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samhällsperspektiv 

 

 

Josefin Lundmark 

Sammanfattning 

Syftet med denna uppsats är att undersöka hur psykisk ohälsa hos barn och unga konstrueras i tre olika 
sammanhang: i informationen från ungdomsmottagningen online, ett musikalmanus på ämnet psykisk 
ohälsa och ungdomars egna berättelser om att må dåligt. Undersökningen är diskursanalytisk och 
bygger på ett sociosemiotiskt synsätt. Baserat på en systemisk-funktionell textanalys undersöks hur 
psykisk ohälsa förklaras och hur den unga människan och dess omgivning positioneras i texterna ur ett 
ideationellt perspektiv. Vidare visar en legitimeringsanalys vilka diskurser som framkommer i 
texterna. Resultatet visar att utifrån ett vuxenperspektiv är den unga människan en aktiv, ansvarig och 
handlingskraftig individ som genom olika val är den som påverkar sin situation. Detta synsätt 
legitimeras genom hänvisningar till en individualiseringsdiskurs och en pedagogiskt tillrättavisande 
diskurs. Utifrån ett ungdomsperspektiv står även där individen i fokus; det dåliga måendet förklaras 
som ett misslyckande över att inte vara en ”lyckad” och lycklig människa. Till skillnad från 
vuxenperspektivet ger ungdomarna en bild av att individen står utan förutsättningar att påverka sin 
situation då omgivningen beskrivs som distanserad och ointresserad.  De ungas synsätt legitimeras 
genom hänvisningar till en kravställande perfektionistisk diskurs, där normen är att prestera på alla 
plan. 
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1. Inledning 

 

”Jag försöker att passa in. Jag försöker vara trevlig och snäll. Jag orkar inte mer. Jag ger så 

mycket och får en smula tillbaks. Jag känner mig ensam och helt osynlig. Hjälp mig.”  

Anonym (UMO 2018a) 

Psykisk ohälsa hos barn och unga har ökat kraftigt under de senaste åren. Antalet drabbade 

har fördubblats på 10 år och idag lider närmare 190 000 barn och unga vuxna i Sverige av 

psykisk ohälsa (Socialstyrelsen, 2017a). Det spekuleras på flera håll i vad den ökande trenden 

beror på, och det finns många bud men inget enhälligt svar (Socialstyrelsen, 2017b). En 

nyligen publicerad rapport pekar på att ökningen främst kan kopplas till ökade krav i skolan 

och större konkurrens på arbetsmarknaden (Folkhälsomyndigheten 2018:30). Den ökade 

stressen hos ungdomar förklaras också som en reaktion på dagens prestationssamhälle 

(Statens offentliga utredningar 2006:121). Frågan är prioriterad inom folkhälsopolitiken 

(Beckman & Hagqvist 2010:6), och det diskuteras ofta hur samhället ska förebygga och 

minska den psykiska ohälsan och inte minst vem som har ansvaret för att en ung människa 

ska må bra. Studier gjorda på läromedel visar att ansvaret i många fall hamnar på individen 

själv, vilket gör att exempelvis samhällsstrukturers påverkan hamnar i skymundan, och i 

stället framställs ungas hälsa som en moralisk fråga med fokus på bra och dåliga val 

(Malmberg & Urbas 2018). Syftet med denna uppsats är att belysa samhällets syn på ansvar i 

texter om psykisk ohälsa, genom att undersöka hur den unga individen och dess omgivning 

positioneras i olika texter. Genom en legitimeringsanalys undersöks även vilka diskurser som 

ligger till grund för dessa synsätt. För att ge en bred bild av samhällets syn på ungas psykiska 

ohälsa analyseras textmaterial från tre olika kontexter, och nedan följer en presentation av de 

samhällsperspektiv som uppsatsen utgår ifrån. 

1.1. Bakgrund 

Enligt Socialstyrelsen definieras psykisk ohälsa som ”…ett sammanfattande begrepp för både 

mindre allvarliga psykiska problem som oro och nedstämdhet, och mer allvarliga symtom 

som uppfyller kriterierna för psykiatrisk diagnos.” (Socialstyrelsen 2016). I Sverige finns den 

så kallade första linjens insatser, vars direktiv från SKL (Sveriges Kommuner och Landsting) 

är att bedöma, behandla och förebygga psykisk ohälsa, och det är i första hand elevhälsan, 

primärvården, ungdomsmottagningar och vissa delar av socialtjänsten som har i uppgift att 

hjälpa barn och unga (Gottliebsen & Wennberg 2013:8). När ungdomar upplever barriärer för 
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att söka hjälp, har det i tidigare forskning visat sig bero på faktorer som till exempel bristande 

kunskap, misstro till att det finns hjälp att få och rädsla för stigmatisering (Gottliebsen & 

Wennberg 2013:30). För att belysa det institutionella perspektivet på barn och ungas psykiska 

ohälsa analyseras därför rådgivande och informativa texter från ungdomsmottagningen. 

 
För att förebygga svåra fall av psykisk ohälsa är tidig upptäckt en viktig del av arbetet 

(Socialstyrelsen 2016). Många menar att ämnet först måste synliggöras och avstigmatiseras 

för att kunna hanteras, oavsett orsaker. Psykisk ohälsa har länge varit ett tabubelagt ämne, 

men på senare år har öppenheten ökat (Folkhälsomyndigheten 2018:6) och det genomförs 

också fler kampanjer som uppmanar till att lyfta frågan och våga prata om det. Exempel på 

aktörer som engagerar sig för att uppmärksamma frågan är Hjärnkoll1 och Mind2, men även 

samhällsaktörer som Riksidrottsförbundet3, som har satt upp en teater för elitidrottande 

ungdomar och deras tränare som ett sätt att närma sig ämnet. När det gäller kulturen som 

samhällsspegling har studier visat att scenkonst som ett kommunikationsmedel fungerar väl 

för att ”…förmedla komplexa problem och attitydförändringar i samhället (…)” (Myrstad  

2013). I denna uppsats ger analysen av musikalmanuset ett kulturellt ”allmänhetsperspektiv” 

som visar en bredare bild, utan att avsändaren själv är en aktör i specifika frågor.  

 
Stiftelsen Allmänna Barnhuset skiljer på begreppen barnperspektiv och barns perspektiv, där 

det förstnämnda är vuxnas agerande med barnets bästa i åtanke, och det andra är barnens rätt 

att förmedla sina erfarenheter och upplevelser (Gottliebsen & Wennberg 2013:13–14). I sin 

beskrivning av psykisk ohälsa uppmanar Socialstyrelsen även omgivningen att vara 

uppmärksam vid ”...till exempel ledsenhet och sorg, rädsla, vrede, skam och skuld (…)” hos 

barn (Socialstyrelsen 2017b). Därför är det intressant att studera hur unga individer själva 

beskriver sin situation i jämförelse med hur vuxna förmedlar sin syn på vad som är bäst för 

barn och unga. 

 

I denna uppsats undersöks aspekter av psykisk ohälsa såsom känslor, beteenden, personligt 

ansvar och rådgivning till barn i tre olika kontexter från tre olika perspektiv: institutionellt i 

                                                   
1 Hjärnkolls kampanj: http://www.nsph.se/hjarnkoll/ambassador/hjarnkoll-ung/ 
2 Minds kampanj: https://www.resume.se/nyheter/artiklar/2017/11/16/mind-lyfter-psykisk-ohalsa-i-

interaktiv-utomhus-kampanj/ 
3 Riksidrottsförbundets kampanj: 

http://www.jhidrott.rf.se/varanyheter/2017/svensksatsningmotpsykiskohalsablandidrottsungdomar?sho
wOtherSitesList=1 
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informationstexter, som kulturell samhälsspegling i ett musikalmanus samt från ett 

ungdomsperspektiv i ungas egna berättelser. 
 

2. Syfte  

Syftet med denna uppsats är att belysa hur psykisk ohälsa hos barn och unga konstrueras i 

textmaterial från tre olika kontexter. För att åskådliggöra olika synsätt på psykisk ohälsa 

utförs en textanalys för att ta reda på hur den unga individen och dess omgivning positioneras 

i texterna. Genom en legitimeringsanalys visas också hur dessa synsätt motiveras med 

hänvisningar till olika diskurser. 

2.1. Frågeställningar 
• Hur konstrueras den psykiska ohälsan hos ungdomar i texterna?  

• Vem tillskrivs ansvar för att en ung människa ska må bra? 

• Hur legitimeras det synsätt som framkommer kring psykisk ohälsa? 

• Vilka diskurser ligger till grund för det sätt som psykisk ohälsa beskrivs på? 

 

3. Tidigare forskning  

Denna uppsats lutar sig mot tidigare forskning kring ungas psykiska ohälsa samt forskning 

med text-, legitimerings- och diskursanalys som metod.  

 

3.1. Psykisk ohälsa hos barn och unga 
I en studie av hälsotemat i sfi-läromedel visar resultatet på att hälsa beskrivs som ett 

individuellt ansvar genom moraliska uppmaningar. I studien används kritisk diskursanalys 

(CDA) för att analysera materialet på tre nivåer: textuellt, diskursivt och utifrån den sociala 

praktiken (Degrenius 2012:35). De diskurser som framkommer hänvisar ofta till 

individualisering, och hälsa återges i texterna som ett individuellt projekt för individen själv 

att sköta. Denna undersökning bidrar till kunskap om diskurser i texter som handlar om hälsa 

och individens roll i förhållande till sin egen hälsa, vilket är relevant för uppsatsens syfte. 

 
Kevin Harvey (2012) studerar hur ungdomar språkligt konstruerar psykisk ohälsa genom en 

kombinerad kvantitativ korpusanalys (having a depression vs. being depressed) och kvalitativ 

diskursanalys (individens motiv till användningen av respektive begrepp) för att belysa hur de 

själva resonerar kring sitt mående och hur de positionerar sig och ramar in sin psykiska hälsa. 
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Harvey konstaterar också att för ungdomar kan nätet fungera som informationskälla och 

diskussionsforum, och onlinerådgivning blir ett lättillgängligt verktyg för att förstå och 

uttrycka sina tankar, speciellt sådant som är känsligt att prata om eller kring tabubelagda 

ämnen som till exempel psykisk ohälsa (2012:351). Ungdomars användning av nätet som 

informationskälla och diskussionsforum blir relevant då jag använder mig av liknande 

material till en diskursanalys av ungdomarnas roll i den språkliga konstruktionen av psykisk 

ohälsa. 

3.2. Diskursanalys, textanalys och legitimeringsanalys som metod 
 

I boken Funktionell textanalys beskrivs två studier där författarna använder sig av systemisk-

funktionell grammatik för att undersöka processer och deltagare i texter. Sellgren visar i sin 

studie hur ansvariga för miljöförstöring döljs i texten genom passiva konstruktioner (skogar 

huggs ned) och nominaliseringar (oljeutsläpp) (Sellgren 2011:62). Rehnberg undersöker i sin 

studie hur förebilder skapas i berättelser genom att analysera hur huvudpersonen i berättelsen 

genom språkliga resurser beskrivs som en handlingskraftig person som påverkar sin 

omgivning (Rehnberg 2011:79). Dessa undersökningar blir relevanta i uppsatsens textanalys 

av hur den unga individen och dess omgivning positioneras i förhållande till vem som 

påverkar och påverkas. 

