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Sammanfattning  

Syftet med studien var att undersöka vilka strategier media använder sig av för att medikalisera 

sorg och nedstämdhet till depression i de fyra största svenska dags- och kvällstidningarna: 

Dagens Nyheter, Svenska Dagbladet, Aftonbladet och Expressen, 2015–2019 (n=50). I det 

västerländska samhället har det skett en ökad medikalisering och därför ville vi undersöka hur 

detta har gått till i svensk media med hjälp den diskurspsykologiska metodansatsen och 

socialkonstruktionismen. Studiens resultat visade att medikaliseringsdiskursen var den 

dominanta diskursen där media beskriver depression som något som har biologiska orsaker som 

bör behandlas inom vården med medicin. De tolkningsrepertoarer i form av metaforer som vi 

kunde identifiera i vårt datamaterial och som understödjer medikaliseringsdiskursen var: 

depression som ett mörker, depression som en tyngd och depression som något man går in i. 

Dessa metaforer kunde förstås som sjukdomsmetaforer. Studien visade också att media använde 

sig av subjektspositionerna:  experten, den diagnostiserade och den nedstämda kändisen, dessa 

var de som gavs mest utrymme att uttala sig i media om nedstämdhet, sorg och depression. 

Resultatet visade också att media använder sig av retoriska strategier så som: den 

medikaliserade inramningen, före- och efter berättelser, extremfallsformuleringar, vaccinering 

mot egenintresse och modalitetsmarkörer. Dessa retoriska strategier används i media för att 

försvara sig, parera invändningar samt att få sina beskrivningar att framstå som trovärdiga och 

fakta. Vi kunde också identifiera en motdiskurs där media använder psykosociala faktorer för 

att beskriva nedstämdhet och depression som en frisk reaktion på naturliga påfrestningar och 

individens livssituation. 
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1. Inledning 

Föreliggande studie syftar till att undersöka medikaliseringen av sorg och nedstämdhet där man 

allt oftare ställer diagnosen egentlig depression (eng. major depression) (APA, 2013). Vi vill 

undersöka och veta mer om hur det har gått till. I det västerländska samhället sker 

medikaliseringen genom att mänskliga- livsproblem och socialt problematiska beteenden 

beskrivs och definieras med medicinska begrepp och även förklaras med medicinska orsaker 

som behöver behandlas med medicinska hjälpmedel. Medikaliseringen ökar samtidigt som fler 

människor diagnostiseras (Lindblom & Qaderi, 2017:204; Brinkmann, 2014:11). I en rapport 

från WHO, världshälsoorganisationen från år 2001 redovisas att mer än 25% av världens 

befolkning beräknas drabbas av psykiska störningar under ett livsförlopp. I rapporten görs 

prognosen att depression år 2020 kommer att utgöra 5,7% av alla samlade sjukdomar och 

statistik visar också att 340 miljoner människor i världen kommer att drabbas av depression. En 

annan rapport från WHO från 2004 visar på en ökning av psykiatriska störningar hos barn och 

tonåringar såsom depression, ADHD, posttraumatiskt stressyndrom och uppförandestörningar 

(Rose, 2014:38–39,46). Brinkmann (2014:17) förklarar att vi ser en medikalisering av oönskade 

beteenden där till exempel oroliga barn blir ADHD patienter och obehagliga känslor såsom 

blyghet, sorg och nedstämdhet medikaliseras till social fobi och depression. Det verkar enligt 

Brinkmann (2014:17) röra sig om att individerna och samhället vill ha accepterade förklaringar 

till sjukdom och praktiska metoder för att kunna hantera livsproblem.  

Oönskade aspekter hos människor blir medikaliserade och även diagnostiserande med hjälp av 

den stora och snabbt expanderande Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders 

(DSM). DSM är en handbok inom psykiatrin som omfattar alla standarddiagnoser. Det främsta 

syftet med DSM är att ge stöd åt skolade kliniker i den psykiatriska diagnostiska processen som 

vid utredning och bedömning (APA, 2013). DSM-5 (APA, 2013:86,182) beskriver att 

depression vanligen kan förstås utifrån en kemisk obalans i hjärnan och som en kronisk 

sjukdom.  DSM-5 (APA, 2013:82–83) tar även upp nio symtom på depression varav fem av 

symtomen måste uppfyllas under samma två-veckorsperiod för att räknas som depression. 

