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Sammanfattning 

 
Inledning: Syftet med föreliggande studie var att genom bloggar undersöka hur 

unga vuxna beskriver sin upplevelse av psykisk ohälsa och hur psykisk ohälsa 

påverkar synen på sig själva, hur de hanterar psykisk ohälsa och hur det påverkar 

deras beskrivning av vård och samtalsbehandling. Genom att studera bloggar kan 

bilden av psykisk ohälsa ur den unga vuxnas eget perspektiv såsom de själva 

beskriver det vidgas. 

 

Frågeställningar: De frågor som undersökts har varit hur den unge beskriver 

psykisk ohälsa och hur beskrivningen av de själva kopplas ihop med synen på sig 

själv, hur de hanterar psykisk ohälsa och hur det påverkar deras beskrivning av 

vård och samtalsbehandling. 

 

Metod: I denna studie har fyra bloggar kring ämnet psykisk ohälsa använts som 

empiriskt material och en analysmetod som bygger på det diskurspsykologiska 

angreppssättet med utgångspunkt i tolkningsrepertoarer. Dessa arbetades fram 

genom att först plocka ut teman ur materialet och ur dessa skapades fyra 

sammanhållande ramar, tolkningsrepertoarer som definierades som: 1) upplevd 

psykisk ohälsa - ångestdiskurs, 2) bemötande vid vårdinsatser - bemötandediskurs 

3) vårdinsatser med fokus på samtalsbehandling - tillitsdiskurs 4) samt 

identifikation med psykisk ohälsa - identifikationsdiskurs. 

 

Resultat: Materialet i studien har redovisats utifrån de fyra tolkningsrepertoarerna 

som definierades och visar att kvinnorna beskriver psykisk ohälsa framförallt i 

termer av ångest och då i somatisk form något som de beskriver påverkar dem 

både i synen på sig själva och deras syn på vård och samtalsbehandling.  

 

Diskussion: Kvinnorna i denna studie beskriver en skillnad mellan sin 

upplevelse av psykisk ohälsa framförallt benämnd i termer av ångest och hur 

ångest fungerar. Detta framkommer också i deras beskrivning av psykisk ohälsa 

och hur det påverkar synen på sig själva och sin omgivning i denna studie 

framförallt i relation till vård och omsorg. I beskrivningen av möten med vård och 

samtalsbehandling framkommer liknande problematik även efter som de beskriver  

långvarig kontakt med vård och behandling. Vidare forskning skulle genom t ex 

intervjuer med bloggskribenter kunna undersöka vad bloggen symboliserar för 

bloggskribenten och vad kvinnorna tänker att de vill förmedla genom bloggen. 

Vad är det de tänker att bloggen ersätter som de inte kan få i sin omgivning eller 

från vuxenvärlden? 

 

Nyckelord: unga vuxnas psykiska ohälsa, blogg om psykisk ohälsa, ångest, 

behandling, samtal med behandlare/psykolog/terapeut. 

 



 
 

 
 

 

 

Abstract 

Introduction:  The aim of the present study was to investigate how young adults 
themselves describe mental ill-health and how their description says something 
about how it affects the view of themselves, how they struggle with it and their 
description of healthcare and therapeutic treatment. By studying blogs, the image 
of mental ill-health from the young adult's own perspective as they themselves 
describe it can widen. 
 
Issues: The issues that have been investigated have been how the young person 
describes mental illness and how the description of themselves is linked to the 
view of themselves, their struggle with mental illness and their description of 
healthcare and therapeutic treatment. 
 
Method: In this study, 4 blogs on the topic of mental illness have been used as 
empirical material and an analytical method based on the discourse psychological 
approach based on Wetherell & Potters interpretation repertoires. The four 
interpretative repertoires were defined after categorizing the material in different 
themes that finally was gathered in four interpretive repertoires: 1) perceived 
mental ill-health - anxiety discourse, 2) treatment of care interventions - treatment 
discourse 3) intervention with focus on treatment of treatment - confidence 
discourse 4) and identification with mental illness - identification discourse. 
 
Results: The material in the study has been reported on the basis of the four 
interpretative repertoires that were defined and show that women describe mental 
ill-health mainly in terms of anxiety and then in somatic form something that they 
describe affects them both in their view of themselves and their view of the 
environment, especially in relation to themselves for healthcare and therapeutic 
treatment. 
 
Discussion: The women in this study describe a difference between their 
perception of mental ill-health, mainly referred to in terms of anxiety and how 
anxiety works. This also appears in their description of mental illness and how it 
affects the view of themselves and their surroundings in this study, especially in 
relation to health and care. In the description of meetings with healthcare and 
treatment, similar problems arise even after they describe long-term contact with 
healthcare and treatment. Further research could, for example through interviews 
with blog writers, be able to investigate what the blog symbolizes for the blog 
writer and what the women think they want to convey through the blog. What is 
it that they think the blog replaces as they cannot get in their surroundings or 
from the adults? 
 
Keywords: young adult mental illness, blog about mental health, young adults talk 
about their problems, therapeutic treatment  
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1 Inledning 

Rapporter visar att den psykiska ohälsan hos barn och unga vuxna ökat de senaste 

10 åren, det gäller både Sverige liksom andra industrialiserade länder 

(Folkhälsomyndigheten, 2016, Socialstyrelsen, 2012, Socialstyrelsen, 2017). 

Psykisk ohälsa kan enligt Folkhälsomyndigheten ses som; ”en samlad beteckning för 

både mindre allvarlig problem som oro och nedstämdhet och mer allvarliga symtom som uppfyller 

kriterierna för psykiatrisk diagnos” (Folkhälsomyndigheten, 2016, sid 17). De 

diagnoser som framförallt bidrar till ökningen av den psykiska ohälsan är enligt 

rapporterna depressioner och olika ångestsyndrom (Folkhälsomyndigheten, 2016). 

Intresset för ungas välmående har diskuterats och undersökts bl. a hur unga själva, 

med egna ord pratar kring sina problem och hur de upplever sitt mående 

(Jacobsson, Tysklind & Werbart, 2011). Bloggen som material är ett sätt att titta 

på hur unga vuxna själva beskriver psykisk ohälsa. Det är ett relativt obeforskat 

område men bloggen som empiriskt material existerar (Marcus, Westra, Eastwood 

& Barnes, 2012, Heliferty, 2009). Genom bloggen har de unga hittat ett eget sätt 

att fritt få sätta ord på sin upplevelse av psykisk ohälsa, bloggen blir ett sätt för en 

utsatt grupp att fritt få göra sin röst hörd (Palmgren, 2014). Den unge får en 

möjlighet att återge en personlig upplevelse samtidigt som det personliga kan läsas 

och tolkas av alla på sitt eget sätt (Palmgren, 2014). Bloggar om psykisk ohälsa 

som empiriskt material skulle kunna ge sjukvårdspersonal och professionella viktig 

kunskap om hur unga vuxna själva beskriver sin personliga upplevelse av hur det 

är att leva med psykisk ohälsa och deras tankar om hur det påverkar de som 

individer men också i sin upplevelse av vård och behandling. 

 

2. Bakgrund 

2.1 Teori  

Erik H Erikson (1985) anser att människans existens i varje ögonblick beror på tre 

organisationsprocesser som han beskriver som soma (biologisk), psyke och etos 

(gemenskap). Samspelet mellan dessa avgör hur vi utvecklas som individer 

(Erikson, 1985). Erikson visar genom sina utvecklingsstadier hur individen 

utvecklas i en viss följd där tiden under tonåren handlar om 

separation/individuation och där individen under denna period förkastar vissa 

grundläggande identitetsmönster (Eriksson, 1985). Under denna period uppstår en 

normal identitetsförvirring som behövs för att individen ska kunna utveckla en 

egen identitet (Eriksson, 1985). Sker detta så utvecklar den unge förmågan att 

kunna lita på sig själv liksom känslan av att räknas som pålitlig och skapar då en 

trofasthet inför världen (Eriksson, 1985). Motsatsen blir om upplevelsen handlar 

om ett avvisande från omgivningen då den unge istället riskerar att regrediera till 

konflikter som varit förknippade med de tidigaste upplevelserna av ”jag”-känsla 

som hänger ihop med känslor av grundtillit eller misstro (Eriksson, 1985). Hur 

utvecklingen ser ut under de olika stadierna liksom om samspelet mellan de tre 

organisationsprocesserna sviktar kan ge upphov till somatiskt spänning, 

existentiell ångest eller social panik (Eriksson, 1985). Melanie Klein utvecklade 

iden om att ångest finns med individen redan vid födseln vilket gör att jaget redan 
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från början kan identifiera situationer som kan ge upphov till ångest och att den 

har sitt ursprung i rädslan för att förintas (Klein, 1988). Ångest handlar om 

individens sätt att reagera om individen inte får sina behov tillgodosedda (Klein, 