 
Westberg (2016) undersöker i sin avhandling hur föräldraskap legitimeras genom ideationella 

och interpersonella strategier. I avhandlingen undersöks vilka subjektpositioneringar (hur 

deltagare tilldelas olika roller i texten) och maktrelationer som framkommer i texter om 

föräldraskap från olika tidsperioder. Han analyserar därefter vilka diskurser som realiseras 

genom legitimeringar och hur dessa förhåller sig till varandra historiskt sett. I denna uppsats 

används också den ideationella metafunktionen för att analysera deltagarnas roll i texterna och 

hur synsättet på psykisk ohälsa legitimeras, varför Westbergs avhandling metodmässigt blir 

en viktig del av den tidigare forskning som uppsatsen anknyter till.  

 
Anna Gustafsson använder sig också av legitimeringsanalys i sin avhandling (Gustafsson, 

2009) för att undersöka diskurser som framkommer i svensk politik genom en analys av 

pamfletter. Gustafsson problematiserar även begreppet delegitimering, när det används som 

omvänd legitimeringsstrategi, och påpekar att det finns skillnader mellan att delegitimera 

argument och personers rätt att träda fram (Gustafsson 2009:53), vilket blir relevant då det 

framkommer delegitimering av olika slag i uppsatsen analysmaterial.  
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Anna Leijon har gjort en diskursanalytisk studie av sjuksköterskors tal om anorexia för att 

belysa hur sjukdomen konstrueras med hjälp av olika diskurser. Resultaten visade att tre 

diskurser framkom; individualitets-, samhälls- och genusdiskurs (Leijon 2012). I min analys 

undersöks också huruvida hälsotillståndet förklaras som något som uppstår hos individen, 

som ett resultat av samhälleliga krav eller ett uttryck för strukturell problematik, vilket gör att 

det blir intressant att använda sig av dessa resultat i analysen av hur psykisk ohälsa 

konstrueras kopplat till olika diskurser.  

 
Sammanfattningsvis vilar uppsatsen på forskning som visar hur psykisk ohälsa konstrueras i 

texter i olika sammanhang, samt hur ideationell textanalys kan beskriva deltagares roll och 

hur diskurser kan synliggöras genom legitimeringsanalys. 

 

4. Teori 

I detta avsnitt förklaras de teoretiska antaganden som uppsatsen bygger på. Inledningsvis 

presenteras vilket textteoretiskt synsätt jag tillämpar, därefter definieras begreppen diskurs 

och legitimering samt sambandet mellan dem. 

 

4.1. Systemisk-funktionell grammatik  

I min undersökning tillämpas Hallidays sociosemiotiska synsätt som beskrivet av Holmberg 

& Karlsson (2013), vilket innebär att språket betraktas som ett socialt fenomen som har 

potential att skapa betydelse. Hallidays teori med fokus på texters betydelse utgör grunden för 

forskningstraditionen SFL (systemisk-funktionella lingvistiken) (Landqvist 2017:50–51). En 

del av SFL-teorin tillämpas genom grammatikmodellen SFG (systemisk-funktionell 

grammatik), som utgår ifrån grammatikens funktion snarare än form (Holmberg & Karlsson, 

2013:11). SFG bygger på tre metafunktioner: den textuella, den ideationella och den 

interpersonella, vilka behandlar texten i förhållande till dess kontext genom olika perspektiv. 

Kort förklarat behandlar den textuella metafunktionen formen på språket, den ideationella 

berättar vad som sker i texten och det interpersonella berör relationen mellan avsändare och 

mottagare (Holmberg & Karlsson 2013:160). I denna uppsats tillämpas endast den 

ideationella metafunktionen, som är det perspektiv genom vilket vi kan analysera hur språket 

beskriver vår världsbild (Nord 2011:160). Genom en ideationell analys beskrivs vad som 

händer i texten, hur det sker och vilka som är involverade, samt på vilket sätt (Holmberg & 

Karlsson 2013:73). För att kunna gå närmare in på vilka erfarenheter som beskrivs i texterna, 
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och för att få en bild av hur olika deltagare positioneras i förhållande till psykisk ohälsa, 

analyseras därför processer och deltagare i texterna. Den ideationella metafunktionen och de 

analysverktyg som används beskrivs närmare i avsnitt 6.1. 

 

4.2. Diskursanalys och legitimering 

I min undersökning utgår jag ifrån Faircloughs teori om att språk och diskurser ömsesidigt 

påverkar varandra (Holmberg & Karlsson 2013:199). Begreppet diskurs kan förklaras på 

många sätt, och för att förtydliga uppsatsens teoretiska antagande utgår jag ifrån Norman 

Faircloughs beskrivning av begreppet: 

 
(…) as ways of representing aspects of the world – the processes, relations and structures of the 
material world, the ’mental world’ of thoughts, feelings, and so forth, and the social world. 
(Fairclough, 2003:124).  
 

Det innebär att språket kan visa på en samhällssyn i sitt förhållande till de sociala strukturer 

som råder (Holmberg & Karlsson 2013:200), och kritisk diskursanalys (CDA) används för att 

undersöka vilka synsätt som framkommer i texten (Nord 2011:156), vilket blir relevant för 

uppsatsens syfte. Legitimering innebär att vi genom språkliga resurser visar hur vi rättfärdigar 

vårt synsätt på en viss social praktik (handling) (Westberg 2016:25). Legitimering är alltså 

knutet till diskurser på så vis att när vi legitimerar en viss handling kan det härledas till ett 

visst synsätt (ibid.). När en social praktik inte behöver rättfärdigas eller legitimeras betraktas 

den som legitim, det vill säga att den beskrivs som en vedertagen sanning som vi tar för given 

(ibid.).  

 

5. Material 

De material som undersöks i uppsatsen har valts utifrån det gemensamma ämnet, psykisk 

ohälsa hos barn och unga, samt en gemensam målgrupp (barn och unga). Trots att syftet med 

texterna till viss del skiljer sig åt, så finns det ett värde i att jämföra hur ungdomar som lider 

av psykisk ohälsa framställs i olika kontexter. 

 

5.1. Informationsmaterialet: Ett institutionellt perspektiv 

Det första analysmaterialet är text om ”att må dåligt”, som återfinns under en flik med samma 

namn på hemsidan UMO.se. Ungdomsmottagningen Online (UMO) drivs på uppdrag av alla 

Sveriges landsting och kommuner och startades 2008 i samband med regeringens satsning 
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inom jämställdhetsområdet, på initiativ från Föreningen Sveriges Ungdomsmottagningar 

(FSUM) (UMO 2018b). 

Ungdomsmottagningen Online har ett dokumenterat uppdrag: 

 
Det övergripande syftet med tjänsten skall vara att stärka och stödja unga kvinnors och mäns 
identitetsutveckling och möjlighet att utveckla sunda relationer med andra, förbättra unga kvinnors 
och unga mäns hälsosituation genom ökad kunskap samt att erbjuda pålitlig och lättillgänglig 
information inom områden som kan upplevas som känsliga eller svåra att ta upp i reguljära 
kontakter med hälso- och sjukvården. Allt redaktionellt innehåll skall genomsyras av ett tydligt 
jämställdhetsperspektiv. (UMO 2018b)  
 

UMO kan därför betraktas som representativt för ett institutionellt perspektiv i sin beskrivning 

av psykisk ohälsa, då den på myndighetsuppdrag har syftet att förbättra hälsosituationen och 

erbjuda information. På webbplatsen finns information om olika ämnen, till exempel kroppen, 

sex, våld och droger. I uppsatsen analyseras ett avsnitt som har rubriken ”Att må dåligt”. 

5.2. Musikalmanuset: En kulturell samhällsspegling 

Det andra materialet är hämtat från manuset till musikalen ”Det syns inte”. Musikalen är 

skriven i syfte att lyfta frågan och förebygga psykisk ohälsa. Den sattes upp på initiativ av den 

ideella föreningen Arts & Hearts, som jobbar med scenkonst som medel för att bidra till en 

positiv samhällsförändring (Arts & Hearts 2018). En av manusförfattarna är Sissela Nutley 

(med. dr.), som också är hjärnforskare och engagerad i ungas psykiska hälsa. ”Det syns inte” 

sattes upp till förmån för Tjejzonen, en stödorganisation vars syfte beskrivs på följande sätt: 

”Vi kämpar för tjejers rätt att bli lyssnade på och att den psykiska ohälsan ska minska bland 

alla som definierar sig som tjejer mellan 10 och 25 år.” Föreställningen har spelats på 

Playhouse teater och Maximteatern i Stockholm under 2017 och 2018 för drygt 2000 

åskådare.  

 

Musikalen ”Det syns inte” handlar om 16-åriga Hanna som mår dåligt, och publiken får ta del 

av flera aspekter av hennes liv: skolan, familjesituation och vänskapsrelationer. 

Analysmaterialet består av första och sista scenen i manuset, vilka kräver en närmare 

beskrivning kontextuellt: I den första scenen får publiken höra röster i högtalaren som 

föreställer Hannas inre tankar, och växelvis hamnar strålkastaren på någon i Hannas 

omgivning (lärare, vänner och familjemedlemmar) som talar till Hanna, fast hon inte finns 

med på scenen. Scenen ramar in problemet och visar exempel på hur Hanna tänker om sig 

själv och hur hon upplever att omgivningen ser på henne, men Hanna är aldrig fysiskt 
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närvarande på scen. I sista scenen bryts ”den tredje väggen”: Hanna står synlig på scenen och 

talar direkt till publiken i en monolog. 

5.3. Ungdomsberättelserna: De ungas perspektiv 

På UMO.se kan man förutom information och rådgivning även läsa publicerade berättelser 

som ungdomarna själva har skrivit. Hemsidans läsare erbjuds att dela med sig av 

”…upplevelser, funderingar, problem, tips och mycket annat” genom att skriva eller bifoga 

sin berättelse i ett formulär. UMO väljer sedan ut vilka berättelser som publiceras under fliken 

”Egna berättelser” (UMO 2018c). De publicerade berättelserna är indelade i teman, och fyra 

berättelser har valts ut under temat ”Må dåligt”. Skribenterna är 13–25 år gamla. 

Ungdomsberättelserna har valts utifrån kriterierna att de ska vara relativt korta och beskriva 

någorlunda abstrakta problem, det vill säga ingen specifik problematik där orsaken är 

specificerad (exempelvis incidenter, trauman eller fastställda diagnoser). Dessa berättelser är 

skrivna oberoende av varandra och kan betraktas som representativa för temat ”Må dåligt”. 

