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Sammandrag 

Jag har genomfört en textanalys av 12 krönikor från 2013-2016 som handlar om depression. 

Syftet med undersökningen var att undersöka hur depression framställs i krönikor idag 

beroende på om skribenten har erfarenhet av sjukdomen från ett inifrån- eller 

utifrånperspektiv. Jag har tagit avstamp i den systemisk-funktionella grammatiken och 

undersökt teman, attityder och värderingar, närhet och distans, identitetsskapande samt 

deltagarroller.  

Resultaten från undersökningen visar att det skiljer i framställningen av depression 

beroende på om skribenten har egen erfarenhet eller erfarenhet som anhörig inom alla de 

områden jag valde att undersöka. Både sjukdomstillstånd och människor framställs som 

aktiva och passiva beroende på skribentens erfarenhet, de med egen erfarenhet skapar mer 

närhet till läsaren och en starkare identitet med den egna gruppen och båda grupperna har en 

negativ attityd till sjukdomen depression men olika om andra sjukdomsdrag samt människor.  
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1 Inledning 

Depression är väldigt vanligt i dagens Sverige. I april 2015 uppgav Försäkringskassan att 

stress var den vanligaste orsaken till sjukskrivning och att psykiska diagnoser var 40 % av 

antalet sjukfall under 2014 (Försäkringskassan 2015). Försäkringskassan (2015) angav även 

att detta var en ökning från tidigare år. Lundbystudien, som gjordes i Lund mellan 1947-1972, 

och som är en av de mest kända studierna angående livstidsrisk för att insjukna i depression, 

visade att 22,5 % av alla män och 42,2 % av alla kvinnor drabbades av depression någon gång 

under sitt liv (Dahlström 2014:130–31). Ungefär en femtedel av det svenska folket åt 

antidepressiv medicin 2013, vilket är en siffra som tydligt visar hur utbredd psykisk ohälsa, 

och då särskilt sjukdomen depression, är (Hur många äter antidepressiva i Sverige? 2013).  

De senaste åren har psykisk ohälsa, och då ofta depression, fått mer uppmärksamhet i 

media och samhället, bland annat i samband med både Malik Bendjellouls och Robin 

Williams självmord. Det har skrivits mycket om detta och inte minst i krönikor, bloggar och i 

sociala medier. Många olika människor med olika bakgrunder och relationer till sjukdomen 

depression uttrycker sina åsikter och ger olika synvinklar på både sjukdomen och dem som 

har den. I och med att depression har blivit mer uppmärksammat har också många 

deprimerade börjat skriva öppet om sin sjukdom. Även anhöriga har vågat ta steget ut i det 

offentliga och i sociala medier med sina synvinklar på sjukdomen. Det är just dessa 

synvinklar jag vill undersöka och se hur framställningen av depression skiljer sig åt idag. 

Vidare vill jag att denna undersökning ska kunna bidra till ökad öppenhet kring ämnet psykisk 

ohälsa och i förlängningen till raserandet av det stigma som råder i dagens samhälle.  

 

1.1 Syfte 

I den här uppsatsen vill jag undersöka hur depression framställs i krönikor för att se vilka 

attityder som finns mot sjukdomen och dem som har den samt om dessa framställs som aktiva 

eller passiva. Jag vill också undersöka om det skiljer sig åt i framställningen av sjukdomen 

och dem som har den beroende på om skribenten själv har erfarenhet eller om hen har 

anhörigerfarenhet av depression. Jag kommer även att undersöka hur sjukdomen depression 

samt ångest hanteras vad gäller deltagarroller för att se om sjukdomen görs aktiv eller passiv. 

För att göra detta kommer jag undersöka 12 krönikor från 2013-2016 som handlar om 

depression. Det jag kommer undersöka är teman, attityder och värderingar, närhet och distans, 

identitetsskapande samt deltagarroller. Jag kommer att anknyta till den systemisk funktionella 

grammatiken och dess metafunktioner i min undersökning.  
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Jag kommer utgå från ett antal frågeställningar. Dessa är: 

 Hur skiljer sig attityder och värderingar mot psykisk ohälsa och människor med 

psykisk ohälsa åt mellan de två grupperna; skribenter som är diagnostiserade med 

någon typ av psykisk ohälsa och skribenter med anhörigerfarenhet av depression? 

 Vad finns det för skillnad i relationen mellan läsare och skribent i de två grupperna? 

 Hur skiljer sig identitetsskapandet åt mellan de som har en diagnos och de med 

anhörigerfarenhet av depression? 

 Vem och vad framställs som aktiv respektive passiv i krönikorna?  

 

2 Teoretisk bakgrund 

Här presenteras systemisk-funktionell grammatik, vilken är den teori jag tagit avstamp i för 

delar av min undersökning. Jag kommer även beskriva en teoretisk bakgrund till varför 

människor skriver om sina sjukdomstillstånd.  

 

2.1 Systemisk-funktionell grammatik 

I boken Grammatik med betydelse (Holmberg & Karlsson 2006:10) skriver författarna att den 

funktionella grammatiken konstruerades med målet att förstå språkutveckling både hos 

individer och inom själva språket. Holmberg & Karlsson (2006:17) påpekar att den systemisk-

funktionella grammatiken (SFG) inte bara innefattar form och syntax som den traditionella 

grammatiken gör, utan också semantik och pragmatik. SFG är baserat på betydelse samt 

språkets kommunikativa funktion och ser språk som betydelseskapande handlingar.  

SFG utgår således från språkets förmåga att skapa betydelse i kommunikationen mellan 

människor. Holmberg & Karlsson (2006:18) skriver att det främst är tre saker människor gör 

med språket; vi söker kontakt, beskriver våra erfarenheter samt ordnar och skapar samband 

mellan språket och våra upplevelser. Dessa tre ageranden kallas för metafunktioner inom 

SFG. Den interpersonella metafunktionen handlar om hur människor skapar kontakt och 

förhåller sig till andra människor, den ideationella metafunktionen berör hur människor 

beskriver världen omkring dem och den tredje metafunktionen, den textuella metafunktionen, 

handlar om hur vi förmedlar och skapar samband med språket. Jag kommer att anknyta till 

den interpersonella och den ideationella metafunktionen i min undersökning. 
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2.1.1 Språkliga skikt 

Inom SFG finns det språkliga skikt, som realiseras i en kedja. Dessa skikt är kontexten, 

betydelsen, lexikogrammatiken och de fysiska uttrycken (Holmberg & Karlsson 2006: 18-19). 

Holmberg & Karlsson (2006:19–20) beskriver kedjan som skikten realiseras i såhär: Allt 

börjar i kontexten, det vill säga sammanhanget och situationen. I en situation där människor 

kommunicerar finns det tre faktorer som spelar roll för kontexten; relationen, verksamheten 

och kommunikationssättet. Den första, relationen mellan parterna i kommunikationen samt 

rollerna deltagarna i ett samtal har, får konsekvenser för hur samtalet fortskrider och ser ut. 

Två bra exempel på relationen som Holmberg & Karlsson (2006: 18-19) ger är ett 

patientsamtal med en läkare eller en klassrumssituation. I dessa situationer är det tydliga roller 

och kommunikationen ser ut på ett specifikt sätt på grund av kontexten. Den andra faktorn; 

själva verksamheten som kommunikationen handlar om, innebär ämnesområden som 

matlagning eller domäner som sjukvård och vanligt umgänge. Vilken verksamhet det är spelar 

roll för hur kommunikationen tolkas. Den tredje faktorn handlar om sättet kommunikationen 

sker på. Det kan vara ett samtal, en monolog, en tidning eller tv-reklam. När alla dessa 

faktorer är inblandade i kontexten (som utgör det första skiktet) skapar de nästa skikt: 

betydelsen. Betydelsen realiseras med ord, vilket är lexikogrammatiken och utgör det tredje 

språkliga skiktet. Författarna påpekar att betydelse och lexikogrammatik är så nära varandra 

att de mer är ett och samma skikt än två olika. Det sista skiktet är fysiska uttryck, alltså ljud 

och tecken, som lexikogrammatiken realiseras genom. 

 

2.1.2 Interpersonella metafunktionen 

Den interpersonella metafunktionen behandlar som tidigare nämnt om hur språket skapar 

relationer mellan talare och lyssnare, eller mellan skribent och läsare. Holmberg & Karlsson 

(2006:31) ger som exempel att föreställa sig samtal och text som ett spel mellan människor. 

Allt som sägs; vilka drag inom spelet som görs, öppnar för nya möjligheter. De fortsätter med 

att påpeka att det är inom olika sorters samtal som det interpersonella syns tydligast, men att 

även texter är interpersonella. I ett klassrum eller ett chattrum blir det väldigt tydligt vem som 

säger vad och det blir då tydligt hur roller och relationer upprättas och växlar. Holmberg & 

Karlsson (2006:31) påpekar fortsättningsvis att språket fungerar på liknande sätt i monologa 

texter. Sådana texter, som på till exempel en boksida, ger läsaren möjlighet att agera och 

reagera. De menar att alla texter är interpersonella: en skribent kan till exempel skratta åt sin 

egen text eller fundera över svaret på en fråga hen själv ställt.  
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På vilket sätt jag kommer använda mig av den interpersonella metafunktionen framgår i 

kapitel 4 Metod.  

