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Sammanfattning 

Syftet med denna uppsats är att studera hur depression diskuteras som ett socialt problem i 

pressen. De frågor som ställs är; 1) På vilket/vilka sätt definieras depression? 2) Vilka 

praktiker kopplas till specifika definitioner av depression? 3) Hur ser kopplingen mellan 

definitioner av depression, de praktiker som är kopplade till dessa, och individen, ut? 4) Vilka 

aktörer är inblandade i definitionsprocessen?  

     För att besvara dessa frågeställningar har artiklar publicerade i Dagens nyheter, Svenska 

dagbladet, Expressen och Aftonbladet täckande ett år (2008-04-21 till 2009-04-21) samlats in 

och analyserats med hjälp av diskursanalys.  

     I analysen identifieras fyra diskurser; en biomedicinsk-, en psykologisk-, en 

alternativmedicinsk- samt en strukturalistisk diskurs. Av dessa är den strukturalistiska 

diskursen minst framträdande (4 av 240 artiklar). Depression definieras i materialet främst 

som en fysisk eller psykisk sjukdom och de behandlingsformer som lyfts fram oftast är 

medicinering och KBT. Dock utmanas dessa behandlingsformer av en alternativmedicinsk 

diskurs.  

     I materialet framstod individen som den som är främst ansvarig för sitt välmående genom 

att denna tillskrevs uppgiften att övervaka sin hälsa och skaffa sig kunskap om sin sjukdom. 

     En kritik formuleras mot det sätt depression diskuteras i offentligheten då 

samhällsaspekter – framför allt klass- och genusaspekter – osynliggörs genom att depression 

nästan uteslutande definieras som ett problem som rör individen.              
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Inledning 
 

Expressen publicerade den 5 maj 2008 en artikel med rubriken Ny metod kan bota din ångest 

– Steg-för-steg-behandlingen är överlägsen andra terapier. I denna artikel får läsaren veta att 

var femte svensk lider av oro och ångest som i värsta fall kan utvecklas till depression. 

Depression i sin tur benämns som en folksjukdom. Den nya metoden presenteras därefter och 

läsaren uppmanas att hjälpa sig själv ur sin depression med hjälp av sex råd från en 

legitimerad psykolog.  

     Denna artikel bär på en mängd information; delvis benämns depression som en 

folksjukdom vilket innebär att den är utbredd, vanlig och just en sjukdom till skillnad från en 

sinnesstämning; delvis finns det hjälp att få i form av den nya metod som utvecklats och 

individer har en möjlighet att själva påverka sin depression. Vi får även veta att denna nya 

metod är överlägsen andra terapiformer vilket implicerar att det finns vissa skillnader inom 

behandlingsfältet då denna metod ställs mot andra metoder. Slutligen vet vi att depression är 

någonting som anses tillräckligt viktigt för att diskuteras offentligt.  

     Denna belysning av depressionsproblematiken i det offentliga kommer kanske inte som en 

överraskning; slår vi upp en tidning så är chansen stor att vi får läsa om en popstjärna, 

idrottsstjärna eller annan person i rampljuset som berättar om hur denna överkom sin 

depression och slutligen nådde framgång inom sitt område, en hårt arbetande person som 

blivit utbränd med följden att denna blev deprimerad, tonårsdepressioner, 

ålderdomsdepressioner, höstdepressioner, levnadsskildringar som kretsar kring depression, 

snabba kurer mot depression, reklam för självhjälpsböcker och livsstilscoacher som 

garanterar evig lycka, rapporter om att utskrivningen av antidepressiva mediciner ökat 

lavinartat de senaste åren etc.  

     Depressionen befinner sig med andra ord i offentlighetens ljus och diskuteras genom en 

mängd perspektiv som ibland står i strid med varandra. I det offentliga samtalet belyses 

depressionen av de medverkande, det diskuteras – depressionen omsätts i tal – samtidigt som 

detta offentliga tal tyder på en medvetenhet om depressionen som ett problem som pockar på 

en lösning. Frågan blir då hur detta problem definieras och vad lösningen på det anses vara…  
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Syfte och frågeställningar 
 

Den övergripande frågan för denna studie är hur ett fenomen – i detta fall depression – görs 

till ett socialt problem. Sociala problem är inte objektivt givna utan snarare produkten av en 

process där fenomenet definieras kollektivt (Blumer 1970/71:298f). Att definiera någonting 

som ett socialt problem positionerar detta i motsättning till ett allmänintresse och kallar på ett 

ingripande från samhällets sida. Det sätt varpå det definieras som ett socialt problem medför 

samtidigt en definition av vilka ingripanden som anses vara acceptabla och skapar legitimitet 

för att ansamla befintliga resurser för själva ingripandet (Gusfield 1996:17-20, Blumer 

1970/71:301). Frågan om hur depression definieras bör av denna anledning ses mot bakgrund 

av hur det får en ställning som socialt problem; definitionen av depression beror på hur det är 

beskrivet som ett problem, vilka tecken det uppvisar (”symptom”), vilket som anses vara 

lösningen på problemet samt vilka aktörer som ses som ansvariga för att lösa problemet. 

Detta är nära förbundet med på vilket sätt och vilka resurser som ansamlas för lösningen på 

problemet. 

     Syftet med denna uppsats är då att studera hur depression diskuteras i det offentliga som 

socialt problem – det sätt varpå det definieras, värderas och framförhandlas i den dialog som 

offentligheten utgör. För detta syfte har jag valt att analysera artiklar publicerade i Dagens 

nyheter, Svenska dagbladet, Aftonbladet och Expressen under ett år (2008-04-21 till 2009-

04-21).  

     De frågor som ställs är; 

 

1. På vilket/vilka sätt definieras depression? Är detta kanske inte ett entydigt begrepp 

utan snarare någonting som får skilda meningar beroende på sammanhang och talare?  

 

2. Vilka praktiker kopplas till specifika definitioner av depression? Det vill säga, hur ska 

depression hanteras? Vem eller vilka aktörer pekas ut som (främst) ansvariga för 

hanteringen av problemet?  
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3. Hur ser kopplingen mellan definitioner av depression, de praktiker som är kopplade 

till dessa, och individen, ut? Vem är den deprimerade och hur föreställs denna med 

andra ord? 

 

4. Vilka aktörer är inblandade i definitionsprocessen? Här är det främst en fråga om 

vilka representanter för olika diskurser som återfinns i materialet. 

 

Innan det är dags för analysen presenteras en översikt av aktuell forskning inom fältet för att 

därefter följas av en presentation av det teoretiska ramverk och den metod som ska användas 

i studien. Därpå följer analysen av materialet och studien avslutas med en diskussion kring de 

resultat som analysen frambringat.   

 

 

 

Tidigare forskning 
 

En stor del av den samhällsvetenskapliga forskning som bedrivits om depression har utgått 

från ett genusperspektiv. Borman (2003) har exempelvis studerat hur tidningar riktade till 

kvinnor har framställt depression under perioden 1980-2000. De resultat som presenteras 

pekar mot en ökning av rapporteringen om depression och en enligt författaren positiv 

tendens att definiera depression som en sjukdom, samt en ökad rapportering om SSRI-

preparat. Författaren råder den professionella (medicinska) kåren att bidra till damtidningarna 

då de där får ett tillfälle att utbilda kvinnor om depression genom den expertroll som den 

medicinska kåren besitter. I denna studie undersöks inte depressionsbegreppet i sig självt 

närmare utan snarare antas en biomedicinsk definition där depression är en sjukdom som går 

att behandla. Problemet, som det uttrycks i studien, består i att (den nordamerikanska) 

allmänheten (kvinnor) har en felaktig bild av depression såsom någonting övergående, ett 

infall eller känsloläge, och inte som just en sjukdom. Målet blir då för den medicinska kåren 

att utbilda allmänheten (kvinnorna) om den sanna (medicinska) bilden av depression. Det 

gäller med andra ord för den medicinska kåren att följa med utvecklingen och bidra med sin 

expertis då damtidningarna är ett viktigt forum för att utbilda allmänheten (kvinnor) om 

depression.  
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     Även Bengs et. al. (2008) har studerat hur tidningar framställer depression. I detta fall är 

det en fråga om hur ”vanliga” individers erfarenheter av depression presenteras och 

författarna fann att berättelserna som tidningarna presenterade innehöll genusstereotypa 

element. Kvinnors berättelser innehöll exempelvis fler känslomässiga element medan 

männens berättelser var kopplade till arbete. Just männens tendens att undvika känslomässiga 

element kopplas i studien till en form av hegemonisk maskulinitet vilken ses som ett problem 

då den leder till att män inte kommunicerar sin sjukdom. Författarna argumenterar av denna 

anledning för ett arbete för en förändring i synen på maskulinitet vilken skulle innebära bättre 

möjligheter för läkare att diagnostisera och behandla depression.  

     Maskulinitetsperspektivet har utforskats närmare av Emslie et. al. (2006) som tar sin 

utgångspunkt i det faktum att män sällan vårdas för sin depression, vilket antas vara en effekt 

av genuskodade ideal enligt vilka mannen inte får visa sig svag. Depression skulle i detta fall 

ha en feminiserande effekt på män och medföra att dessa väljer att inte kommunicerar sin 

sjukdom. Studien bygger på djupintervjuer med män där dessa får berätta om sina 

upplevelser av depression och författarna fann att hegemoniska element fanns i berättelserna 

men att det även fanns ett visst motstånd mot dessa. Exempelvis kunde vissa män använda 

sig av och transformera de ”feminiserade” elementen (såsom känslor) för att skapa en 

motbild mot de maskulinitetsideal som sägs råda genom att integrera dessa element i en 

”modern” form av manlighet. Utifrån detta argumenterar författarna att hälsovårdspersonal 

bör göras uppmärksamma på genusdimensionen i mötet med patienter då denna inverkar på 

mäns möjlighet att kommunicera sin sjukdom och att dessa även bör lära män som lider av 

depression om vikten av ett sunt förhållningssätt gentemot synen på maskuliniteter.  

     Den första studien är den enda av dessa tre som explicit behandlar depression som 

begrepp. Det vill säga en biomedicinsk definition av depression ställs mot en ”allmänhetens 

syn på” depression som anses vara felaktig. I de två studier som följer däremot är depression 

på ett definitionsplan i sig inte undersökt närmare utan antas vara en sjukdom som ska 

behandlas av läkarkåren (däremot uttrycks inte tydligt om denna ska bestå av läkare eller 

psykologer). Depressionsbegreppet lämnas med andra ord intakt och det handlar i dessa två 

studier snarare om en slags ”semiotisk” undersökning av hur denna sjukdom kommuniceras 

av de drabbade där kulturella faktorer kan spela in i tolkningen av syndromen, det vill säga 

vilka tecken på ytan som pekar mot ett underliggande essentiellt fenomen.  