Dessa nio symtom är: (1) Nedstämdhet under större delen av dagen så gott som dagligen. (2) 

Påtagligt minskat intresse eller minskad glädje för alla eller nästan alla aktiviteter under större 

delen av dagen så gott som dagligen. (3) Betydande viktuppgång eller viktnedgång. (4) 

Sömnstörning. (5) Psykomotorisk agitation eller hämning så gott som dagligen. (6) 

Svaghetskänsla eller avsaknad av energi så gott som dagligen. (7) Känsla av överdrivna 

skuldkänslor eller värdelöshet. (8) Minskad koncentrationsförmåga. (9) Återkommande tankar 

på döden. En ny studie från Socialstyrelsen visar också att antidepressiva läkemedel fortsätter 

att öka och att det är 13 procent av alla kvinnor och 7 procent av män i Sverige som har hämtat 

ut antidepressiva läkemedel någon gång under 2018 (Socialstyrelsen, 2019). 

Medikaliseringen av sorg och nedstämdhet har kritiserats inom den sociologiska forskningen. 

Horwitz och Wakefield (2010:41) menar att livsproblem och reaktioner som trötthet, 

sorgsenhet, sömnsvårigheter, minskad aptit och koncentrationssvårigheter oftast är responser 

på livsomständigheter och finns spridda bland människor som inte har störningen depression. 

Människors livsproblem omvandlas till medicinska termer och besvaras med erbjudande om 
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stöd och behandling. Horwitz & Wakefield (2010:41) skriver vidare att sorgsenhet sedan länge 

har och även i dag behöver ses som en naturlig reaktion vid stora livshändelser såsom bortgång 

när en anhörig dör, förlorade relationer exempelvis skilsmässa eller förlorad ekonomi som till 

exempel personlig konkurs. Denna sorgsenhet tycks även vara konstruerad till att avta med 

tiden. Att denna sorgsenhet kan bindas samman med depression handlar enligt Horwitz och 

Wakefield (2010:46) dels om att DSM:s förklaring på egentlig depression utesluter tillstånd 

som beror på sorg efter stora livshändelser såsom bortgång av en närstående. Vilket leder till 

att sorg kan uppfylla och vara identiska med symptomkritererna för depression och därför 

felaktigt leda till att det diagnostiseras som en störning (Horwitz & Wakefield, 2010:46). 

I vår studie kommer vi att sätta fokus på att undersöka vilka strategier media använder sig av 

för att medikalisera sorg och nedstämdhet till depression. I vår studie har vi valt att definiera 

media som dags- och kvällspress i både tryckt- och digital form. De dags- och kvällstidningar 

vi kommer att studera är: Dagens Nyheter, Svenska Dagbladet, Aftonbladet och Expressen. Ett 

viktigt skäl till att fokusera på media är att media är en informationskanal som påverkar och 

formar vårt sätt att se på verkligheten och är en kommunikativ länk mellan vetenskap och vår 

vardag (Lindblom & Qaderi, 2017:182). Media har också framhållits vara en motor i 

medikaliseringen och tenderar till att framställa diagnoser på ett positivt sätt därför är det 

intressant att undersöka media och vilka strategier de möjligtvis kan använda för att 

medikalisera sorg och nedstämdhet till depression (Lindblom & Qaderi, 2017). Idag lever vi i 

ett samhälle där mediernas roll har en stor betydelse. Medierna är med och skapar hur 

verkligheten ser ut vilket innebär att det vi läser i tidningarna kommer att påverka hur vi förstår 

och begriper världen (Angelöw, Jonsson & Stier, 2015:81). Ett exempel på hur media påverkar 

vårt sätt att tänka är det Lindblom & Qaderi (2017:203) skriver om att när media framställer 

mediciner på ett positivt sätt ökar användningen av psykofarmaka och således minskar bruket 

när media framställer mediciner på ett negativt sätt. Ohlsson (2018:298–299) menar att 

massmedia inte bara är en kanal där det sprids information utan också ger möjlighet för frågor 

såsom sjukdom och hälsa att få uppmärksamhet. Vilket gör att media formar och påverkar vårt 

vardagliga tänkande och spelar därför en central roll i utformningen av sjukdom- och 

hälsodiskursen samt är med och påverkar hur psykisk ohälsa förstås i vardagen. Media 

förmedlar också dagligen ny statistik och skriver om olika sjukdomar exempelvis stress, ångest 

och depression samt om nya behandlingsformer (Brinkmann, 2014:18). Hädanefter när en 

diskussion om media förs syftar vi på de dags- och kvällstidningar som vi valt att studera. 