Eftersom två av materialen kommer från samma hemsida men med olika syften och avsändare 

väljer jag att referera till UMO.se:s texter som informationsmaterialet och läsarnas egna 

berättelser som ungdomsberättelserna. 

 

5.4. Materialets avgränsningar och kritisk diskussion 

För att begränsa materialet i uppsatsen analyseras bara texten under fliken ”Att må dåligt” i 

informationsmaterialet som hämtas från UMO.se. I musikalmanuset analyseras första och 

sista scenen, och ungdomsberättelserna är begränsade till fyra stycken. Det skulle naturligtvis 

vara idealiskt att analysera allt material då det också skulle kunna ge en mer nyanserad bild – 

men samtidigt är inte syftet att förklara eller kategorisera avsändarna i det analyserade 

materialet, utan att lyfta och diskutera de diskurser som förekommer i texterna, varför 

materialet kan betraktas som tillräckligt för uppsatsens syfte. 

 

6. Metod 

Nedan beskrivs de metoder som används i undersökningen. Först förklaras den ideationella 

metafunktionen och varför processer och deltagare är relevanta att analysera. Därefter 

beskrivs förklaringsmodellen som legitimeringsanalysen bygger på. 
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6.1. Ideationell textanalys 

Som tidigare nämnt är den ideationella metafunktionen en del av SFG, och den som beskriver 

hur föreställningar om världen realiseras i språket. Det innebär att den kan visa hur våra 

erfarenheter både formar och formas av språket (Karlsson 2011:21). Ett ideationellt 

perspektiv grundar sig i att betydelser skapas med utgångspunkt i processer (ibid.). Processer 

är det som beskriver vad som sker i språket, det vill säga vad vi gör, upplever, är och säger 

(Holmberg & Karlsson 2013:78). Till dessa processer knyts deltagare som involveras i 

handlingarna och under vilka omständigheter det sker. I denna uppsats analyseras processer, 

deltagare och omständigheter för att beskriva hur den psykiska ohälsan konstrueras och mer 

specifikt individens roll i sitt mående, genom att identifiera vem som påverkar och påverkas 

av processerna (ibid:108).  

6.1.1. Processer, deltagare och omständigheter 

Processer i den ideationella metafunktionen delas in i fyra kategorier; materiella (något görs), 

mentala (något upplevs), relationella (något är) samt verbala (något sägs) (Holmberg & 

Karlsson 2013:78). Den deltagare som är ansvarig för processen kallas förstadeltagare och 

den/det som påverkas av det som sker kallas andradeltagare (Holmberg & Karlsson 2013:75–

76). Deltagarna har även olika roller i olika processtyper: 

 

Processtyp Förstadeltagarens roll Andradeltagarens roll 

Materiell (göra) aktör mål 

Mental (uppleva) upplevare fenomen 

Relationell 

• attributiv: 

• identifierande: 

• existentiell: 

 

• bärare 

• utpekad 

• den existerande 

 

• attribut 

• värde 

• - 

Verbal (säga) talare lyssnare 

Figur 1 Processtyper och deltagare (Holmberg & Karlsson 2013:102) 
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Det går att säga något om textens karaktär beroende på vilka processer som dominerar den, 

om än på ett övergripande plan (Holmberg & Karlsson 2013:113). Materiella processer har 

en aktör (som utför) och ett mål (som påverkas). Händelser och handlingar som kategoriseras 

som materiella kan göra texten konkret och finns ofta med i berättande strukturer (ibid:80). 

Mentala processer har en upplevare och ett fenomen (som upplevs), alltså tankar och känslor, 

vilket ger en bild av upplevarens inre (ibid:85). Relationella processer beskriver hur något är 

eller hänger ihop (ibid:89). Verbala processer anger vad människor säger och att uttalanden 

återges i texten (ibid:94). Dessa processtyper kan visa på hur deltagaren framställs; som 

handlingskraftig i materiella och verbala processer, som central i texten genom att 

karaktäriseras i relationella processer eller genom att läsaren får ta del av deltagarens tankar 

och vilja genom mentala processer (Rehnberg 2011:80, 83). Vid analysen av deltagarna 

undersöks om de aktivt påverkar (som förstadeltagare) eller passivt påverkas (som 

andradeltagare). Detta blir relevant att undersöka för att se vem eller vilka som tillskrivs 

ansvar i olika processer när psykisk hälsa förklaras i texterna. Till processerna knyts alltså 

första- och andradeltagare, och till dessa knyts även omständigheter, som beskriver när, var, 

eller på vilket sätt handlingen utförs (Holmberg & Karlsson 2013:73). Omständigheterna kan 

till exempel visa i vilka sammanhang något sker, och kan ange till exempel processernas 

orsaker, villkor, och synvinkel (ibid:104), vilket blir relevant i den språkliga konstruktionen 

av psykisk ohälsa. 

 
När det gäller processerna analyseras huvudverbet i satsen, men även infinita fraser (att 

berätta), då det också har betydelsen av en process, om än något svagare (Karlsson 2011:24). 

I exempelvis ”jag tänker att Anna borde berätta hur hon mår”, är ”jag” förstadeltagare och 

”tänker” är huvudverbet och en mental process. Men andradeltagaren – fenomenet – 

innehåller också en ny förstadeltagare (Anna) och en verbal process (berätta), vilket är den 

process i meningen som säger mest något om synen på psykisk ohälsa, varför det blir relevant 

att urskilja alla processer. Tillvägagångssättet för den ideationella analysen är att identifiera 

vilka processtyper som finns i texterna och vilka deltagare som agerar, samt vilka som 

påverkas av processerna.  

 

6.2. Legitimeringsanalys  

Undersökningen utgår ifrån van Leeuwens modell av legitimeringsanalys som förklarad av 

Westberg (2016:42–48), vilken bygger på en kategorisering av de olika typer av språkliga 

strategier som används för att svara på frågan ”Varför?”, eller ”Varför är det på ett visst sätt?” 
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(ibid:25). Metoden blir relevant i denna undersökning för att ta reda på hur synsättet på 

psykisk ohälsa legitimeras.  

van Leeuwens legitimeringsmodell bygger på fyra grundläggande strategier genom vilka 

frågan ”Varför?” kan besvaras: auktoritetslegitimering, moralisk legitimering, rationalisering 

samt mythopoesis (ibid:43). Delegitimering är enligt van Leeuwen när strategierna används 

omvänt (Gustafsson 2009:53).  Gustafsson problematiserar detta i sin avhandling och menar 

att det är oklart huruvida det är möjligt i alla scenarion.  

Här presenteras legitimeringsstrategierna inklusive underkategorier: 

AUKTORITET 

- för att X säger så 

 

SEDVANETYP 

KONFORMITET – Därför att alla/de flesta gör så 

(majoriteten) eller därför att det är vanligt 

TRADITION – Därför att vi alltid gjort så (tradition, praxis, 

vana, bruk eller kutym) 

AUKTORITETSTYP 

PERSONLIG –Därför att jag säger det/gör så 

OPERSONLIG – Därför att föreskriften säger så (lagar, 

regler) 

REKOMMENDATIONSTYP   Därför att förebilden x gör så (person med hög social status) 

 

MYTOPOESIS 

- därför att det var en 

gång… 

 

 

MORALISKA BERÄTTELSER – Önskat beteende får ett lyckligt slut 

 

VARNINGSBERÄTTELSER – Oönskat beteende får ett olyckligt slut 

RATIONALISERING 

- det är logiskt att 

göra så 

INSTRUMENTELL 

RATIONALISERING 

MÅLORIENTERING – Gör så för att uppnå målet (motiv, 

mål, intentioner och ändamål) 

MEDELORIENTERING – Handlingen möjliggör/främjar/ 

hjälper X 

EFFEKT- OCH RESULTATORIENTERING – Gör X så 

blir resultatet/effekten så här  

TEORETISK 

RATIONALISERING 

DEFINITION – Att göra så är/betyder/innebär det här 

FÖRKLARING – Praktikdeltagaren är/har/gör så här - 

generella attribut och habituella beteenden 

FÖRUTSÄGELSE – Rationaliserar genom förutsägelser om 

framtida utvecklingar 

MORAL 

- för att det är 

moraliskt och 

kulturellt värdesatt 

 

EVALUERING – Därför att det är bra/naturligt/kulturellt värdesatt 

ABSTRAKTION – Genom abstrakta representationers konnotationer  

JÄMFÖRELSE – Därför att göra så är samma sak som att göra så - därför bra/dåligt 

Figur 2 Legitimeringsstrategier i van Leeuwens modell (Westberg 2016:44–48) 
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Nedan följer en beskrivning av de respektive legitimeringstyper som används i uppsatsen. I 

underkategorierna av auktorisering, rationalisering och moralisk legitimering beskrivs endast 

de typer som återfinns i analysresultatet. 

6.2.1. Auktorisering  

Auktorisering innebär att referera till en auktoritet i någon form: ”därför att x säger så”, där x 

kan syfta på olika former av auktoritet. Att hänvisa till sedvana kan i sin tur innebära 

konformitet ”därför att alla gör så /det är normalt att göra så” (Westberg 2016:44). Att hänvisa 

till auktoritetstyp kan vara att svara på frågan genom att referera till en personlig auktoritet 

(därför att jag gör/säger så). Auktorisering kan även realiseras genom rekommendationstyp, 

att hänvisa till en förebild eller person med hög social status (därför att den populära x gör så) 

(ibid.). I uppsatsmaterialet förekommer diskussioner kring olika tolkningar av 

auktoritetstyperna. 

6.2.2. Moralisk legitimering 

Legitimering kan också ske utifrån moraliska värderingar (därför att det är kulturellt 

värdesatt att göra så) (Westberg 2016:45). Moralisk legitimering kan realiseras genom 

evaluering (därför att det är bra att göra så) eller jämförelse (därför att göra så är samma sak 

som att göra så) (ibid.). 

6.2.3. Rationalisering 

Att rationalisera är att legitimera handlingen utifrån förnuft och logik, men baserad på en 

moralisk värdering (Westberg 2016:46–47). Det kan göras genom instrumentell 

rationalisering eller teoretisk rationalisering. Instrumentell rationalisering innebär att referera 

till motiv, mål, intentioner och ändamål. De tre underkategorierna beskrivs som 

målorientering (gör så för att uppnå målet), medelorientering (själva handlingen 

främjar/hjälper/möjliggör något) eller effekt- och resultatorientering (gör x så blir 

resultatet/effekten så här). Den har även i sin tur tre underkategorier, varav två finns i 

uppsatsens material: rationalisering genom definition (att göra så innebär x) och förklaring 

(praktikdeltagaren har/är/gör så här på grund av generella attribut eller habituella beteenden). 