     En studie som undersökt vad som innefattas av det medicinska depressionsbegreppet 

finner vi hos Metzl et. al. (2004). Dessa har analyserat tidningsartiklar för att utröna vilken 

roll SSRI-preparat har spelat för breddandet av kategorin ”psykisk sjukdom” för kvinnor. En 

 4



av deras hypoteser består i att den ökade behandlingen av tidigare ”normala” tillstånd såsom 

premenstruella besvär eller klimakteriebesvär mellan åren 1985-2000 har lett till en 

förskjutning i vad som anses vara normalt eller patologiskt för kvinnor. Ett av resultaten 

pekade mot att kvinnors depression till stor del beskrevs i känslomässiga termer medan mäns 

depressioner främst beskrevs med medicinsk vokabulär. Under den studerade perioden 

infördes i ökande grad beskrivningar av depression som inte passade in i DSM-manualen1. 

Med andra ord blev beskrivningarna alltmer kulturellt bundna snarare än medicinska. 

Författarna menar på att de normala tillstånd som medikaliseras inte väljs ut slumpvis utan att 

dessa kategorier snarare blir föremål för medikalisering på basis av kulturella stereotyper och 

antaganden. Problemet som författarna behandlar är med andra ord att depressionsbegreppet 

(i biomedicinsk form) kan komma att täcka för stora områden av (framförallt det kvinnliga) 

livet. 

     Depression har sammanfattningsvis studerats ur en mängd samhällsvetenskapliga 

perspektiv. Vad föreliggande studie bidrar med är en analys av förhållandet mellan de olika 

diskurser inom vilka depression definieras som ett socialt problem. Metzl et. al (2004) 

studerar delvis detta fält då de analyserat vad som innefattas i definitionen av (det 

biomedicinska) begreppet. Det som emellertid inte tas upp i deras analys är frågan om hur 

depression i det offentliga samtalet definieras som ett socialt problem och hur detta problem 

bör hanteras mot bakgrund av vilka andra definitionsmöjligheter som framstår som möjliga i 

sammanhanget samt vilka alternativa aktörer som kan tänkas vara aktuella för hanteringen av 

problemet. Med andra ord gäller det här att studera de spänningar och det eventuella 

motstånd som kan tänkas finnas inom det fält där depression definieras.    

 

 

 

Teori 
 

Denna uppsats utgår från ett socialkonstruktionistiskt perspektiv; detta innebär att världen 

och det sociala inte framträder för oss direkt – att vi inte kan ha en omedelbar, ren erfarenhet 

av världen, utan att vår förståelse av denna är socialt konstruerad (Berger & Luckmann 

1966). Vi möter inte den sociala världen som någonting objektivt, essentiellt, innehållande 
                                                 
1 Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders, publicerad av the American Psychiatric Association. 
Detta är en manual för diagnosticeringen av psykiska sjukdomar. 
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mening i sig självt, utan förstår den snarare genom de sätt vi kategoriserar och definierar den 

(Simmel 1981:65). Detta sätt att kategorisera världen är ett socialt projekt där vi som 

individer förhandlar fram mening i olika situationer och i interaktion med varandra, och detta 

sker främst genom språkliga praktiker (Berger & Luckmann 1966:51). Språket möjliggör en 

sortering av något analogt, såsom känslolivet, i digitala2 kategorier så att dessa typifieras och 

får mening, inte enbart för en viss individ, utan för alla de individer som delar det 

gemensamma språket då typifieringen medger en generalisering av erfarenheter (ibid:53). 

Kort sagt förstår vi alltid världen genom olika diskurser, genom det tal som omger ett visst 

objekt eller fenomen samt den kunskap vi skapar om detta objekt. Detta innebär dock inte ett 

totalt förskjutande av världen. Frågan om den externa världens existens är inte relevant här, 

det vill säga frågan om realism/idealism kan lämnas åt sidan. Poängen här är att oavsett om 

världen existerar utanför mig så erfar jag den alltid genom olika diskurser – naturen är alltid 

kulturellt betingad (jfr Laclau & Mouffe 2008:161). Därmed inte sagt att det inte finns 

kausala krafter utanför det språkliga som påverkar världen.   

     Då vårt intresse här är att se på hur depression som fenomen skapas diskursivt är det 

viktigt att förstå vad som menas med diskursbegreppet samt de teoretiska begrepp som hör 

till diskursteorin. Diskursbegreppet i sig har fått ett flertal betydelser genom olika företrädare 

för diskursteori. Jag har valt att använda två betydelser för detta; delvis utgör diskursen ett 

bestämt fält eller en struktur (exempelvis den medicinska eller juridiska diskursen) där objekt 

tilldelas en viss plats och mening, och där vissa objekt och meningsrelationer utesluts3- kort 

sagt där vissa objekt skapas enligt bestämda regler (Foucault 2002a:49, 62fff, Laclau & 

Mouffe 2008:158f, Fairclough 2003:29). Delvis består diskursen av konkreta handlingar, 

eller praktiker genom vilka objekt och fenomen konstrueras samt genom vilka sociala 

relationer organiseras – eller som Foucault uttryckt det, som ”praktiska handlingar som 

systematiskt bildar de objekt de talar om” (Foucault 2002a:67, Laclau & Mouffe 2008:157f). 

Inom den vetenskapliga diskursen, exempelvis, finner vi olika diskursiva praktiker i form av 

konkurrerande metod- eller teoriskolor som slåss om att tilldela objekten inom den 

vetenskapliga diskursen en specifik plats eller ge dem en viss mening. Kort sagt kan man 

definiera diskurser som bestående av strukturer och praktiker. För att underlätta läsningen 

                                                 
2 Tid är ett tydligt exempel på någonting analogt, flytande och gränslöst, som delas upp i digitala kategorier 
(dagar, timmar, minuter) för att underlätta hanteringen av den.  
3 den naturmedicinska diskursens objekt är exempelvis oftast mer eller mindre uteslutna ur den västerländska 
medicinska diskursen, annat än i experiment eller som någonting den västerländska diskursen förhåller sig till 
med skepsis (Shuval & Mizrachi 2004). 
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och analysen har jag bestämt att kalla den förra definitionen för diskurs och den senare för 

diskursiv praktik (Fairclough 2003:23). 

     Som ovan nämndes bär inte världen och objekten i den på sin egen mening utan tilldelas 

snarare mening inom diskurser genom diverse diskursiva praktiker vilket leder till frågan om 

hur mening etableras. För att klargöra detta kan det vara bra att börja med en presentation av 

teckenbegreppet. Jag har valt att använda mig av Ferdinand de Saussures tvådelade 

teckenmodell i denna studie vilket innebär att ett tecken består av två delar: ett betecknande 

element och ett betecknat element4(de Saussure 1970:94f). Det betecknande elementet kan 

exempelvis vara ordet ”hund” eller ”matador” medan det betecknade är själva föreställningen 

som det betecknande elementet frammanar (jag ser för mitt inre en hund när jag hör ordet 

”hund”). Tillsammans utgör dessa element ett tecken, eller en meningsfull enhet. Tecknet får 

dock inte sin betydelse eller mening utifrån sig själv utan snarare i relation till andra tecken, 

genom åtskillnad, eller vad det inte är – exempelvis får ”hund” sin mening genom att inte 

vara ”katt”, ”smörjmedel”, ”Göran” etc. (jfr Laclau & Mouffe 2008:159, 189). Tecken får 

med andra ord sin mening genom att tilldelas en plats i relation till andra tecken inom en viss 

diskurs.  

     Ett annat sätt som tecken får sin mening är genom ekvivalenskedjor där ett begrepp knyts 

till andra begrepp, eller ses som likvärdigt som vissa andra begrepp (Laclau & Mouffe 

2008:187f, 127, Fairclough 2003:88, 131, jämför även Lyons 1995:80). För att förtydliga 

resonemanget ovan kan vi se på det klassiska exemplet på hur ”man” får sin betydelse genom 

att inte vara ”kvinna”,5samt genom de ekvivalenskedjor som byggs upp kring begreppen där 

mannen oftast likställs med ”styrka”, ”rationalitet” och ”kontroll”, medan kvinnan likställs 

med ”svaghet”, ”irrationalitet” och ”känsla”6.  

     Vi vänder oss nu till hur den diskursiva praktiken bidrar till detta skapande av mening. I 

ett första steg bör vi då se på hur skapandet av kunskap är beroende av bekännelsen som 

praktik, vilket (i detta fall) innebär att det krävs individer som bekänner sitt känsloliv 

offentligt för att därigenom möjliggöra en kategorisering av det, göra det begripligt och 

tilldela det en specifik plats inom diskursen (Foucault 2002b:46, 75). Talet om känslolivet 

(eller i detta fall depressionen) kan få ett flertal ”funktioner” inom diskursen. I förhållande till 

bekännelseprincipen är representationen en viktig funktion för meningsskapandet. Här finner 

vi utsagor där (precis som läkarens relation till patienten) exempelvis en journalist skriver om 
                                                 
4 Signifiant respektive signifié. 
5 Och just genom att koncentrera sig på ”man” som ovan ger man det begreppet företräde framför begreppet 
”kvinna” – det vill säga att begreppen är hierarkiskt ordnade. 
6 Jämför med de studier som behandlades under ”tidigare forskning”. 
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en deprimerad individ. Detta tar sig nästan formen av en anamnes, där läkaren frågar ut 

patienten om dennes åkommor, skriver en redogörelse för dennes utsagor för att möjliggöra 

en diagnos. Det viktiga här är att samma fenomen kan konstrueras på flera sätt, ur olika 

perspektiv (eller utifrån olika diskurser) varför det är viktigt att se närmare på vad som 

utesluts respektive innesluts i en specifik representation av ett fenomen (Fairclough 

2003:136). Representationer har en syntagmatisk, samt en paradigmatisk dimension där den 

förra syftar till hur exempelvis ord kombineras för att skapa en grammatisk mening 

(kombinera orden på ett sätt så får du en fråga, ett annat sätt så får du ett påstående) medan 

den andra handlar om urval: varför används ett visst ord för att beskriva ett fenomen framför 

ett annat och vilken betydelse har detta val av ord för konkreta praktiker? Vad skulle hända 

om vi bytte ut det ordet, vilken mening skulle vi då få fram (Chandler 2007:87f)? Det sagda 

vilar ofta på det outsagda varför det blir viktigt att lyssna till tystnader i texterna – vilka 

premisser vilar en specifik utsaga på (ibid:11)? Här är det dock inte enbart en fråga om vad 

som innesluts/utesluts i samband med begreppet depression, utan även att se vilka aktörer 

som representeras i sammanhanget – vem kommer till tals (i form av representanter för olika 

diskurser), vad talas det om (klassificeras, kategoriseras) (Fairclough 2003:145f)?  

     I fråga om representationer är det även viktigt att se närmare på nominalisering, vilket 

innebär att en viss agent osynliggörs. Ett exempel på detta vore att tala om förändringar i 

världsekonomin som orsakade av globaliseringen (en abstrakt ”rörelse”) istället för 

multinationella företag (specifika aktörer) (ibid:13). 