 

2.1.3 Ideationella metafunktionen 

Den ideationella metafunktionen handlar om hur människor beskriver sina erfarenheter av 

världen. Detta innebär mer specifikt hur något benämns och hur olika personer benämns i 

olika situationer; ”vem som är vad, hur och var någon gjort något, vems något är” (Holmberg 

& Karlsson 2006:73).  

Holmberg & Karlsson (2006:73–74,76) skriver att denna metafunktion utgår ifrån 

processen i en sats; vad det är som sker. Till en process kopplas sedan deltagare, och det är 

dessa som är intressanta i min undersökning. De deltagare som kopplas till en process får 

olika positioner beroende på sina roller; förstadeltagare är den som processen utgår från och 

andradeltagare är den som påverkas eller hör samman med förstadeltagaren. Varje 

språkbrukare måste således välja vem som är aktiv och vem som är passiv i en sats när hen 

beskriver något och det är detta jag kommer undersöka. Hur detta sker finns beskrivet i 

kapitel 4 Metod.  

 

2.2 Att skriva om sin sjukdom offentligt 

Det är idag vanligt att människor skriver om sin sjukdom offentligt, både genom böcker, i 

tidningar och på bloggar samt i sociala medier. Orsakerna till detta varierar såklart, men en 

gemensam orsak kan vara att skrivandet har terapeutiska effekter: enligt Ekman (2014) hävdar 

psykologen Ulf Karl Olov Nilsson att det egna skrivandet har positiva aspekter; dels är det ett 

sätt att bearbeta diagnosen där personen inte blir avbruten, dels kan det bidra till att göra 

diagnosen mer meningsfull. Psykologen fortsätter enligt Ekman (2014) med att påpeka att 

precis på samma sätt som det finns litteratur som hjälper barn att bearbeta sorg kan sådan 

litteratur om död och sjukdomsdiagnoser bidra till vuxnas bearbetning, men att det är viktigt 

att läsaren inte identifierar sig helt med författaren och den sjuke.  

Häggblom & Mattsson menar i sin artikel Patografin – den sjukes egen journal (2007) att 

då en människa får en sjukdomsdiagnos skapas ett stadium i människans liv där hen upplever 

främlingskap och ibland meningslöshet och kaos innan diagnosen har integrerats i livet. Ofta 

innebär diagnosen en helt ny syn på livet och hur det kommer att se ut i framtiden samt att 

många framtidsplaner kan gå förlorade. Författarna påpekar vikten av att bearbeta en diagnos 

med kreativitet; genom att på samma sätt som personer efter Hiroshima har kunnat bearbeta 
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händelsen som totalt förändrade deras liv med berättande och skapande så kan människor med 

sjukdomsdiagnoser göra detsamma. De menar att det handlar om att ”aktivt integrera det 

avbrutna livet i en fortsatt livshistoria efter beskedet som förändrar allt” (Hägglund & 

Mattsson 2007). Skapandeprocessen ger den som skriver möjlighet att omvärdera sitt liv och 

diagnosen samt att utvecklas: ”Under skapandet av sin livsberättelse formas således en individ 

med nya möjligheter. Med andra ord skapas också en ny framtid.” (Hägglund & Mattsson 

2007).  

Ekman (2014) skriver att Ulf Karl Olov Nilsson också påpekar att det som är nytt idag är 

att läsaren kan följa den sjukes process och innersta tankar i realtid, speciellt inom 

bloggosfären. Läsaren får bekräftelse av att läsa den sjukes tankar och insikter; det finns 

möjlighet till både identifikation och avståndstagande. Ekman (2014) menar också att dagens 

berättande om den egna sjukdomen och framförallt döendet på sociala medier har blivit en 

slags dokusåpa där allmänheten får ta del av den sjukes allra innersta tankar och att en 

förklaring till att människor skriver om sjukdomar med dödlig utgång kan vara att de vill 

lämna avtryck på världen innan de lämnar den. 

Häggblom & Mattsson (2007) påpekar fortsättningsvis att patografiernas1 uppkomst 

bidragit med att ge patienten ett ansikte och en röst; i och med den naturvetenskapliga 

medicinen får patienten ofta en passiv roll och samtalen mellan läkare och patient tillskrivs 

lågt värde. Detta gör ofta att patienter känner att de saknar röst och förblir en objektiv kropp i 

en journal. Patografierna ger patienten möjlighet att göra sin röst hörd och komplettera den 

medicinska bilden av en diagnos. Patografierna skildrar även ofta hur det är att fortsätta leva 

med en diagnos som patienterna inte kan bli helt friska från; ett liv som kräver helt nya 

överlevnadsstrategier.  

Enligt Häggblom & Mattsson (2007) har antalet utgivna patografier ökat över tid. De första 

patografierna i Sverige utgavs på 60-talet och efter det har de ökat i antal; mellan 2000-2004 

utkom ca 75 patografier i Sverige. Denna statistik utgår från Hägglund & Mattssons artikel i 

Läkartidningen (2007) där statistik ur bibliotekskataloger samt sjukhusbibliotekslistor 

sammanställts. Det innebär att det finns ett mörkertal vad gäller de patografier som getts ut på 

egen hand av författarna och dessutom räknades endast somatiska sjukdomar in i den här 

statistiken. I realiteten bör alltså antalet patografier vara högre än det som redovisas av 

Häggblom & Mattsson, inte minst angående psykisk ohälsa. Av det av dem studerade 

materialet framgår att berättelser från diagnoser som medför svårt lidande för de drabbade är 

                                                             
1 Böcker där författaren i självbiografisk form berättar om sina erfarenheter av sin sjukdom, eller när en anhörig 

berättar om en närståendes sjukdom i biografisk form. 



   

 

10 
 

vanliga (till exempel ALS och MS) och att diagnoser om svårt stigmatiserade sjukdomar (till 

exempel HIV) också tillhör det som det ofta berättas om. Enligt denna statistik är det också 

tydligt att det utkommit fler patografier gällande svåra sjukdomar med långa behandlingar och 

jobbiga biverkningar med få insjuknade per år än patografier om folksjukdomar som till 

exempel diabetes och astma.  

  

3 Material 

Jag har använt 12 stycken krönikor som handlar om depression och psykisk ohälsa för att göra 

min undersökning. Jag har utgått från två grupper: en där skribenten har eller har haft en 

diagnos och således har egen erfarenhet av depression och en där skribenten är anhörig2 till 

någon med depression. Det är 6 krönikor i varje grupp. För att få ett aktuellt resultat användes 

krönikor som publicerats under åren 2013-2016 i svenska tidningar eller på hemsidor. Trots 

försök att få en jämn könsfördelning inom grupperna lyckades inte detta. I gruppen 

diagnostiserade finns det 2 krönikor skrivna av män och 4 krönikor skrivna av kvinnor. I 

gruppen anhöriga, finns det 1 krönika skriven av en man och 5 skrivna av kvinnor. Det som 

dock är positivt är att könsfördelningen i båda grupperna är väldigt lika; det är betydligt färre 

manliga skribenter i båda grupperna. Ännu en aspekt att ta hänsyn till är att denna fördelning 

stämmer med den statistik som Dahlström (2014:130–31) presenterade, och som jag tidigare 

nämnt, där det visar att det är vanligare att kvinnor får depression. Det kan vara en bidragande 

faktor till att det är fler kvinnliga skribenter i åtminstone gruppen diagnostiserade.  

Könsfördelningen i materialet är såklart något som kan påverka resultatet, men då fokus för 

min undersökning inte ligger på att analysera genus eller andra faktorer som ålder, yrke eller 

etnicitet avstår jag från att problematisera detta vidare. Mitt syfte är att undersöka hur 

depression framställs idag, oberoende av vem. Krönikorna varierar dessutom i längd och vissa 

stycken som inte behandlar depression eller psykisk ohälsa har jag valt att inte ta med i 

analysen. Detta beskriver jag närmare i kapitel 3.1 krönikor gruppen diagnostiserade och 3.2 

krönikor gruppen anhöriga. Om det har funnits någon form av ingress eller citat har de inte 

varit med i analysen då de inte är skribentens egna ord. Inte heller rubriker, bilder eller 

kommentarer har tagits med i det undersökta materialet.  

Vidare finns det en likhet mellan vissa krönikor i mitt material och patografier. Man kan 

argumentera för att samtliga krönikor i gruppen diagnostiserade helt är eller har drag av 

                                                             
2 Med anhörig menar jag här någon som har erfarenhet av depression från ett utifrånperspektiv, inte 

nödvändigtvis en familjemedlem. 
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patografier medan de flesta i gruppen anhöriga är argumenterande krönikor mer än 

beskrivande av en sjukdomsvardag. Exempel på krönikor jag bedömt som patografier är 

Eriksson och Lundberg medan jag bedömt Treijs och Lindahl att inte vara det då de inte 

beskriver en sjuk människas vardag. Jag har i mitt urval inte specifikt använt mig av krönikor 

som är eller inte är patografier.  