1988). Individen utvecklar då olika typer av primitiva försvar för att skydda sig 

själv mot denna ångest (Klein, 1988). Klein skiljer mellan två huvudformer av 

ångest, förföljelseångest och depressiv ångest varav den första handlar om det lilla 

barnets förintelseångest som kopplas till Kleins schizo-paranoida position (Klein, 

1988). Den depressiva ångesten handlar om gottgörelse, skuld och lusten att 

gottgöra skadan och utvecklas senare hos det lilla barnet och påverkar även de 

försvar individen använder sig av för att hantera ångest (Klein, 1988). Klein (1988) 

benämnde dessa som positioner och menade att vi rör oss mellan dem beroende 

på vad vi möter i livet. Hon menar samtidigt att individens utveckling från den 

schizo-paranoida positionen till den depressiva positionen är av stor betydelse för 

individens förmåga att möta och hantera ångest (Klein, 1988). För att individen 

ska kunna skydda sig själv mot denna ångest behöver individen utveckla olika 

typer av försvar för att skydda sig själv (Lemma, 2016, sid 196). Ångest ses som en 

oundviklig del av livet och vi som individer utvecklar i samspelet med våra tidiga 

vårdgivare t ex föräldrar förmågan att hantera ångest och andra starka känslor 

(Lemma, 2016, sid 196). Försvaren använder vi för att skydda oss från 

intrapsykiska konflikter, vi har kanske en obehaglig tanke och för att skydda oss 

mot den använder vi oss av någon typ av försvar som fungerar för individen 

(Lemma, 2016, sid 205-26). Det blir då viktigt för individen hur försvaren ser ut 

och hur de påverkar individen (Lemma, 2016, sid 208). Bateman & Fonagy (2016) 

skriver att för att förstå komplexiteten i både våra egna men också andras känslor 

och beteenden behöver individen utveckla förmågan att både kunna ses sig själv 

utifrån och förstå andra inifrån. De erfarenheter och känslor som finns med oss 

från individens livshistoria kopplas ihop med de tankar och känslor som individen 

upplever i pågående situationer här och nu (Bateman & Fonagy, 2016). Ser 

individen på sig själv som en självständig individ som har kontakt med sina 

känslor och upplever en meningsfullhet i tillvaron ökar känslan av tillit och 

upplevelsen av att individen har förmågan att självständigt kunna navigera i en 

komplex social omgivning (Bateman & Fonagy 2016). Återgår vi till Erikson 

(1985) så anser han att om det under tonåren utvecklas en känsla av trofasthet så 

växer förmågan att kunna lita på sig själv och tillit till en ömsesidig intimitet som 

gör det möjligt att dela den med andra individer. Uppstår istället brist så leder det 

till känslan av isolering och att den unge hamnar i ett avståndstagande som kan 

leda till avvisande istället för känslor av kärlek och intimitet (Erikson, 1985).  

 

2.2 Forskning  

Vid användandet av databaser och sökmotorer som PubMed, PEP – 
Psychoanalytic Electronic Publishing och Wiley Online Library så får man ett 
stort antal träffar på sökord som young adults talk about their problems men vid 
genomgång av träffarna är det endast ett fåtal som stämmer in på samtliga sökord 
och ur ett psykologiskt perspektiv. Det är bara en som stämmer in på hela 
sökordet. Söker man i PubMed på svenska sökord som unga vuxnas psykiska ohälsa 
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får man ett fåtal träffar detsamma gäller sökmotoren DIVA. Sökord som blogg 
om psykisk ohälsa, young adults psychotherapy, forskning bloggar generar också 
ett begränsat antal studier. Ungas bloggar om psykisk ohälsa och hur bloggar 
används som en form att beskriva psykisk ohälsa är fortfarande ett relativt 
obeforskat område. Jacobsson, Tysklind & Werbart presenterade 2011 en studie 
där unga själva med egna ord pratar om sina problem och hur de upplever sitt 
mående. Studien visar att unga har andra sätt att beskriva psykisk ohälsa på och 
hittar nya sätt för att göra sina röster hörda (Jacobsson, Tysklind & Werbart, 
2011). Studien visade också att unga brottades med problem som hur de skulle 
leva sitt liv, problem i nära relationer och en känsla av tillhörighet (Jacobsson, 
Tysklind & Werbart, 2011). Fombonnes (1998) studie påvisar att den psykiska 
ohälsan bland unga ökar, han tar upp ökade problem med bl a depression och 
ätstörningar. Studien tar upp att insatser behöver anpassas efter unga och för detta 
behöver man titta på vad som är verksamt vid behandling för att bäst kunna 
fördela samhällets resurser (Fombonne, 1998). I nyligen gjord studie studerades 
vad som var viktigt för att en terapeutisk behandling skulle anses som gynnsam 
eller inte (von Below, 2017). I studien tas svårigheter i terapeutisk behandling upp 
och vad som inte varit verksamt i det terapeutiska arbetet med unga vuxna. Några 
av de svårigheter som von Below (2017) tar upp är att vissa patienter tyckte att det 
var svårt att berätta om sig själva eller att det var svårt att bryta handlingsmönster. 
En viktig faktor för att terapin ska uppfattas som gynnsam handlar om att 
terapeuten uppmärksammar kritik i terapin liksom hur patienten uppfattar 
relationen till terapeuten, det kan i högre grad gälla unga vuxna än andra (von 
Below, 2017). De patienter som i studien beskrev terapin som gynnsam hade ökat 
känslan av trygghet och förmågan att skapa sitt eget liv liksom en ökad 
självkännedom (von Below, 2017). Bloggar har blivit ett sätt för unga att själva 
beskriva sin psykiska ohälsa och bloggen som empiriskt material existerar 
(Marcus, Westra, Eastwood & Barnes, 2012, Heliferty, 2009). Internet har blivit 
ett sätt att hitta information om hälsa generellt men också om psykisk ohälsa, 
internet är också ett utrymme där människor kan dela sin historia och hitta 
samhörighet med andra (Westra, Eastwood & Barnes, 2012). Det empiriska 
material som bloggen ger är ett sätt att öka kunskapen om hur unga beskriver 
psykisk ohälsa och hur det påverkar dem. Bloggen blir ett sätt för unga vuxna att 
utanför den kliniska kontexten själva med egna ord beskriva sitt mående 
(Palmgren, 2014). I avhandlingen tas frågan kring om det verkligen var flickorna 
som skrev blogginläggen upp, Palmgren skriver att dessa frågor minskades under 
arbetets gång och att bland de blogginlägg som undersökts förekom i stort sett 
aldrig att bloggskribenten ifrågasattes av bloggläsarna angående deras identitet 
(Palmgren, 2014). Palmgren (2014) tolkade detta som att bloggskribenten håller 
sig inom ramarna för förväntningarna på denna. Trots att det finns ett stort antal 
bloggar där unga vuxna beskriver psykisk ohälsa så finns det endast ett fåtal 
studier som undersöker hur dessa bloggar skulle kunna öka kunskapen om unga 
vuxnas erfarenhet av att leva med psykisk ohälsa (Westra, Eastwood & Barnes, 
2012). 

3 Syfte och frågeställningar 
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Syftet med föreliggande studie var att genom bloggar undersöka hur unga vuxna 

beskriver sin upplevelse av psykisk ohälsa och hur psykisk ohälsa påverkar synen 

på sig själva, hur de hanterar psykisk ohälsa och hur det påverkar deras 

beskrivning av vård och samtalsbehandling. 

 

De frågeställningar som undersökts är: 

Hur beskriver unga kvinnor sin upplevelse av psykiska ohälsa?  

Hur kopplas kvinnornas beskrivning av psykisk ohälsa ihop med deras 

beskrivning av synen på sig själva, hur de hanterar psykisk ohälsa och hur det 

påverkar deras beskrivning av vård och samtalsbehandling?  