6.2.4. Mytopoesis 

Mytopoesis är när handlingar legitimeras genom moraliska eller varnande berättelser (därför 

att det var en gång…) (Westberg 2016:48). Det återfinns inga tydliga legitimeringar genom 

mytopoesis i analysmaterialet, varför den inte förklaras närmare här. 
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7. Analysresultat 

Nedan redovisas analysresultaten först utifrån deltagarnas roll i olika processer, för att svara 

på frågan om hur psykisk ohälsa konstrueras i texten och hur olika deltagare positioneras i 

förhållande till ansvar i texterna, och därefter redovisas legitimeringsanalysen med exempel 

på olika strategier som används.  

 

7.1. Resultat från den ideationella textanalysen 

Den person som oftast anges som förstadeltagare kan också betraktas som den mest centrala 

och viktiga i texten (Karlsson 2011:27), vilket i allra högsta grad, och föga förvånande, är den 

unga personen som mår dåligt i samtliga av de analyserade texterna. I informationsmaterialet 

är referenten ”du” som i den tilltänkta läsaren, i ungdomsberättelserna är referenten ”jag” och 

i musikalmanusets första scen ”du” eller ”Hanna”, vilket refererar till huvudpersonen, och i 

sista scenen ”jag”, där Hanna själv kommer till tals.  

För att få en överblick av hur den unga människan positioneras i texterna redovisas 

analysresultaten utifrån ett deltagarperspektiv. Även om det kan vara svårt att omtala en 

deltagarroll utan att nämna den i förhållande till andra deltagarroller så utgår jag först hur 

individens egen roll representeras, därefter omgivningens roll.  

7.1.1. Individen som deltagare 
Den unga människan i informationsmaterialet 

I informationsmaterialet om att må dåligt är den unga människan ofta förstadeltagaren i 

verbala och materiella processer.  De används främst för att beskriva vad den unga människan 

kan göra för att förbättra sin situation genom tips:  

(1) ”Här är fem saker som du kan göra för att känna dig starkare, gladare och 

lugnare” 

(2) ”Rör på dig.”  

(3) Gör saker som du gillar (…)  

Samtliga exempel innehåller materiella processer, men i exempel (1) finns den materiella 

processen i en omständighet (som…) med individen som förstadeltagare. I exempel (2–3) är 

individen som förstadeltagare knuten till huvudverbet (rör, gör). En roll som förstadeltagare i 
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materiella och verbala processer kan kopplas till egenskapen handlingskraftig (Rehnberg 

2011:80). Den unga individen beskrivs också som förstadeltagare i olika känslotillstånd, och 

genom relationella processer beskrivs exempel på tillstånd hos en individ som mår dåligt: 

(4) Kanske blir du lätt ledsen och gråter.  

(5) Du kan få ont i kroppen av att må dåligt psykiskt 

Vissa orsaker till psykisk ohälsa exemplifieras också i texten genom omständigheter (6–7) 

och som fenomen i en mental process (8): 

(6) Du kan må dåligt av något som har hänt, till exempel våld eller sexuella 

övergrepp. 

(7) Det är bra att berätta även om mycket jobbiga känslor, till exempel om du har 

tankar på att du inte orkar eller vill leva. 

(8) Du kan också må dåligt utan att riktigt veta varför. 

I exempel (6) nominaliseras (processen packas in i substantiv) de exempel på processer som 

påverkat individen (våld och sexuella övergrepp), och den som utfört handlingarna 

osynliggörs i texten. Om formuleringen istället hade varit ”…till exempel om någon har 

misshandlat eller utsatt dig (eller någon i din närhet) för sexuella övergrepp”, hade det 

synliggjort aktören och även den ansvariga för dessa handlingar, och tydligt positionerat den 

unga individen som utsatt. 

Individen uppmanas även att ta kontakt med sin omgivning för att få hjälp att må bättre, ofta 

genom verbala processer: 

(9) Du ska söka hjälp om du mår dåligt länge eller om du mår mycket dåligt. 

(10) Berätta hur du mår för en kompis eller någon vuxen som du litar på. 

(11) Ring 112 eller kontakta en psykiatrisk akutmottagning om du eller någon 

annan mår väldigt dåligt och vill ha hjälp så fort som möjligt.  

Även här är den unga människan (läsaren) förstadeltagare som uppmanas agera och ta kontakt 

med omgivningen. Exempel (9) kan även tolkas som materiell om man föreställer sig att man 

söker utan att ta kontakt, men i kontexten så följer exempel på vilken instans individen ska 

ringa eller kontakta, varför den här tolkas som verbal.  

Det framkommer också en del mer abstrakta referenter i texten: 

(12) Ibland är det lätt att göra något själv för att må bättre.  
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(13) Ibland är det svårare, till exempel om något mycket jobbigt har hänt. 

I exempel (12) beskrivs problematiken i att göra något själv åt sina problem genom 

relationella processer, och de materiella processerna blir svagare i sin funktion som 

andradeltagare (att göra något själv). I exempel (13) är den materiella processen en händelse 

(något ”har hänt”), och är därmed icke-agentiv (Holmberg & Karlsson 2013:109). Det 

presenteras alltså ingen deltagare i texten som orsakat det jobbiga. 

I dessa exempel (9–12) förklaras hur den unga människan kan förhålla sig till en 

handlingskraftig roll som aktivt försöker göra något åt sin situation. Det ges också exempel på 

under vilka omständigheter den unga ska söka eller be om hjälp: ”om något mycket jobbigt 

har hänt”, ”om du behöver”, ”om du mår mycket dåligt”, ”om du mår dåligt länge”…om du 

eller någon annan mår väldigt dåligt (…).” Dessa villkor lämnar åt individen att själv bedöma 

om en händelse varit mycket jobbig, om hjälp behövs eller vad mycket dåligt / länge innebär. 

Den unga människan i musikalmanuset 
I musikalmanusets första scen är det främst huvudpersonen Hannas handlingar och beteende 

som diskuteras som orsak till problemen. 

(14) Läraren:  Du måste fokusera mer (…) 

(15) Läraren: (…) men du kommer få underkänt om du inte skärper dig 

(16) Mamman: Om två år ska du kunna ta hand om dig själv 

Här positioneras Hanna som en individ som gör aktiva val i hur hon agerar. Hon framställs 

även som en förstadeltagare som aktivt får underkänt, trots att det på ett semiotiskt plan 

innebär att någon annan (läraren) är den som utför processen (sätter betyget). Processerna 

”fokusera mer”, ”att skärpa sig” och ”ta hand om sig själv” kan betraktas som mentala 

processer som sker i någons inre, men i det här fallet tolkas det som materiella processer, då 

det kontextuellt skulle innebära ”en förändring i den verkliga världen” (Holmberg & Karlsson 

2013:80) – det Hanna behöver göra för att fokusera mer och skärpa sig, inkluderar att närvara 

fysiskt, göra läxan; exempel (16) uttalas direkt efter en kommentar att Hanna ”inte ens” kan 

hänga upp sin jacka (se bilaga 2).  

Ytterligare förklaras Hannas beteende som orsak till både sitt och andras lidande i 

omständighetsprocesser: 

(17) Bror: Hur tror du det känns för mig när du beter dig som ett jävla psycho? 

(18) Bror: Folk stirrar på MIG när du håller på så här! 
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(19) Hanna: Jag hatar mig själv för att jag behandlar henne som skit… 

De relationella processerna i musikalmanuset är främst attributiva i första scenen, där Hanna 

hör röster i sitt huvud (som spelas upp i högtalaren) där hon som förstadeltagare tillskrivs 

attribut: 

(20) Från högtalaren: Du är så ful 

(21) Från högtalaren: Äcklig är du 

(22) Från högtalaren: Du är ju helt jävla vidrig 

Trots att det är relationella processer som beskriver Hannas person, spelar kontexten en viktig 

roll – manuset beskriver scenen: ”Svart, ljudinspelning går igång med röster och tankar från 

Hannas inre.”, vilket innebär att jag tolkar den relationella betydelsen i en mentalt upplevd 

kontext. 

I sista scenen ger Hannas monolog till publiken en bild av hennes inre där hon beskriver hur 

hon upplever hela situationen utifrån sitt perspektiv. 

(23) Jag blir aldrig ifrågasatt.  

Här kan Hanna betraktas som förstadeltagare i den relationella processen (bli) – men det finns 

heller ingen explicit andradeltagare – processen ”ifrågasätta”, som också skulle kunna 

betraktas som verbal, är dold genom passiv konstruktion och den som borde ifrågasätta 

osynliggörs i texten och handlingen har därmed bara någon som berörs, men ingen som utför 

(Sellgren 2011:60). Om formuleringen istället varit ”Ingen (i min omgivning) ifrågasätter 

mig”, hade processen blivit verbal och aktören synlig, vilket också tydligare hade tillskrivit 

andra ansvaret. 

Den unga människan i ungdomsberättelserna 

I ungdomsberättelserna återfinns inte lika många materiella processer som i övrigt material, 

men desto fler relationella processer, vilket tyder på en beskrivande text, som också hör 

hemma i en berättande kontext (Holmberg & Karlsson 2013). De relationella processerna har 

ofta en attributiv funktion, som beskriver berättarens egna egenskaper: 

(24) Jag har aldrig varit populär (…) 

(25) Jag är fucked up 

(26) Jag är rädd. 
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Ofta redogör berättaren för sin situation även genom mentala processer som beskriver känslor 

kopplade till att må dåligt, där omgivningen hamnar i periferin som abstrakta deltagare: 

(27) (…) och jag blir sämre behandlad än min tvilling (…) 

Här är berättaren förstadeltagare i en relationell process, men den passiva konstruktionen av 

processen ”behandlad” som andradeltagare gör att den eller de som behandlar berättaren 

sämre döljs i texten. Individen påverkas, men det finns ingen explicit aktör som påverkar. 

Som i tidigare exempel hade ett ansvar tydliggjorts om formuleringen varit en aktiv 

konstruktion: ”…och X behandlar mig sämre än min tvilling…”  

En av berättelserna sticker särskilt ut när det gäller distansering till känslor, genom 

nominaliseringar. Det gör också att substantiven kan agera förstadeltagare och utföra 

processer på egen hand (Sellgren 2011:62): 

(28) Det är tusentals känslor och tankar som angriper mitt medvetande… 

(29) Alla tankar och känslor nöjer sig inte… 

(30) Ångesten beter sig lite som….  

Nominaliseringar som förtingligar processer kan betraktas som ett distanstagande till den 

bakomliggande processen (Sellgren 2011:59), i det här fallet känna och ha ångest. När den 

mänskliga aktören osynliggörs i texten framstår det också som något som är svårare att 

förändra (ibid:62). De beskrivande relationella processerna i ungdomsberättelserna innebär 

också att individen som förstadeltagare inte framstår som handlingskraftig och aktiv, utan som 

en mer passiv deltagare som karaktäriseras.  

7.1.2. Omgivningen som deltagare 

 
Omgivningen i informationsmaterialet 

I informationsmaterialet nämns omgivningen främst som andradeltagare, med referenter som 

familj, vänner och olika vårdinstanser: 

(31)  Du kan må dåligt för att du är orolig för något, till exempel din familj…(..) 