     Individer tilldelas genom diskursiva praktiker olika subjektspositioner inom olika 

diskurser. Exempelvis har vi läkaren eller experten som får sin identitet i relation till 

patienten. Vi har män och kvinnor, barn och vuxna som alla tillskrivs identiteter i relation till 

varandra och i olika sammanhang. Subjektspositioner är dock inte en gång för alla fastslagna 

utan exempelvis ”kvinna” kan ha olika betydelser beroende på vilket sammanhang vi talar 

om henne (vårdande mor, utsatt flicka, karriärkvinna osv. för att ta till några av de vanligaste 

klichéerna) (Laclau & Mouffe 2008:115, Foucault 2002a:73). Detta innebär att specifika 

praktiker möjliggörs eller förhindras i samband med vissa subjektspositioner samt att en 

värdering av dem görs (Foucault 2003:182f, jämför även Berger & Luckmann 1966:53fff)     

     Slutligen skapas mening genom användandet av metaforer. Metaforer är, enkelt uttryckt, 

någonting får stå för någonting annat, ett begrepp får representera ett annat. De styr på många 

sätt hur vi uppfattar världen, de utesluter vissa tolkningar av fenomen och lyfter fram vissa 

aspekter av det, möjliggör och legitimerar vissa handlingar och utesluter andra, de är en del 

av skapandet av nya verkligheter och kan påverka attityder till specifika fenomen (Lakoff & 
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Johnson 1980:453-483, Lamarque & Olsen 1994:340-350). De förändrar förståelsen av 

begrepp då dessa omstruktureras genom användningen av metaforer7.   

     För att sammanfatta kort: en diskurs är en struktur där en mängd objekt förhåller sig till 

varandra och får sin mening. Inom diskursen finner vi diskursiva praktiker som arbetar med 

och mot varandra för att artikulera objekten och ge dem mening inom diskursen på flera olika 

sätt; genom representationer, uteslutning, sammankoppling, metaforer, etc.  

     Nu när vi har funnit ett teoretiskt perspektiv är det dags att se närmare på en passande 

metod för analysen. 

 

 

 

Metod 
 

I detta avsnitt behandlas först urvalsprocessen och kodningen av materialet för att sedan gå 

över till en diskussion om validiteten i studien.  

     För studiens syfte har jag valt att analysera artiklar och pressmeddelanden publicerade i 

Dagens nyheter, Svenska dagbladet, Aftonbladet och Expressen under ett år (2008-04-21 till 

2009-04-21). Artiklarna söktes med hjälp av sökmotorerna Presstext och Mediearkivet där 

sökorden ”depression”, ”depressiv” och ”deprimerad” angavs. Sökningen gav ett stort antal 

träffar och det framkom att många artiklar handlade om ekonomisk depression varför ett 

bortsållande av irrelevanta artiklar blev nödvändigt. Trots en genomgång och filtrering av 

artiklarna kvarstod dock 240 artiklar och pressmeddelanden vilket innebar att det blev viktigt 

att lägga upp en strategi för att möjliggöra hanteringen av all data.  

     Ett sätt att hantera problemet var att dela upp materialet i större enheter. Detta gjordes 

genom att materialet först lästes igenom för att få en översikt och teman eller utmärkande 

egenskaper definierades. Materialet sorterades därefter utifrån dessa teman. Det 

tillvägagångssätt jag valde har sin grund i ”grounded theory” där kodningen utgår från 

läsningen av materialet snarare än ett teoretiskt ramverk som ”tvingas” på det (Charmaz 

2006:45ff). Detta möjliggör en mer öppen8 läsning av materialet och möjligheten att finna 

                                                 
7 Exempelvis används ibland ”resa” som metafor för livet, vi kan behöva en paus, någon har nått en hög ålder, 
en resa genom livet, etc. Detta implicerar ett mål och en kontinuitet ”framåt”. 
8 Detta ska dock inte missförstås som att forskaren kan anlägga ett perspektiv helt fritt från teori eller utan för 
givet tagen kunskap då denna alltid bär med sig olika perspektiv in i tolkningsprocessen.  
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nya perspektiv genom att läsningen inte utgår från förbestämda kategorier, samt möjligheten 

att formulera perspektiv som kan utmana det som är taget för givet. De koder som blev mest 

framträdande i materialet efter genomläsningen, antingen till antal, vikt eller som 

strukturerande egenskaper9 (underliggande antaganden som styr argumenten) lyftes fram och 

gjordes till principer för klassifikation (jfr Fairclough 2003:129). Exempel på detta är artiklar 

där depression diskuteras i samband med anti-depressiva läkemedel (SSRI-preparat), kognitiv 

beteendeterapi, naturläkemedel etc. På detta vis blev materialet mer lätthanterligt då enskilda 

artiklar kunde väljas ut från en specifik kategori (eller klass) och göras till föremål för en 

närmare läsning. Det blev då viktigt att de artiklar som valdes ut för analys skulle vara 

representabla för kategorin men detta var oftast inte ett större problem då den underliggande 

principen för kategorin var gemensam för alla artiklar som kodades inom den. Analysen av 

artiklarna utgår med andra ord från ett urval artiklar som ses som representativa för större 

grupper av artiklar varför analysen av dem kan generaliseras till de övriga utan att dessa 

behöver analyseras i detalj (vilket inte ens vore möjligt givet tid och utrymme). De 

grundläggande koder eller klasser av artiklar som växte fram ur läsningen av materialet är: 

 

1) Läkemedel10 

2) Psykoterapi 

3) Alternativa behandlingsformer 

4) Individers berättelser 

5) Självdiagnos 

6) Val av behandling 

7) Depression och samhälle 

 

Av dessa är fyra kopplade till specifika diskurser (1-3, 7), en till berättarstruktur (4) och två 

till vad man kan kalla normerande anvisningar (5,6). Det vore självklart möjligt att läsa ut fler 

koder ur materialet men redan dessa befinner sig på gränsen för vad som kan diskuteras i 

denna uppsats. Dock tror jag att det är möjligt att utifrån denna kodning föra en diskussion 

kring de sätt varpå depression definieras som ett socialt problem då dessa koder innefattar ett 

brett fält (allt från biologiska till psykologiska och samhälleliga faktorer täcks). Det är 

däremot viktigt att framhålla att dessa koder sällan uppvisar tydliga gränser gentemot 

varandra. Snarare griper vissa teman in i varandra över gränserna och en artikel eller del av 

                                                 
9 Exempelvis strukturerar den biomedicinska synen på kroppen hur depression ska förstås och behandlas.  
10 Innehållet i dessa koder redovisas närmare i analysen. 
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en artikel kan bära på innehåll som bär på flera koder samtidigt. Av denna anledning ska 

koderna ses som ett sätt att organisera materialet och göra det hanterbart mer än som ett 

slutgiltigt sorterande av materialet i givna kategorier som i sig själva bär på en slutgiltig 

mening.  

En avgränsning som gjorts är att allt material behandlas enhetligt, det vill säga att frågor 

gällande de olika tidningarnas politiska färg eller var i tidningen artikeln publicerats inte 

analyserats11. Detta beror främst på de begränsningar i fråga om tid och utrymme som 

uppsatsskrivandet bär med sig. Det innebär dock inte att politiska aspekter av materialet inte 

kommer att diskuteras.  

     I fråga om studiens validitet så blir den viktigaste frågan den om tolkning. Subjektiviteten 

i tolkningar är en ofrånkomlig fråga i samband med denna typ av socialkonstruktionistiska 

ansatser. Här ser man på hur analysen faktiskt är en del i konstruerandet av det fenomen som 

studeras genom att det utgör en del av den diskurs inom vilken det artikuleras (jfr Ek 

2006:21). Mitt perspektiv på forskningsprocessen är den att ingen metod kan garantera en 

”sann” återspegling av världen eller ett ultimat förfarande för vetskapen om denna utan den är 

alltid konstruerad inom en given teori, diskurs eller ett paradigm (jfr Kuhn 1996, Guba & 

Lincoln 2005:205, Feyerabend 1996). Detta innebär dock inte att studien kan anta vilken 

form eller vilket förfarande som helst. Det uttalade syftet och de frågeställningar man ställer 

upp för studien leder på sätt och vis tolkningen och analysen av materialet varför man kan 

påstå att ett subjektivt moment alltid redan finns i alla studier (detta gäller även de mer 

”positivistiska” kvantitativa studierna). Dock ska inte subjektiviteten i tolkningar överdrivas 

då dessa alltid utförs inom ett specifikt sammanhang (i detta fall inom en sociologisk 

tradition, i förhållande till specifika teorier och metoder) vilken i sig ramar in möjligheterna 

för tolkningsprocessen (Toulmin 1982:103f). 

     Det viktiga här är istället att skapa sig en position, eller ett perspektiv av världen, dess 

”strukturer”, och tidigare forskning som kan vara givande för det syfte man ställt upp för 

analysen (jfr Kincheloe & McLaren 2005:316). Vad vi kan göra är att vara stringenta i våra 

tolkningar av materialet och brukandet av teori samt att låta analysen vara ”genomskinlig”, 

det vill säga att noga beskriva de steg man utför i tolkningen och analysen av det man 

studerar för att läsaren själv ska kunna få möjligheten att värdera analysen, tolkningarna och 

resultaten. Det finns även ett ”kritiskt” moment i ansatsen som kan tas som legitimering för 

denna då vi faktiskt ser på hur ett fenomen värderas och görs till problem i samhället vilket 

                                                 
11 Denna aspekt av det insamlade materialet är högst intressant i sig själv och förtjänar en egen studie.  
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gör att vi genom det perspektiv vi har samtidigt kan göras uppmärksamma på eventuella 

ojämlikheter/orättvisor. Dessa ojämlikheter kan i sin tur kopplas till de sociala praktiker för 

exkludering, marginalisering (och i vissa fall förtryck) som springer ur diskursiva 

formuleringar (Guba & Lincoln 2005:201). Ansatsen är med andra ord aktiv i dubbel 

bemärkelse; dels som medkonstruktör av vår upplevelse av världen och de diskurser som 

formulerar den, dels som det kritiska moment som kan förändra den.  

     Det är nu dags att vända sig till analysen av materialet.  

 

 

 

Behandlingsformer 
 

På sätt och vis är temat fysiska och psykologiska problem det underliggande temat för nästan 

alla artiklar i urvalet. Det tar sig däremot delvis olika former beroende på i vilket 

sammanhang det läses inom. Detta avsnitt kommer främst att behandla en specifik del av 

frågan om depressionen som fysiskt eller psykologiskt problem, nämligen de tre vanligaste 

behandlingsformerna; läkemedelsbehandling, kognitiv beteendeterapi och psykodynamisk 

psykoterapi. 