Slutligen kommer vi i vår studie använda oss av diskurspsykologin som är en 

socialkonstruktionistisk forskningsmetod för att undersöka vilka strategier media använder sig 

av för att medikalisera sorg och nedstämdhet till depression. Diskurs kan definieras som ett 

visst sätt att tala om, förstå och skriftligt framställa objekt i världen (Börjesson & Palmblad, 

2007:13).  Diskurspsykologin ser texter och språkbruket som sociala konstruktioner av världen. 

Hur människan förstår och kategoriserar världen beror på den specifika kontexten, historien 

och skapas och upprätthålls genom social interaktion. Diskurspsykologin kan ses som en kritik 

mot kognitivismen då den fokuserar på att beskriva diskurser som är meningsfulla i vardagen 

och inte en yttre värld (Winther Jörgensen & Phillips, 2000:97, 104). Varje beskrivning är en 

retorisk handling som bär på sanningsanspråk. För att den egna beskrivningen ska bli trovärdig 
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måste alternativa beskrivningar avfärdas och framstå som mindre sanna (Börjesson & 

Palmblad, 2007:198–199). 

1.1 Studiens syfte 

Inledningsvis bör det föras en diskussion om medias intresse i att använda sig av strategier för 

att medikalisera sorg och nedstämdhet till depression. Ett intresse kan vara den ekonomiska 

aspekten då media vill tjäna pengar på att sälja tidningar och få fler läsare så att de kan öka sin 

upplaga och att företag vill köpa annonser i tidningen. Ett annat intresse kan handla om att 

överleva och få ett inflytande på den konkurrerande marknaden. Det kan också vara så att media 

vill påverka och definiera hur verkligheten ser ut samt hur sjukdom och hälsa förstås i vardagen. 

Journalisterna och redaktörerna kan då medvetet välja ut de aspekter som behövs för att 

definiera verkligheten så som de vill framställa den. Således kan det förstås som att det är dessa 

gemensamma intressen som gör att media kan agera på samma sätt och använda sig av liknande 

strategier.  

Föreliggande studies syfte är att undersöka vilka strategier media använder sig av för att 

medikalisera sorg och nedstämdhet till depression. Detta kommer vi att undersöka utifrån de 

fyra största svenska dags- och kvällstidningarna: Dagens Nyheter, Svenska Dagbladet, 

Aftonbladet och Expressen. För att undersöka detta kommer vi att använda oss av den 

diskurspsykologiska metodansatsen och det socialkonstruktionistiska perspektivet. 

Vi tycker att det är intressant hur människors livsproblem medikaliseras och att 

medikaliseringen ökar samtidigt som fler människor diagnostiseras. Därför tycker vi att det är 

viktigt att synliggöra på vilka sätt medikaliseringen av sorg och nedstämdhet till depression har 

gått till i media. Vi har valt att studera hur detta har gått till i media för att media formar och 

påverkar vårt vardagliga tänkande och därför spelar en central roll i utformningen av sjukdom- 

och hälsodiskursen samt är med och påverkar hur psykisk ohälsa förstås i vardagen. 

1.2 Disposition 

Inledningsvis började studien med en introduktion och bakgrund till studiens ämne. I avsnitt två 

kommer vi presentera den tidigare forskning som gjorts för att ge en överblick för hur 

forskningsfältet ser ut kring studiens ämne. I avsnitt tre kommer vi att redogöra för studiens 

metod och teoretiska ramverk. Vi kommer även under avsnitt tre att presentera studiens 

datainsamling och urval som vi har valt att redogöra under samma rubrik då de ligger nära 

varandra inom diskurspsykologin. Även studiens genomförande, kvalitetskriterier och etiska 

principer presenteras under avsnitt tre. I avsnitt fyra kommer vi att presentera studiens resultat 

och de tolkningsrepertoarer, subjektspositioner och retoriska strategier som media använder sig 

av för att medikalisera sorg och nedstämdhet till depression. I det femte och avslutande avsnittet 

diskuterar vi resultatet i relation till studiens syfte och tidigare forskning. Avsnittet avslutas med 

samhällsrelevans och förslag till framtida forskning.  
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 2. Tidigare forskning 

I följande kapitel kommer vi att presentera tio forskningsartiklar om medikaliseringen i 

samhället. Detta gör vi i syfte att ge en överblick för hur forskningsfältet ser ut kring studiens 