 

4 Metod 

Uppsatsens analysmetod bygger på Margaret Wetherell och Jonathan Potters 

diskurspsykologiska angreppssätt (Winther Jørgensen & Phillips, 2000). Skälet till 

att välja denna metodologiska inriktning var att bloggen genom sin uttrycksform 

betonar det personliga och ger en personlig beskrivning av den verklighet 

individen befinner sig i och både agerar och interagerar i. Bloggskribenten 

beskriver i sin blogg det som skribenten uppfattar som det socialt förankrade i sitt 

sätt att tänka, känna och handla. Enligt diskurspsykologin konstruerar språket 

både upplevelser och hur människor beskriver verkligheten (Winther Jørgensen & 

Phillips, 2000). Hur människor beskriver sin verklighet visar något om hur 

individen uppfattar en situation och drar slutsatser av den erfarenheten och 

tillsammans skapar det en social verklighet som individen agerar och interagerar i 

(Winther Jørgensen & Phillips, 2000). Centralt i Potter & Wetherells modell är att 

de ser diskurser som ”tolkningsrepertoarer” som handlar om hur individen 

kommunicerar och konstruerar både jaget men också den andre som individen 

förhåller sig till liksom hur individen ser på sin omgivning (Wetherell & Potter, 

1992:90 refererad till i Winther Jørgensen & Phillips, 2000). Tolkningsrepertoaren 

blir en uppsättning begrepp, i denna studie är ångest ett sådant begrepp och hur 

ångest i kontexten, i det här fallet bloggar kan beskrivas på liknande sätt eller skilja 

sig åt. Tolkningsrepertoaren blir samtidigt sammanhållande för den verklighet 

som beskrivs av bloggskribenten. Det diskurspsykologiska angreppssättet innebär 

att man fokuserar på hur texten är skriven mer än på individen bakom texten 

något som togs med vid valet av metod, det empiriska materialet är taget ur 

”naturligt förekommande material” i form av bloggar och det är bloggtexten som 

bildar grunden för de resultat som arbetats fram. Bloggen är också skriven på ett 

speciellt sätt i form av en dagbok som samtidigt är privat men som också kan läsas 

av alla (Palmgren, 2014). 

 

4.1 Undersökningsdeltagare 

Studiens undersökningsdeltagare består av fyra sk bloggskribenter. Själva 

urvalsprocessen skedde genom att googla på bloggportalen Blogg.se och där gå 

igenom de bloggar som kom upp för att se om de passade in under definierade 
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urvalskriterier. Urvalskriterierna arbetades fram under inläsandet av bloggar och 

snävades ned till de nedan nämnda inklusions- och exklusionskriterierna detta för 

att bloggarna som valdes ut skulle innehålla beskrivningar av erfarenheter som 

hängde ihop. Vid inläsandet av bloggar framgick att behandling i form av samtal 

var något som kopplades till bloggarnas beskrivning av psykisk ohälsa då de 

beskrev det som ett sätt för dem att försöka minska sin psykiska ohälsa. Därför 

togs detta med som ett urvalskriterie. Inklusionskriterier var att samtliga bloggar 

skulle handla om psykisk ohälsa, samtliga skulle vara kvinnor i 18-25-årsåldern 

som lever som de beskriver med någon form av psykiatrisk diagnos.Samtliga 

kvinnor skulle ha fått någon form av behandling i form av samtal. 

Exklusionskriterier var om bloggskribenten hade en somatiskt  sjukdom, inte låg 

inom åldersspannet, eller inte skrev om psykisk ohälsa. Urvalet skedde också 

genom att goggla på kvinnor som bloggar om psykisk ohälsa och där hitta länkar 

som hänvisar till unga kvinnor som bloggar om psykisk ohälsa utifrån samma 

urvalskriterier.Ca 50 hänvisningar till bloggar gicks igenom utifrån 

urvalskriterierna och av dessa blev fyra kvar som uppfyllde samtliga kriterier. 

Bloggarna är helt öppna att läsa på Internet.  

 

4.2 Datainsamlingsmetoder 

Insamling av data skedde genom att läsa de fyra bloggar som blev kvar efter 
urvalet och dessa fyra bloggar genererade ca 400 webbsidor. Webbsidorna lästes 
noggrant igenom med fokus på de delar som innehöll teman avseende 
bloggskribentens beskrivning av psykisk ohälsa, behandling, ångest, 
självskadebeteende, anorexi, vara inlagd, behandlingshem, medicinering, 
ångestsyndrom, samtal med behandlare/psykolog/terapeut. Vid inläsandet 
kopplades dessa beskrivningar av kvinnorna till den omgivning de befann sig och 
hur deras beskrivningar också blev en beskrivning av hur de såg på sin omgivning 
framförallt i relation till vård och samtalsbehandling. Dessa delar med teman 
klipptes ut och lades i ett gemensamt dokument i Word under respektive 
bloggskribent i den ordning som de publicerats på bloggen dvs. i datumordning 
med det senaste blogginlägget först. Det generade ca150 sidor text som bestod av 
fyra delar där varje del utgjordes av de delar av bloggen som handlade om psykisk 
ohälsa. Varje bloggskribents del utgjorde ca 35-40 sidor. Detta dokument låg 
sedan som grund för de resultat som tagits fram i studien. Tidsgräns för bloggarna 
sattes i januari 2018 då den sista delen av materialet togs ut för analys dvs. det 
senaste som då publicerats på bloggen som handlade om psykisk ohälsa. Därefter 
har inget material tagits med från bloggarna. Det empiriska materialet utgörs 
enbart av bloggar och därför har inga förtydliganden eller komplettering av 
materialet i form av frågor avseende innehållet i bloggen till bloggskribenten 
genomförts. Bloggarna visar att två av bloggarna startade 2013 och två 2015. Det 
varierar mellan hur ofta bloggskribenterna skriver, vissa varje dag medan andra 
lägger upp varje vecka, eller ett par gånger i månaden. Texternas längd varierar 
och samtliga bloggskribenter lägger upp bilder på sig själva liksom ger en kort 
beskrivning om sig själva som bloggskribent. Samtliga skriver att de bloggar öppet 
om sin psykiska ohälsa. 
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4.3 Bearbetningsmetoder  

Vid bearbetning av bloggarna har diskurspsykologi använts och diskursen som 
tolkningsrepertoar handlar om hur individen kommunicerar och konstruerar både 
jaget men också hur individen ser på sin omgivning (Winther Jørgensen & 
Phillips, 2000). I denna studie har bloggen där kvinnor beskriver psykisk ohälsa 
använts som ett utsnitt ur verkligheten där sättet att skriva i form av bloggar 
påverkar hur och på vilket sätt kvinnorna skriver om psykisk ohälsa. Fokus har 
också varit på hur diskurser bildas i relation mellan det som beskrivs och hur 
diskursen skapas i sociala situationer (Winther Jørgensen & Phillips, 2000). 
Bloggen som uttrycksform påverkas av typen av blogg och av vad som kvinnorna 
väljer att ta upp. För att undersöka hur kvinnorna i bloggarna beskriver psykisk 
ohälsa behöver man i studien förstå hur de skriver om psykisk ohälsa och 
tolkningsrepertoarerna som arbetades fram blev den ram som sattes för att 
synliggöra det som kvinnorna beskrev som psykisk ohälsa. 
Tolkningsrepertoarerna öppnade upp för förståelse kring hur individen orienterar 
sig och förhåller sig till psykisk ohälsa och deras beskrivning av hur det påverkar 
både individen men också sin omgivning framförallt i förhållande till vård och 
samtalsbehandling. Tolkningsrepertoaren blir en form av lins som undersökaren 
lägger över verkligheten för att skapa en ram runt undersökningen.( Winther 
Jørgensen & Phillips, 2000). Analysen sker stegvis: 

Steg 1 – Det insamlade materialet på 150 sidor lästes noggrant igenom där olika 
teman växte fram utifrån ord som behandling, ångest, självskadebeteende, anorexi, 
vara inlagd, behandlingshem, medicinering, ångestsyndrom, samtal med 
behandlare/psykolog/terapeut utifrån fenomenet psykisk ohälsa. Bloggarna kan 
även innehålla andra delar som beskriver bloggskribentens vardag exempelvis 
genom att visa inköp av kläder, maträtter bloggskribenten tillagat, resor etc. dessa 
delar tas inte upp i denna studie. De teman som växte fram markerades i 
materialet. 
 

Steg 2 - Utifrån dessa teman som togs fram under steg 1 definierades utifrån 

bloggarna fyra övergripande tolkningsrepertoarer. Dessa repertoarer arbetades 

fram genom att läsa bloggtexterna flera gånger vilket gjorde att de teman som 

tidigare växt fram fick en mer sammanhängande betydelse. Analysen handlade om 

hur de olika teman som tagits fram beskrevs i texterna i form av hur de 

formulerade sig för att få en förståelse av hur de unga kvinnorna beskrev t ex 

ångest som den egna upplevelsen i förhållande till den situation de befann sig 

framförallt i förhållande till vård och samtalsbehandling men också hur de beskrev 

synen på sig själva. De tolkningsrepertoarer som successivt arbetades fram var: 

1)Berättelser om psykisk ohälsa, 2) Berättelser om bemötandets betydelse, 3) 

Berättelser om betydelsen av tillit vid samtalsbehandling, 4) Berättelser om 

identifikation med psykisk ohälsa. Tolkningsrepertoarerna utformades för att 

ytterligare strukturera bloggtexten i fyra övergripande delar med liknande innehåll. 