     Socialstyrelsen publicerade den 4 mars 200912 sina förslag på nationella riktlinjer för hur 

depression bör behandlas. Där framkom att kognitiv beteendeterapi är att föredra i 

behandlingen av depression och ångest då den uppvisar lika goda resultat som läkemedel men 

med den skillnaden att KBT-behandling inte ger några biverkningar. Detta fick som följd att 

många artiklar som publicerades under perioden som följde på något sätt förhöll sig till 

riktlinjerna och handlade om vilken behandlingsform som är att föredra. Till detta hörde inte 

enbart frågan om läkemedlens position inom behandlingen utan även andra former av 

psykiatriska/psykoterapeutiska behandlingsformer som ansågs hotade då KBT-behandling 

gavs en särställning. Socialstyrelsens riktlinjer påverkade förmodligen hur den mediala 

diskussionen strukturerades även i fråga om hur olika behandlingsformer presenterades då 

läkemedelsbehandling efter riktlinjernas publicering till en viss del ställdes i opposition mot 

behandlingsformer inriktade på beteendemässiga och psykologiska faktorer, andra 

                                                 
12 
http://www.socialstyrelsen.se/riktlinjer/nationellariktlinjer/depressionochangest/depressionochangestborbehandl
asmedkbt 
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psykoterapeutiska behandlingsformer ibland ställdes i opposition mot KBT-behandling och 

den sistnämnda presenterades på ett mer förklarande eller ”neutralt” sätt. Då riktlinjerna 

publicerades mot slutet av den studerade perioden (ungefär en och en halv månad innan den 

sista insamlade artikeln publicerades) så täcks denna ”debatt” inte in i någon större 

omfattning. Dock så kan det vara av betydelse att se närmare på hur medierapporteringen såg 

ut under denna period då de olika behandlingsformerna här explicit ställdes mot varandra.     

     I de mer ”extrema” formuleringarna efter riktlinjernas publicering utesluter en 

behandlingsform en annan. I Expressen (090309) publicerades några dagar efter 

Socialstyrelsens förslag exempelvis en artikel skriven av Elisabeth Höglund med rubriken 

”Därför måste depressionen behandlas med läkemedel”. Artikeln börjar med frågan ”Vill 

Socialstyrelsen att antalet självmord ska öka i Sverige igen?” och anger således direkt att 

artikeln är ett svar på Socialstyrelsens riktlinjer samt att hållningen är kritisk. Höglunds 

argument bygger på tre grundläggande element varav ett tar sig formen av en slags vädjan till 

”allmän kunskap”, där det sägs att ”de flesta vet att depressioner ofta beror på kemiska, det 

vill säga rent fysiska/fysikaliska, faktorer i hjärnans sätt att fungera” (egen kurs.) och 

förlägger depressionens orsaker till en ”brist på viktiga signalsubstanser i hjärnan som 

noradrenalin, dopamin och inte minst serotonin”. Det andra elementet består i läkarkårens 

expertis där det sägs att ”serotoninbrist i hjärnan anses i dag av en stor del av läkarkåren vara 

en viktig faktor bakom depressioner”. Slutligen används ett ”personligt” element i 

uppbyggnaden av argumentet där hon beskriver hur flera personer i hennes bekantskapskrets 

inte hade levt idag om det inte vore för antidepressiva mediciner. Artikelns slutsats blir att, då 

depressionen beror på en kemisk obalans i hjärnan så bör den behandlas som ”en fysisk och 

inte psykisk åkomma/…/på samma sätt som en diabetiker behandlas med insulin”. I artikeln 

definieras så orsaken till depression som fysisk – som en kemisk obalans –, den (sociala) 

problemformuleringen består främst i att depressionen leder till självmord och lösningen 

enligt artikeln är läkemedelsbehandling. Det finns i denna artikel egentligen inga explicita 

jämförelser mellan läkemedels- och KBT-behandling samt deras för- och nackdelar vilket är 

en följd av hur dessa två behandlingsformer positioneras inom texten, där KBT-behandling 

helt hamnar utanför det fält inom vilket depressionen definieras. På detta vis är inte KBT en 

legitim behandlingsform då problemet är definierat som fysiskt och inte psykiskt.  

     Ett annat sätt att kritisera Socialstyrelsens riktlinjer är genom att anlägga en mer 

”pluralistisk” syn på behandlingsmetoder där KBT ses som en fungerande metod bland 

många och depressionen ges en bredare definition än i Höglunds artikel ovan. 

Psykodynamisk psykoterapi (PDT) ses exempelvis hotat av de nya riktlinjerna där KBT lyfts 
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fram på bekostnad av den förra. I en artikel (SvD 090405) påpekar ”fyra experter på 

psykoterapi” att  

 
[i]ngen informerad kan idag hävda att effektiviteten med PDT generellt är sämre än med KBT. 

Däremot är det klart att vissa  patienter passar bättre för den ena behandlingen än den andra. 

Somliga önskar att genom PDT vinna förståelse för bakgrunden till sitt sätt att vara och handla 

utifrån sin livshistoria för att därigenom skapa förändring och utveckling (egen kurs.).    
 

Skillnaden mellan denna definition av depression och Höglunds är att depressionen, i citatet 

ovan, ges individuella drag, det vill säga att orsakerna och därmed behandlingsformerna ges 

en möjlighet att variera från fall till fall medan depressionen i Höglunds artikel ges en 

”essentiell” definition där den kemiska obalansen i hjärnan är orsak i alla befintliga fall.  

     I vissa fall beror definitionen av depressionsbegreppet till viss del av den position varur 

riktlinjerna kritiseras där den representerade behandlingsformen måste positioneras gentemot 

KBT-behandlingen. I en artikel betitlad ”Gåsmarsch in i KBT-samhället” (SvD 090408) 

varnas för att ”möjligheten till differentierad och kvalificerad psykiatrisk/psykoterapeutisk 

behandling” är hotad genom KBT-behandlingens särställning. De argument som förs mot 

riktlinjerna är möjliga genom en breddning av depressionsbegreppet då PDT sägs stå nära 

KBT men ändå har egenskaper som särskiljer den förra från den senare. Kritiken kan med 

andra ord i detta fall inte utesluta KBT-behandlingen då den står för nära denna 

behandlingsform men måste samtidigt skapa sig ett utrymme där andra behandlingsformer 

kan ta plats. Behandling som utgår från nuet (KBT) formuleras på så vis som bra för vissa 

medan behandling som beaktar ”bakgrunden till sitt sätt att vara” (PDT) är bra för andra. 

Depressionens orsaker ges på detta vis en multipel karaktär där valet av behandlingsform 

måste tas på nytt inför varje nytt fall då flera behandlingsformer i denna problemformulering 

görs möjliga.  

     Det sätt som KBT behandlades under perioden efter riktlinjernas publicering handlade 

delvis om problemen med att lägga ansvaret på denna behandlingsform då det ansågs att det 

fanns alltför få terapeuter som kunde klara av arbetsbördan. I Dagens Nyheter (090305) 

uttalar sig Lise-Lotte Risö Bergerlind, överläkare och psykiater, om de nya riktlinjerna 

genom att peka på att det kommer att behövas ökade resurser för att klara av omställningen 

samt att högskolorna måste se över sina utbildningsinriktningar. Riktlinjernas utformning 

kritiseras dock inte här utan hon väljer snarare att lyfta fram att  
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”[d]et finns så tydliga evidens för att psykoterapi vid vissa tillstånd är minst lika effektiv som 

läkemedel. Terapin har också mindre biverkningar och har visat sig ha en mer långvarig effekt”.  

 

Ovanstående citat har det gemensamt med PDT-kritiken av riktlinjerna att den inte utesluter 

andra behandlingsformer (i detta fall läkemedelsbehandling) utan snarare leker med en bred 

problemdefinition. Här handlar det inte om en fråga ifall ett behandlingsalternativ utesluter 

ett annat utan snarare om en diskussion kring fördelar och nackdelar med de olika 

behandlingsformerna där KBT har fördelen att ge mindre biverkningar och mer långvariga 

effekter. KBT positioneras mot läkemedelsbehandling genom att det ger mindre biverkningar 

men det finns vissa likheter mellan de två behandlingsformerna där ett underliggande 

sjukdomsbegrepp kan anas. I båda fall handlar det om att behandlingsformernas ”effekter” 

jämförs, vilket förutsätter ett tillstånd hos individen som effekten bör påverka. Skillnaden 

mellan KBT- och läkemedelsbehandling skapas på detta vis som en skillnad i position 

gentemot samma underliggande fenomen – en sjukdom hos individen som ska botas.  

     Om vi nu vänder oss till de artiklar som publicerades innan Socialstyrelsens riktlinjer 

offentliggjordes så blir bilden delvis annorlunda. En vanlig utformning av artiklarna är att 

genom faktarutor och ”neutrala” beskrivningar presentera de olika behandlingsformerna, 

oftast med stöd i vetenskapen:  

 
Vid svår depression är det mest sannolikt att man får hjälp av antidepressiva läkemedel. Mest 

används de så kallade SSRI-medlen, till exempel Fontex eller Cipramil, som ökar tillgängligheten 

av signalsubstansen serotonin i hjärnan (SvD 080513).  

  
Setraline (Zoloft) och Cipralex är båda så kallade SSRI-preparat, som förstärker hjärnans aktivitet 

av signalämnent serotonin. Mirtazapin (Remeron) och venlafaxine (Efexor) påverkar dessutom 

signalämnet noradrenalin (DN 090129). 

 

I dessa artiklar ges depressionen en fysiologisk definition där den ses som orsakad av bristen 

på serotonin eller noradrenalin och ska behandlas med hjälp av en kemisk intervention. Det 

fysiska kopplas även till könsskillnader i depression då kvinnors högre frekvens i 

depressionsdiagnoser förklaras genom att serotoninupptagningssystemet skiljer sig åt mellan 

könen (SvD 080507). Även här anges SSRI-preparat som lösningen på problemet.  

     Kognitiv beteendeterapi definieras även den i form av faktarutor: 
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KBT, Kognitiv beteendeterapi. Kombinerar kognitiva och beteendeterapeutiska metoder, till 

exempel för ångest, depression och schizofreni. Målet är att genom inlärning förändra beteenden, 

tankar och känslor (SvD 081208).  

 

Här kopplas depressionen till beteenden, tankar och känslor hos individen som ska förändras. 

De två behandlingsformerna positioneras gentemot varandra på det vis att depressionen i den 

ena formen definieras som en kemisk brist situerad i hjärna och i den andra som ett kognitivt 

problem som åtgärdas genom beteendemodifikation. Ändå ses de två behandlingsformerna 

inte som uteslutande varandra. Det blir snarare en fråga om grader där de ges en plats i 

förhållande till depressionen utifrån en skala, som valmöjligheter eller som komplement för 

varandra: 

 
Såväl läkemedel som psykoterapi hjälper mot depressioner, enligt vetenskapliga utvärderingar. 

Vad ska man då välja? Det beror på hur allvarlig depressionen är, menar överläkaren Johan 

Schubert som själv inte ser någon motsättning mellan de olika behandlingarna/…/Vid svåra dep-

ressioner är läkemedel att rekommendera, men ju lindrigare depressionen är desto mindre är 

skillnaden mellan de olika behandlingsformerna (SvD 080513).      

 

Här handlar det alltså om hur allvarlig depressionen är och det lämnas åt individen 

(förmodligen i samråd med en läkare) att välja den behandlingsform som denna anser mest 

lämpad. Rubriken på denna artikel är ”Piller eller prat” och artikeln lyfter fram olika 

behandlingar som finns tillgängliga. Vid allvarliga fall av depression rekommenderas 

läkemedelsbehandling medan det vid lindrigare fall rekommenderas terapi. Ofta används 

dock båda två samtidigt som komplement: 

 
Det har också blivit allt vanligare att patienter tar antidepressiva läkemedel samtidigt som de går i 

terapi. På psykoterapimottagningar inom psykiatrin är det upp emot hälften av patienterna som tar 

medicin, enligt Johan Schubert, som nyligen gjort en intervjustudie med patienter och 

psykoterapeuter om att kombinera behandlingarna (ibid.).  
 