(32)  Du kan få hjälp av skolsköterskan eller skolkuratorn om du går i skolan. 

(33)  Berätta hur du mår för en kompis eller någon vuxen som du litar på. 

I exempel (31) är familjen föremål för individens oro. I exempel (32) är det skolsköterskan 

eller skolkuratorn som är den som ger hjälpen, men fokus är fortfarande på läsaren, ”du”, som 
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förstadeltagare. Det är ”du” som ”kan få”. En annan konstruktion hade kunnat vara 

”Skolsköterskan eller skolkuratorn kan hjälpa dig om du går i skolan” – då hade den aktiva 

förstadeltagaren i den materiella processen ”hjälpa” varit skolpersonalen, och ”du” hade varit 

mottagaren. Detta exempel visar tydligt på hur språkliga val kan påverka betydelsen av vem 

som ansvarar för handlingarna. 

 

Omgivningen i musikalmanuset 

I musikalmanuset presenteras omgivningen som explicita deltagare; familjemedlemmar och 

vänner. Här beskrivs ofta relationen mellan Hanna och omgivningen:   

(34) Och min gamla bästis Sofie, jag kan inte fatta att hon fortfarande vill vara 

kompis med mig. 

(35) …min pappa känner inte mig, och jag känner inte honom! 

(36) Och så mamma, jag ser att hon försöker (…). 

I de här fallen framträder omgivningen främst i fenomen till mentala processer som beskriver 

hur Hanna upplever deras relation. Hanna själv är främst förstadeltagare som inte fattar att 

hennes bästis fortfarande vill vara kompis, och inte känner sin pappa, och som ser att hennes 

mamma försöker. 

I slutscenen när Hanna håller sin monolog så vävs även mottagaren (i det här fallet publiken) 

in genom direkt tilltal och även ett generiskt vi i ansvaret att hantera psykisk ohälsa: 

(37) Våga bestämma oss för att vara den där som orkar höra det riktiga svaret. 

(38) För om vi inte vågar fråga och inte orkar höra svaren, varför ska vi då leva 

tillsammans? 

(39) Jag tror att om vi ska orka så måste vi våga, våga dela med oss, och våga ta 

emot. 

Här är förstadeltagaren främst ett generiskt vi som inkluderar alla – i den här kontexten kan 

det också tolkas som ”alla i närheten av någon som mår dåligt”. Lösningen beskrivs alltså 

som något som måste ske i omgivningens inre (våga) för att omgivningen sedan ska agera 

verbalt och mentalt (fråga och höra). 
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Omgivningen i ungdomsmaterialet 

I ungdomsberättelserna representeras omgivningen på flera ställen som förstadeltagare i form 

av indefinita pronomen: 

(40) Alla ser mig som en snäll glad och duktig tjej (…) 

(41) Ingen tycker om mig speciellt mycket (…) 

(42) Ingen pratar med mig på träningarna (…)  

I många fall är omgivningen abstrakt, men i vissa fall är de explicita i texten: 

(43) Det funkar aldrig bra att prata med mina föräldrar med mina tankar och jag vill 

inte dra över min hemska världssyn på mina tillfälliga ”vänner” eller min flickvän. [sic] 

(44)  (…) och jag förstår inte hur folk trivs i det här samhället. 

I exempel (43) är föräldrarna mål i en verbal process och ”dra över” kan tolkas som antingen 

verbal, där vänner och flickvän är mål, eller som mental (”belasta”), där de då skulle fungera 

som fenomen. I båda fallen är det berättarens mående som har en negativ inverkan på den 

omgivning som beskrivs.  I exempel (44) förklaras relationen till omgivningen genom en 

mental process där berättaren är förstadeltagare och upplever omgivningens känslor som 

obegripliga. I ungdomsberättelserna diskuteras väldigt få lösningar, men i majoriteten av dem 

finns problembeskrivningar som innehåller en avsaknad av uppmärksamhet och hjälp från 

omgivningen:  

(45) Det känns som om jag inte får någon hjälp och jag är ensam för jag hittar ingen 

som är som mig. (Berättelse 1) 

(46) Jag har ingen att vända mig till. (Berättelse 4) 

(47) Jag känner mig ensam och helt osynlig. (Berättelse 2) 

Det kan därför tolkas som att berättarna betraktar det som en potentiell lösning att 

omgivningen ser dem, lyssnar och visar att de finns där, trots att det är individen som är 

förstadeltagare och som beskriver problemet genom relationella processer och mentala 

upplevelser. I exempel (45) är det individen som känner att hon inte får någon hjälp och för 

att det är hon som inte hittar någon likasinnad. I exempel (46) finns förutom individen som 

förstadeltagare även referenten ingen. I exempel (47) ligger fokus på individen som 

förstadeltagare i den mentala processen att känna. Men det finns även grammatiskt inpackade 

processer i två adjektiv: ensam och osynlig, vilket kan tolkas som en koppling till 
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omgivningens roll, om än abstrakt – att hon inte har någon att umgås med och att det är ingen 

som ser henne.  

7.1.3. Sammanfattning av deltagarroller i texterna 
Sammanfattningsvis beskrivs den unga människans roll i informationsmaterialet som aktiv 

och handlingskraftig. Individen påverkas av abstrakta omständigheter (inte explicit andra 

människors handlingar). Det är också individen som själv aktivt ska försöka må bättre och 

genom materiella processer leva hälsosamt och genom verbala processer uppsöka hjälp. 

Omgivningens roll i informationsmaterialet är abstrakt och det dåliga måendet förklaras 

utifrån ett individuellt perspektiv. Lösningen presenteras utifrån den ungas möjligheter att må 

bättre, där omgivningen beskrivs som verktyg för individen att använda för att förbättra sin 

situation. 

Musikalmanuset reproducerar en bild av hur Hanna i huvudsak konstruerar sig själv i en roll 

som någon som kämpar med att hantera situationen, men också hur hon tillskriver sig själv 

attribut genom relationella processer som hon inte kan ändra på. I sin relation till 

omgivningen positioneras hon i en roll som gör fel för att lyckas (få godkänt, kunna klara sig 

själv) och som orsakar andra att må dåligt. I musikalmanuset är det Hanna som beskriver 

relationen till omgivningen som svårhanterlig, och på ett självkritiskt sätt – det är Hanna som 

inte är tillräckligt bra vän eller dotter. I slutscenen läggs fokus på omgivningens roll genom 

verbala processer till individen – här är det ”vi” som måste agera och närma oss den som mår 

dåligt. 

Den unga individen i ungdomsmaterialet positioneras som något avskärmad från omgivningen 

och ensam med sina känslor genom att vara förstadeltagare i många relationella och mentala 

processer. Det finns också exempel där processer som beskriver den psykiska ohälsan packas 

in i nominaliseringar och skapar distans till känslorna. Slutligen beskriver ungdomarna ofta en 

oförstående eller obegriplig omgivning som inte ser eller uppmärksammar deras situation. 

   

7.2. Resultat av legitimeringsanalysen 

Nedan presenteras resultaten från legitimeringsanalysen utifrån strategierna auktorisering, 

rationalisering och moralisk legitimering. Under varje legitimeringsstrategi presenteras 

exempel från alla analysmaterial i ordningen: informationsmaterial - musikalmanuset - 

ungdomsberättelserna. 
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7.2.1. Auktorisering i texterna 

Auktoritet genom konformitet kan realiseras genom högfrekvens- och majoritetspronomen 

(Westberg 2016:201), vilket också sker på flera ställen i informationsmaterialet: ”Alla mår 

dåligt ibland.”, ”Ingen är glad hela tiden”, och ”Det är också vanligt att bli arg och få svårt 

att koncentrera sig.”. Legitimeringen av den sociala praktiken ”att må dåligt” realiseras alltså 

genom att hänvisa till majoriteten (alla, ingen) och vanlighetsmodalitet (Det är också 

vanligt…).  

I musikalmanuset förekommer även auktorisering genom personlig auktoritet. Här hänvisas 

till mamman som auktoritet i pappans utsaga: 

(48) Pappa: Jaha ska du ut igen… är den inte lite...kall, den där kjolen…? Mamma 

gillar ju inte att du är ute så här sent på vardagkvällar? 

Här delegitimeras den sociala praktiken att ”vara ut sent på vardagkvällar”. Pappan uttrycker 

inte explicit att det är en dålig idé, utan hänvisar till mamman som auktoritär person och 

hennes åsikter.  

I ungdomsberättelserna förekommer både legitimering och delegitimering genom 

auktoriseringsstrategi. 

En berättelse visar exempel på auktorisering med hänvisning till konformitet: 

(49) Det värsta med att må såhär är att jag vet att det är mig det är fel på. 

(50) Majoriteten trivs och har mål. Men jag trivs inte. 

Som moralisk evaluering tillskrivs praktiken ett evaluerande värde (Westberg 2016:208), ”det 

värsta” (exempel 49), som i det här fallet är negativt. Det vill säga att må dåligt blir ännu 

värre av vetskapen om att det är han själv, och inte omgivningen som det är fel på. Det 

kopplar också an till exempel (50), där han hänvisar till att ”majoriteten” trivs, men 

delegitimerar sitt eget mående genom att beskriva sig själv som avvikande från normen. 

Det finns också exempel på hur individens popularitet delegitimeras genom auktorisering och 

konformitet, i berättarens avvikande från normen: 

(51) Jag har aldrig varit populär och ingen kille verkar veta att jag existerar. 

Jag ser mina lagkamrater och klasskompisar prata varje dag om olika killar dom 

träffat eller är med. Jag då? Vill ingen vara med mig? 
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Här är det också underförstått att det är moraliskt värdefullt att ”vara populär bland killarna”. 

Det som det kan förhandlas om i texten är anledningen till att just hon inte är populär och 

umgås med killar, men varför det är eftersträvansvärt kräver ingen legitimering.  

7.2.2. Rationalisering i texterna 
I informationstexterna förekommer flera instrumentella rationaliseringar, främst genom 

förslag, råd och tips för att må bättre: 

(52) Det finns saker du kan göra själv för att må bättre. 

I exempel (52) legitimeras rådet genom målorienterande strategi, där målet är ”att må bättre”. 

Det skulle också kunna tolkas som medelorienterat då förstadeltagaren är ”saker du kan göra 

själv”, men eftersom medlet är abstrakt och målet är explicit så tolkas det här som 

målorienterat. Medelomständigheter används också – där fokus ligger på vad individen ska 

göra: 

(53) Be någon du känner att hjälpa dig om du behöver. 

I musikalmanuset förekommer flera teoretiska rationaliseringar av sanningstyp, där Hannas 

beteende förklaras genom att hänvisa till förklaringar och definitioner av hennes personliga 

egenskaper. Scen 1, som inleds av att Hannas inre tankar spelas upp i högtalarna, ramar in 

Hannas självbild för mottagaren (publiken): 

(54) “Du är så ful”, “Du fattar ju ingenting”, “Äcklig är du”...”Varför finns du 

ens?” 