Tolkningsrepertoarerna fylldes sedan på från varje blogg beroende på hur mycket 

det fanns av varje repertoar i varje blogg.  
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4.4 Genomförande 

Processen att läsa igenom och välja ut bloggarna inleddes under hösten 2017 när 

insamlingen av materialet påbörjades. Under januari 2018 hade antalet bloggar 

skurits ned till fyra stycken och då påbörjades arbetet med att strukturera och göra 

materialet bearbetningsbart. Efter januari 2018 togs inget mer material ut från 

bloggarna som fyllts på successivt eftersom bloggarna fortsätter att skriva på sina 

bloggar. Inga tekniska hjälpmedel användes förutom användandet av Word och 

dator.  

 

5 Forskningsetiska frågeställningar 

”Lag om etikprövning av forskning som avser människor” (2003:460) 

www.lagen.nu är en lag som framförallt handlar om forskning på annan nivå än 

grundnivå. Den här uppsatsen utförs på grundnivå och samtliga data som 

inhämtas finns redan publicerat offentligt på Internet. Godkännande för att 

använda materialet är därför inte nödvändigt men kontakt med bloggskribenterna 

har gjorts. Inför studien skickades mejl till samtliga bloggskribenter med en 

förfrågan om medgivande för användandet av bloggen som empiriskt material. I 

tre av fallen har medgivande att använda materialet i bloggen medgivits. Den 

fjärde bloggskribenten responderade inte på försök till mejlkontakt men då 

materialet är offentligt och ingen text om upphovskydd eller liknande finns på 

hemsidan liksom att skribenterna anonymiseras och att materialet stämde väl 

överens med de andra tre bloggarna togs materialet med i studien. Mejl som 

skickades för medgivande finns med som bilaga 1. Det krävs ingen inloggning 

eller annan skyddad åtkomst för att kunna läsa bloggarna. Materialet är offentligt 

och på bloggarnas hemsida fanns vid uttagandet av material (januari 2018) ingen 

text om upphovsskydd eller liknande. Samtliga har även erbjudits att ta del av 

studien om de så önskar. Två av bloggskribenterna har meddelat att de vill ta del 

av studien efter dess färdigställande. I den här studien handlar det framförallt om 

att deskriptivt återge det bloggarna själva redan beskriver för att visa hur de unga 

själva beskriver sin upplevelse av psykisk ohälsa. I studien har bloggerskorna 

anonymiserats.  

 

6 Resultat 

Vid analys av materialet definierades fyra tolkningsrepertoarer enligt Potter & 
Wetherells modell (Wetherell & Potter, 1992:90 refererad till i Winther Jørgensen 
& Phillips, 2000). I resultatet har även kvinnorna benämnts med beteckningar 
som V, X, Y och Z. Resultatet presenteras med en kort sammanfattning direkt 
under respektive diskurs, ångestdiskurs etc. följt av uppdelning av resultaten, 
beskrivning av ångest etc. där citaten presenteras. 
 
 

Tolkningsrepertoar/ diskurs Resultat 

http://www.lagen.nu/
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Berättelser om psykisk ohälsa – 
ångestdiskurs 

Beskrivning av ångest, känsla av att vara 
oälskad, hopplös och misslyckad, 
isolering som reaktion i förhållande till 
omgivning 

Berättelser om bemötandets betydelse – 
bemötandediskurs 

Önskan om ömsesidighet i vården, 
avvisande som reaktion i möte med 
vården 

Berättelser om betydelsen av tillit vid 
samtalsbehandling -  
tillitsdiskurs 

Känslan av förtroende och tillit viktig 

Berättelser om identifikation med 
psykisk ohälsa -  
identifikationsdiskurs 

Reaktioner som isolering och 
avståndstagande 

 

6.1 Psykisk ohälsa hos unga - ångestdiskurs  

Här definieras psykisk ohälsa framförallt i termer av ångest och då i form av något 

som drabbar kvinnorna som individer både kroppsligen, psykiskt och i det 

ömsesidiga beroendet av andra människor. Ångesten såsom den beskrivs av de 

unga kvinnorna är en somatisk reaktion i kroppen, något som ligger utanför 

individen, som alltid kommer att finnas och som de översköljs av.  

6.1.1 Ångest som somatiskt beskrivna upplevelser 

Kvinnorna beskriver ångesten somatiskt som att  den inte är en del av den man är 

utan mer som ett virus man drabbas av och som kan dyka upp närsomhelst. 

Kvinnorna beskriver hur svårt det är att förstå hur de lyckas ta sig igenom och 

komma ur ångestens grepp. Ångesten är en fet äcklig klump som sprider sig, en 

somatisk beskrivning av ett fenomen som uppstår i kroppen och som behöver 

avlägsnas. Det finns i deras beskrivning en avsaknad av reflektion kring hur ångest 

uppstår eller varför man som människa känner ångest. En av kvinnorna skriver 

”Ångesten som förr satt i min mage som en fet äcklig klump satt nu istället i hela min kropp, i 
varenda por, hårstrå från topp till tå. Det räcker inte med att skriva att jag mådde skit, 
fruktansvärt eller vad som. Jag skulle snarare säga att jag, V, inte fanns denna vecka. (V) 

Ångesten beskrivs som att den inte är en del av kvinnorna själva, de normala 

funktionerna som individ försvinner och istället tar ångesten över. En av 

kvinnorna beskriver känslan såhär: 

 
“När min ångest är stark, alltså riktigt jävla stark, då är det som att jag, Y, stänger av, 

ångesten tar över och det är ångesten som pratar och reagerar på saker, inte JAG, vilket är 

läskigt, JAG har fortfarande inte makten över min kropp egentligen, så fort ångesten är för 

stark så tar den över mig” (Y) 

 

6.1.2 Känsla av att vara oälskad, hopplös och misslyckad som psykisk 

reaktion 
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Här beskriver kvinnorna hur svårt det är att ha “ont i själen”, hur det inte syns 

utanpå, att det inte är som en fysisk sjukdom utan något som många inte förstår 

vad det är för något men som är en kraftfull inre upplevelse. Kvinnorna beskriver 

svårigheter för dem då känslan av att må dåligt blir fysisk men inte uppfattas så av 

omgivningen. Kvinnorna beskriver hur de istället får känslan av att omgivningen 

inte förstår, vilket gör det ännu svårare att känna att de som individer blir 

accepterade, en förutsättning för att kunna känna tillit till sin omgivning. 

Kvinnorna beskriver ett lidande som känns inom dem men som de inte kan få 

förståelse för i omgivningen. I kvinnornas beskrivning finns en avsaknad av att 

kunna lita på sig själv och känna tillit till omvärlden. De uttrycker istället känslor 

med ord som att vara oälskad, hopplös och misslyckad. 

“Men det finns även dem som har väldigt dålig kunskap kring det. Just det där med att ha ont i själen är 
något som är väldigt jobbigt, för det är inte lika accepterat som det är om man skulle få en fysisk 
sjukdom. Dessutom syns det inte alltid utanpå när man har ont i själen. Man kan se hur glad ut som 
helst på utsidan, medan man går sönder totalt på insidan. Att ha ont i själen är den smärtan som 
kommer när livet känns tungt och svårt. Det kan även komma om man varit med om något hemskt som 
exempelvis ett trauma eller när någon dör. Man kan känna sig oälskad, hopplös, misslyckad,”(Z) 

6.1.3 Isolering som reaktion i förhållande till omgivning.  

Här beskriver kvinnorna hur de får svårigheter att förhålla sig till sin omgivning 

när de upplever känslor kring att må dåligt eller känna ångest. De beskriver hur 

det skapar ett undvikande beteende och upplevelsen av att omgivningen inte kan 

acceptera det beteende som uppstår när ångesten blir för stark. Klarar man inte att 

dölja ångesten tillräckligt för att passa in så blir en reaktion hos kvinnorna att 

undvika sociala sammanhang. De beskriver i bloggen hur de istället drar sig undan 

och isolerar sig och avstår från det som en av kvinnorna beskriver som det friska.  