ämne. För att få fram dessa artiklar använde vi oss av databasen sociological abstracts och 

sökorden: medicalization sadness, medicalization sorrow, medicalization misery, 

medicalization mourning, medicalization mental health, medicalization adhd, medicalization 

mediarepresentations. Alla tio forskningsartiklar är peer reviewed vilket betyder att de är 

vetenskapligt granskade och publicerade. De teman vi fann var: “medikalisering av sorg och 

nedstämdhet”, “psykofarmaka och medikalisering”, “ojämlikhet och medikalisering”, 

“kulturella skillnader och medikalisering” och “avmedikalisering av psykisk ohälsa”.  

 

2.1 Medikalisering av sorg och nedstämdhet 

Ett tema som berörs i tidigare forskning är medikalisering av sorg och nedstämdhet. Studierna 

bygger främst på observations- och litteraturstudier.  

En studie som belyser medikalisering av sorg till depression är Bröer & Besseling (2017) som 

undersöker om och hur människor i vardagliga sociala interaktioner i Nederländerna 

medikaliserar nedstämdhet och vilka interaktionella problem och kulturella normer som styrker 

och triggar medikalisering. Bröer & Besselings (2017) studie undersöker också om och hur en 

klinisk depressions diagnos och behandling används när nedstämdhet inträffar i vardagen. 

Forskarna undersöker också var, genom vem och hur nedstämdhet upplevs, uttrycks och 

hanteras utanför det kliniska området eller före diagnos och behandling. Forskarna använde sig 

av den etnografiska metodansatsen och utförde 316 observationer på människor i vardagliga 

sociala interaktioner på jobbet, hemma och bland allmänheten. Bröer och Besseling (2017) 

studie visade att 42% av de studerade interaktionerna medikaliserade nedstämdhet, 25% 

försökte bestrida medikalisering, 24% medikaliserade inte nedstämdhet och 9% normaliserade 

medikalisering. Resultatet visade också att diagnosen depression ofta används trots att 

nedstämdheten inte är helt medikaliserad. De människor som observerades i studien använde 

sig av flera olika strategier för att medikalisera nedstämdhet till depression genom att 

exempelvis använda ord som deprimerad och förtvivlad samt uttryck som det var något fel med 

min hjärna och att inte känna sig bekväm i sitt eget skinn. I resultatet kom Bröer och Besseling 

(2017) också fram till att kulturella normer som aktivt medborgarskap och lycka var centralt i 

det vardagliga livet genom medikaliserade och icke-medikaliserade interaktioner, vilket var en 

väsentlig men otillräcklig trigger för medikalisering. Det som triggade medikalisering var 

relationella konflikter som visade sig genom irritation och tvivel om vänskap eller kollegial 

kontakt.  

En annan studie som också berör medikalisering av sorg är Usshers (2010) litteraturstudie som 

utgår från ett kritiskt realistiskt synsätt, där forskaren undersökte hur kvinnors depression 

konstrueras. Studiens resultat visade att kvinnor i högre utsträckning än män diagnostiseras för 

depression samt att depression är ett typiskt ord för den västerländska kulturen som inte används 

i de icke-västerländska kulturerna utan benämns istället som “känslighet”. Studiens (Ussher, 
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2010) resultat visade också att den farmakologiska industrin är med och medikaliserar 

depression genom att agera i samband med psykiatri genom reklam som går direkt till 

konsumenterna för att lagliggöra den medicinska inblandningen för “vanliga personliga och 

sociala problem”, som stödjer självdiagnoseringen. Detta bidrar till att nya sjukdomar skapas 

som kan botas genom medicin.  

Ytterligare en litteraturstudie som berör medikalisering av sorg utfördes av Bentall & Pilgrim 

(1999) som också utgår från ett kritiskt realistiskt synsätt för att undersöka hur depression 

definieras och diskuteras i psykiatriska hälsotexter. Studien undersöker också tvetydigheten av 

depression i relation till historiskt och tvärkulturellt arbete med känslor och ångest. Forskarna 

menar att symtomen för depression varierar och diskuterar därför relationen mellan vardaglig 

sorg och onormal olycklighet, depression och ångest samt relationen mellan depression och 

galenskap. Studiens (Bentall & Pilgrim, 1999) resultat visade att den västerländska nutida 

medicinska uppfattningen av depression är tvetydig och otillräcklig som grund för att kunna 

formulera psykiska hälsoproblem. I olika länder framställer människor depression olika och har 

oftast bara ett ord för depression. Resultatet visade också att läroböcker för psykiatri oftast 

fokuserar på de kroppsliga kännetecknen för depression såsom viktminskning, trötthet och 

aptitlöshet. Vilket gör det möjligt att kunna tillskriva dessa symtom till depression i brist på det 

