inte har fokus på barn och unga och att vi har svårt att 

förstå om tidigare forskning använder begreppet psykisk ohälsa eller psykiskt sjuk. Detta kan 

bero på den engelska definitionen “mental illness”. Det är möjligt att sökningen av den 

tidigare forskningen skulle kunnat se annorlunda ut om en annan definition av begreppet 

använts. 

7.3. Teori- och metoddiskussion 
Både diskursanalys som teori och metod samt socialkonstruktionistiskt perspektiv anses 

relevanta till studiens syfte. Dessa teorier och metoder är användbara i en kvalitativ textanalys 

som görs i denna studie på tidningsartiklar. Trots att metoden enligt oss är svår att förstå i 

litteraturen, ökar förståelsen vid tillämpningen. Det saknas utförliga beskrivningar kring 

tillvägagångssättet i litteraturen och det är därmed viktigt att påpeka att detta är vår tolkning 

av hur diskursanalys ska tillämpas. Resultatet av studien utifrån valda teoretiska perspektiv 

skulle kunna påverkas av den samhälleliga kontext vi befinner oss i. Det menas att 

tidningarna är en del av och påverkas av de diskurser som finns i samhället. 

Socialkonstruktionismen handlar om att allt är konstruerat i den kultur och tid vi befinner oss 

i och därmed förändras också vad som är accepterat att tala om, vilket kan avgöra vad 

tidningsartiklarna väljer att rapportera. Vi är medvetna om att vi är med och konstruerar de 

diskurser som finns om hur psykisk ohälsa hos barn och unga framställs i media. Resultatet av 

det empiriska materialet är visserligen styrkt med citat från tidningsartiklarna men kan 

förvisso inte spegla en exakt objektiv bild.  Detta då metodvalet begränsar oss eftersom 

diskursanalys har en konstruktionistisk utgångspunkt och forskning visar att det nästintill är 

omöjligt att nå en fullständig objektivitet utifrån detta synsätt, eftersom resultatet påverkas av 

forskarens tolkningar och förståelseramar. Som tidigare nämns är vi däremot medvetna om 

detta och eftersträvar ett kritiskt och objektivt förhållningssätt i studien. 
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7.4. Studiens relevans 
I denna studie strävar vi efter att bidra med en nyanserad bild av psykisk ohälsa hos barn och 

unga. Genom att studera vad tidningsartiklarna förmedlar för bild av ämnet har vi till viss del 

fått en förståelse om vilka föreställningar som kan finnas i samhället. Som tidigare lyfts 

tänker vi att genom att uppmärksamma tidningarnas framställning av barns och ungas 

psykiska ohälsa är det till gagn för de som möter dessa barn och ungdomar. Då 

tidningsartiklarna exempelvis förmedlar en bild av att ämnet fortfarande är stigmatiserat kan 

det rimligtvis påverka barn och ungdomar att våga söka hjälp och samtala om ämnet. Det är 

därför relevant att uppmärksamma att denna bild av psykisk ohälsa finns och att det är viktigt 

att vuxna överlag, men speciellt de som arbetar med dessa barn och ungdomar vågar föra en 

dialog om psykisk ohälsa. 

7.5. Förslag till fortsatt forskning 
Vi anser att det skulle vara av betydelse att fortsätta göra kvalitativa textanalyser på material 

från media eftersom det är en stor del av samhället. Vidare skulle det vara intressant att forska 

vidare i hur media framställer psykisk ohälsa jämfört med psykiskt sjuk. Då resultatet 

förmodligen skulle se annorlunda ut om begreppet psykiskt sjuk användes istället för psykisk 

ohälsa i sökningen av mediearkivet. Ett annat förslag som skulle vara intressant att fortsätta 

forska i är hur medias framställning av psykisk ohälsa har förändrats över tid eftersom 

tidningsartiklarna i denna studie visar på att ämnet var mer stigmatiserat förr. 
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Bilaga 1  
Aftonbladet 
Datum: 2016-10-27 
Rubrik: “Hur ska man göra för att få vänner?” 

Datum: 2016-12-24 
Rubrik: Ingalill väljer 

Datum: 2017-02-27 
Rubrik: Sluta svartmåla de ensamkommande 

Datum: 2017-03-02 
Rubrik: Så nere - och så utlämnande 

Datum: 2017-03-04 
Rubrik: Ung och kvinna - det omöjliga uppdraget 

Datum: 2017-03-06 
Rubrik: Sms-anställningar är ett hån mot de unga 

Datum: 2017-03-16 
Rubrik: “Jag kräver rätt till mitt eget kön” 

Datum: 2017-03-30 
Rubrik: Depression och ångest vanligare bland unga 

Datum: 2017-04-01 
Rubrik: Lyssna, tjejer 

Datum: 207-04-07 
Rubrik: SVT:s “30 liv i veckan” borde läggas ner, utan 
någon rafflande debatt om saken” 

Dagens Nyheter 
Datum: 2016-11-26 
Rubrik: Suicidtankar vanligt bland unga afghaner 

Datum: 2016-12-05 
Rubrik: “Vår 20-årige son sitter bara hemma och vägrar 
söka hjälp” 

Datum: 2016-12-10 
Rubrik: [Namn]: “Det finns inget coolt i att må så dåligt 
som jag gjort” 

Datum: 2017-01-07 
Rubrik: “Stora brister i vården vid nydebuterad psykos” 

Datum: 2017-01-13 
Rubrik: “Det finns en kostnad förknippad med att säga nej” 

Datum: 2017-01-13 
Rubrik: Psykisk ohälsa hos små barn upptäcks med ökat 
samarbete 

Datum: 2017-01-15 
Rubrik: “Det viktigaste vi kan göra är att prata om det” 

Datum: 2017-01-26 
Rubrik: Motstå din impuls att “rätta” det tonåringen säger 

Datum: 2017-01-27 
Rubrik: “Hur ska jag kunna locka mina barn bort från 
skärmarna?” 