De hamnar i ett tillstånd av social panik och omgivningen uppfattas som hotfull 

där man måste dölja sig själv istället för något man kan känna sig trygg i och 

känna tillit till. En kvinna skriver: 

 

“Man mår ju fortfarande så dåligt och helt plötsligt handlar allt om att man måste dölja hur 

man mår, man måste skratta hela tiden för att trycka bort ångesten, för i dagens samhälle kan 

man inte säga rakt ut att man mår dåligt för att man äter eller försöker, tyvärr. Men det ska 

man kunna, men för många kan man inte det och det är jobbigt…Tillslut blir det bättre men 

ibland känns det som man vill avbryta allt som har med det friska att göra, för det är lättare 

när andra ser att man inte mår bra än att behöva dölja allt” (X) 

Ångesten beskrivs i termer av oönskad eller ovälkommen kamratskap eller 
vänskap. Ångesten blir något som de behöver kunna lära sig att förhålla sig till, 
den kommer inte att försvinna utan finnas kvar men i olika form och omfattning. 
Den kommer att drabba olika hårt. Ångesten beskrivs i bloggarna av kvinnorna 
igen som något utanför, en oönskad vän, ett virus och hur det påverkar individen 
och omgivningen. Ångest beskrivs som något man behöver lära känna och att den 
ger upphov till konflikter och obehag. En av kvinnorna skriver i bloggen: 



 
 

10(21) 
 

 

”Jag är ännu inte bästa polare med min ångest och kan därför inte riktigt skratta åt den, som man kan 
åt den där bästa väninnan. Jag och min ångest bekantar oss fortfarande, lär känna varandra. Min ångest 
är inte längre min värsta ovän men vi hamnar i lite bråk ibland.” (Y) 

6.2 Berättelser om bemötandets betydelse  - bemötandediskurs 

Som en del i kvinnornas beskrivning med att leva med psykisk ohälsa så beskrivs 

de möten de beskriver med vården. Bemötandets betydelse lyfts i kvinnornas 

beskrivning fram. Kvinnornas beskrivningar handlar om oförstående över varför 

de inte får hjälp när de söker hjälp akut eller i öppenvård. Kvinnorna har i sina 

bloggar beskrivit hur kontakten med vården varit hjälpsamt men också hur mötet 

upplevts som bristfälligt. Det ger i bloggarna uttryck för en undran över vart de 

som lider av psykisk ohälsa ska ta vägen och få hjälp. 

 

6.2.1 Önskan om ömsesidighet i mötet med vården 
En kvinna skriver i sin blogg om en situation där hon beskriver samspelet mellan det 
bemötande hon får och hennes egen reaktion. Hon beskriver i bloggen vikten av att bli 
behandlad med ansvar och respekt och hur hon som patient då bemöter sin omgivning 
ansvarsfullt till skillnad från när upplevelsen mer handlat om att bli objektifierad och 
bemötandet upplevs som om individen inte har egna känslor och tankar. Kvinnorna i 
studien beskriver en medvetenhet kring sig själv och sin omgivning och hur den kan 
fungera olika beroende på bemötandet. En kvinna skriver: 

“Att ha ett eget ansvar innebär att man inte skadar andra människor med flit, får man något 

ger man lika mycket tillbaka. Bemöts man som ett motsträvigt sajko, ja då agerar man nästan 

alltid som et motsträvigt sajko. Men bemöts man istället som någon som lever, en ungdom med 

egna känslor och tankar ja då kommer man också att handla på det viset.” (X) 

 

6.2.2 Avvisande som reaktion i möte med vården 
I sitt möte med vården skriver kvinnorna i sina bloggar hur de känt förvirring av var de 
ska passa in och hur de i tillstånd av svårigheter inte vet vart de ska vända sig. Det krävs 
stor möda för att kunna förklara och ta till sig vård. En av kvinnorna beskriver undrande 
vart hon och de som mår som hon ska ta vägen, finns det någon plats för de i samhället.  

”Så var ska vi ta vägen? Vi som är där mitt emellan? Vi som inte är så sjuka så att psykiatrin kan ta 
hand om oss men tillräckligt sjuka för att behöva akut hjälp och inte kan vänta de där månaderna, vi 
som kanske måste träffa någon inom ett par dagar, eller idag. Vart ska vi ta vägen?” (Y) 

Bemötande beskrivs av samtliga kvinnor i bloggen som viktigt. De beskriver hur de i sin 
oro och upprördhet då de mådde psykiskt dåligt blev bemötta med som de i sina bloggar 
beskriver det med ett avvisande. En av kvinnorna beskriver i sin blogg hur hon inte blivit 
lyssnad till av personalen inom psykiatrin och att det tagit lång tid tills de kunnat se vem 
hon är bakom sin diagnos. Hon har haft kontakt under tre års tid men skriver i bloggen att 
hon under den tiden inte blivit lyssnad till utan fått klara sig helt själv. Hon skriver i 
bloggen en önskan att vårdpersonalen sett bortom diagnosen och istället sett vad det var 
som låg bakom den, något hon försökt uttrycka men inte fått gehör för: 
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“…jag har vart patient inom psykiatrin i tre år men de är inte förens nu de har 

kunnat se förbi anorexin, de är inte förens nu dem förstått att de är något mer som ligger bakom 

den, något som JAG alltid försökt säga... men nej, varför ska man lyssna på patienten? Nej de 

låter ju som en jättekorkad ide.” (Y) 

Behandlingen som kvinnorna själva skriver att de fått ses i kvinnornas beskrivning också 
som livsavgörande när de tvingats in i ett sammanhang som de fått lära sig att förhålla sig 
till samtidigt som utformningen av vården anpassats efter deras behov. 

“Hade jag inte blivit omhändertagen, fått flytta in på behandlingshem, haft möjligheten att gå i 

intensiva öppenvårdsbehandlingar anpassade efter mina behov - då hade jag också legat där 

kremerad under ett tjockt lager jord utan en studentmössa, eller ens grundskoleexamen, bredvid 

mig i kistan.” (X) 

Bloggskribenterna skriver i sina bloggar att de få hjälp under tiden de varit inlagda och 
deras tid på slutenvård eller behandlingshem som nödvändig. De skriver om svårigheten 
med att vara inlagd och sorgen över att de då ställs utanför sin närmiljö, sin familj, sina 
vänner och världen utanför. De skriver om  hur tiden de varit inlagda har blivit en hjälp 
för att de sedan ska orka och kunna fortsätta kämpa med sin psykiska ohälsa när de är 
hemma. Alla fyra bloggskribenter skriver om vikten av att bli bemött på ett bra sätt när de 
sökt hjälp inom sluten och öppen vård och hur viktigt det varit. De skriver i sina bloggar 
vilken skillnad det gör i deras upplevelse när de uppsökt vård i tillstånd som varit svåra 
och kaotiska för dem. Ingen av kvinnorna skriver i sin blogg uttryckligen vilken typ av 
hjälp de behöver utan snarare hur de sökt hjälp när det varit akut och hur det mötet med 
vården varit. 

6.3  Samtalsbehandling - tillitsdiskurs 

Kvinnorna beskriver vad som är viktigt för att behandling av sin psykiska ohälsa 

ska ses som gynnsam. De skriver att vägen till tillfrisknande genom behandling 

aldrig varit enkel utan kantas av svårigheter och bakslag. Det är en mödosam väg 

som både kan kännas hoppfull men också hopplös. De beskriver tillit som viktig i 

mötet med behandlare. Kvinnorna skriver om behandling som en del av deras 

psykiska ohälsa där de ska få hjälp för att minska framförallt sitt psykiska lidande 

och den ångest de skriver att de drabbas av. 

 

6.3.1 Känsla av förtroende och tillit viktig vid samtalsbehandling.  

Mötet med behandlare där kvinnorna känner ett förtroende skriver kvinnorna är 

något som får de att må bättre, en vilja att stanna kvar, kunna lita på. I de delar av 

bloggen där kvinnorna skriver om att det möts av behandling där de känner 

förtroende minskar kvinnornas beskrivning av ångest och de skriver istället mer 

om att det finns hopp, att de är värdefulla där de befinner sig i sitt liv också med 

en upplevelse av ångest. En av bloggskribenterna beskriver ett första möte med 

sin läkare och hur det gjorde ett starkt intryck på henne: 

 

“Han tog min hand hårt när jag kom in och han såg mig djupt in i ögonen. Och framförallt så 

tog han mig på allvar. Vi pratade länge. Och även om jag var i ett fruktansvärt tillstånd vid 
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detta tillfälle så minns jag att jag tänkte att jag aldrig ville gå därifrån. Jag ville hänga med X 

hela dagen.” (V) 

 
Vikten av att bli sedd, tagen på allvar och få möjligheten att uttrycka sig och 

berätta om sitt mående är centrala teman i de fyra bloggarna. Bloggskribenterna 

skriver om hur det varit värdefullt att få hjälp med att se det arbete de gör i 

behandlingen, hur det är mödosamt och samtidigt en värdefull erfarenhet och att 

de får känslan av att de är värdefulla mitt i allt det svåra. En av bloggskribenterna 

skriver: 

 

“Jag pratade med min psykolog i måndags och berättade att varje gång jag rest någonstans så 

har jag tänkt att jag vill samla historier till mina barnbarn. Då tittade hon på mig och sa x 

detta är också en erfarenhet att dela med dem. Det du går igenom just nu." Jag försöker 

verkligen se det så, som en erfarenhet, vända det till något positivt. Men det är såklart oerhört 

svårt när man tappar det där fotfästet.” (V) 

En annan av kvinnorna skriver om sin psykolog som en betydelsefull person som kunde 
förstå henne, som var stabil och inte tappade fattningen. Psykologen satt kvar och 
lyssnade på det mest obehagliga något som upplevs som värdefullt. 