 

3.1 Krönikor i gruppen diagnostiserade 

Tabell 1. Förteckning över krönikorna i gruppen diagnostiserade 

Skribent Titel Publicerat på 

Christian Dahlström Fotbollen räddade mig ur 

depressionen 

Riksidrottsförbundets 

hemsida 

Thérèse Eriksson Att leva vidare efter psykisk ohälsa Vårdguidens hemsida 

Mikael Glännström Robin Williams, depression och 

självmord 

Skribentens egen 

hemsida 

Zandra Lundberg Att hjälpa en vän med depression. 

En historia om mitt elände. 

Aftonbladets hemsida 

Lovisa Palmqvist Det finns inget heroiskt i att lida i 

tysthet 

Metromodes hemsida 

Cissi Wallin Sara tyckte inte synd om sig själv Metros hemsida 

 

I tabell 1 finns en förteckning över krönikorna i gruppen diagnostiserade; skribent, titel och 

var den blivit publicerad.  

Dahlströms krönika Fotbollen räddade mig ur depressionen (2014) handlar om att motion 

är viktigt och har bevisad positiv effekt vid behandling av psykisk ohälsa och att det var 

fotbollen som personligen räddade honom ur hans depression. 

Erikssons krönika Att leva vidare efter psykisk ohälsa (2013) beskriver i korta drag hennes 

vardag som institutionaliserad och hur hon sedan tog sig an livet efter att ha blivit utskriven, 

men också om rädslan för återfall.  

I krönikan Robin Williams, depression och självmord skriver Glännström (2014) om Robin 

Williams självmord, sin egen depression och självmordstankar och han beskriver även en del 

fakta om depression och självmordstankar samt ger råd till både friska och dem som har 

psykisk ohälsa.  

I Lundbergs krönika Att hjälpa en vän med depression. En historia om mitt elände. (2014) 

svarar skribenten på en läsarfråga om hur man ska hjälpa en vän med depression. Skribenten 

berättar utifrån sin egen erfarenhet av sin depression och vad som kunde hjälpt henne och vad 
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som slutligen hjälpte henne att bli friskare. I denna krönika är de tre första styckena inte med i 

analysen då dessa är nämnda läsarfråga och inte skribentens egna ord. 

Palmqvists krönika Det finns inget heroiskt i att lida i tysthet (2015) beskriver hur det är att 

som ungdom ha depression och utmattningssyndrom samt panikångest. Hon uppmanar även 

människor att våga söka hjälp när de mår dåligt.  

Krönikan Sara tyckte inte synd om sig själv är skriven av Wallin (2014) och hon skriver 

om hur det är att leva med psykisk ohälsa och om tabut kring psykisk ohälsa som finns i 

dagens samhälle. Hon skriver även om en specifik vän som hjälpt henne i hennes egen 

sjukdom. 

  

3.2 Krönikor gruppen anhöriga 

Tabell 2. Förteckning över krönikorna i gruppen anhöriga 

Skribent Titel Publicerat på 

Karl-Anders 

Lindahl 

Den här gången får vi inte sluta prata 

om depressionen 

nyheter24s hemsida 

Sofia Mirjamsdotter Depression är en dödlig sjukdom Sundsvalls tidnings 

hemsida 

Sofia Strömberg Dags för mental hälsa på skolschemat? 

(Eller: mot en deppigare framtid) 

Orebro times hemsida 

Britta Svensson I verkliga livet undanhålls aldrig några 

detaljer 

Expressens hemsida 

Sara Svärd Vi måste sudda bort den jävla 

skamfläcken 

Lösnummers hemsida 

Erica Treijs Låt en fungerande psykvård bli en 

valfråga 

Svenska dagbladets 

hemsida 

 

I tabell 2 finns en förteckning över krönikorna i gruppen anhöriga; skribent, titel och var den 

blivit publicerad.  

Lindahls krönika Den här gången får vi inte sluta prata om depressionen (2014) handlar 

om Robin Williams självmord och hur depression och självmord hanteras i dagens samhälle 

och om hur vanligt det är.  

Mirjamsdotters krönika Depression är en dödlig sjukdom (2015) handlar om självmord och 

vad dessa kan bero på och att antalet självmord på senare år har ökat. I den här krönikan har 

inledningsstycket, som är fetstilt och jag tolkar som en ingress, räknats med i analysen på 

grund av att krönikan annars förlorar sitt sammanhang.  
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I Strömbergs krönika Dags för mental hälsa på skolschemat? (Eller: mot en allt deppigare 

framtid…) (2014) skriver hon om vikten av att bryta tabut om psykisk ohälsa och om att hon 

tycker att mental hälsa borde bli ett ämne i grundskolan för framtidens generationer. 

I krönikan I verkliga livet undanhålls inga detaljer skriver Svensson (2014) om självmord 

och hur lite information föräldrar får om psykisk hälsa samt om olika kända profiler som tagit 

självmord till följd av depression. 

Svärd skriver i krönikan Vi måste sudda bort den jävla skamfläcken (2016) om en nära vän 

som tagit självmord och om deras vänskap, hur begravningen var samt att det är dags att våga 

börja prata om psykisk ohälsa.  

I krönikan Låt en fungerande psykvård bli en valfråga argumenterar Treijs (2014) för att 

dagens psykvård ska få bli en prioritet och en valfråga och berättar om sina egna erfarenheter 

av när hennes man tog självmord samt om en bekant som knappt orkar jobba som polis längre 

på grund av alla psykiskt sjuka han får hantera inom yrket, men inte kan hjälpa. 

 

3.3 Krönika - definition och skillnader jämfört med blogg 

”En krönika är en text där skribenten på ett personligt och underhållande sätt ger sin syn på en 

dagsaktuell händelse eller företeelse” Så beskriver Sahlin & Stensson en krönika i sin bok 

Fixa genren (2015:33). Josephson (2009:58-59) menar att krönikor är ”kommenterande, 

personligt hållna men ändå sakinriktade tidningstexter”.  

Sahlin & Stensson (2015:33) skriver att en krönika ofta behandlar provocerande ämnen 

och att de inte sällan är argumenterande. Josephson (2009) menar att det är bra att blanda högt 

och lågt språk i en krönika; både fackspråk och talspråk är vanligt förekommande. Även du-

tilltal för att skapa närhet samt uppmaningar är vanligt och han framhåller tendensen att 

framhålla åsikter som ett faktum istället för just åsikter. Han fortsätter med att beskriva en 

krönikas olika delar: inledning, där skribenten konstaterar åsikten eller upplevelsen som 

kommer vara krönikans grund, sedan kommer argumentationen där skribenten argumenterar, 

förklarar eller beskriver följderna av något. Efter detta kommer avslutningen där skribenten 

beskriver vad som bör göras eller vad hen lärt sig.  

Då krönika och blogg ofta är genrer som liknar varandra och har många liknande drag samt 

att alla krönikor som använts i den här uppsatsen är publicerade på internet, ska jag här 

klargöra vad det är för skillnad mellan de två genrerna.  

I en artikel i Nationalencyklopedin beskriver Jansson (2016) en blogg såhär: 
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 blogg […], personlig och öppen dagbok eller logg på webben. En typisk blogg 

består av regelbundna skriftliga inlägg med personligt hållna iakttagelser och 

synpunkter på dagsaktuella händelser, vanligtvis med länkar till relaterade 

webbsidor, artiklar och bloggar samt ibland med bilder och/eller videor. Varje 

blogginlägg har datumangivelse och bloggens läsare har möjlighet att publicera 

kommentarer i anslutning till dessa.  

(Nationalencyklopedin 2016)  
 

Även Josephson (2009) framhåller att bloggtexter är mer personliga än krönikor. Han menar 

också att det är viktigt att inte använda sig av för mycket inkluderande samt personliga 

pronomen (jag, du, vi, ni) i en krönika, då den i så fall tenderar att hamna närmare en blogg 

genremässigt.  

Då det finns olika typer av bloggar bevisar det att en blogg är en social företeelse i mycket 

större grad än en krönika. Nationalencyklopedin (2016) nämner personlig blogg och 

läsarblogg som drivs av olika tidningar som till exempel Aftonbladet samt mikrobloggar som 

innebär korta uppdateringar och förekommer på bland annat Facebook och Twitter.  

Sammanfattningsvis är skillnaden mellan krönika och blogg främst den personliga och 

inkluderande faktorn; en blogg är helt enkelt mer personlig än en krönika. Även den sociala 

aspekten är viktig; en blogg är en social företeelse där respons från läsarna kan ske på ett 

mycket lättare och smidigare sätt än med en krönika, även om det idag går bra att replikera 

och tycka till om krönikor på till exempel olika tidningars läsarbloggar. Också innehållet 

skiljer sig åt; en krönika behöver ha en tydlig åsikt medan en blogg kan handla om specifika 

ämnen men även vara en offentlig dagbok med vardagsbetraktelser.  

Det är enligt dessa kriterier som krönikorna till den här undersökningen har valts ut. 