På delvis liknande sätt utmanar även synen på magnetbehandling den medicinska diskursens 

koppling mellan depression och behandling: 

 
Läkaren Vagn Liest placerar en svart spole som ser ut som två ishockeypuckar på Gösta Bexells 
huvud. Han riktar spolen mot den vänstra pannloben och förklarar att där under, djupt ner i 
hjärnbarken, sitter depressionen. 
Han har en hjärnskada efter en trafikolycka för några år sedan. Sannolikt är det därför han 
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drabbades av en långvarig depression. I sex år åt Gösta antidepressiva läkemedel.  
 
- Jag tålde dem inte. Jag fick utslag, blödde i munnen och blev som en zombie, säger han.  
 
Han fick prova den nya magnetbehandlingen TMS. Gösta berättar att han piggnade till redan efter 

första behandlingen (DN 090405). 

 

Här ersätts å ena sidan läkemedelsbehandlingen av magnetbehandling som sägs vara en 

fördel då den inte ger biverkningar, precis som i fallet med KBT och Johannesört. Å andra 

sidan pekas problemet (bokstavligen) ut som ett problem i hjärnan13. 

     Sammanfattningsvis framstår här definitionen av depressionen som ibland smal, ibland 

bred. I samband med läkemedelsbehandling (Som domineras av en i grunden medicinsk 

diskurs) definieras depression som en kemisk brist situerad i hjärnan, ett fysiologiskt 

problem. Den ekvivalenskedja som således bildas för att definiera begreppet består här främst 

av; serotonin, kemi, hjärna, fysiologi, läkemedel. I samband med psykoterapeutiska 

behandlingsformer (som i sin tur domineras av en psykologisk diskurs) däremot blir 

problemformuleringen en fråga om kognition där beteendet hos individen ska förändras för 

att bota depressionen. Inom denna diskurs definieras begreppet med hjälp av 

ekvivalenskedjan; beteende, tankar, känslor, kognition, modifikation. Definitionerna blir här 

relativt smala (fysiologi, psykologi) men ser vi på behandlingen som praktik så framstår en 

bredare definition då de behandlingsformer som pekar mot endera underliggande 

problemdefinitionen ofta används som komplement. Depressionen kan därför ur denna 

(praktiska) synvinkel sägas vara både fysiologisk och psykologisk.  

     De behandlingsformer som presenterats ovan är inte de enda i materialet. Då riskerna med 

läkemedelsbehandlingen blivit mer och mer uppmärksammade på senare år (vilket vissa 

inslag i KBT-debatten är ett exempel på) så har en rad alternativa behandlingsformer 

uppstått. Nästa avsnitt tar sin utgångspunkt i dessa och ser på hur depression definieras 

utifrån dem. 

 

 

 

 

                                                 
13 En intressant aspekt av ovanstående citat är den ontologiska status depressionen tillskrivs där den tilldelas en 

fysisk plats och förtingligas (”djupt ner i hjärnbarken, sitter depressionen”). Depressionen antar nästan formen 

av en parasit (snarare än ett tillstånd) som det är läkarens uppdrag att avlägsna.       
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Alternativa behandlingsformer 
 

De två behandlingsformer (psykoterapeutiska/biomedicinska) som diskuterades ovan är inte 

de enda, eller ens fullt ut dominerande i materialet. Det finns en uppsjö av artiklar och 

pressmeddelanden som presenterar alternativa behandlingar och med dem delvis skiftande 

definitioner av depression.  

     En alternativ behandlingsform som presenteras ofta är naturmediciner, och då fram för allt 

Johannesört, vilket sägs vara ”lika effektivt mot depression som antidepressiv medicin” (AB 

081111). I detta sammanhang används ett liknande argument som i fallet med KBT-

behandling där det faktum att naturmediciner ger färre biverkningar används som ett 

argument för Johannesört. Det finns med andra ord ett visst motstånd mot den biomedicinska 

behandlingsformen. Naturläkemedlen positioneras däremot på samma gång inom dessa 

artiklar nära konventionella läkemedel dels genom att påvisa att ”många av våra mest potenta 

vanliga läkemedel är från början örtmediciner” (EX 090203), dels genom att dessa 

legitimeras genom att de som får uttala sig om dessa läkemedel är forskare och läkare och på 

så vis delvis förlägger naturmedicinerna inom en biomedicinsk diskurs (ibid., DN 081008), 

men framför allt genom att orsaken och behandlingen av depressionen i sista instans är 

densamma; båda utgår från att depressionen orsakas av en kemisk obalans i kroppen 

(hjärnan) och att behandlingen av denna obalans sker med hjälp av någon form av 

medicinering. Det finns ett antal andra liknande ”naturliga” behandlingsformer så som ett 

ökat intag av fisk ”då Omega-3 kan motverka depression” (AF 080707) eller ljusterapi mot 

vinterdepression då ”ljus påverkar melatoninhalten i kroppen” (DN 090405) som även de 

utgör en kemisk intervention med den skillnaden att de är frikopplade från 

läkemedelsindustrin. Skillnaden mellan den biomedicinska och den alternativa diskursens 

definition av behandling är att de alternativa behandlingsformerna ges mening genom att 

kombinera den medicinska diskursen med vad man skulle kunna kalla en ”naturalistisk” 

diskurs som på sätt och vis utmanar den biomedicinska diskursen samtidigt som den ”lånar” 

delar av den för att vinna legitimitet. Här kan man ana en problematisering av den 

medicinska synen på behandlingen av problemet genom SSRI-preparat samtidigt som den 

underliggande definitionen av depression lämnas intakt.       

     Det är inte enbart kemiska ”behandlingsformer” som Johannesört, fiskintag och solljus 

som kopplas till en naturalistisk diskurs. I materialet finns en mängd alternativa terapiformer 

 18



som handlar om individens förhållande till naturen som exempelvis trädgårdsterapi som 

likställs med psykiatrin: 

 
Det här är den mest sagolika psykiatrin jag har mött under alla år, förklarar läkaren och psykiatern 

Inga-Lena Bengtsson och slår sig ned under det stekheta parasollet för en kopp kaffe (SvD 

080604).  

 

Här positioneras trädgårdsterapin av en läkare/psykiater inom en psykiatrisk diskurs där 

arbetet med trädgården/naturen går hand i hand med arbetet med sig själv. 

Läkaren/psykiatern förklarar att ”[m]änniskor som blir utbrända är personer som tagit ut sig 

så hårt att de inte har några reservkrafter kvar” varpå terapiformen görs till en form av frizon 

från livet där de får en möjlighet att ta en paus och ta igen sig. Detta förhållande till naturen 

återkommer på ett liknande sätt då människans relation till djur diskuteras i en annan artikel: 

 
För nio år sedan plockade en polispatrull upp mig en bit ut i vattnet vid stranden i Huvudsta, 

Solna. Efter ett tiotal år av depression hade jag tappat lusten att leva. Ett år senare red jag i skogen 

på min första häst. /…/ Kamratskapet med hästen är ordlöst. Så skönt efter all psykologi. Hästen 

är en naturmedicin. Så skönt efter alla tabletter (SvD 081002, min kurs.). 
 

Skillnaden mellan citatet ovan och trädgårdsterapin är att citatet ovan inte positioneras inom 

vare sig en kemisk/medicinsk (tabletter) eller psykologisk diskurs utan snarare konstrueras 

som en terapiform i sig själv genom att explicit ställa den mot dessa. Däremot positioneras 

denna ”terapi” nära naturmedicinen vilken används som en metafor för terapin. Naturmedicin 

som metafor för terapiformen får strukturera förståelsen av denna på det sätt att hästen 

likställs med en medicin som ska bota en underliggande sjukdom hos individen.     

     Utöver denna relation till natur/djur så finns det en mängd artiklar som behandlar 

relationen till sin kropp som en form av terapi/behandling som i fallet med yoga som sägs 

vara ”bra mot depression. Du rör på dig och lär dig att andas medvetet” (AF 081117). I vissa 

grenar av yoga ”använder man också mantra för att spärra av negativa tankar” (ibid.). Här är 

det fråga om en behandlingsmetod som i kombination med kontrollen över kroppen syftar till 

att få till stånd en förändring i de kognitiva processerna genom upprepningen av mantrat och 

förskjutningen av negativa tankar. I denna artikel kopplas på ett intressant sätt kroppen, som 

främst är läkemedelsbehandlingens objekt, ihop med psykologin, som har tankarna som 

objekt – utan referens till kemiska processer. Den vanligaste representanten för denna typ av 

artiklar är dock framförallt de som framhäver fysisk träning som sägs minimera risken för 
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depression genom att det är en metod som ”påverkar en lång rad organ och vävnader som 

förändras på ett oerhört intrikat och ändamålsenligt sätt”. Det sägs att ”få metoder påverkar så 

många olika mekanismer och system i hälsosam inriktning som motion” (DN 090111). 

Träning sägs vara ”boten mot nästan alla våra välfärdssjukdomar, stress, depression, 

sömnproblem” genom att den får kroppen att producera ”endorfiner, lyckohormoner” (AF 

090106). Det intressanta i detta sammanhang är att ”den mekaniska kroppen” används som 

övergripande metafor för förståelsen av depression. Här handlar det med andra ord om en 

kropp som är ett ”system” med ”många olika mekanismer” som ska påverkas för välmåendet. 

Som en signifikant del av detta system hör ”produktionen” av endorfiner som ska stimuleras.  

     Sammanfattningsvis kan vi här se att de alternativa behandlingsformerna på olika sätt rör 

sig kring de två axlar som de mer ”konventionella” behandlingsmetoderna – 

hjärnan/kroppen/kemin (biomedicin) och kognition/beteenden/tankar (psykologi) – med 

skillnaden att de ibland delvis positioneras inom en naturalistisk diskurs.  

     I de två stycken som behandlats ovan har depression främst berörts utifrån 

behandlings/sjukdomssynpunkt. En vanlig komponent i talet om depression är 

”levnadsberättelsen” där individers upplevelser av depression diskuteras. Dessa tas upp för 

analys i följande avsnitt. 

 

   

 

Individens kamp och framgång 
 

”Levnadsberättelsen” i artiklarna bär på en specifik struktur. Den börjar idealtypiskt med en 

introduktion där vi får lära känna en individ och får reda på vad som orsakat dennas 

depression, följt av den kamp som individen för mot depressionen som når en vändpunkt där 

lösningen infinner sig. Berättelsen utgår från ett nu och spårar händelserna i det förflutna som 

ledde fram till den framgångsrika eller lyckliga individ som berättar i nuet. En representant 

för denna ”genre” är artikeln ”Terapin räddade mig - Ensam mamma -favoriten Johanna om 

hur livet vände” (AF 081026) där Johanna, deltagare i dokusåpan ”Ensam mamma söker” 

beskriver sitt liv innan TV-serien. Den bild som ges av Johanna ”idag” är positiv och lycklig: 
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[I]dag har Johanna knockat tv-tittarna med sitt charmiga skratt och långa bruna lockar. Hennes 

blogg på TV3 svämmar över av beundrarbrev och flirtiga kommentarer. - Det är helt otroligt! Jag 

är överväldigad över hur många som berörs av programmet och vilka fina mejl jag får. Jag blir 

jätteglad! 
 