“Den första var min psykolog på DBT-teamet. Hon förstod mig verkligen snabbare än jag själv någonsin 
gjort, hon tappade aldrig fattningen, inte ens när jag ringde henne och sa hejdå för att jag skulle ta livet av 
mig, hon fanns alltid där pga. telefonsupport och kunde guida mig genom alla situationer hur omöjligt det 
än kändes för mig. Vi var verkligen en perfekt matchning.” (X) 

6.3.2 Avsaknad av terapeutisk kontakt 
De skriver om hur det är att inte ha en terapeutisk kontakt eller hur de haft flera kontakter 
och hur de ska förhålla sig till att när de byggt upp en relation så avslutas den på grund av 
att det är något i vårdsystemet som säger att de inte får gå kvar.  
 

“Men efter ett års tid var det dags att säga hejdå för man får inte gå DBT om man bor på 

behandlingshem. När jag var tvungen att lämna henne trodde jag att nu var det kört. Nu kommer 

jag aldrig att bli frisk. (X) 

 

6.4 Identifikation - identifikationsdiskurs 

Samtliga kvinnorna bloggar öppet om sin psykiska ohälsa samtidigt som de är 

noga med att beskriva att de inte vill identifiera sig med sin diagnos. Det är den 

egna identiteten som de beskriver att de blivit ifråntagna och som de vill hitta 

tillbaka till. De beskriver en längtan efter att vara friska, att få leva ett vanligt 

normalt liv utan ångest och diagnoser. Identifikationen som t ex ätstörd eller 

psykisk ohälsa hänger inte bara ihop med diagnostiska kriterier utan blir också en 

social konstruktion som görs och som kvinnorna inte vill identifiera sig med utan 

längtar bort från. 

 
6.4.1 Identifikation med reaktioner som isolering och avståndstagande 
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Kvinnorna skriver i bloggen om ett motstånd mot att tala om hur de mår, att de är 
sjukskrivna och medicineras. En av bloggskribenterna beskriver upplevelsen av att 
människor är rädda för psykisk ohälsa och medicinering. De beskriver proportionerna 
mellan att det som tidigare, innan den psykiska ohälsan, var enkelt och självklart nu nästan 
blir omöjligt att genomföra som att träffa vänner, att resa eller vara social. De skriver om 
hur de vill förtydliga att de har en diagnos eller en ätstörning men att de samtidigt aldrig är 
den. De kan inte hjälpa att de har den, det är något som har drabbat dem som vilken 
sjukdom som helst. De skriver om saknaden av den person de var innan de drabbades av 
psykisk ohälsa och hur de i vissa fall glömt vem de var innan eller åtminstone har svårt att 
få fatt i den personen. En av kvinnorna skriver: 

“Vet ni, jag saknar den jag var förut, den personen jag var innan anorexin och depressionen minns jag 
inte, mitt huvud har stängt av och ute de mesta som hände i mina tonår och mycket som hände efter första 
gången jag blev våldtagen. men jag saknar den jag var innan jag blev utmattningsdeprimerad, jag saknar 
den glada, spontana, nyfikna, energiska jag var innan jag gick in i väggen”(Y) 

En av bloggskribenterna besrkiver hur hon vill kunna tacka ja till fester, övernattningar, 

känna att hon finns till i ett sammanhang där hon är en person och inte sina problem. I 

bloggarna beskrivs en form av brist där de inte kan delta och de beskriver istället ett 

tillstånd av isolering och av att inte kunna delta En av kvinnorna skriver: 

“Min högsta önskan i hela världen är att kunna må så pass okej att jag kan bo hemma. Jag 

vill inte bli känd, rik, jag behöver inte vara snyggast, smalast eller ha de högsta betygen. Jag vill  

bara finnas till i ett sammanhang där jag är en person och inte mina problem.” (V) 

De skriver om vikten av att ta hand om sig själv, att inte låta sig tryckas ned eller bli illa 
behandlad och hur de genom självhat lagt skulden på sig själva för det de utsatts för vilket 
åsamkat dem mycket skada. Samtliga kvinnor beskriver hur de på olika sätt utsatts för 
sexuellt våld. En av kvinnorna beskriver hur hon ser att det är så det varit och att hon inte 
vill hamna där igen. Hon beskriver hur hon vill välja bort de människor som gör så mot 
henne och istället värna om sig själv och sin egen självrespekt. Kvinnorna beskriver hur de 
vill utveckla tillit till att de själva duger som de är, kunna bibehålla sig själv och vem man 
är och utifrån det välja de miljöer och människor man vill vistas i och med. 

”Ingen har rätten att göra så, var inte med någon som får dig att vara någon du inte vill vara, någon som 
får dig att sluta vara den bästa versionen v dig, någon som gör att du tappar din självrespekt…Tillåt dig 
själv att må bra, vara bra och vara dig själv. Tappa aldrig bort dig själv.” (Y) 

Kvinnorna beskriver hur otäckt det varit att arbeta med sina problem och hur problemen 
blivit till en falsk trygghet som varit enklare att återvända till för att dämpa ångesten som 
sköljer över dem. De beskriver längtan att få vara vanlig, kunna känna att man kan lita på 
sig själv och inte få ångest i olika sammanhang och att kunna vara en del av samhället. Att 
våga välja livet. 

”Vem är man utan anorexin som är/varit ens falska trygghet? Men trots de tankarna så måste man 
ändå våga. Man måste bestämma sig… Det handlar om att varje dag bestämma sig, varje timme, varje 
minut och varje sekund. Det handlar om att varje dag välja det friska före det sjuka. Det handlar om att 
välja livet istället för döden.” (Z) 
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7 Diskussion 

7.1 Metoddiskussion 

Skribenten i denna studie är basutbildad terapeut som arbetar på en öppen 
samtalsmottagning med unga och unga vuxna vilket har påverkat valet av 
undersökningsgrupp och som även gör att skribenten har en viss förförståelse för 
hur psykisk ohälsa kan ta sig uttryck hos denna grupp. Det empiriska materialet i 
denna studie utgörs enbart av bloggar och med antagandet att det som 
bloggskribenten beskriver är den egna upplevda upplevelsen av psykisk ohälsa, det 
finns inte någon möjlighet att undersöka huruvida det som skrivs är sant eller inte 
vilket påverkar resultatet i studien. En begränsning med studien blir därför att den 
kan uppfattas enbart som en subjektiv tolkning av de resultat som framkommit. 
Bloggen som ett sätt att uttrycka sig är relativt ny liksom att det idag mer öppet är 
accepterat att prata om eller beskriva hur det är att leva med psykisk ohälsa 
påverkar tillgängligheten av det empiriska materialet liksom resultaten i studien. 
Det empiriska materialet är offentligt material som endast kan ge information om 
att det är på det sättet som kvinnorna i bloggarna formulerat sig. Ett annat sätt 
hade varit att intervjua bloggskribenterna vilket inneburit att en intervjuguide 
tagits fram utifrån det område som skulle undersökas. Studien hade då utformats 
på ett annorlunda sätt eftersom de frågor som besvarats legat till grund för 
resultaten. I denna studie har istället materialet varit utformat utifrån det som 
bloggskribenten själv valt att lägga ut. Struktureringen och analysen av materialet 
har skett utifrån befintligt material i form av ett slags dagboksskrivande och i form 
av ett talspråk som använts i bloggarna vilket också påverkat resultatet. Dessa 
faktorer påverkade valet av metod till ett diskurspsykologiskt angreppssätt där 
analysen handlar om hur något beskrivs utifrån befintligt material och där 
individen beskriver jaget men också hur individen förhåller sig till den andre och 
omgivningen. Vid analys av materialet av bloggarna användes Potter & Wetherells 
verktyg i form av tolkningsrepertoarer som satte ramen för analysen av det 
empiriska materialet (Wetherell & Potter, 1992:90 refererad till i Winther 
Jørgensen & Phillips, 2000). I denna studie blir psykisk ohälsa en utsaga utifrån 
bloggen som kontext. Bloggen blir den ram där unga vuxna skriver om psykisk 
ohälsa och hur det påverkar deras syn på sig själva och omgivningen framförallt i 
förhållande till vård och samtalsbehandling. Ett annat sätt hade varit att använda 
sig av tematiskt analys och istället analysera materialet utifrån olika teman vilket 
hade påverkat resultatet. Användande av bloggar som empiriskt material kan ge 
kunskap om området psykisk ohälsa hos unga vuxna kvinnor. Den blir ett sätt för 
dessa kvinnor att själva sätta ord på sin upplevelse av hur det är att leva med 
psykiska problem. Ett problem med trovärdigheten i en sådan studie blir som 
nämndes tidigare subjektiviteten vid analys av materialet. Även om en närhet till 
data eftersträvas och citat används för att belysa respektive tolkningsrepertoar så 
finns en risk för att bedömningar görs som inte skulle överensstämma med 
bloggskribentens. Diskurs som i denna studie benämnts som tolkningsrepertoar 
innebär att undersökaren i denna studie har arbetat fram fyra tolkningsrepertoarer 
genom att analysera det empiriska materialet först utifrån teman som växte fram 
och utifrån dessa skapat en sammanhållande ram, en tolkningsrepertoar för analys 
av materialet. Framarbetandet av dessa tolkningsrepertoarer påverkar resultaten i 
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studien. Resultaten kan därför endast ses som ett bestämt sätt, utifrån givna ramar 
som tagits fram av undersökaren i denna studie, av hur unga kvinnors bloggande 
beskriver psykisk ohälsa och hur det påverkar synen på sig själva men också sin 
omgivning framförallt i förhållande till vård och samtalsbehandling. Det innebär 
att det inte är möjligt att dra slutsatser som säger att det är så kvinnor som bloggar 
om psykisk ohälsa generellt ser på sig själva eller sin omgivning. Det innebär inte 
heller att dessa fyra bloggar är samstämmiga i sin syn på psykisk ohälsa eller 
beskrivningen av hur det påverkar de i sin syn på sig själva och omgivningen de 
möter framförallt inom vård och samtalsbehandling. Däremot kan studien öka 
kunskapen kring hur psykisk ohälsa kan beskrivas liksom hur kvinnorna beskriver 
hur det påverkar dem i mötet med vård och samtalsbehandling. 
 