Här tillskrivs Hanna attribut (ful och äcklig), vilket sedan berättigar ifrågasättandet av hennes 

existens. (De)legitimeringen sker genom en teoretisk rationalisering som realiseras genom 

definition (Westberg 2016:216). Det vill säga att texten beskriver att det rationella vore att 

Hanna får finnas till om hon är snygg, fräsch och fattat allt – nu beskrivs det omvända, vilket 

innebär att hon inte har anledning att finnas till. Detta resonemang kan kopplas till det som 

Gustafsson problematiserar gällande delegitimering som omvänd strategi (Gustafsson 

2009:53), då delegitimering av en person (och inte argument) får en annan karaktär. Här är det 

ifrågasättandet som legitimeras, samtidigt som Hannas karaktär också delegitimeras. 

Mellan den upprepade självkritiken (röster som spelas upp i högtalaren) kastas strålkastarljus 

på olika personer från Hannas omgivning, som i sina utsagor bekräftar Hannas tankar främst 

genom instrumentell rationalisering (Westberg 2016:210). Rationaliseringarna hänvisar till 



 26 

medel eller effekt, där det beskrivs hur hon förväntas åstadkomma det (medel) eller vad 

resultatet av hennes handlingar leder till (effekt). 

(55) Strålkastare på lärare: Du måste fokusera mer på lektionerna, du kommer inte 

klara av det här annars.  

(56) Lärare: (…) men du kommer att få underkänt om du inte skärper dig. 

I exempel (55) används en medelorienterad strategi, där den förpliktigande handlingen är att 

Hanna måste fokusera mer för att klara av (det här). Fokus ligger alltså på vad hon behöver 

göra. I exempel (56) används effektorientering, där fokus ligger på följden (få underkänt) av 

handlingen (att inte skärpa sig). I båda exemplen realiseras en delegitimerande strategi genom 

negerande satser (inte – annars och om – inte). En intressant aspekt här är att målen, att klara 

av skolan och få godkända betyg, inte kräver någon legitimering i sig – vad som är 

eftersträvansvärt tas för givet. 

I ungdomsberättelserna delegitimerar individen i första berättelsen på flera ställen 

omgivningens agerande genom rationalisering: 

(57) Jag gör verkligen allt för att vara den snälla och glada personen ändå så 

uppskattar ingen det. 

(58) I skolan har jag vänner och jag älskar dom. Men det känns fortfarande som 

om ingen bryr sig. 

Det rationella vore alltså att omgivningen uppskattade att hon gör allt för att vara snäll och 

glad, och i exempel (58) är det snarare det faktum att hon har vänner som gör att det borde 

kännas som om någon bryr sig.  

I en berättelse legitimerar individen vid upprepade tillfällen just varför hon mår dåligt genom 

effektorienterande orsaksomständigheter: 

(59) …och jag blir ensam för att det är vissa i klassen som inte gillar mig för jag för 

ärlig [sic]. 

(60) …och att jag är ensam för jag hittar ingen som är som mig. 

I exempel (59) förklaras först ensamheten som en effekt av att vissa i klassen inte gillar 

henne, därefter legitimeras deras ogillande för att hon är för ärlig. I exempel (60) legitimerar 

hon på samma sätt sin ensamhet som ett resultat av att hon inte hittar någon som är som 

henne. 
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7.2.3. Moralisering i texterna 

De moraliska legitimeringarna i informationsmaterialet återfinns främst under rubriken ”Tips 

för att må bättre”: 

(61)  Ät bra mat. Det är bra att äta olika sorters mat och att äta mycket frukt och 

grönsaker.  

(62)  Försök sova tillräckligt mycket. Det bästa är att sova på natten. 

(63)  Berätta för en kompis eller någon vuxen som du litar på. Det brukar kännas 

bättre efteråt.  

(64)  Det är bra att berätta även om mycket jobbiga känslor, till exempel om du 

har tankar på att du inte orkar eller vill leva. 

Här realiseras legitimeringarna genom evaluering genom att praktiken tillskrivs ett 

evaluerande värde utan rationalisering (Westberg 2016:208) – det är bra att äta en viss sorts 

mat (61), och det är bra att berätta om mycket jobbiga känslor (64). Evaluering visas även i 

exempel (62) där praktiken ”sova på natten” värderas som ”det bästa”. I exempel (63) 

legitimeras handlingen att berätta om sitt mående för andra med ”det brukar kännas bättre 

efteråt”, vilket kan tolkas som en kombination av auktorisering genom vanlighetsmodalitet 

(det brukar vara så) och rationaliserande definition genom att tillskriva praktiken ett värde 

(kännas bättre).  

I musikalmanuset hänvisar de moraliska legitimeringarna till Hannas person och handlingar, 

men det finns också referenser till andra deltagare i Hannas omgivning, till exempel genom 

jämförelse (Westberg 2016:209): 

(65) Bästisen Sofie: Men varför kom du inte igår, vi skulle ju till stallet? Jag väntade 

på dig. Du har ju inte varit där på jättelänge. Ah och förresten hörde jag Jocke och Sebbe 

prata om dig…alltså jag hade haft fetångest om jag var du. 

Här legitimerar vännen Hannas förmodade ångest genom att jämföra med sig själv som 

praktikdeltagare i samma situation i omständighetsprocessen ”om jag var du” och beskriver 

det som en negativ upplevelse. Det skulle också kunna tolkas som auktorisering genom 

personlig auktoritet eller rekommendationstyp (förebild), där vännen hänvisar till sig själv 

som exempel och hur hon skulle ha mått i samma situation. 

(66) Läraren: Hanna, du kan ju så mycket bättre än det här, men (…) 
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I exempel (66) legitimerar läraren sin rätt att kritisera genom att hänvisa till det kulturellt 

värdesatta i att alltid göra sitt bästa – det vill säga: kan man bättre förväntas man vilja prestera 

bättre. 

I ungdomsberättelserna förekommer i en och samma berättelse ett flertal metaforer som 

moraliska legitimeringar genom jämförelse: 

(67)  Ångesten beter sig som en mobil som laddas, fast en oregelbunden laddning 

som beror på omgivningen. Vid sociala interaktioner höjs laddningen ofta till max 

snabbare än Usain Bolt springer 100 meter (vilken jävla jämförelse HAHA), och allt 

eskalerar. 

Här jämförs ångestens beteende som en mobil som laddas, och laddningen jämförs sedan med 

Usain Bolts prestation – det vill säga att eftersom personens känslor är som en mobil som 

laddas oregelbundet och okontrollerbart, förklarar det varför den är svår att hantera. 

7.2.4. Sammanfattning av legitimeringar i texterna 

De sociala praktiker, det vill säga handlingar, som legitimeras och delegitimeras i texterna är 

främst förklaringar på varför individen mår dåligt. I informationsmaterialet används 

auktorisering genom konformitet som normaliserande (alla mår dåligt ibland), medan det i 

ungdomsmaterialet ofta är deras avvikande från normen som förklarar deras dåliga mående. 

Lösningarna för att må bättre beskrivs både genom moraliska legitimeringar: ”det är bra” att 

göra på ett visst sätt, och genom medelorienteringar: ”gör så här”, och målorienteringar: ”för 

att må bättre”. 

I både musikalmanuset och ungdomsberättelserna används ofta rationaliseringar till varför 

individen mår dåligt genom att tillskriva personen attribut (ful, känsloöverfylld, fucked up, för 

ärlig). Frågan besvaras också genom att hänvisa till brister i kontakten med omgivningen 

(ingen som bryr sig, blir aldrig ifrågasatt). 

I alla texter framkommer också indikationer på vad som är legitimt, det vill säga som inte 

kräver legitimeringar, och det handlar ofta om vad som egentligen är eftersträvansvärt. I 

informationstexterna är det att vara en välmående människa, och i musikalmanuset och 

ungdomsberättelserna handlar det ofta om status och prestation (vara populär, klara skolan, 

vara omtyckt). Det som legitimeras är alltså inte målen i sig utan hur man ska nå dessa mål. 
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8. Diskussion 
 

8.1. Slutsatser och diskussion 

Den psykiska ohälsan hos barn och unga förklaras i de tre materialen genom olika 

representationer av problematiken. Det som texterna har gemensamt är utgångspunkten att 

alla människor vill må bra. Målet att må bra är ofta representerat som legitimt – att det är 

eftersträvansvärt är inte förhandlingsbart, utan det som legitimeras är hur man ska ta sig dit. 

Den psykiska ohälsan konstrueras alltså främst som ett problem som ska lösas, men det 

förekommer även normalisering av att må dåligt i analysen, då det i informationsmaterialet 

också beskrivs som vanligt och något som alla går igenom. 

En annan gemensam nämnare är lösningen, som i samtliga material pekar på öppenhet, och 

vikten av att omgivningen får veta att individen mår dåligt. Det som skiljer texterna åt är vem 

som tillskrivs ansvar för att det ska ske. I informationsmaterialet uppmanas individen själv att 

ta kontakt och berätta för omgivningen att hen mår dåligt, och i musikalmanuset presenteras 

lösningen som ett gemensamt ansvar hos omgivningen att agera genom att fråga och lyssna på 

den unga människan. I ungdomsberättelserna beskrivs relationen till omgivningen ofta som 

problematisk utan att någon explicit tillskrivs ansvaret, men det kan dock tolkas som att 

ungdomarna ser en mer uppmärksam och närvarande omgivning som potentiell lösning. 

Legitimeringsanalysen och den ideationella analysen landar i tre identifierade diskurser. I 

samtliga analysmaterial står den unga människan i fokus, som känner, väljer och agerar. Detta 

visar på en individualiseringsdiskurs där ideologin består i att människan själv är ansvarig för 

sitt eget mående och där vi hela tiden har möjligheter att göra val som påverkar vår framtid. I 

informationsmaterialet förklaras omgivningen inte som en explicit del i problemet, utan 

snarare en del av lösningen – men då som något individen kan använda sig av för att må 

bättre. Individen förväntas själv göra lämpliga val för att må bättre genom att exempelvis leva 

sunt och berätta för andra om sina problem. Råd och tips rationaliseras också som logiska 

handlingar genom fokus på målet (att må bättre) och medlet (hur det ska gå till) i 

informationsmaterialet4. Även i musikalmanuset uttrycks Hannas felaktiga val som en orsak 

till problemen, och ungdomarna förklarar till viss del sin psykiska ohälsa som ett personligt 
                                                   
4 Här vill jag förtydliga att då informationsmaterialet är hämtat från UMO.se som är en del av den offentliga sektorn, är den 

asymmetriska relationen i texten förväntad. Avsändaren som professionell aktör förväntas delge information till allmänheten vilket 
också utgör en del av dess trovärdighet. Det är också tydligt att texten är skriven med syftet att hjälpa en ung människa som mår 
dåligt, och mina slutsatser är inte heller att avsändaren i sig lägger allt ansvar på individen. Syftet med studien är alltså inte att 
kritisera de resurser som används för att hjälpa ungdomar, utan att belysa vilka diskurser som framträder i texterna. 
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misslyckande. Detta resonemang stämmer också överens med resultatet som Degrenius 

(2012) finner i sin analys av hälsotemat i sfi-läromedel, där ansvaret för den egna hälsan 

framställs som ett krav genom uppmaningar i texten. Att individen ställs till svars och att 

samhällets roll reduceras i texter om ungas hälsa styrks även av Malmberg & Urbas (2018), 

som i sin undersökning efterlyser ett kollektivt ansvar och en politisk aspekt gällande hur 

psykisk hälsa ska främjas. Diskursen kopplar an till senmodernitetens individualisering i 

samhället i stort och kan härledas tillbaka till 1930-talet, när det blev viktigt att ”leva 

hälsosamt” (Johannisson 1991:187). Analysen visar att vi upprätthåller och fortsätter att 

reproducera det synsättet.  