Denna bild har emellertid i artikeln föregåtts av en berättelse om Johannas förlust av ett barn 

och en efterföljande förlossningsdepression samt panikångest och skam. 

Förlossningsdepressionen beskrivs som orsakad av obearbetade känslor kring det förlorade 

barnet. Här infinner sig slutligen lösningen: 

 
Terapi blev min räddning. Jag kontaktade en familjepsykolog och vi gick till botten med mina 

känslor. Då förstod jag att min depression utlösts av känslorna över det förlorade barnet. När jag 

blev gravid återupplevde kroppen känslorna. /…/ Sök hjälp. Gå i terapi. Man är sjuk och behöver 

professionellt stöd. Johanna hittade tillbaka till sig själv med terapin (egen kurs.). 
 

Berättelsens struktur får här som funktion att stärka individporträttet genom att visa på hur 

individen har genomgått en kamp och vunnit den och hittat tillbaka till sig själv. Det skapas i 

berättelsen en slags ”rumslig” metafor där Johanna gått vilse men där hon hittar tillbaka till 

den plats där hon hör hemma. Detta i sin tur är beroende av att hon aktivt arbetar för att finna 

det hon söker. Den individ som presenteras är en på många sätt aktiv och handlande individ 

som skapar sig en förståelse av depressionen och sig själv genom att lära sig upptäcka de 

tecken som depressionen uppvisar, aktivt handlar för att bearbeta problemet och lär sig av 

händelsen för att på så vis kunna ge råd till andra (hon kontaktar en familjepsykolog och 

råder andra att göra samma sak).  

     Samtidigt struktureras denna förståelseprocess på ett intressant vis i berättelsen genom en 

dualism mellan Johanna och hennes kropp; dessa ses som åtskilda då det sägs att det är 

kroppen som reagerar när hon blir gravid. Det aktiva handlandet tillskrivs två aktörer och 

Johannas handlande blir på sätt och vis ett handlande gentemot – och ett bemästrande av – 

kroppen (detta kan jämföras med det sätt varpå ”den mekaniska kroppen”, ovan, 

diskuterades). Till sin hjälp har Johanna haft en medhjälpare i form av terapi och 

medicinering, eller som i fallet med Karin som efter en problemtyngd förlossning drabbades 

av depression:  

 
När det var som värst ville hon inte leva längre. Via psykiatrin fick hon kontakt med en psykolog, 

fick antidepressiv medicin och började i samtalsterapi. Senare på hösten började hon också i en 
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mammagrupp på barn- och ungdomspsykiatrin, Bup, som hon fått kontakt med via 

barnavårdscentralen (AF 090228). 
 

Förlossningsdepression är ett återkommande tema i materialet och följer nästan alltid denna 

mall.14 Depressionen ses i dessa artiklar som en erfarenhet som styrker individen: 

 
Min förlossningsdepression var en jobbig erfarenhet, men den har också lärt mig mycket om mig 

själv. När jag till exempel väntade ett syskon till mina döttrar förra året var jag återigen rädd att 

jag skulle bli deprimerad. Samtidigt visste jag av erfarenhet att det går att komma ur en depression 

- och det gav mig styrka (AF 081006, egen kurs.). 
 

Även här återkommer det sokratiska temat ”känn dig själv” där individens kamp med en 

”jobbig erfarenhet” möjliggör förståelse av sig själv och det sätt varpå denna erfarenhet ska 

hanteras.  

     Sammanfattningsvis kan man i samband med ”levnadsberättelsen” se hur individens 

förhållande till depressionen konstrueras. Här konstrueras depressionen som en motståndare 

vilken individen bör besegra för att på så vis nå lycka. För detta ändamål finns terapi och 

läkemedel som medhjälpare samt individens självkännedom som ökar i och med kampen som 

förs. Depression definieras här som en sjukdom (Johanna: ”Man är sjuk och behöver 

professionellt stöd”) som framförallt är kopplad till kroppen och som bäst behandlas med 

hjälp av terapi och medicinering. Individen ses samtidigt stå vid sidan av denna kropp och 

inneha ett aktivt förhållande gentemot den. Det som framtonar här är en bild av depressionen 

som någonting individen bör lära sig känna för att på så vis lära sig bemästra (detta tema 

utforskas närmare i följande avsnitt).  

 

 

 

Självdiagnoser och behandling 
 

Tidningarna intar i samband med depressioner ofta en pedagogisk roll. Den bild som 

utkristalliseras ur materialet visar på vad man skulle kunna kalla för en ”marknad” där olika 

                                                 
14 Ett fall avviker där en studie utförd av Karolinska Institutet presenteras. Förlossningsdepression presenteras 
här i form av faktarutor och diskuteras av forskarna (SvD 090210). Detta fall avviker dock inte i fråga om hur 
problemet beskrivs och hur lösningen på problemet definieras. 
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behandlingsformer presenteras för konsumenter som i sin tur ges möjligheten att välja bland 

dessa. Detta förutsätter att individen skapar sig en förståelse för depressionen och kan 

upptäcka den. Tidningarna intar i detta sammanhang en pedagogisk roll på så vis att de ska 

hjälpa konsumenten att välja bland dessa behandlingsformer genom att utbilda denna i ämnet 

– deras uppgift blir att skapa den upplysta konsumenten. ”Listan” får i detta sammanhang en 

viktig roll där läsaren uppmanas att testa sig själv utifrån ett antal ”symptom” eller ”tecken”, 

att inta läkarens roll. Exempelvis presenteras ”höstdepression” i en artikel där det 

tillhandahålls en manual för självdiagnos: 

 
TECKEN PÅ HÖSTDEPRESSION  
 
Du är nedstämd och håglös.  
Du tappar intresset för sådant du normalt tycker om.  
Du sover mer men är ändå trött.  
Du har starkt sug efter kolhydrater som godis och choklad.  
Du har svårt att koncentrera dig.  
Du drar dig undan och är mindre social.  
Symtomen påverkar dig i ditt arbete eller i ditt sociala liv.  
Du får dessa symtom vid samma tidpunkt varje år (EX 081211). 

 

Eller en artikel som uppmanar föräldrar/vuxna att diagnostisera tonåringars depressioner 

utifrån ett antal kriterier: 
 

 1. Nedstämdhet eller irritabilitet.  
 2. Tydligt minskat intresse eller glädje i aktiviteter.  
 3. Markant minskad eller ökad matlust.  
 4. Svårigheter att sova eller alltför stort sömnbehov.  
 5. Psykomotorisk hämning eller agitation.  
 6. Trötthet, brist på energi.  
 7. Känslor av värdelöshet eller överdriven skuld.  
 8. Minskad förmåga att tänka, koncentrera sig, fatta beslut.  
 9. Återkommande tankar på döden eller på att begå självmord (SvD 080512).  
 
 

Kort sagt tillhandahålls listor på symptom/tecken för allt från naglar (AF 090128) till 

”egentlig depression” (SvD 080506) och PMS (AF 090301) för att hjälpa individen att 

upptäcka och förstå depressionen liknande den lista (DSM-IV) läkare använder. Individen 

uppmanas med andra ord utgå från den medicinska praktiken i sitt skapande av förståelse i 

fråga om depression. På samma sätt förhåller det sig i samband med behandlingen av 

depression där individen med hjälp av listor kan hantera depressionen:     

 
 

1 Tänk över vad som är ett meningsfullt liv för dig. Hur vill du leva ditt liv vad gäller nära 
relationer, familj, karriär, fritidsintressen och motion/ hälsa? I vilken grad överensstämmer det liv 
du lever i dag med det livet?  
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2 Fundera på vilka förändringar du behöver göra för att ditt liv ska bli mer meningsfullt enligt 
dina värderingar.  
3 Ta små steg och öka gradvis den mängd saker du gör varje dag för att få ett mer vitalt liv som 
överensstämmer med dina värderingar.  
4 Planera in i detalj och dag för dag olika aktiviteter, såväl lustfyllda som mer kravfyllda, som 
leder mot de livsmål du har.  
5 Dela upp stora uppgifter i små steg. Om du till exempelvis har arbetsuppgifter liggande, fråga 
dig själv hur de kan betas av i en rimlig takt där du avsätter en stund varje dag.  
6 Läs på. Det finns gott om bra självhjälpsböcker vid depression. Läs exempelvis: "Overcoming 
depression one step att a time: The new behavioral activation approach to getting your life back" 
av Addis, M.E. & Martell, C.R, "Hantera din depression- Kognitiva metoder för självhjälp" av 
Gilbert, P utgiven på Prisma förlag, "Vinn över din depression" av Hageltorn, M. & Aaröe, R 
utgiven på Liber förlag eller "Att ta sig upp när man är nere" av Tanner, S. & Ball, J utgiven på 
Natur och kultur (EX 080505, egen kurs.). 
 
 
Sov mer. På vintern behöver vi sova mer.  
Mer ljus. Tänd lampor, levande ljus, ta en promenad när det är ljust ute.  
Försök sitta vid fönstret.  
Sök läkare om du inte kommer över besvären på egen hand (EX 081211). 
 

 
Det som framstår här är en praktik som kretsar kring reflektion, ordning och planering 

av livet samt ett inhämtande av kunskap – en rationell livsföring kort sagt. Individen 

uppmanas att rationellt anpassa sitt beteende, att aktivt förhålla sig till sig själv och sitt 

liv för att maximera det och görs på detta vis ansvarig för sitt välbefinnande genom att 

denna ska lära sig att upptäcka och hantera sin depression. En viktig del av detta är att 

rationellt och på rätt sätt konstruera sitt liv. En annan viktig del i detta är att kunna göra 

rätt val beträffande valet av behandling. Ett talande exempel på detta består i när olika 

behandlingsmetoder i artikeln ”Piller eller prat?” (citerad i ”Behandlingsformer och 

definitioner” ovan) diskuteras där det sägs att såväl ”läkemedel som psykoterapi hjälper 

mot depressioner” och frågan ”Vad ska man då välja?” ställs. Individens ansvar för sitt 

välbefinnande och det fria valet av behandlingsform bildar således den marknad som 

depressionen definieras inom. Definitionen av depressionen blir i detta sammanhang 

knuten till individen på så vis att den beläggs helt inom denna (via en biomedicinsk 

eller psykologisk diskurs). Problemet är orsakat av individens beteende (psykologi) 

eller kropp (biomedicin) och denna uppmanas att vara vaksam och övervaka både sin 

kropp och sitt beteende för att upptäcka tecknen för depressionen och därefter vidta de 

rätta åtgärderna genom ett väl informerat val på den marknad som de olika 

behandlingsformerna utgör.   
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Ett depressivt samhälle 
 

Under den studerade perioden berör en liten del av artiklarna uttryckligen samhälleliga 

faktorer i samband med depression. Av de få artiklar som publicerats framstår dock ett 

problem som mer framträdande än andra – unga kvinnor. I ett pressmeddelande betitlat 

”Psykisk ohälsa bland unga ökar” som presenterar en rapport från Socialstyrelsen presenteras 

problemet kort: 

 
Andelen självmordsförsök bland unga kvinnor har ökat dramatiskt och allt fler unga vårdas på 

sjukhus för depression eller ångest, enligt TT. (SvD 090326). 
 