7.2 Resultatdiskussion 

Syftet med föreliggande studie var att genom bloggar undersöka hur unga vuxna 
beskriver sin upplevelse av psykisk ohälsa och hur psykisk ohälsa påverkar synen 
på sig själva, hur de hanterar psykisk ohälsa och hur det påverkar deras 
beskrivning av vård och samtalsbehandling. De resultat som framkom visar att 
kvinnorna beskriver psykisk ohälsa framförallt i termer av ångest, något som de 
översköljs av och som drabbar dem både fysiskt och psykiskt och tar över dem 
som individer. Deras beskrivning kopplas även till att det är denna somatiska 
upplevelse som de beskriver att de vill bli av med för att hitta tillbaka till den 
individ de en gång var. I deras beskrivningar återkommer detta synsätt i mötet 
med vård och samtalsbehandling där de beskriver dels vad de vill ha men också 
vad som brister i mötet. Övergripande beskrivs en önskan om att vården ska 
kunna avlägsna den psykiska ohälsan och det lidande de beskriver i sin vardag, 
något som beskrivs som problematiskt för kvinnorna och som de beskriver 
hindrar de i sin utveckling mot minskad psykisk ohälsa. 
 
I analysen av materialet arbetades fyra tolkningsrepertoarer fram och som i resultatet 
definierats i fyra diskurser. I ångestdiskursen beskriver kvinnorna ångest som något de 
drabbas av och hur ångesten blir så stark att den tar över hela individen och känslan blir 
att de tappar bort sig själva. I bemötandediskursen beskriver kvinnorna mötet med vården 
både som viktig och betydelsefull men också väldigt jobbig och mödosam. Deras 
beskrivning handlar både om när de sökt hjälp akut i situationer när ångesten varit hög 
eller de varit i som de beskriver det i dåligt skick psykiskt och vid tillfällen när de varit 
inlagda under en period. I tillitsdiskursen beskriver kvinnorna den samtalsbehandling de 
fått. Kvinnornas beskrivning av terapin handlar mer om deras upplevelse av terapeuten 
och hur samspelet mellan patient och terapeut blir avgörande för hur de ska ta till sig 
terapin och kunna arbeta med sig själva. Även här belyser kvinnorna ångest som ett 
tillstånd som lindras om behandlaren klarar att lyssna och ta emot ångesten. I 
identifikationsdiskursen undersöktes hur kvinnorna identifierar sig med psykisk ohälsa. 
Kvinnorna i bloggarna beskriver svårigheter av att behålla känslan av vem man är bakom 
den psykiska ohälsan. Psykisk ohälsa beskrivs som något som ligger utanför deras identitet 
och något de inte vill kopplas ihop med. 

Kvinnornas beskrivning av ångest kan kopplas till Kleins (1988) sätt att beskriva den 
tidigaste formen av ångest, förföljelseångest som upplevs som översköljande kopplad till 
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känslor av att förintas, den schizo-paranoida positionen. Detta framkommer i 
beskrivningen av ångest hos kvinnorna och hur de beskriver en hjälplöshet i sina försök 
att bli av med ångesten. Enligt Klein (1988) är ångest något vi alla föds med och en signal  
för individen som talar om att individen inte får sina behov uppfyllda. Individen behöver 
då hitta sätt för att skydda sig mot denna ångest och utvecklar då primitiva försvar för att 
skydda sig själv (Klein, 1988). Kvinnorna i bloggarna beskriver ångest i form av något som 
kommer utifrån inte inifrån vilket blir en motsägelse i hur Klein (1988) beskriver ångesten 
som medfödd och som har ett syfte som kan förklaras och förstås eller att ångest är en del 
av att vara människa. Det är graden av ångest och hur individen kan förstå och tänka kring 
den som påverkar om den blir förlamande eller kan användas för att hjälpa till i 
utvecklingen att definiera vad individen behöver för att tillgodose sina egna behov. Ångest 
är inte ett tillstånd som uppstår som en somatisk sjukdom som kommer utifrån utan ett 
inre tillstånd som uppstår för att signalera något till individen och som behöver 
undersökas och förstås. Detta beskrivs inte av kvinnorna vilket kommer fram i 
beskrivningen av både synen på sig själva men också deras möten med vård och 
samtalsbehandling. För att individen ska kunna utveckla denna del är det som Bateman & 
Fonagy (2016) skriver viktigt för individen att utveckla förmågan att kunna förstå 
komplexiteten i sig själv men också hos andra. Individen behöver utveckla en känsla av sig 
själv som en självständig individ som är i kontakt med sina känslor och upplever tillvaron 
som meningsfull (Bateman & Fonagy, 2016). Utvecklar individen denna känsla hos sig 
själv så kan individen navigera i komplexa sociala miljöer något som brister i 
beskrivningen av hur kvinnorna i bloggarna beskriver både den psykiska ohälsan i termer 
av ångest men också i synen på sig själva och omgivningen när de möter vård och 
behandling. Kvinnorna beskriver istället hur de har svårt att hantera olika miljöer och hur 
dessa beskrivs som avvisande eller ökar känslan av utanförskap. Erikson (1985) visar 
genom sina utvecklingsstadier hur individen utvecklas i en viss följd där tiden under 
tonåren handlar om separation/individuation och där individen förkastar vissa 
grundläggande identitetsmönster. Sker under denna period en normal identitetsförvirring 
så utvecklar den unge förmågan att kunna lita på sig själv liksom känslan av att räknas som 
pålitlig och skapar då en trofasthet inför världen (Eriksson, 1985). Kvinnornas beskrivning 
av sig själva som att de tappar bort sig själva, de vet inte vem de är kan kopplas till 
Erikssons (1985) beskrivning av identitetsförvirring och där de istället för att utveckla 
känslan av tillit utvecklar en känsla av avståndstagande till omgivningen. Erikssons (1985) 
tre organisationsprocesser samspelar för att främja utvecklingen men enlig kvinnornas 
beskrivning samspelar de på ett sätt som istället för utveckling mot tillit till sig själv och sin 
omgivning ger upphov till somatiskt spänning, existentiell ångest eller social panik. 
Beskrivningen av förmågan att tänka kring sig själv och sina egna reaktioner och vad som 
sker i mötet med vård och samtalsbehandling uteblir och istället beskrivs en önskan att 
vården och samtalen ska ta bort ångesten. Kvinnorna beskriver mer i bloggarna ett 
avvisande från omgivningen där de regredierar till konflikter som varit förknippade med 
de tidigaste upplevelserna av ”jag”-känsla som hänger ihop med känslor av misstro 
(Eriksson, 1985). Kvinnornas beskrivning av ångest som något som kommer utifrån och 
deras beskrivning av hur de förlägger känslan av ångest till något utanför dem själva blir en 
form av externalisering istället för att förstå vad som händer inom de i dessa situationer. 
Förståelsen som skulle kunna hjälpa de att bli mer uppmärksamma på sina egna reaktioner 
och därmed minska ångesten och känslan av att tappa bort sig själv i olika situationer för 
att öka förståelsen för hur man själv känner och tänker uteblir.  
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I beskrivningen av deras möten med vård och samtalsbehandling så beskrivs den i termer 
av att ha varit hjälpsam när de varit i ett sammanhang som t ex behandlingshem eller i sitt 
möte med samtalsbehandling men också som mödosam och svår. Några av de svårigheter 
som von Below (2017) tar upp i sin studie kring vad som varit svårt i terapi är att vissa 
patienter tyckte att det var svårt att berätta om sig själva eller att det var svårt att bryta 
handlingsmönster. Kvinnorna beskriver svårigheter med att bryta mönster de har när de 
översköljs av ångest eller ett undvikande beteende i sociala sammanhang och hur de 
behöver välja det friska varje timme, varje dag för att kunna bryta dessa mönster. 
Kvinnorna i studien beskriver hur de återkommer till vård och samtalsbehandling i flera 
omgångar under lång tid vilket kan bekräfta svårigheter att bryta handlingsmönster. Även i 
denna del beskriver kvinnorna att de vill bli av med sin ångest och psykiska ohälsa, De 
beskriver att ångesten liksom den psykiska ohälsan minskar när de möter vård och 
samtalsbehandling som beskrivs ge ett tryggt bemötande, en känsla av att bli sedd och 
lyssnad till. I von Belows (2017) studie skriver hon att de patienter som beskrev terapin 
som gynnsam hade ökat känslan av trygghet och förmågan att skapa sitt eget liv liksom en 
ökad självkännedom. Det blir problematisk för kvinnorna då ångest är ett tillstånd som 
behöver tänkas kring och förstås i behandling samtidigt som kvinnornas beskrivning 
handlar om en önskan att de i behandlingen ska hitta ett sätt att bli av med ångesten. 
Vilket kan vara en förklaring till att kvinnorna beskriver hur de återkommer till vård och 
samtalsbehandling under långa perioder. En annan viktig faktor för att terapin ska 
uppfattas som gynnsam handlar om att terapeuten uppmärksammar kritik i terapin liksom 
hur patienten uppfattar relationen till terapeuten, det kan i högre grad gälla unga vuxna än 
andra (von Below, 2017). Kvinnornas beskrivning reflekterar en utsatthet där de beskriver 
sig själva som offer för sin ångest men också som offer i mötet med vård och 
samtalsbehandling. Det är när kvinnorna beskriver att de bemöts respektfullt och blir 
sedda för sina svårigheter som de beskriver en känsla av hoppfullhet. Denna känsla blir 
dock inte en bestående känsla som kvinnorna beskriver sig kunna behålla i sig själva. Det 
är denna känsla som Bateman & Fonagy (2016) tar upp som viktig, känslan av att vara en 
självständig individ som kan navigera i komplexa sociala situationer och fortsätta känna att 
det är man själv som skapar meningsfullhet i sitt liv. Kvinnorna i studien beskriver stora 
svårigheter med att kunna utveckla denna känsla. 