Att leva hälsosamt och ha en sund livsstil överlappar också med en annan diskurs som tydligt 

framgår i materialet – den perfektionistiska diskursen, som kan beskrivas som en 

kravställande idé om att vara en ”lyckad” och lycklig människa. Den grundar sig i 

samhälleliga krav på att prestera väl på alla plan: höga betyg i skolan, karriär i (framtida) 

arbetsliv, ha ordnad ekonomi och en hög social status. Enligt statens utredning av ungdomars 

psykiska hälsa framgår också en konstant stress hos unga som en följd av 

prestationssamhällets framväxt (Statens offentliga utredningar 2006:121). Men det är inte 

enbart prestation som krävs för att uppnå idealet, utan också personliga egenskaper och 

attribut – till exempel att se bra ut, vara social och populär. Det finns även studier som 

kopplar just strävan efter att vara perfekt i alla avseenden till psykisk ohälsa hos ungdomar 

(Folkhälsomyndigheten 2018:28). I musikalmanuset och ungdomsmaterialet realiseras den 

perfektionistiska diskursen genom de legitima mål som tas för givna. Att klara av skolan och 

få godkända betyg med målet att senare bli självständig kräver exempelvis ingen legitimering, 

och kan därmed också tolkas som en spegling av samhällets förväntningar på vad en 16-åring 

förväntas sträva efter. Ungdomarna delegitimerar också sitt eget avvikande från normen, till 

exempel att inte vara populär eller uppskattad bland killarna. Både i musikalmanuset och i 

ungdomsberättelserna beskrivs hur den unga människan ser på sig själv; Hanna i musikalen 

känner sig ful, äcklig och värdelös i andras ögon, och en av ungdomarna vill själv ge sken av 

att vara snäll, glad och trevlig. Det visar igen på att allt annat än lyckad och lycklig beskrivs 

som ett misslyckande. Att ha hög social status presenteras som något självklart att sträva efter, 

liksom att vara positiv och trivas med livet – vilket också leder till ett misslyckande när 

idealet inte levs upp till. Den slutsatsen drar också Leijon (2012:17) i sin studie om anorexi, 

där hon menar att de hårda kraven på utseende och prestation bottnar i en samhällelig struktur 

snarare än individuell problematik. 
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Slutligen realiseras en tredje diskurs i texterna – den uppfostrande diskursen, som bottnar i 

föreställningen om att ”vuxna vet bäst”. Informationsmaterialet hänvisar till moraliska 

värderingar: ”det är bra att äta nyttigt” och ”det brukar kännas bättre efteråt”, vilket pekar på 

en diskurs som förstärker vuxenperspektivet i texten. Att ungas psykiska ohälsa ofta förklaras 

utifrån ett vuxet perspektiv, styrks också av tidigare forskning (Se Harvey, 2012:350, 

Gottliebsen & Wennberg, 2013:14). Den uppfostrande och tillrättavisande diskursen återfinns 

även i musikalmanuset där läraren hänvisar till det moraliskt riktiga i ”att göra sitt bästa”. 

Sammanfattningsvis har jag identifierat tre diskurser som framkommer i texterna: en 

individualiseringsdiskurs, en perfektionistisk diskurs och en uppfostrande diskurs. Dessa 

bygger alla på ett kravställande synsätt på individen, och det finns också spår av 

interdiskursivitet, då de delvis har samma synsätt på individens roll i sin psykiska ohälsa. Men 

det finns också delar i materialet som går emot dessa diskurser, vilket tydligast visas i 

musikalmanuset där kravställningen flyttas från individen till en kollektiv omgivning som 

uppmanas ta ansvar för att den unga människan ska må bra. 

 

8.2. Metoddiskussion 

Ett alternativ till metodval hade i den här uppsatsen kunnat vara en avgränsning av metoderna, 

således att jag bara hade analyserat processer och deltagare och på så sätt visat hur psykisk 

ohälsa förklaras och positionerar deltagarna i texten. Det hade dock inte lika tydligt kunna 

påvisa vilka diskurser som realiseras. Den ideationella analysen kan visa att psykisk ohälsa 

skildras på ett visst sätt i texterna, och legitimeringsanalysen kan svara på varför det gör det. 

Att välja enbart legitimeringsanalysen som metod hade också varit ett alternativ; dock hade 

inte ansvarsfrågan kunnat besvaras lika utförligt, då deltagarrollerna tydligt visar hur 

individen och omgivningen positioneras i frågan. På så vis kompletterar analysmetoderna 

varandra.  

 

8.3. Vidare forskning 

Redovisat i denna uppsats är visserligen ett kort utdrag ur respektive text – men genom att 

undersöka hur psykisk ohälsa konstrueras i de olika kontexterna – institutionellt, kulturellt och 

genom ungdomarnas perspektiv – framkommer intressanta likheter och skillnader. Vidare 

skulle det kunna göras jämförelser med fler kontexter, exempelvis traditionell media och 

sociala medier för att vidga perspektivet. Det finns forskning inom till exempel 
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folkhälsovetenskap (Beckman & Hagqvist 2010) där olika bilder av ungas psykiska hälsa 

jämförs i media, offentlig sektor och forskning. Utifrån ett tvärvetenskapligt perspektiv menar 

jag att språkvetenskaplig diskursanalys kan tillföra kunskap i hälsokommunikationen kring 

barn och ungas psykiska ohälsa, och bidra med användbara insikter för alla som är i kontakt 

med barn och unga i någon bemärkelse. Det kulturella perspektivet i min uppsats visar också 

att scenkonst som kommunikationsmedel möjliggör en helhetssyn som både kan representera 

flera aspekter av samhällets syn på ansvarsfördelning och även synliggöra samtida diskurser.  

 
Det finns mycket att utläsa i ungdomars egna berättelser, och deras problem och verklighet 

beskrivs oftast från ett vuxet perspektiv (Harvey 2012:350, Gottliebsen & Wennberg 

2013:14). Resultatet i min uppsats styrker detta genom att visa indikationer på en 

uppfostrande diskurs i materialet. Idag finns det få studier av ungdomars attityd och kunskap 

kring psykisk ohälsa (Gottliebsen & Wennberg 2013:13), och därför menar jag att en mer 

djupgående språkvetenskaplig forskning gällande ungdomars egna utsagor i jämförelse med 

den rådgivning som erbjuds inom vårdsektorn skulle kunna bidra till bättre förutsättningar i 

arbetet för att främja psykisk hälsa. 
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9. Appendix 
9.1. Bilaga 1. Informationsmaterialet från UMO.SE ”Att må dåligt” 

[http://www.umo.se/Att-ma-daligt/] Webbplats tillgänglig 2018-05-16. 

 

Att må dåligt 

Alla mår dåligt ibland. Det kan vara för att det har hänt något jobbigt eller för att du undrar hur något 

ska bli. Det finns saker du kan göra själv för att må bättre. Du kan också få hjälp att må bättre. 

Du kan må dåligt av något som har hänt, till exempel våld eller sexuella övergrepp. Du kan må dåligt 

för att du är orolig för något, till exempel din familj eller hur det ska bli i framtiden. 

Du kan också må dåligt utan att riktigt veta varför. 

Du kan få ont i kroppen av att må dåligt psykiskt 

Du kan till exempel få ont i huvudet eller ont i magen. Du kan få svårt att slappna av och sova bra. Du 

kan bli mer hungrig eller mindre hungrig än vanligt. Kanske blir du lätt ledsen och gråter. Det är också 

vanligt att bli arg och att få svårt att koncentrera sig. 

Det kan kännas så även om det har gått lång tid sen du var med om något jobbigt eller farligt. Kanske 

känns det märkligt att må dåligt då. Men det är inte konstigt eller ovanligt. 

Ingen är glad hela tiden. Det hör till livet att vara ledsen eller känna oro ibland. 

Tips för att må bättre 

Här är fem saker som du kan göra för att känna dig starkare, gladare och lugnare: 

• Rör på dig, till exempel genom att träna eller promenera. 

• Ät bra mat. Det är bra att äta olika sorters mat och att äta mycket frukt och grönsaker. Ät helst 

frukost, lunch, middag och något mellanmål varje dag. 

• Försök att sova tillräckligt mycket. Det bästa är att sova på natten. 

• Gör saker som du gillar och umgås med personer som du gillar. 

• Berätta hur du mår för en kompis eller någon vuxen som du litar på. Det brukar kännas bättre 

efteråt. Det är bra att berätta även om mycket jobbiga känslor, till exempel om du har tankar 

på att du inte orkar eller vill leva. 

De här sakerna gör det lättare att klara av saker som du vill göra. 

Att dricka alkohol eller använda andra droger är inte bra. Det kan göra att du mår ännu sämre. 

Ibland är det lätt att göra något själv för att må bättre. Ibland är det svårare, till exempel om något 

mycket jobbigt har hänt. 

Sök hjälp om du mår mycket dåligt 

Du ska söka hjälp om du mår dåligt länge eller om du mår mycket dåligt. Kontakta till exempel en 

ungdomsmottagning, en vårdcentral eller barn- och ungdomspsykiatrin (bup). Du kan få hjälp av 

skolsköterskan eller skolkuratorn om du går i skolan. 
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Ring 112 eller kontakta en psykiatrisk akutmottagning om du eller någon annan mår väldigt dåligt och 

vill ha hjälp så fort som möjligt. Ring telefonnummer 1177 för att få veta vart du ska gå. 

Be någon du känner att hjälpa dig om du behöver. 

9.2. Bilaga 2. Musikalmanuset “Det syns inte” - Första och sista 

scenen 

En nyskriven musikal av och med den ideella föreningen Arts&Hearts 

Scen 1 

Medverkande: Elias, mamma, pappa, mormor, Sofie, Malin, (Hannas röst) 

Musik: Ångestlåten-mini  (återkommande) 

Svart, ljudinspelning går igång med röster och tankar från Hannas inre. “Du är så ful”, “Du fattar ju 

ingenting”, “Äcklig är du”...”Varför finns du ens?” 