övergripande negativa sinnestillståndet eller kognitiva kännetecken och kan ses som en strategi 

att framställa depression i form av kroppsliga symtom. Psykiatrikerna bortser från de sociala 

faktorerna och fokuserar bara på de biologiska och kognitiva symtomen för att behandla 

depression och hjälpa sorgsna människor. Risken finns då att man inte tar med de sociala 

förhållandena såsom jobbförhållanden och arbetslöshet som kan bidra till oron. Bentall & 

Pilgrim (1999) menar att kritisk realism är en mer hjälpsam metod för att studera psykisk ohälsa 

då den tar hänsyn till de kulturella och historiska relationerna.  

2.2 Psykofarmaka och medikalisering  

Ett annat tema som berörs i tidigare forskning är psykofarmaka och medikalisering. Detta 

exemplifieras av Lindblom och Qaderis (2017) studie där de undersöker massmedias hantering 

av vetenskaplig kritik mot Ritalin, Concerta och Strattera, vilken terminologi som används samt 

huruvida ADHD framställs som en medicinskt grundad diagnos. Studien genomfördes med en 

kvantitativ innehållsanalys och ett socialkonstruktionistiskt perspektiv. Studien omfattar 

omkring 183 tidningsartiklar från åtta av de största dagspress och kvällstidningarna i Sverige, 

2002–2015, artiklarna hämtades från mediearkivet. Lindblom & Qaderi (2017) studie visade att 

läkemedelsrelaterade termer såsom läkemedel, medicin och botemedel var vanligast för att 

beskriva Ritalin, Concerta och Strattera i massmedia. Resultatet visade också att de långsiktiga 

skadeverkningarna av centralstimulerande medel sällan tas upp eller nämns i massmedia. 

Ytterligare en slutsats visade att det är tre gånger vanligare att massmedia legitimerar än 

ifrågasätter behandling med Ritalin, Concerta och Strattera samt att psykiatriker, ADHD-

diagnostiserade personer och myndighetspersoner är de som ges störst utrymme att uttala sig 

och legitimera farmakologisk behandling i media. Resultatet visade också att ADHD framställs 

som en medicinsk behandlingsbar diagnos, vilket tyder på en medikalisering av socialt 
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problematiska beteenden som definieras och beskrivs i medicinska termer (Lindblom & Qaderi, 

2017).  

2.3 Ojämlikhet och medikalisering  

Ytterligare ett tema som berörs i tidigare forskning är ojämlikhet och medikalisering. Detta 

exemplifieras i två studier som belyser medikalisering av infertilitet och en studie som belyser 

medikalisering av sömnproblem och snarkningar. Samtliga studier visade på en ojämlikhet 

mellan män och kvinnor i medikaliseringen av infertilitet, sömnproblem och snarkningar.  

En studie som belyser ojämlikhet och medikalisering av infertilitet är Bell (2016) som 

undersöker och syftar till att förstå medikalisering som en skiftande och kontextuell process 

genom att undersöka infertilitet i USA som i hög grad är ett stratifierat och medikaliserat 

tillstånd. Forskaren använde sig av semistrukturerade intervjuer av 95 personer bland dom i 

marginalerna för de vanligaste förståelserna för reproduktion, 41 infertila kvinnor med låg 

socioekonomisk status, 30 män som varit en del av ett infertila par och 24 kvinnor i samkönade 

relationer som fick tillgång till medicinsk behandling för att hjälpa till vid befruktningen. 

Forskaren jämförde dessa personers erfarenheter med 17 heterosexuella kvinnor med hög 

ekonomisk status som var på en klinik för reproduktiv vård. Genom en sådan jämförelse 

undersökte forskaren kön, klass och sexualitetens dimensioner av ojämlikhet i medikalisering. 