 

4. Metod 

För att utföra min undersökning kommer jag anknyta till SFG och både den interpersonella 

och den ideationella metafunktionen. Jag kommer undersöka huvudsakliga teman, attityder 

och värderingar, närhet och distans, identitetsskapande samt deltagarroller. För 

transitivitetsanalysen, där jag undersöker deltagarroller, använder jag endast SFG och närmare 

den ideationella metafunktionen. I detta kapitel kommer jag redogöra för hur min analys 

genomförs.  
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4.1 Teman i krönikorna 

För att få en inblick i de 12 krönikornas syften har jag undersökt de olika teman som finns 

representerade i dem. Jag har valt att fokusera på det tema som är mest framträdande inom 

varje krönika, trots att det självklart ofta finns fler teman i en krönika och att de ofta går in i 

varandra.  

För att göra detta närläste jag varje krönika och valde ut det tema som skribenten 

argumenterade för eller emot och ofta benämns dessa teman i rubriken eller tidigt i texten. Till 

exempel finns temat bidra till samhällets förståelse och medvetenhet om psykisk ohälsa också 

i Dahlströms (2014) krönika utöver motionens vikt för psykisk hälsa, men då motionens vikt 

för psykisk hälsa är det tema han argumenterar för är det detta jag valt som krönikans 

huvudsakliga tema. Skillnaden mellan temana i krönikan är att motionens vikt för psykisk 

hälsa är framställt argumenterade; ”[…] är föreningar som BK Träsket med andra ord 

livräddare” och ”För när det var som värst var fotboll det enda som gjorde mig lycklig.”. 

Bidra till samhällets förståelse och medvetenhet om psykisk ohälsa är framställt neutralt och 

beskrivande: ”Under de här åren förlorade allt i mitt liv sitt värde. Det är så depression 

fungerar.” och ”[…] en deprimerad människa känner ingen glädje alls, är man riktigt 

deprimerad känner man inte sorg heller”. Samma princip gäller för Lindahls (2014) krönika; 

det genomgående argumenterande temat är bryta stigmat och tabut kring psykisk ohälsa, men 

temat bidra till samhällets förståelse och medvetenhet om psykisk ohälsa finns också 

närvarande. ”Vi måste på allvar börja prata om denna helvetes sjukdom som sprider så 

mycket lidande och smärta omkring sig” är tydligt argumenterande mot att förändra läsarens 

och samhällets syn på psykisk ohälsa, medan ”Tänk sedan att för varje person som begår 

självmord så finns det ungefär tio som försöker ta sitt liv men som överlever.” inte är lika 

argumenterande och snarare hör till temat bidra till samhällets förståelse och medvetenhet om 

psykisk ohälsa. Det är enligt den här principen som jag analyserat temat i alla krönikorna.  

 

4.2 Attityder och värderingar 

Enligt Hellspong & Ledin, i boken Vägar genom texten (1997:169–70) är attityder viktigt för 

relationen mellan läsare och skribent då den skapar närhet eller distans; de menar att en 

attityds viktigaste uppgift ofta är att peka på redan gemensamma värderingar. I min 

undersökning valde jag att fokusera på de attityder som skribenterna uttrycker mot sjukdomen 

depression och psykisk ohälsa samt mot personer med psykisk ohälsa, både då det handlar om 

skribenten själv likväl som andra människor.  
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Det finns värdeord (plus- och minusord) laddade med positiv eller negativ innebörd i texter 

och dessa värderingar bidrar även till att skapa närhet eller distans mellan läsaren och 

skribenten (Hellspong & Ledin 1997:170). Hellspong & Ledin (1997:169–70) beskriver det 

som att båda parterna måste acceptera den andre partens attityd för att kommunikationen ska 

kunna fortsätta. Därför är det dessa plus- och minusord jag utgått från i min undersökning. 

Ord som ofta är positiva eller negativa i allmängiltig form utelämnades och jag fokuserade på 

de värdeord som skribenterna själva använde. Till exempel utelämnades ord som 

”depression”, ”ohälsa” och ”hälsa” ur analysen medan ord som ”förtjänar”, ”bekämpar” och 

”mörka vardag” togs med. Ofta kommer värdeordet ställas mot sitt motsatsord för att göra 

analysen, som i till exempel ”roten till enorm tragik” där värdeordet tragiks motsatsord är 

glädje och detta tydligt visar att tragik är ett minusord. Samma princip gäller till exempel 

”förtjänar” och ”bekämpar” som är motsatser till att inte förtjäna eller att inte orka kämpa 

vilket i vårt samhälle ses som negativa aspekter och därför gör dessa till plusord.  

För att göra min undersökning kommer jag analysera alla värdeord som berör sjukdomen 

depression och psykisk ohälsa samt dem med psykisk ohälsa och analysera vilken av 

urvalsgrupperna som har positiv och negativ attityd mot de två kategorierna. 

 

4.3 Närhet och distans 

Utöver att attityder och värderingar bidrar till relationen mellan läsare och skribent gör även 

andra uttryck detta. Hellspong & Ledin (1997:179) skriver att det är genom språkhandlingar 

som närhet och distans skapas; när olika språkhandlingar används placeras olika textjag och 

textdu i olika relation till varandra. De ger som exempel att vi människor oftast använder 

språkhandlingar som beröm och förtrolighetsstrategier till närstående, men att dessa 

språkhandlingar också används för att skapa just mer förtrolighet mellan sändare och 

mottagare.  

Hellspong & Ledin (1997:173) förklarar att ett du-tilltal skapar ett tydligt textdu och att det 

är viktigt för att placera läsaren i en mottagarroll som passar för textens syfte. Detta har jag 

använt mig av i min undersökning då jag valt att analysera just du-tilltal som riktar sig till 

läsaren för att se i vilken utsträckning skribenterna använt sig av detta. Till exempel använder 

Glännström (2014) flera mottagarroller för textens du: ”För dig som mår bra.” och ”För dig 

som är deprimerad […]” men båda dessa kommer användas i analysen då båda roller riktar sig 

till läsaren. 
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Även uppmaningar är viktiga i skapandet av textens du; Hellspong & Ledin (1997:173) ger 

ett exempel från en Barbie-annons där uppmaningen ”Ge en riktig Barbie” finns. De menar att 

verbet ”ge” sätter en roll på läsaren, nämligen att vara en omtänksam förälder som vill sina 

barn väl. Skulle annonsen sagt ”Köp en Barbie” hade läsaren endast blivit tillskriven en roll 

som konsument. Detta innebär att uppmaningar bidrar till att närma sig textens du och minska 

distansen mellan sändare och mottagare. Hellspong & Ledin (1997:162) skriver att en 

uppmaning kännetecknas av verbformen imperativ och att syftet med en uppmaning är att 

ändra på något genom att få en annan person att utföra en handling. Baserat på detta kommer 

jag undersöka hur frekvent användningen av uppmaningar är mellan de två urvalsgrupperna. 

Ibland förekommer en uppmaning och ett du-tilltal tillsammans och då kommer dessa räknas 

in i undersökningen av både du-tilltal och av uppmaningar. Exempel på detta är ”tänk dig” 

och ”sök inom dig” medan exempel på endast uppmaningar är: ”sluta med det”, ”släpp taget” 

och ”Låt en […]”.  

Passiv-former tenderar att bidra till distans och opersonlighet i en text och att distansera 

textjaget från textduet (Hellspong & Ledin 1997:70,181). Då en passivkonstruktion saknar 

agent är agenten underförstådd och detta gör det svårare att klassificera denna. En orsak till att 

skribenter väljer att utelämna agenten kan vara för att spara utrymme, men det kan också 

gynna skribenten då hen av olika skäl inte vill utrycka vem som är agent. (Hellspong & Ledin 

1997:132) Då passivformer som bekant utformas av ändelsen -s på verbet och genom 

hjälpverb, som Stroh-Wollin skriver i Koncentrerad nusvensk formlära och syntax (1998:28), 

är det detta jag kommer fokusera min undersökning på. Det kommer förekomma både 

passivformer med och utan agent: ”[…] fylls sociala medier och nyhetskanaler av hyllningar, 

bildspel, vänner som uttalar sig och favoritcitat.” och ”[…] som det pratas ytterst lite om.”. 

Angående underförstådd agent kommer jag fokusera min analys på 6 stycken: personal och 

vård, skribenten, någon med psykisk ohälsa, forskare, anhörig och alla i samhället. Jag 

kommer klassificera vem den underförstådda agenten är och sedan analysera antalet 

förekomster av de olika agenterna jag nämnt. Det kommer troligtvis uppkomma svårigheter 

vid denna analys och vissa agenter kommer vara lättare att klassificera än andra. Till exempel 

är agenten i meningen ”Och det krävs en hel del att ta sitt liv.” tydlig att klassificera som en 

person med psykisk ohälsa och i meningen ”Bara en fasaväckande historia som berättas för 

den närmaste kretsen.” är agenten tydligt anhöriga. Däremot är det svårare att klassificera 

agenten i meningen ”I verkliga livet undanhålls aldrig några detaljer.” där jag kommer 

klassificera agenten som alla i samhället. Många gånger är det svårare att klassificera en 

agent i materialet då den skulle kunna syfta på olika agenter och för att det ofta är en generell 
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åsyftning, som i ”[…] när hur man mår inte längre anses sunt” där jag kommer kategorisera 

agenten som alla i samhället.  