Denna studie visar att unga vuxna sätter egna ord på sina problem och hur det upplever 
sitt mående när de själva pratar kring psykisk ohälsa. Detta tas upp i en studie av 
Jacobsson, Tysklind & Werbart som presenterades 2011 där unga själva med egna ord 
pratar om sina problem och hur de upplever sitt mående. Studien visade att unga har 
andra sätt att beskriva psykisk ohälsa på och hittar nya sätt för att göra sina röster hörda 
(Jacobsson, Tysklind & Werbart, 2011). Denna studie har tagit fasta i bloggen som är ett 
nytt sätt för unga att göra sina röster hörda utanför den kliniska kontexten, dessa kvinnor 
har hittat ett eget sätt att göra sin röst hörd och beskriver i bloggarna svårigheter med hur 
de ska leva sitt liv, att de får problem i nära relationer och också brottas med känslor av 
utanförskap istället för att känna att de är en del av samhället med en känsla av tillhörighet. 
Vilket bekräftas i studien av Jacobsson, Tysklind & Werbart ( 2011) som också tog upp att 
unga brottades med problem som hur de skulle leva sitt liv, problem i nära relationer och 
en känsla av tillhörighet (Jacobsson, Tysklind & Werbart, 2011). Bloggen som 
uttrycksform och som ett sätt för dessa kvinnor att uttrycka sig, blir en form av 
envägskommunikation där de beskriver psykisk ohälsa, synen på sig själva och den 
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omgivning de möter i förhållande till vård och samtalsbehandling utan en motpart. Det 
uppstår ingen dialog förutom kommentarer från andra bloggskribenter eller individer i 
liknande situation. Bloggen blir ett sätt att få ur sig den egna upplevelsen som beskrivs 
som svår att förstå och tänka kring av kvinnorna. Bloggskribenterna konstruerar genom 
sin blogg en beskrivning av sin verklighet så som de uppfattar den, det blir som Palmgren 
(2014) skriver en blandning mellan en traditionell dagbok och en scen. I bloggarna 
beskrivs också hur kvinnorna ser hur andra konstruerar sin verklighet på sociala medier 
där det mest handlar om vad man gör, vem man är genom sina handlingar och hur de ser 
människor som skrattar, ler, umgås är lyckliga och är delar av ett sammanhang. Denna 
beskrivning kan kopplas till Eriksons (1985) beskrivning av identitetsförvirring och där 
kvinnornas beskrivning av att utveckla känslan av tillit istället beskriver en känsla av 
avståndstagande till en omgivning de beskriver sig inte känna sig delaktiga i.  

7.3 Förslag till fortsatt forskning 

Kvinnorna i denna studie beskriver en skillnad mellan sin upplevelse av psykisk 

ohälsa framförallt benämnd i termer av ångest och hur ångest fungerar vilket 

påverkar synen på sig själva. I deras beskrivning av möten med vård och 

samtalsbehandling framkommer liknande problematik i relation till deras 

beskrivning av psykisk ohälsa framförallt i termer av ångest och deras beskrivning 

av möten med vård och samtalsbehandling som tycks återkomma även vid som de 

beskriver det långvarig kontakt med vård och behandling. Vidare forskning skulle 

genom t ex intervjuer med bloggskribenter kunna undersöka vad bloggen 

symboliserar för bloggskribenten och vad kvinnorna tänker att de vill förmedla 

genom bloggen. Vad är det de tänker att bloggen ersätter som de inte kan få i sin 

omgivning eller från vuxenvärlden?  
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Bilaga 1 

 

Mejl till bloggskribenter för medgivande. 

 

Jag heter Camilla Wåhlberg och går sista året på den legitimationsgrundande utbildningen till 

psykoterapeut på Ersta Sköndal Bräcke Högskola. Jag håller på att samla material för att kunna 

skriva min C-uppsats som ska handla om ungas psykiska hälsa. Här i Sverige liksom andra 

industrialiserade länder har under de senaste årtiondena presenterat rapporter som visar att 

ungas psykiska hälsa försämrats (Folkhälsorapporten 2016). Det har lett till att intresset för 

ungas välmående eller avsaknad av välmående börjat diskuterats och man har gjort en del 

studier kring detta. Studierna har visat att unga har andra sätt att beskriva psykisk ohälsa på 

och de hittar också nya sätt för att göra sina röster hörda. Jag är särskilt intresserad av att höra  

hur unga/unga vuxna själva sätter ord på psykisk ohälsa, hur de blivit bemötta av vården, vad 

de tänker kring de behandlingar de fått och vad de tycker har fungerat för dem för att kunna må 

bättre. Jag har tänkt ta min utgångspunkt i de bloggar som finns på nätet, jag tänker att det är 

ett viktigt forum för att kunna skriva vad man själv vill. Jag undrar därför om det är möjligt att få 

använda din blogg som underlag, jag kommer att ta ut delar av den som främst handlar om 

behandling och diagnoser, analysera det du skrivit och tillsammans med tre andra bloggar ge 

en bild av vad unga vuxna tänker kring sitt psykiska mående? Jag kommer att anonymisera 

materialet och ge en sammanfattad bild av bloggarna tillsammans för att se om det finns 

likheter eller skillnader i hur bloggarna beskriver sin upplevda psykiska hälsa. Du kan självklart 

få ta del av det jag skriver och följa min process om du skulle önska det. Jag tar också tacksamt 

emot tips på andra bloggar som handlar om psykisk hälsa som du tycker är bra.  

  

 Tack på förhand och vänliga hälsningar 

  

Camilla Wåhlberg 

 

 

 