I de fall Socialstyrelsen eller Folkhälsoinstitutet uttalar sig om depression i en 

samhällskontext nämns de (förutom i ett fall, behandlas nedan) i form av kortfattade 

pressmeddelanden där den senaste rapporten presenteras utan fördjupande analys eller 

diskussion. Därmed inte sagt att den djupare diskussionen och samhällsanalysen kring de 

problem som behandlas inte förs av andra aktörer. I en artikel betitlad ”Duktighetsfällan” 

beskrivs exempelvis problemet som följande:  

 
Det finns två helt motsatta berättelser om unga kvinnor i dagens Sverige. Den ena handlar om hur 
de drar ifrån pojkarna och är morgondagens vinnare. Den andra om hur tjejer mår allt sämre (EX 
090405). 

 
  
Här beskrivs de unga kvinnornas krock med ”den hårda verkligheten” då de lämnar den 

”stötdämpande, genomcurlade barntillvaron” som ett slags anpassningsproblem; individen är 

inte anpassad för ”den hårda verkligheten”. Problemet som det framställs i denna artikel 

består framförallt i att de unga kvinnorna ”inte lärt sig hantera misslyckanden” och ”mycket 

talar för att det rör sig om ett `duktig flicka` -syndrom” (ibid., egen kurs.). Kvinnornas 

”anpassningsproblem” sträcker sig även in i militärväsendet. I ett par artiklar diskuteras 

psykiska problem och depression bland soldater i utlandstjänst där problemet sägs bestå i, så 

vitt man vet, anpassningsproblem, där ”kvinnorna var överrepresenterade när det gäller 

anpassningsproblem (SvD 090220)”. I ytterligare en artikel beskrivs problemet på så vis att 

det handlar om denna grupps jakt ”på omvärldens uppskattning” (DN 080921) och samtidigt 

ges en lösning på det. Denna lösning är, som det sägs i artikeln att ”de måste lära sig att 

stänga av och sova gott, annars blir de sjuka”, vilket framkommer redan i rubriken till 

 25



artikeln; ”Koppla av prestationsprinsessa – du duger” (ibid., egen kurs.). Orsaken till 

depression bland kvinnor sägs här – till skillnad från den förklaring i skillnader i 

serotoninupptagningssystem som biomedicinen ger – bestå i att de inte är rätt rustade för 

samhället då de lämnar barndomen samt deras ”jakt på omvärldens uppskattning”. Lösningen 

på problemet består således i att de måste lära sig att förhålla sig till samhället på ett sunt sätt 

genom att ”stänga av” och ”koppla av”. Denna lösning har kopplingar till två av de 

”behandlingar” som diskuterats i tidigare stycken; delvis kan den ”omlärning” som kvinnorna 

är i behov av kopplas till den beteendemodifikation som är KBT-behandlingens signum; 

delvis kan den paus, eller ”av-koppling/av-stängning” som ordineras av artikelförfattaren 

kopplas till trädgårdsterapins funktion som frizon. Kort sagt är det här en fråga om att de 

unga kvinnorna inte har lärt sig hur de ska förhålla sig till samhället vilket de bör lära sig. I 

dessa artiklar är det samtidigt en utvald del av samhällets unga kvinnor som representeras. 

Det är uttryckligen de ”duktiga” unga kvinnorna som problematiseras, det är de kvinnor som 

presterar bra i skolan och i arbetslivet som görs till föremål för diskussionen, samtidigt som 

de kvinnor som inte är högpresterande omgärdas av tystnad.  

     Utöver genusdimensionen finns här även en åldersdimension då det explicit talas om att 

det just är unga kvinnor det är en fråga om. Då ålder görs till fokus pekas en hel generation ut 

som problematisk som i en artikel med titeln ”Psykvård för krossad dröm - 80-talister söker 

ofta akut psykiatrisk vård för naturliga svängningar i livet, enligt personalen” (SvD 080421). 

I denna artikel definieras problemgruppen som unga 80-talister ”som inte kommer in på 

utbildningar, övergivits av sin partner eller av andra skäl har tappat fotfästet i tillvaron”. Det 

handlar om ”20 - 30-åringar som har svårt att klara tillvarons naturliga bergochdalbana” och 

tror att livet ska ”vara en räkmacka”. Det sätt som problemet definieras här kan sägas handla 

om kognitiva företeelser då det är 80-talisternas reaktion som görs problematisk då de inte 

kan hantera ”naturliga svängningar i livet” (detta kan ha att göra med att de lämnar den 

”genomcurlade barntillvaron” och möter ”den hårda verkligheten” så som det diskuterades 

ovan). De som uttalar sig i artikeln är främst personal och chefer på psykiatriska 

mottagningar/enheter i Stockholm. En överläkare talar i artikeln om för en patient hur detta 

problem ska handskas: ”Sanningen kan jag inte ändra på, men jag kan försöka påverka hur du 

hanterar den” (egen kurs.) och förklarar hur processen fortlöper: ”Till att börja med får han 

en tablett för att lindra den värsta ångesten. Sen blir det remiss tillbaka till husläkaren och en 

ny omgång samtalsterapi”. En liknande syn på depressioner uttrycks i en annan artikel med 

titeln ”Stoppa den växande lyckofascismen” där det angående depressioner sägs att det 

”kanske rent av är en naturlig del av att vara människa” (SvD 080718). I denna artikel sägs 
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(upplyftande) lösningen bestå i att vi omfamnar ”oss själva som de ofullkomliga varelser vi 

är och erkänner att livet faktiskt är rätt kämpigt” – en acceptans och resignation inför 

problemet.    

     Om vi återkommer till den artikel som utgår från Folkhälsoinstitutets rapport som 

nämndes i början av detta avsnitt, med en mer djuplodande analys av depression som stöder 

sig på Folkhälsoinstitutets forskning, så finner vi en kritik av synen på depression som 

någonting enbart individuellt eller fysiskt:  

   
Risken för depression tredubblas för män som saknar tillgångar. /…/ Det finns föreställningar om 

att det i första hand är individens egenskaper som gör att personer får depression. Med den här 

rapporten vill vi visa att det finns andra faktorer i livet som är avgörande /…/ Vi tycker att det är 

lite underligt att antidepressiva läkemedel är så vanliga, även om de säkert gör en massa nytta för 

många. Vår uppgift är att se hur vi kan arbeta förebyggande med den psykiska ohälsan. En viktig 

sak är att vi har ett samhälle där folk har hyggligt lika levnadsvillkor. Genom att reducera risken 

för ekonomisk ojämlikhet kan vi förhindra en fortsatt ökning av antalet deprimerade (DN 080503). 

 

Här lyfter man fram strukturella faktorer som bidragande orsak till depression. I detta fall 

föreslås arbete mot ekonomisk ojämlikhet som lösning på problemet så som det är definierat. 

I denna artikel positioneras orsaken delvis i opposition mot både den psykologiska modellen 

och den biomedicinska modellen genom att orsaken till depression förläggs i strukturer 

snarare än hos individen. Då den medicinska modellen emellertid inte helt förkastas ges 

depression en ganska vid definition där både kemiska som strukturella orsaker inryms och 

således även olika förfaranden gentemot dessa orsaker.    

     Sammanfattningsvis kan vi se att samhällsaspekterna av depression i majoriteten av fallen 

diskuteras som individuella problem gällande anpassningen till samhället. De lösningar som 

förs fram hamnar i de flesta fall inom en individualpsykologisk modell, ibland i kombination 

med den biomedicinska modellen. De ”samhälleliga” definitionerna av, och samtalet kring, 

depression struktureras sålunda utifrån de biomedicinska och psykologiska diskurserna 

förutom i ett fall där depression definieras utifrån en strukturalistisk diskurs.     
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Diskussion  
 

I analysen ovan identifierades i grova drag fyra diskurser inom vilka depression definieras; en 

biomedicinsk-, en psykologisk-, en alternativ- samt en strukturalistisk diskurs. Ser vi till hela 

fältet där talet om depression förs blir det tydligt att det förs en strid kring definitionen av 

begreppet då dess mening inte fullt ut slagits fast. De biomedicinska, alternativa och 

psykologiska diskurserna framstår dock som de mest framträdande i materialet (enbart 4 av 

240 artiklar berörde strukturella aspekter av depression varav 1 ingående).  

     Inom den biomedicinska diskursen definieras depression som en sjukdom som kopplas till 

kroppens funktioner. Det är här en fråga om en obalans i serotoninnivåer där medicinering i 

form av SSRI-preparat framstår som lösningen. Inom den psykologiska diskursen definieras 

depression som ett problem som rör beteenden, tankar och känslor. Den föredragna lösningen 

på problemet i detta fall är (främst) kognitiv beteendeterapi som syftar till en förändring i 

beteendet hos den drabbade individen. Dessa två diskurser står i ett delvis skiftande 

förhållande gentemot varandra. I samband med publiceringen av socialstyrelsens riktlinjer 

(och i vissa fall även innan) fördes ibland en strid mellan de psykologiska och biomedicinska 

modellerna avseende behandlingen (och därmed definitionen) av depression. Dock framstod 

dessa två modeller i de flesta fall som kompletterande varandra. Den alternativa 

behandlingsdiskursen utgör en form av hybrid där kroppen, liksom inom den biomedicinska 

diskursen, görs till föremål för behandling, men där denna behandling ska utgöras av 

naturmediciner, ljusterapi, yoga etc. Det finns även fall där den psykologiska aspekten står i 

förgrunden. I dessa fall finner vi en form av ”tillbaka till naturen” filosofi där individen ska 

hjälpas må bättre genom trädgårdsterapi eller genom att skapa en relation till djurvärlden 

(genom exempelvis hästridning). Den alternativa behandlingsdiskursen står i ett speciellt 

förhållande till de ovan nämnda diskurserna då den delvis hämtar sin legitimitet från dem 

samtidigt som den ibland utmanar dessa (mer om detta nedan). Den strukturalistiska 

diskursen, slutligen, diskuterar samhälleliga faktorer i samband med depression. Här ligger 

inte fokus på individens kropp eller psykologi som kausal faktor för uppkomsten av 

depression utan problemet förläggs istället i samhällets strukturer, och då framförallt 

socioekonomiska skillnader. Denna diskurs stod delvis i strid gentemot de andra diskurserna 

just genom denna skillnad i kausalitet. 

 28



     Utöver dessa diskurser som strukturerar definitionen av depression har tre teman 

analyserats; berättelser om individen, självdiagnoser/behandling och samhälleliga aspekter. 

Om depressionen ges mening inom de diskurser som nämnts ovan så definieras det 

deprimerade subjektet i individberättelserna. Här följer berättelserna en specifik struktur där 

individens förhållande gentemot depression formuleras i termer av ett aktivt agentskap. 