Jag kommer undersöka i vilken utsträckning du-tilltal, uppmaningar och 

passivkonstruktioner används i krönikorna. Jag kommer inte gå närmare in på vilken roll 

uppmaningen ger läsaren eller vilken orsak som finns bakom användandet av 

passivkonstruktioner, men jag kommer också undersöka vem som är den underförstådda 

agenten för att se om det finns några skillnader mellan urvalsgrupperna.  

 

4.4 Identitetsskapande  

Användandet av personliga pronomen som ”vi” i en text pekar på ett subjektsperspektiv med 

en aktiv skribent (Hellspong & Ledin 1997:136). Då skribenten är aktiv öppnar det för uttryck 

av samhörighet eller distansering i texten. Hellspong & Ledin (1997:174) påpekar 

komplikationerna vid användandet av ”vi”; det är inte alltid självklart vilka textjaget 

inkluderar och ett ”vi” kan också utvidgas att inkludera fler eller förminskas till att inkludera 

färre under en texts gång. Jag använder samma utgångspunkt för pronomenet ”de”, vilket 

innebär att användningen av ”de” kommer att analyseras utifrån vilka pronomenet innefattar 

vid varje användningstillfälle och vilka effekter detta får för distansering samt samhörighet 

med skribenten. I denna analys kommer jag utöver pronomenen ”vi” och ”de” inkludera olika 

former av dessa som: vår, vårt, våra, oss och dem och deras.  

Jag kommer analysera vilka skribenterna i de två grupperna är inkluderande och 

exkluderande mot genom en analys av förekomster av nämnda pronomen och vilka dessa 

inkluderar. Jag har avgränsat mig till 4 grupper: alla i samhället, vården och personal, dem 

med psykisk ohälsa samt anhöriga. Jag kommer även undersöka om de två urvalsgrupperna är 

inkluderande eller exkluderande mot den egna gruppen, den andra gruppen och alla i 

samhället.  Ett möjligt problem vid den här analysen är att de flesta skribenter som inte har 

psykisk ohälsa kan räkna in sig själva i alla i samhället istället för de friska, även om detta 

även inkluderar de med psykisk ohälsa. Detta kan ge utslag på det resultat jag kommer få 

fram. 

 

4.5 Transitivitetsanalys 

En transitivitetsanalys ”kretsar kring processer, eller snarare kring typer av processer, och hur 

dessa kopplas till olika deltagare liksom till omständigheter” (Holmberg et al 2011:22). Min 

analys kommer fokusera på deltagare; första- och andradeltagare och hur dessa framställs.  
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Första- och andradeltagare har olika namn och roller beroende på vilken process de 

medverkar i, men gemensamt för dem är att förstadeltagaren alltid är den agerande och 

andradeltagaren den mottagande och passiva. I tabell 3 visas de olika rollerna för deltagarna i 

de olika processerna så som de är beskrivna i Holmberg & Karlsson (2006:102). 

 

Tabell 3. Typer av processer och namn för första- och andradeltagare  

Processtyp Förstadeltagare Andradeltagare 

Materiell process Aktör Mål, utsträckning, mottagare 

Mental process Upplevare Fenomen 

Relationell process Bärare, utpekad, den 

existerande 

Attribut, värde 

Verbal process Talare Lyssnare, utsaga, talmål 

 

I tabell 4 exemplifieras hur de olika processtyperna realiseras enligt Holmberg & Karlsson 

(2006:82,86,92,95).  

 

Tabell 4. Exempel över processer och deltagare 

Processtyp Förstadeltagare Process Andradeltagare 

Materiell 

process 

Guiden drog upp fem fina fiskar. 

Mental process Mannen  kände varifrån vinden kom. 

Relationell 

process 

De klövbärande 

djuren 

har en mycket 

karakteristisk fot. 

Verbal process Oppositionen kritiserade regeringen. 

 

De materiella processerna handlar om att något görs eller händer; något förändras i den yttre 

världen som när ”fiskarna drogs upp” i tabell 4 (Holmberg & Karlsson 2006:80). De mentala 

processerna utspelar sig i vad Holmberg & Karlsson (2006:85–86) kallar den inre världen, i 

motsats till den fysiska. Dessa processer handlar om att uppleva olika saker på ett symboliskt 

plan, som att höra och känna. De relationella processerna handlar om att vara; relationen 

mellan två deltagare eller den enes existens beskrivs (Holmberg & Karlsson 2006:89). De 

verbala processerna handlar om att säga olika saker. Holmberg & Karlsson (2006:94) skriver 

att de liknar de mentala processerna men att de verbala handlar om de faktiska språkliga 

uttrycken. De fortsätter med att förklara att yttranden också kan sägas av skyltar eller liknande 

och inte bara av levande varelser.  

Då de olika processtyperna inte spelar någon roll för vem som blir första- och 

andradeltagare kommer de inte att analyseras vidare i min undersökning.  
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Jag kommer avgränsa materialet till de deltagare som gäller depression, ångest, självmord, 

personal och vård, alla i samhället, psykisk ohälsa samt de med psykisk ohälsa.  

 

Tabell 5. Exempel på hur analysen kommer utföras 

Skribent Förstadeltagare Process Andradeltagare 

Lundberg Depression är jävligt komplext 

Palmqvist (1) Du som  lider av depression 

Palmqvist (2) Du som lider av 

depression (anförd sats) 

förtjänar att ha någon vid din sida 

Treijs (1) Han hade besökt psykakuten 

Treijs (2) Deras (psykakutens) 

bedömning 

var  att han inte var suicidal 

(anförd sats) 

Treijs(3) Jag  säger till  er som lever i mörkret 

    

 

I tabell 5 visas exempel på hur jag kommer analysera materialet. Exemplet från Lundbergs 

krönika är typexempel på hur jag kommer gå till väga och hur en transitivitetsanalys ser ut. 

Verbet som uttrycket skeendet (”är”) är process medan den som utför handlingen 

(”depression”) är försadeltagare och den som blir utsatt för handlingen eller är kopplad till 

förstadeltagaren (”jävligt komplext”) är andradeltagare. Hela exempel 1 från Palmqvists 

krönika i tabell 5 är i Palmqvists exempel 2 en anförd sats. Holmberg & Karlsson (2006:86–

87) förklarar anförda satser som motsvarande deltagaren, det vill säga att de strikt sett inte är 

första- eller andradeltagare och att det endast är mentala och verbala satser som kan ha 

anförda satser. Med detta som bas kommer jag räkna med anförda satser i min analys. I 

exemplen med Palmqvist visar jag hur jag kommer gå till väga då jag analyserar anförda 

satser; jag kommer analysera både satsen i sig självt, som i exempel 1, samt den sats där ena 

deltagaren är en anförd sats, som i exempel 2. I just exemplen från Palmqvists krönika är 

”depression” i exempel 1 andradeltagare medan den anförda satsen ”Du som lider av 

depression” hamnar under kategorin någon med psykisk ohälsa som förstadeltagare i exempel 

2. I exemplen med Treijs visar jag hur jag kommer gå till väga med åsyftning i min analys. I 

Treijs exempel 1 är ”psykakuten” andradeltagare och klassas som personal och vård, medan 

”Deras bedömning” i exempel 2 syftar tillbaka på psykakuten och därför klassas som 

förstadeltagare inom personal och vård. I exempel 3 från Treijs krönika visas hur det kan 

komma att se ut då ett adjektiv eller annat ord syftar på något annat. I detta fall syftar 

”mörkret” på depression och hela andradeltagaren ”er som lever i mörkret” kommer därför 

klassas som de med psykisk ohälsa.  
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Det är enligt de här principerna jag kommer undersöka i vilken utsträckning skribenterna 

framställer vissa grupper som agerande eller passiva. Då fler av orden har förekommit i 

samma mening som aktör eller mottagare har jag räknat dem för vardera position. När ordet 

”det” eller något pronomen åsyftat något av de ord jag valt att undersöka har det räknats med i 

analysen. Även andra ord som åsyftat de ord jag valt ut har tagits med, som t.ex. ”mörkret” 

eller ”eländet”. Anförda satser kommer analyseras som deltagare även fast de strikt teoretiskt 

inte gör detta.  Då skribenten skrivit om sig själv eller nämnt en specifik person har dessa 

förekomster utelämnats från undersökningen då det är det generella jag är ute efter att 

undersöka.  

 

5 Resultat 

I det här avsnittet redovisar jag resultaten av min analys. Alla resultat kommer att redovisas 

för båda urvalsgrupperna; diagnostiserade och anhöriga. Då det var en stor variation mellan 

antalet förekomster inom de olika krönikorna valde jag att omvandla resultaten till per 1000 

ord i vissa av resultatredovisningarna. Detta framgår i de delar det gäller. I och med detta kan 

problematiken med både längden mellan de olika krönikorna samt de stora skillnaderna i 

antalet förekomster lösas. Då jag valt att ha antal ord som en faktor använde jag lix-räknare 

för att få fram antal ord per krönika, trots att jag inte använt mig av lix-värdet på något annat 

sätt. 