Datum: 2017-02-07 
Rubrik: Ny plan ska få flyktingar att klara skolan 

Datum: 2017-02-14 
Rubrik: Svårt för studenthälsan att klara det ökade trycket 

Datum: 2017-02-27 
Rubrik: Är det du själv eller din mobil som bestämmer? 

Datum: 2017-03-02 
Rubrik: Barnen får vänta längre än vuxna 

Datum: 2017-03-02 
Rubrik: Fler unga söker psykiatrisk vård 

Datum: 2017-03-02 
Rubrik: Lång väntetid för barn i asylkö 

Datum: 2017-03-02 
Rubrik: “Vi bryter tabut att prata om självmord” 

Datum: 2017-03-04 
Rubrik: Lång väntan för barn som flytt 

Datum: 2017-03-20 
Rubrik: Även män kan drabbas av svåra ätstörningar 

Datum: 2017-03-25 
Rubrik: Satsning på kunskap om ensamkommande 

Datum: 2017-04-05 
Rubrik: “Stillasittande i skolan ger ohälsa och dåliga 
resultat” 

Expressen 
Datum: 2016-11-29 
Rubrik: Köerna till hjälp kan vara årslånga 

Datum: 2016-12-13 
Rubrik: Vi kan inte köpa lycka, men vård 

Datum: 2016-12-24 
Rubrik: 20-åring gripen för dubbelmordet 

Datum: 2017-01-16 
Rubrik: Utbrändhet är inget som går över framför Netflix 

Datum: 2017-01-18 
Rubrik: Bevisen att häst är bäst 

Datum: 2017-01-26 
Rubrik: [Namn] om pappans självmord 

Datum: 2017-01-30 
Rubrik: Polisen: Flera unga vill lämna gäng 

Datum: 2017-03-06 
Rubrik: Dags att sluta ifrågasätta adhd 

Datum: 2017-03-07 
Rubrik: “Barn måste uppmuntras att få prata om det” 

Datum: 2017-03-07 
Rubrik: Larmet om barnen som mår dåligt 

Datum: 2017-03-09 
Rubrik: [Namn]: “De sa att de skulle styckmörda mig och 
min familj” 

Datum: 2017-03-10 
Rubrik: Har du bra koll på hur ditt barn mår? 

Datum: 2017-03-10 
Rubrik: “Jag tror inte att William ville dö. Men han orkade 
inte leva just då” 
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Datum: 2017-03-10 
Rubrik: [Namn]: Vi måste rädda våra barn! 

Datum: 2017-03-11 
Rubrik: “Ett barns välbefinnande är en av de säkraste 
investeringarna som finns för ett samhälle” 

Datum: 2017-04-20 
Rubrik: [Namn] om pappans död 

Svenska Dagbladet  
Datum: 2016-11-19 
Rubrik: Utvisningshotade bör rustas bättre 

Datum: 2016-12-12 
Rubrik: “Dålig pedagogik kan ge psykisk ohälsa” 

Datum: 2016-12-13 
Rubrik: “Dålig pedagogik kan ge psykisk ohälsa” 

Datum: 2016-12-14 
Rubrik: Unga kvinnor mest stressade 

Datum: 2016-12-23 
Rubrik: Värna ungas rätt till sina familjer 

Datum: 2016-12-29 
Rubrik: “Det blir en typ av ärrbildning. Erfarenheterna sätter 
sig både i själen och i kroppen” 

Datum: 2016-12-29 
Rubrik: “Föräldrar i dag är så ängsliga” 

Datum: 2017-01-04 
Rubrik: Sponsring måste bli mer jämställd 

Datum: 2017-01-17 
Rubrik: Nya asylregler riskerar öka psykisk ohälsa 

Datum: 2017-01-18 
Rubrik: Fler ensamkommande pojkar får tvångsvård 

Datum: 2017-02-22 
Rubrik: Extra stöd till unga flyktingar 

Datum: 2017-02-26 
Rubrik: “Sápmi blöder fortfarande” 

Datum: 2017-02-27 
Rubrik: Nykterhet den nya ungdomsrevolten 

Datum: 2017-03-08 
Rubrik: Unga filmar sin svåra vardag 

Datum: 2017-03-20 
Rubrik: Läsningen gav kraft efter barnens självmord 

Datum: 2017-03-24 
Rubrik: Nytt center ska hindra självmord 

Datum: 2017-04-12 
Rubrik: Är det lönt att rädda pojkarna? 

Datum: 2017-04-16 
Rubrik: “Jag är allergisk mot hemligheter” 

 
 