Strålkastare på lärare: Du måste fokusera mer på lektionerna, du kommer inte klara av det här annars. 

Hanna, du kan ju så mycket bättre än det här, men du kommer att få underkänt om du inte skärper dig.  

Mera röster “Du är ju helt värdelös, du kan ju ingenting”, “Varför ens försöka, du kommer aldrig att 

klara det här”, “Ge upp”, “Det är ändå ingen som bryr sig”...Strålkastare på mamman. 

Mamman: Tror du att det här är något hotell? Är det verkligen så svårt att hänga upp jackan! Du är 16 

år Hanna! Om två år ska du kunna ta hand om dig själv! Hallå? Hör du mig ens? Herregud, allt ska 

man göra för dig. 

Mera röster “Du ser, alla hatar dig”, “Och varför skulle de inte, du är ju helt jävla vidrig”, “ingen vill 

ju ha dig”, “ingen vill vara med dig”, “inte ens din mamma tycker dig”...Strålkastare på brorsan. 

Elias: Men åahh! Du är ju fan sämst, vad tänker du med? Hur tror du det känns för mig när du beter 

dig som ett jävla psycho? Fan Hanna! Folk stirrar på MIG när du håller på såhär! Fan vad du förstör! 

Fattar du det!? 

“Äckel, äckel, äckel-psyko-bitch, äckel…” 

Mormor:Jaha, telefonsvararen igen...Det är mormor som ringer. Det skulle vara roligt att prata med 

dig på riktigt. Jag... är här. Hej... 

“Du är inte värd ett skit. Du är inte värd ett jävla vänligt ord.”  

Pappa:Jaha ska du ut igen… är den inte lite...kall, den där kjolen…? Mamma gillar ju inte att du är ute 

så här sent på vardagkvällar? 

Mera röster och stegrande brus… 

“Billiga jävla slampa. Du ser ut som ett luder. Det är väl det enda du är så varför inte klä dig för rollen, 

slampa”   

Bästisen Sofie: Men varför kom du inte igår, vi skulle ju till stallet? Jag väntade på dig. 

Du har ju inte varit där på jättelänge. Ah och förresten hörde jag Jocke och Sebbe prata om 

dig….alltså jag hade haft fetångest om jag var du. 

Hannas andning hörs 
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Scen 24 

Hannas monolog 

Det är jag som är Hanna, det är mig alla pratar om - men inte med. Ja, jag är den som hörs mest och 

syns mest, skrattar högst och bestämmer vad som är coolt och inte. Jag blir aldrig ifrågasatt. Och jag 

hatar det. Det är ju helt sjukt… varje morgon vaknar jag och har panik över att alla just idag ska fatta 

att jag inte har koll. Att alla ska se hur jävla skit jag mår och hur rädd jag är. Men som tur är, så syns 

det ju inte, hur man mår alltså, man kan ju liksom bestämma sig för att det inte ska synas, och sen kan 

man inte sluta. Vi går omkring som zombies i våra egna jävla världar. Ni ser ju själva, min pappa 

känner inte mig, och jag känner inte honom!  

Och min gamla bästis Sofie, jag kan inte fatta att hon fortfarande vill vara kompis med mig. Jag hatar 

mig själv för att jag behandlar henne som skit, men jag kan inte sluta. 

Och så mamma, jag ser att hon försöker, men om man inte orkar med sig själv, hur ska man orka med 

någon annan då? Jag tänker alltid att jag ska säga till henne att jag älskar henne och att jag behöver 

henne, men så kommer jag hem, och så är hon så jävla jobbig och tjatar om något oviktigt skit, och då 

bara går det inte. Att säga de där orden. Och så vet jag ju, att hon kommer alltid att finnas där, oavsett 

hur hemsk jag är. Och så mormor.. min fina mormor. Men jag pallar inte. 

Jag har fullt upp med att inte explodera, att orka upprätthålla min fasad, fan hela mitt liv just nu går ju 

ut på det! Jag klarar inte av en sak till utom just det! Så tänker jag att det ju blir bättre sen, men blir 

det?  

Jag tror att vi måste våga fråga varandra hur vi verkligen mår. Våga bestämma oss för att vara den där 

som orkar höra det riktiga svaret. För om vi inte vågar fråga och inte orkar höra svaren, varför ska vi 

då leva tillsammans? Jag tror att om vi ska orka så måste vi våga, våga dela med oss, och våga ta 

emot.  

Efter monologen börjar Hanna sjunga, resten av ensemblen står en bit ifrån och kommer fram mot 

Henne. 

9.3. Bilaga 3. Ungdomsmaterialet 

Jag känner mig utanför 

Alla ser mig som en snäll glad och duktig tjej, jag försöker vara en bra kompis och någon som alla kan 

vara med. På utsidan ler jag, men på insidan gråter jag varje dag. Jag har underbara vänner, men jag 

känner mig utanför hela tiden. 

Jag gör verkligen allt för att vara den snälla och glada personen ändå så uppskattar ingen det. Ingen 

tycker om mig speciellt mycket varken i skolan eller på handbollsträningarna. Ingen pratar med mig på 

träningarna eller vill vara med mig. I skolan har jag vänner och jag älskar dom. Men det känns 

fortfarande som om ingen riktigt bryr sig. 
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Jag har aldrig varit populär och ingen kille verkar veta att jag existerar. Jag ser mina lagkamrater och 

klasskompisar prata varje dag om olika killar dom träffat eller är med. 

Jag då? Vill ingen vara med mig? Jag försöker att passa in. Jag försöker vara trevlig och snäll. Jag 

orkar inte mer. Jag ger så mycket och får en smula tillbaks. Jag känner mig ensam och helt osynlig. 

Hjälp mig.  

Anonym 

[http://www.umo.se/Egna-berattelser/Ma-daligt/Jag-kanner-mig-utanfor/]  

Webbplats tillgänglig 2018-05-16. 

 

Jag har ett problem 

Det känns som jag inte blir älskad, det känns som jag inte får älska. Det känns som om allt är orätvist 

och jag blir sämre behandlad än min tvilling och jag blir ensam för att det är vissa i klassen som inte 

gillar mig för jag för ärlig. Alltså jag är rakt ut och säger alltid sanningen även fast att det kan såra 

någon. 

Det känns som om jag inte får någon hjälp och att jag är ensam för jag hittar ingen som är som mig. 

Fast som jag säger "Allt blir bättre med tiden". Hoppas att någon känner samma sak som jag och ni 

andra ha ett bra liv. 

[http://www.umo.se/Egna-berattelser/Ma-daligt/Jag-har-ett-problem/]  
Webbplats tillgänglig 2018-05-16. 
 

Jag är fucked up  

Hej du. 

Jag är fucked up. 

Jag är en 15-årig tjej från Stockholm som inte har den blekaste aning om vem hon... Är. 

Jag är känsloöverfylld kan man säga. Det är tusentals känslor och tankar som angriper mitt 

medvetande på en samma gång 24/7, jag lever aldrig i nuet. ALDRIG. 

Alla tankar och känslor nöjer sig inte med att ockupera min hjärna, utan tillsammans bildar de en rejäl 

jävla ångest med utgångspunkt i magen som strålar ut i benen och som strålar upp mot bröstet. 

Ångesten beter sig lite som en mobil som laddas, fast en oregelbunden laddning som beror på 

omgivningen. Vid sociala interaktioner höjs laddningen ofta till max snabbare än Usain Bolt springer 

100 meter (vilken jävla jämförelse HAHA), och allt eskalerar. 

Jag blir knäsvag. Jag får svårt att andas. Vid försök att tala måste jag anstränga mig mer än att stiga 

upp en måndags-skol-morgon. 

Ibland är allt lättare. Ibland känns mina problem så jävla oväsentliga och det känns patetiskt att ens 

kalla dem problem. Men jag har ändå konstant ruvande ångest i och med vetskapen om att nästa 

panikångestattack kommer komma. Du vet inte när, men du vet att den kommer. Det kan vara när du 
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är ensam, det kan vara i skolan, det kan vara i sällskap med din mamma eller kanske med din 

bästavän. 

Visst, jag vet att sociala interaktioner är en mer riskfylld situation än den som är hemma, men det är 

inte säkert att den kommer just då. Den kan komma hemma också. 

Ibland är jag världens självsäkraste människa som skulle kunna ha en riktigt bra avslappnad 

konversation med VEM SOM HELST, medan jag i andra stunder är så ångestfylld att jag bara vill 

somna in. 

Jag är rädd. Jag är rädd för allt. Allt är så jävla ångestladdat så att det inte är sant. 

Jag är fucked up. Riktigt jävla fucked up, och jag vet inte vad jag ska ta mig till. 

Jag hoppas ingen känner igen sig, jag skulle inte önska någon annan detta. 

Carpe fucking hela skiten 

[http://www.umo.se/Egna-berattelser/Ma-daligt/Jag-ar-fucked-up/] Webbplats tillgänglig 2018-05-16. 
 

 

Jag har tappat hoppet   

Vem jag är och vart jag kommer ifrån har ingen som helst betydelse. Jag har tappat livslusten, tappat 

glädjen och motivation till att göra de saker jag tyckte om. Livet känns helt meninglöst, tiden bara går 

förbi mig. 

Jag har ingen att vända mig till. Det funkar aldrig bra att prata med mina föräldrar med mina tankar 

och jag vill inte dra över min hemska världssyn på mina tillfälliga "vänner" eller min flickvän. Jag ser 

inget värd av mitt liv eller mina känslor. Det finns inget nyttigt av mina tankar eller mina reaktioner. 

Livet känns fängslande och det kväver mig. 

Jag ska ta studenten om 17 dagar och jag har sådan ångest för det här. Jag har klarat mina betyg men 

det är fortfarande ingen att skryta om. Jag vet inte vad jag vill göra efteråt och jag förstår inte hur folk 

trivs i det här samhället. Där det manipuleras och folk jobbar dagligen för att tjäna pengar. Utan 

pengar har vi inget. 

Att säga att kärleken är viktigare är en lögn, för den kommer inte att mata dig eller att ge dig ett tak 

över huvudet. Den är absolut inte helt onödig, men inte så viktig som pengar. Det värsta med att må 

såhär är att jag vet att det är mig det är fel på. Majoriteten trivs och har mål. Men jag trivs inte. 

Jag vill härifrån och tanken om att det finns hopp och saker som får mig att tänka till stör mig något 

enormt. Vart ska man hitta lycka när man tappat hoppet om samhället, sin familj och sig själv? 

Kille, 18 år 

[http://www.umo.se/Egna-berattelser/Ma-daligt/Jag-har-tappat-hoppet/] 

Webbplats tillgänglig 2018-05-16. 
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