 

5.1 Teman i krönikorna 

Då jag undersökte de huvudsakliga temana i krönikorna blev dessa fem resultatet:  

 Motionens vikt för psykisk hälsa 

 Bidra till samhällets förståelse och medvetenhet om psykisk ohälsa 

 Bryta stigmat och tabut kring psykisk ohälsa 

 Uppmuntra psykiskt sjuka att söka hjälp och fortsätta kämpa 
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 Belysa den aktuella vårdsituationen 

Figur 1. Huvudsakliga teman i krönikorna 

 

Den vanligaste orsaken till att krönikorna skrevs var en vilja att bryta stigmat och tabut kring 

psykisk ohälsa; hälften av alla krönikor hade det som tema. Det är också ett större antal som 

vill bidra till att öka samhällets förståelse och medvetenhet om psykisk ohälsa; 3 av 12 

krönikor hade detta som primärt tema. 

Som det syns i figur 1 finns det några skillnader i krönikornas teman mellan 

urvalsgrupperna. I gruppen diagnostiserade är det endast 1 krönika som har temat bryta 

stigmat och tabut kring psykisk ohälsa, medan 3 stycken har temat bidra till samhällets 

förståelse och medvetenhet om psykisk ohälsa. Av de resterande två krönikorna har en motivet 

motionens vikt för psykisk hälsa och den andra uppmuntra sjuka att söka hjälp och fortsätta 

kämpa. I gruppen anhöriga är det 5 av 6 krönikor vars tema är bryta stigmat och tabut kring 

psykisk ohälsa medan den sista krönikans tema är att belysa den aktuella vårdsituationen. 

Således har skribenterna i gruppen diagnostiserade mer spridning på sina teman än de i 

gruppen anhöriga, men sammanlagt är temat bryta stigmat och tabut kring psykisk ohälsa det 

mest framstående. 

 

5.2 Attityder och värderingar  

Analysen av attityder och värderingar var fokuserad på två områden, nämligen attityder mot 

de med psykisk ohälsa och mot sjukdomen depression. Plusord som var med i analysen var till 

exempel ”bekämpar”, ”skickliga”, ”förtjänar” och ”komplexa varelser” och exempel på 
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minusord från analysen är: ”lider”, ”eländet”, ”allvarlig och dödlig sjukdom” och ”inte är 

rationell”. 

 

5.2.1 Attityder mot de som har psykisk ohälsa 

Tabell 6. Värdeord angående de med psykisk ohälsa per 1000 ord  

 Skribent Plusord Minusord 

Diagnostiserade Dahlström 0 0 

Palmqvist 6 0 

Eriksson 0 1,6 

Wallin 2 2 

Lundberg 0 1,3 

Glännström 0 1,3 

Totalt  8 6,2 

Anhöriga Lindahl 0 0 

Svensson 0 0 

Treijs 0 2 

Strömberg 0 0 

Svärd 0 0 

Mirjamsdotter 1,7 0 

Totalt  1,7 2 

 

Som det syns i tabell 6 är det endast en liten skillnad mellan plus- och minusord i gruppen 

anhöriga. Inom gruppen diagnostiserade är det totalt 8 plusord och 6,2 minusord medan det i 

anhöriggruppen är 1,7 plusord och 2 minusord. Det visar att de diagnostiserade skribenterna 

är mer frekventa i användningen av värdeord än de anhöriga skribenterna angående de med 

psykisk ohälsa. Gruppen diagnostiserade förmedlar således mer av både positiva och negativa 

attityder, men de framhäver positiva attityder mer.  
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5.2.2 Attityder mot sjukdomen depression 

Tabell 7. Värdeord per 1000 ord gällande sjukdomen depression 

 Skribent Plusord Minusord 

Diagnostiserade Dahlström 0 5,2 

Palmqvist 0 6 

Eriksson 0 3,3 

Wallin 0 0 

Lundberg 0 3,8 

Glännström 0 1,3 

Totalt  0 19,6 

Anhöriga Lindahl 0 11,9 

Svensson 0 12,9 

Treijs 0 4,1 

Strömberg 0 1,8 

Svärd 0 3,2 

Mirjamsdotter 0 13,6 

Totalt  0 47,5 

 

Det finns inte några förekomster av plusord angående sjukdomen depression i någon av 

grupperna. De yttrar således inte någon positiv attityd om sjukdomen överhuvudtaget. 

Angående minusord har gruppen anhöriga mer än dubbelt så många förekomster, vilket 

innebär att de är mer negativt inställda till sjukdomen än gruppen diagnostiserade, men också 

att de använder mer värderande ord angående depression.  

 

5.3 Närhet och distans 

För att analysera vilken grupp som uttryckte mest närhet respektive distans till läsaren 

undersökte jag du-tilltal, uppmaningar och passivkonstruktioner.  
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Tabell 8. Förekomster per 1000 ord av du-tilltal, uppmaningar och passiv  

 Skribent Du-tilltal Uppmaningar Passivkonstruktioner 

Diagnostiserade Dahlström 7,8 2,6 0 

Palmqvist 13,2 0 6 

Eriksson 0 0 0 

Wallin 0 0 0 

Lundberg 0 1,3 0 

Glännström 7,5 13,8 2,5 

Totalt  28,5 17,7 8,5 

Anhöriga Lindahl 15,8 11,9 7,9 

Svensson 0 0 12,9 

Treijs 2 4,1 0 

Strömberg 1,8 0 5,4 

Svärd 0,8 0 4,1 

Mirjamsdotter 0 0 8,5 

Totalt  20,4 16 38,8 

 

5.3.1 Du-tilltal  

Som det syns i tabell 8 är det vanligare med du-tilltal bland de diagnostiserade skribenterna. 

Det är 39 % fler förekomster av du-tilltal i gruppen diagnostiserade än i gruppen anhöriga, 

vilket innebär att de diagnostiserade uttrycker mer närhet till läsaren än vad de anhöriga gör. 

Exempel på du-tilltal som analyserades är: ”du är”, ”du mår”, ”dig själv”, ”du kan”, ”du 

behöver” och ”brukar du”. 

 

5.3.2 Uppmaningar 

Vid analysen av uppmaningar visade det sig att gruppen diagnostiserade har 17,7 

uppmaningar per 1000 ord medan gruppen anhöriga har 16. Det innebär att båda grupperna 

skapar ungefär lika mycket närhet med läsaren genom uppmaningar, men att det förekommer 

10 % mer bland de diagnostiserade skribenterna. Uppmaningar som ingick i analysen var till 

exempel ”stanna upp”, ”släpp taget”, ”ta emot”, ”häng kvar” och ”kräv”.  

 

5.3.3 Passivkonstruktioner 

I gruppen diagnostiserade finns det 5 passivkonstruktioner medan det i anhöriggruppen finns 

23 stycken. Det är en markant skillnad. 

Resultatet vid per 1000 ord visar att det i gruppen diagnostiserade förekommer 8,5 

passivkonstruktioner medan det i gruppen anhöriga förekommer 38,8 stycken. Det innebär att 

det är väldigt mycket mer passivkonstruktioner och distansmarkörer i krönikorna av anhöriga 
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skribenter och att de anhöriga således skapar mycket mer distans till läsaren än vad de 

diagnostiserade skribenterna gör.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

Vid analysen av passivkonstruktioner analyserades även vem som står som agent och om 

det finns en utskriven agent eller om den göms i texten som underförstådd. Jag valde att 

undersöka 7 stycken kategorier som fanns som underförstådd agent. Dessa är personal och 

vården, skribenten, en med psykisk ohälsa, forskare, anhörig samt alla i samhället. Utskriven 

agent förekommer endast i 3 passivkonstruktioner, alla i gruppen anhöriga, varav endast en 

passar in i någon av de kategorier jag valt att undersöka: alla i samhället.  

 

Figur 2. Förekomster av underförstådd agent i procent 

 

I figur 2 syns resultatet angående underförstådd agent räknat i procent. Det syns även här att 

det är vanligare med passivkonstruktioner i gruppen anhöriga. I två kategorier finns det endast 

förekomster från anhöriggruppen och dessa är anhörig och forskare. Vidare är det lika många 

förekomster inom båda urvalsgrupperna när det gäller en med psykisk ohälsa, skribenten samt 

personal och vård. När det kommer till alla i samhället finns 17 % av alla förekomster i 

gruppen diagnostiserade och de resterande i anhöriggruppen, så även inom denna kategori är 

det fler förekomster bland de anhöriga. Detta innebär att forskare, anhörig och alla i 

samhället framställs som agent mer av de anhöriga skribenterna och att personal och vård, 

skribenten och en med psykisk ohälsa framställs som agent lika mycket av båda 

urvalsgrupperna.  
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5.4 Identitetsskapande 

För att ytterligare analysera relationen mellan skribent och läsare undersökte jag även 

användandet av ”vi” och ”dem” och identitetsskapandet i och med detta. För att genomföra 

detta valde jag ut fyra kategorier som är intressanta för mina frågeställningar: alla i samhället, 

vården och personal, dem med psykisk ohälsa och anhöriga.  