Berättelserna är normativa i den betydelsen att de anger hur en individ bäst hanterar 

depressionen. Ett framträdande drag i dessa är den dualism som konstrueras mellan kropp 

och själ där den senare ges i uppgift att övervaka den förra. Individen bör här vara aktiv i 

förhållande till sin kropp, sin sjukdom och lära sig hantera denna på bästa sätt. Denna 

dualism framkommer även i de fall kroppen metaforiskt ses som en maskin. Även i detta fall 

görs en åtskillnad mellan kropp och själ där kroppen ses som en maskin som ska underhållas 

på rätt sätt och där det är individens ansvar att göra detta. 

     Temat självdiagnoser/behandling är en utlöpare från detta tema och bär på en pedagogisk 

roll då det här presenteras behandlingsformer, diagnosinstrument i form av listor och 

angivelser för hur individen ska handla gentemot sin sjukdom. Här konstrueras individen som 

en person med ansvar för sitt eget välbefinnande vilken bör lära sig göra väl informerade val 

på den ”marknad” som de olika behandlingsalternativen utgör.  

     De samhälleliga aspekterna, slutligen, förlägger depressionen i ett samhälleligt 

sammanhang. Här definieras problemet framförallt i termer av individens (och då framförallt 

unga kvinnors) problem att anpassa sig till samhället. Lösningen på detta problem är att – 

med hjälp av KBT – lära sig hantera misslyckanden och koppla av/ta en paus.  

     Dessa tre temata frambesvärjer sammanfattningsvis en bild av individen som aktiv i 

förhållande till sin kropp och sin sjukdom (som depression i dessa fall definieras som) och 

ansvarig för sitt eget välbefinnande. Detta förhållande förstärks dessutom genom att 

individen tilldelas de hjälpmedel som krävs för den övervakning av kroppen och beteendena 

som problematiseras.  

     Förståelsen av depression som ett socialt problem handlar, som inledningsvis diskuterats, 

om mer än definitioner av begrepp. De sätt varpå vi definierar och på så vis förstår ett 

problem som socialt medför även hur de praktiker som omgärdar fenomenet struktureras, vad 

som anses möjligt/omöjligt, hur resurser fördelas och vilka aktörer som ses som ansvariga. 

De konceptuella ramarna strukturerar med andra ord hur vi tänker, talar, handlar, och medger 

vissa ingripanden medan andra görs omöjliga (Edman 2009:349). Samtidigt medför detta 

implikationer för hur fenomen som kopplas till problemen förstås och hanteras.  
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     I de fall depression diskuteras framträder det i normalfallet som antingen en fråga om 

kroppen eller beteenden och förläggs således inom de biomedicinska, alternativa eller 

psykologiska diskurserna där de sätt som depressionen bör behandlas även finns definierade. 

Vad dessa diskurser delar är en individualistisk syn på depressionen där problemet antingen 

definieras som fysiskt varpå det blir kroppen som ingripandet bör rikta sig mot, eller 

psykologiskt varpå det ska behandlas genom kognitions/beteendemodifikation. Den som på 

så vis görs till ansvarig för orsaken till depressionen är individen (kroppen, beteendet) själv 

och de som görs till ansvariga för behandlingen av problemet är individen, genom att vara 

uppmärksam på sin kropp och sitt beteende och veta hur problemet ska hanteras, samt 

läkaren/psykologen.  

     Ett möjligt problem med denna studie är att den behandlar depression som ”fruset i tid”, 

det vill säga vi får ingen överblick över de processer som föregått de sätt varpå depression 

diskuteras under det studerade året. Det blir av denna anledning svårt att uttala sig om 

huruvida det sätt som diskussionen kring depression gestaltas i materialet är normalfallet eller 

någonting avvikande. Förlägger vi däremot analysen i ett större sammanhang så är det rimligt 

att anta att den medicinska/individualistiska tonvikten i diskussionen är normalfallet (Rose 

2007).  

     Det har på annat håll framhållits hur välfärdsmodellens tonvikt på kollektiva lösningar 

idag i hög grad ersatts av en samhällssyn där marknadsliberalism, individuell frihet och eget 

ansvar dominerar (Olsson 2000:73f). Samtidigt har medicinen under 1900-talet spelat en allt 

större roll för hur problem definieras och den medicinska kårens verksamhet har under denna 

period utsträckts till att täcka många områden som tidigare inte definierades som medicinska, 

något som har kallats för en ”medikalisering av livet” (Conrad & Schneider 1992:29). Denna 

medikalisering har skett parallellt med att samhället mer och mer har utvecklats mot att bli ett 

”risksamhälle” som kräver en reflexivt organiserad livsplanering och ett övervägande av 

risker genom kontakten med expertkunskaper (Giddens 1997:14). I denna medikaliserade 

(eller diagnostiska, Edman 2009:350) kultur överhopas individen med varningar om 

hälsorisker, råd och föreskrifter för hanteringen av risker. Denna medvetenhet om de faror 

som individen ständigt sägs vara utsatt för leder till en sårbarhet och osäkerhet som måste 

hanteras och kontrolleras på något vis (Crawford 2004). Budskapet om de faror som 

individerna ständigt är utsatta för, för med sig ett påbud att ständigt övervaka sina kroppar 

och beteenden för att upptäcka minsta tecken på fara. Risk – sett som symbolisk praktik – får 
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här en nyckelroll då den gör de faror individen potentiellt är utsatt för möjliga att beräkna15 

och på så vis kontrollera. Risktänkandet får sin styrka genom att alliera sig med en 

rationalitet för vilken instrumentell handling är ett kännetecken och ger på så vis sken av att 

de faror och risker individer är utsatta för är hanterbara, beräkneliga och framförallt möjliga 

att kontrollera (ibid.). Individens livsföring är med andra ord intimt kopplad till ett 

medvetande om, och beräkning av risk.  

     Utöver denna sammankoppling av risk och individ som medikaliseringen för med sig bär 

riskbegreppet på specifika implikationer för förhållandet mellan de olika diskurserna där 

depression definieras. Riskbegreppet, som framförallt är ett kännetecken för biomedicinen 

(Rose 2007) medför nämligen ett osäkerhetsmoment som alternativa behandlingsdiskurser 

använder sig av för att vinna legitimitet. I analysen framkom att naturmedicinen utmanar 

biomedicinska behandlingsformer genom att framhäva biverkningarna som de senare 

behandlingsformerna bär med sig. Här framhävs riskerna med SSRI-preparat och 

alternativmedicinen erbjuder behandlingsmetoder som påstås minimera dessa risker. På så vis 

finns med andra ord motståndet mot den biomedicinska behandlingsformen inbyggt i den 

biomedicinska diskursen själv. Samtidigt har den ökade individualiseringen av ansvaret för 

hälsan, där individen har omdefinierats från att ha varit patient, till att bli en konsument inom 

en medicinsk marknad lett till en ökad makt för individen att göra val och ett ökat agentskap 

(a.a.:10f). Detta i sin tur har en möjlig effekt på vilka behandlingsformer som tillåts inträde 

på behandlingsfältet, hur gränserna mellan olika behandlingsformer dras och därmed hur 

depression föreställs (Shuval & Mizrachi 2004).  

     Denna studie bekräftar på många vis tidigare forskning inom risk- och 

medikaliseringsområdet då det sätt som depression diskuteras till största delen kretsar kring 

individen och de lösningar som presenteras är individuella (medicinska) lösningar och inte 

kollektiva (strukturella). Förekomsten av depression i samhället konstrueras här i sista instans 

som någonting antingen biologiskt och därför naturligt och oföränderligt, eller psykologiskt 

och därför individuellt varför även behandlingen bör rikta sig mot individen. 

”Naturaliseringen” av depressionen leder till en atomistisk bild av denna där individen söker 

orsakerna hos sig själv – sin hjärna eller kropp – och inte i det samhälle som denna befinner 

sig. Individen bär samtidigt i sista instans på ansvaret för sitt välmående. 

     Detta har givetvis politiska konsekvenser då det inte enbart påverkar synen på depression 

utan i förlängningen samhället och det sätt som detta är strukturerat samt eventuella 

                                                 
15 Genom exempelvis bruket och beräkningen av ”riskfaktorer” inom epidemiologisk forskning. 
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möjligheter att omstrukturera det. Detta ska inte förstås som att ett individ-, biomedicinskt- 

eller psykoterapeutiskt perspektiv nödvändigtvis skulle utgöra ett problem i sig. Att förlora 

ett barn eller drabbas av förlossningsdepression kan naturligtvis inte undvikas genom 

strukturella åtgärder. Det handlar med andra ord inte här om att byta ut en definition mot en 

annan utan snarare om var gränserna för diskussionen kring depression går och de praktiska 

konsekvenser dessa gränsdragningar får. Då det sätt varpå depression definieras som ett 

socialt problem även medför vilka åtgärder som anges som möjliga/giltiga samt hur 

samhällets resurser fördelas i arbetet med dem så bär detta samtidigt på praktiska 

konsekvenser för hur depression behandlas. Diskussionens fokus kring depression som fysisk 

sjukdom som ska medicineras eller som ett individuellt problem som ska korrigeras genom 

beteendemodifikation – i kombination med ett förskjutande av ansvaret på individen – 

skymmer möjligheterna för vissa samhälleliga förändringar.      

     Ser vi exempelvis närmare på hur depression i samband med utbrändhet diskuteras så görs 

detta till en fråga om rehabilitering med hjälp av bland annat KBT och läkare, eller en fråga 

om ifall det bästa sättet att hantera detta är att sjukskriva sig eller fortsätta arbeta (SvD 

081215, AF 090411). Depressionen förläggs här inom en psykologisk/biomedicinsk diskurs 

och frågor om samhällets strukturering lämnas helt utanför (vilka yrkesgrupper är berörda? 

Finns det könsskillnader i förekomsten av utbrändhet?). Detsamma gäller den så kallade 

”duktighetsfällan” som diskuterats ovan (”ett depressivt samhälle”) där problemet situeras 

inom individen (de unga kvinnorna) och frågor om ojämlikhet grundat på klass, etnicitet eller 

genus på arbetsmarknaden lämnas utanför. Istället för att arbeta mot att minska ojämlikheter 

på arbetsmarknaden presenteras stresskurser som ”räddar livet på kvinnor” där dessa ska lära 

sig att hantera sin stress. Den reflexivt organiserade livsplaneringen och övervägandet av 

risker som är en del av det senmoderna samhället (Giddens 1997) innebär att individen måste 

konstruera sitt liv på bästa möjliga sätt. Ansvaret ligger här på individen då denna ska göra de 

rätta valen för att påverka sitt välmående och ett misslyckande innebär i förlängningen 

individens misslyckande genom dess inkompetens eller lathet (Harris 2004).  

     Sammanfattningsvis kan man beskriva det problem som diskussionen kring depressionen 

bär på som en fråga om hur smal eller vid definitionen av depressionen tillåts vara där de 

biomedicinska och psykologiska diskursernas kolonisering av begreppet leder till en smalare 

definition som naturaliserar depressionen vilket i sin tur osynliggör samhällets roll och de 

behov av samhälleliga förändringar som skulle kunna göra en skillnad i arbetet med 

depression. Genom naturaliseringen (och individualiseringen) av depressionen förlorar vi 

kort sagt ett viktigt argument för arbetet mot ett mer jämlikt och jämställt samhälle.    
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