Bell (2016) studie visade att medikalisering exkluderar, men det sker på olika sätt och med olika 

konsekvenser beroende på individens sociala position. Studien visade också att medikalisering 

är en flytande och relationell process som varierar beroende på kontexten, snarare än en statiskt 

och universell process. Studien visade att den medicinska medelklass strukturen hindrar och 

utesluter kvinnor med låg socioekonomisk status (SES) från att få vård med sina höga kostnader, 

begränsade tider, tidskrävande behandlingar och misskommunikation mellan läkare och patient. 

I kontrast till kvinnor med hög SES som hade stor erfarenhet av den medicinska erfarenheten 

av infertilitet och var en aktiv deltagare i sin medicinska plan och kunde anpassa sitt schema för 

att hålla sig till den tidskrävande och ansträngande behandlingen. Männen i studien behövde 

inte anpassa sina scheman och kunde fortsätta arbeta eftersom de var vid sidan av vården som 

ett stöd för kvinnan. På så sätt förstärker medikaliseringen av infertilitet antagandet att 

reproduktion är kvinnans problem. 

En annan studie som belyser medikalisering av infertilitet är Johnson & Fledderjohann (2012) 

studie som fokuserar på olikheter i amerikanska kvinnors upplevelser av diagnos och 

behandling föreställt som förkroppsligande medikalisering av infertilitet. Johnson & 

Fledderjohanns (2012) studie visade att kvinnor ofta är mer direkt påverkade av infertilitet än 

män och är mer benägna att ta ansvaret för infertiliteten förutom om de inte uttryckligen var 

inblandade i diagnosen, vilket visar på en ojämlikhet i medikaliseringen av infertilitet. Studien 

visade att det beror på kön och pronatalistiska normer, det vill säga normer som framhåller 

barnafödande och moderskap samt att kvinnors identitet och sociala status är närmare knuten 

till barnafödande och moderskap. Studien visade också att kvinnor kan uppleva infertilitet som 

oroande om de ses som störande för deras livsmål för biologiskt moderskap. Sådana mål är 

också i sig är också sammankopplade till en pronatalistisk kontext som inte enbart betonar eller 

framhåller barnafödande och moderaskap utan en hiearki av mödraskap genom att placera 
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biologiskt moderaskap högst upp. Forskarna använde sig av regressionsanalys för att undersöka 

två psykosociala konsekvenser (själv-identifiering som fertil och fertil-specifik oro) i ett urval 

av 496 heterosexuella kvinnor i USA från, the National Survey of Fertility Barriers. Johnson & 

Fledderjohann (2012) studie visade att förkroppsligande medikalisering var framträdande i 

kvinnors reaktioner men hade olika relationer till själv-identifiering till skillnad mot oro. Även 

fast kvinnorna upplevde oro oavsett typ av diagnos var de generellt mindre sannolika att 

identifiera sig själva som infertila om de inte personligen hade diagnostiserats.  

Ytterligare studie som belyser ojämlikhet och medikalisering är Williams, Seale, Boden, Low 

och Steinbergs (2008) studie som fokuserar på medikaliseringen av sömnsvårigheter och 

snarkningar. Studien är en del i en större studie om den sociala konstruktionen av sömn i 

brittiska nyhetstidningar och vilken roll brittisk media har i att medikalisera sömnproblem. 

Forskarna använde sig av kvalitativ textanalys för att undersöka den sociala konstruktionen av 

sömnlöshet och snarkning i ett stort representativt urval av tidningsartiklar från brittiska 

nationella nyhetstidningar från mitten av 1980-talet till idag. De nyhetstidningar som 

undersöktes var: The Times, Guardian, Daily Mail, Daily Mirror och Sun. I sin studie kom 

Williams, Seale, Boden, Low och Steinberg (2008) fram till att den sociala konstruktionen av 

sömnsvårigheter och snarkning framställs som motsatser i nyhetstidningar. Sömnsvårigheter är 

porträtterad och förstådd genom en psykologiserad diskurs, beskriven som ett symptom av 

exempelvis stress och ångest, oro och depression med behandling som god sömnhygien, 

kognitiv beteendeterapi och olika former av självhjälp. Sömntabletter är konstruerat som en 

sista utväg eller kortsiktig åtgärd där sömnsvårighet ses som ett symtom snarare än en sjukdom. 