 

Tabell 9. Antal förekomster av pronomenet ”vi” 

Kategori Diagnostiserade Anhöriga 

Alla i samhället 12  75  

Vården, personal 0 0 

Dem med psykisk ohälsa 7  1  

Anhöriga  0 3  

 

 

Figur 3. Förekomsten av pronomenet ”vi” i procent 

 

Som det syns i tabell 9 och figur 3 är det mycket mer förekommande att de anhöriga 

skribenterna inkluderar alla i samhället; anhöriggruppen har 86 % av alla förekomster medan 

de diagnostiserade har 14 %. Även när det gäller att skapa en inkluderande identitet med 

andra anhöriga finns alla förekomster inom anhöriggruppen. Däremot är de med psykisk 

ohälsa mycket mer inkluderade i krönikorna från de diagnostiserade skribenterna, närmare 88 

% av förekomsterna. Vården eller personal är aldrig inkluderat i något identitetsskapande i 

någon av grupperna. Detta betyder att de diagnostiserade skribenterna identifierar sig med de 

med psykisk ohälsa till väldigt stor grad och de anhöriga skribenterna med alla i samhället 

men främst med andra anhöriga medan ingen av urvalsgrupperna identifierar sig med vården 

och personal. 
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Tabell 10. Antal förekomster av pronomenet ”de” 

Kategori Diagnostiserade Anhöriga 

Alla i samhället 2  2  

Vården, personal 2  1  

Dem med psykisk ohälsa 3  5  

Anhöriga  2  3  

 

Figur 4. Förekomsten av pronomenet ”de” i procent 

  

I tabell 10 och figur 4 blir det tydligt att det inte är lika stora skillnader i resultatet angående 

skapande av distans med pronomen som det är vid närhet. Det är lika mycket förekommande 

inom båda grupperna angående alla i samhället. Inom den diagnostiserade gruppen skapar 

skribenterna mer distans till vården och personal med 67 % av förekomsterna. Både inom de 

med psykisk ohälsa och anhöriga är det ett relativt jämnt resultat; gruppen anhöriga har 62 % 

av förekomsterna om de med psykisk ohälsa och 60 % till anhöriga. Det innebär att gruppen 

diagnostiserade skapar mer distans till vården och personal medan anhöriggruppen gör 

detsamma mot de med psykisk ohälsa och anhöriga. Båda grupperna skapar lika mycket 

distans till alla i samhället. Något att påpeka här är dock att båda grupperna skapar distans till 

den egna gruppen; de diagnostiserade skribenterna med 38 % och de anhöriga med 60 %. 

Jag analyserade även om det fanns någon inkludering eller exkludering inom de två 

urvalsgrupperna mot den andra gruppen. För att göra detta räknade jag antalet förekomster av 

”vi” och ”dem” mot alla i samhället, de med psykisk ohälsa samt de friska.  
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Figur 5. Identitetsskapande inkludering i procent 

I figur 5 syns det att gruppen diagnostiserade har flest förekomster av inkluderande ”vi” när 

det är relaterat till de med psykisk ohälsa; 91 % av förekomsterna finns inom gruppen. När det 

gäller de friska finns det inga förekomster alls inom någon av grupperna. Gruppen anhöriga 

har 84 % av de inkluderande orden när det handlar om alla i samhället medan de 

diagnostiserade har 16 %. Detta innebär att de diagnostiserade skribenterna är mest 

inkluderande mot den egna gruppen medan gruppen med anhörigerfarenhet främst är 

inkluderande mot alla i samhället och inte bara den egna, eller den andra, gruppen. Det här 

resultatet stämmer överens med resultatet angående inkludering med pronomenet ”vi” som 

redovisats ovan (se figur 3).  

 

 

Figur 6. Identitetsskapande exkludering i procent 

 

Angående exkluderande ”dem” har gruppen diagnostiserade alla förekomster mot de friska, 

som visas i figur 6. Det är relativt lika fördelat mellan de två urvalsgrupperna när det gäller 

alla i samhället; de diagnostiserade har 40 % av förekomsterna medan de anhöriga har 60 %. 

Gruppen anhöriga har 62 % av alla förekomster av exkluderande pronomen när det handlar 

om de med psykisk ohälsa, men de diagnostiserade har även 38 % av förekomsterna här. Det 
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innebär att de diagnostiserade skribenterna är väldigt distanserande mot de friska, men också 

mot alla i samhället och även den egna gruppen. Skribenterna med anhörigerfarenhet av 

psykisk ohälsa är istället distanserande mot de med psykisk ohälsa, men inte alls så mycket 

som de diagnostiserande är mot de friska. Anhöriggruppen är lite mer distanserande gentemot 

alla i samhället jämfört med gruppen diagnostiserade. 

 

5.5 Transitivitetsanalys 

Syftet med transitivitetsanalysen var att undersöka vilka som framställs som första- och 

andradeltagare, det vill säga aktörer respektive mottagare eller reaktör (beroende på vilken 

process det rör sig om). Jag valde att fokusera på sju stycken kategorier i min analys. Dessa 

kategorier är: depression, ångest, självmord, personal och vård, alla i samhället, psykisk 

ohälsa samt de med psykisk ohälsa.  

 

 

Figur 7. Förekomsterna av förstadeltagare per 1000 ord 

 

I figur 7 redovisas resultatet för vem som framställs som förstadeltagare. Det finns stora 

skillnader mellan vem som är förstadeltagare mellan urvalsgrupperna. Den tydligaste 

skillnaden är inom kategorin alla i samhället, där 73 % av alla förekomsterna finns inom 

gruppen anhöriga. Det är också en markant skillnad gällande de med psykisk ohälsa där 

gruppen diagnostiserade har 66 % av det totala antalet förekomster. Psykisk ohälsa som 

förstadeltagare förekommer 66 % i anhöriggruppen, och inom kategorin personal och vård 

finns 69 % av förekomsterna bland de diagnostiserade skribenterna. Självmord är den kategori 

som är närmast inom de båda grupperna: 52 % av förekomsterna finns bland de anhöriga 

skribenterna och de resterande 48 % bland de diagnostiserade. Angående kategorin ångest 
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finns 79 % av alla förekomster i gruppen diagnostiserade och inom kategorin depression finns 

62 % av förekomsterna i anhöriggruppen.  

Detta innebär att det är störst skillnad mellan urvalsgrupperna gällande kategorierna alla i 

samhället, ångest samt personal och vård. Gruppen diagnostiserade framhäver de med psykisk 

ohälsa, personal och vård samt ångest som första deltagare medan gruppen anhöriga 

framhäver alla i samhället, psykisk ohälsa samt depression. Självmord är väldigt lika inom de 

båda grupperna, det framhävs marginellt som första deltagare mer av anhöriga skribenterna.  

 

 

Figur 8. Förekomsterna av andradeltagare per 1000 ord 

I figur 8 visas resultatet för analysen av andradeltagare. Det är tydligt att det är ett mer jämnt 

resultat än det angående förstadeltagare. Den största skillnaden finns även här i kategorin alla 

i samhället där anhöriggruppen har 93 % av alla förekomster. Det jämnaste resultatet finns i 

kategorin depression där 52 % av förekomsterna finns i gruppen diagnostiserade och de 

resterande 48 % i gruppen anhöriga. Inom kategorin ångest finns 72 % av förekomsterna 

bland de diagnostiserade och angående självmord är det gruppen anhöriga som har 70 % av 

förekomsterna. Gällande kategorin personal och vård har gruppen diagnostiserade 74 % av 

alla förekomsterna. Inom kategorin psykisk ohälsa finns 58 % av förekomsterna inom gruppen 

anhöriga och de anhöriga har även 66 % av förekomsterna inom kategorin de med psykisk 

ohälsa. 

 Detta innebär att det är ett jämnt användande av depression som andradeltagare och att det 

är en stor skillnad i användandet av alla i samhället, personal och vård samt självmord mellan 

urvalsgrupperna. De diagnostiserade skribenterna framhäver ångest samt personal och vård 

som andradeltagare medan de anhöriga skribenterna framhäver alla i samhället, självmord 
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och de med psykisk ohälsa. Det är en mindre skillnad mellan de två grupperna vid 

användandet av depression och psykisk ohälsa som andradeltagare.  

 

6 Diskussion 

Av de fem teman som fanns representerade i de 12 krönikorna var bryta stigmat och tabut 

kring psykisk ohälsa det vanligaste. Gruppen anhöriga var mer enhetliga i sina val av teman 

och de flesta av dem hade just temat bryta stigmat och tabut kring psykisk ohälsa medan 

gruppen diagnostiserade hade ett mer spritt val av teman. Temat som var vanligast i denna 

grupp var bidra till samhällets förståelse och medvetenhet om psykisk ohälsa. De nämnda 

temana är lika varandra och går ofta in i varandra och detta kan vara en orsak till att det är just 

dessa två teman som är mest representerade.  

Gruppen diagnostiserade använder mer värdeord än gruppen anhöriga när de beskriver dem 

med psykisk ohälsa. Det kan finnas fler möjliga orsaker till detta; dels kan det bero på att det 

är lättare för människor att uttrycka åsikter och starka känslor om sig själva än om andra, 

speciellt negativa sådana. Det kan vara speciellt svårt att uttrycka negativa åsikter när det 

handlar om en grupp som är en minoritet i samhället. De diagnostiserade skribenterna 

framhåller en mer positiv attityd till de med psykisk ohälsa än negativ men också en positivare 

attityd än vad de anhöriga skribenterna gör. Detta betyder att de diagnostiserade skribenterna 

har en positiv attityd till den egna gruppen. 

Angående attityder om depression är det tydligt att ingen av grupperna har en positiv 

attityd, vilket troligtvis beror på att det är en sjukdom som kan ha dödlig utgång och som 

omges av ett tabu i dagens samhälle. Gruppen anhöriga använder flest värderande ord och 

uttrycker således också en starkare negativ attityd än vad den diagnostiserade gruppen gör. 

Att de diagnostiserade skribenterna inte har mer negativa attityder mot depression kan bero på 

att de tillhör gruppen som har diagnostiserats med sjukdomen och att man som diagnostiserad 

kan inkludera sjukdomen i sin identitet. Det kan också vara lättare att ha negativa attityder 

mot sig själv och inte mot sjukdomen i sig, speciellt i dagens samhälle där stigmat som råder 

kring psykisk ohälsa ofta innebär att psykisk ohälsa inte tas på allvar.  Det blir i det fallet en 

fråga om den egna personens styrka istället för sjukdomens verkningar och detta kan bidra till 

att de diagnostiserade inte visar en mer negativ attityd. 

De diagnostiserade skribenterna skapar mer närhet till läsaren än vad de anhöriga gör. 

Detta kan bero på att de som skriver från ett inifrånperspektiv vill få samhörighet med läsaren 

för att få empati och således kunna förändra samhället. Anhöriggruppen, som skriver från ett 
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utifrånperspektiv, kan inte använda sig av empati på exakt samma sätt som skribenterna i 

gruppen diagnostiserade och det kan då vara lättare att använda fakta som argument, speciellt 

i en genre som krönika.  

Passivkonstruktioner kan kopplas ihop med transitivitetsanalysen och förstadeltagarna. I 

analysen av underförstådda agenter syns det att anhöriggruppen framställer alla i samhället, 

anhöriga och forskare som agenter och aktiva medan båda urvalsgrupperna framställer 

resterande kategorier lika mycket. Detta stämmer till stor del med analysen av förstadeltagare, 

där också alla i samhället är mest förekommande inom gruppen anhöriga. Det skiljer sig dock 

en del angående de med psykisk ohälsa som förstadeltagare: i analysen av 

passivkonstruktioner förekommer det lika mycket inom båda urvalsgrupperna medan det i 

transitivitetsanalysen är vanligare i gruppen diagnostiserade. Dock är det inte en stor skillnad; 

i transitivitetsanalysen förekommer de med psykisk ohälsa 66 % som agerande förstadeltagare 

och 50 % av förekomsterna i analysen av agenter.  

Gruppen diagnostiserade skapar mer av en vi-mot-dem identitet än vad gruppen anhöriga 

gör, dels genom att identifiera sig med den egna gruppen de med psykisk ohälsa och 

distansera sig från personal och vård, dels genom distanseringen mot kategorin de friska och 

alla i samhället. Gruppen anhöriga är inkluderande mot anhöriga och alla i samhället och 

distanserande mot de med psykisk ohälsa men också mot anhöriga och alla i samhället. Detta 

är intressant då anhöriggruppen är både inkluderande och distanserande till de anhöriga, som 

de själva tillhör, dock så är de mer inkluderande än vad de är distanserande. De är även både 

inkluderande och distanserande mot alla i samhället, vilket också kan vara den grupp de anser 

sig tillhöra. De anhöriga skapar också en identitet med den egna gruppen genom att vara 

distanserande mot de med psykisk ohälsa. Det är mycket mindre tydligt identitetsskapande 

bland de anhöriga, vilket kan bero på att de som är diagnostiserade har ett större behov av att 

skapa identitet och hitta samhörighet med andra i samma situation jämfört med vad någon 

som inte är diagnostiserad gör. Gruppen diagnostiserade skapar även distans till den egna 

gruppen, vilket kan ha att göra med ett behov av att även distansera sig från andra psykiskt 

sjuka och att bli en del av det normativa samhället snarare än att tillhöra en minoritet.  

De diagnostiserade skribenterna ser den egna gruppen de med psykisk ohälsa som 

agerande, de anhöriga ser alla i samhället som mer agerande. Detta kan spegla samhällets syn 

på sjuka som passiva och att det är den traditionella roll de tillskrivits. Det är också troligtvis 

lättare för skribenterna med egen erfarenhet att se sig själva som agerande och att inte helt 

identifiera sig med bilden av den passiva, sjuka patienten. Olika sjukdomstillstånd ses också 

som agerande, dock olika av urvalsgrupperna. Självmord är rätt lika, depression ses som en 
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aktör mer av de anhöriga medan ångest framställs som aktör av de diagnostiserade. Detta kan 

bero på att ångest är ett symptom som ofta följer med depression och att det kan vara svårare 

för utomstående att veta exakt vad tillståndet innebär. Sjukdomen depression är lättare att 

skapa ett engagemang för då det finns forskning och bevis på att det är en dödlig sjukdom, 

medan ångest inte får sådana följder direkt, utan snarare är en kombination och följd av 

depression eller annan psykisk ohälsa. Det är också intressant att gruppen diagnostiserade ser 

ångest som aktör medan gruppen anhöriga ser depression. Detta beror troligtvis på samma 

princip om att det är lättare att skapa en sjukdomsbild av depression, medan ångest ofta 

upplevs mer krisartat i stunden av de som upplever den.  

Både de med psykisk ohälsa och alla i samhället framställs mer som passiva 

andradeltagare av gruppen anhöriga. Det betyder att skribenterna med anhörigerfarenhet ser 

dem med psykisk ohälsa mer i den traditionella passiva rollen än vad skribenter med diagnoser 

gör.  

Sammanfattningsvis har jag fått svar på alla mina frågeställningar. På frågan om hur 

attityder och värderingar skiljer sig mellan urvalsgrupperna fick jag resultatet att de båda har 

en negativ attityd till depression, att de diagnostiserade är mer positivt inställda till dem med 

psykisk ohälsa och de anhöriga är mer negativt inställda till depression. Gruppen 

diagnostiserade är mer värderande när det handlar om dem med psykisk ohälsa och gruppen 

anhöriga när det handlar om sjukdomen depression. Gruppen diagnostiserade har en närmare 

relation till läsaren än vad anhöriggruppen har, och detta svarar på min frågeställning om vad 

det finns för skillnad i relationen mellan läsare och skribent mellan urvalsgrupperna. Min 

fråga angående hur identitetsskapandet skiljer sig mellan de två urvalsgrupperna kan 

sammanfattas i att den diagnostiserade gruppen skapar en starkare vi-mot-dem identitet än 

anhöriggruppen, både genom identifiering med den egna gruppen men också genom 

distansering mot de friska. Gruppen anhöriga skapar också identitet genom identifiering med 

den egna gruppen och distansering till dem med psykisk ohälsa, men inte i lika hög grad. På 

frågan om vem och vad som framställs som aktiv respektive passiv fick jag detta resultat: 

sjukdomstillstånd framställs olika bland grupperna; ångest framställs aktivt och passivt av de 

diagnostiserade skribenterna, depression och psykisk ohälsa framställs aktivt av 

anhöriggruppen och passivt lika mycket av båda grupperna. Självmord framställs lika av de 

båda grupperna, både som aktiv och passiv. Människor framställs också olika; personal och 

vården framställs som aktiv och passiv av de diagnostiserade, de med psykisk ohälsa 

framställs aktivt av gruppen diagnostiserade och passivt lika mycket mellan urvalsgrupperna 

och alla i samhället framställs både aktivt och passivt av gruppen anhöriga.  
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Min undersökning är för liten för att bevisa några generella linjer, men kan ge en 

fingervisning om att det finns en nyanserad bild av psykisk ohälsa och de som berörs av den i 

Sverige idag. Med tanke på att psykisk ohälsa inte håller på att försvinna och att det lär 

fortsätta skrivas om det offentligt kan den här undersökningen visa att det har börjat en 

uppluckring av stigmat kring psykisk ohälsa; attityder är inte bara negativa och det finns ett 

behov hos både sjuka och anhöriga att skapa identitet och samhörighet med andra i samma 

situation. Mer öppenhet kring psykisk ohälsa och depression kan bidra till minskade 

sjukskrivningar, men framförallt till mindre dödsfall och lidande, och den här undersökningen 

är ett bevis på att det finns en möjlighet för det att hända. 
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