De som lider av sömnsvårigheter är ofta konstruerade genom diskurser där man betonar 

personligt ansvar. Medan snarkningar är porträtterade som klagomål från lidande 

familjemedlemmar och partners vilket ger upphov till alarmerande medierapportering om ett 

underliggande patologiskt tillstånd. Studien visade också att de som lider av sömnlöshet ofta är 

konstruerade i nyhetstidningar genom en feminiserad diskurs och framställs som ett kvinnligt 

problem. Snarkningar däremot konstrueras genom en maskuliniserad diskurs och framställs 

vanligtvis som ett manligt problem vilket visar på en ojämlikhet i medikaliseringen av 

sömnproblem och snarkningar. När media rapporterar om snarkningar använder de sig ofta av 

forskare från sömn- och den medicinska vetenskapen för att varna människor om farorna och 

riskerna för detta underliggande tillstånd, både för de drabbade (till exempel ökad risk för stroke 

och hjärt- och lungsjukdomar) och allmänheten i stort (genom olyckor). Media rapporteringen 

om snarkningar belyser också lämpliga behandlingsalternativ som sömnkliniker och CPAP-

maskiner. Snarkning är det mest uppenbara fallet av medikalisering- och 

medicineringsdiskursen i media (i fallet om kraftig snarkning och obstruktiv sömnapné). 

Sömnlöshet är mindre tydligt och mer komplext och betraktas snarare som symtom och passar 

inte in i den medicinska referensramen.  

2.4 Kulturella skillnader och medikalisering 

Det här temat har vi valt att kalla kulturella skillnader och medikalisering där två studier i 

tidigare forskning berör medikalisering av menstruation till premenstruellt syndrom och 

premenstruell dysforisk störning samt blyghet till social fobi och social ångest. Samtliga studier 

visade på kulturella skillnader i olika västerländska samhällen och medikalisering. 



8 
 

Den första studien som belyser temat om kulturella skillnader och medikalisering är Weisz och 

Knappens (2009) studie som fokuserar på menstruation. Forskarna undersöker huruvida 

diagnostisering och behandling av premenstruellt syndrom sker i fem västerländska länder, 

USA, Kanada, UK, Frankrike och Tyskland. Premenstrual syndrome (PMS) och premenstrual 

dysphoric disorder (PMDD) är två kontroversiella diagnoser som å ena sidan är allmänt 

förekommande i engelskspråkiga kulturer å andra sidan är det för i många kulturer onödigt med 

medikalisering av naturliga fysiska processer. I sin studie använde sig forskarna av data från 

IMS, en sjukvårdsinformation och forskningsföretag för att analysera kontorsbaserad medicinsk 

praxis relaterad till PMS/PMDD i fem länder. Weisz & Knaapen (2009) studie visade att få 

läkare i samtliga länder diagnostiserar kvinnor med diagnosen PMS eller PMDD och de fåtal 

kvinnor som har blivit diagnostiserade med PMS och PMDD har mestadels fått medicin 

utskrivet oavsett vilken typ av specialist de träffat. I Kanada och Storbritannien följer läkare 

amerikanska riktlinjer för behandling med medicin vilket främjar användandet av SSRI medan 

läkare i Frankrike och Tyskland inte gör så. Studiens resultat visade också att det är mer 

sannolikt att smärta och obehag blir formulerat på olika sätt beroende på traditioner och 

förväntningar och att erfarenhet och behandling av PMS/PMDD är ett kulturellt specifikt 

fenomen. En förklaring till att få läkare diagnostiserar kvinnor med PMS och PMDD är att 

många kvinnor känner att de lider av premenstruella syndrom men relativt få söker läkare eller 

ber om att få mediciner utskrivna. Därför att deras tillstånd varar i några dagar varje månad, de 

är inte helt handlingsförlamade och de finns många olika alternativ för lindring vilket skulle 

kunna vara ett fall för av-medikalisering. 

En annan studie som belyser kulturella skillnader och medikalisering är Scott (2006) som 

fokuserar på blyghet som har blivit ett socialt problem och ett ohälsosamt sinnestillstånd i det 

västerländska samhället som kan och borde behandlas. Att psykiatrisk och medicinsk kunskap 

griper in mer och mer i vardagliga livsproblem. Studien fokuserar på den ökade 

medikaliseringen av blyghet (tystnad och social tillbakadragande) till social fobi, social ångest 

och undvikande personlighetsstörning. Studien undersöker huruvida medikaliseringen av 

blyghet förekommer i: biomedicinska- och genetiska teorier, den terapeutiska interventionen 

av kognitiv beteendeterapi och blyghetskliniker, samt i självhjälpsböcker och webbplatser. 

Författarna undersöker också texter som diskuterar hur massmedia sprider idén och presenterar 

blyghet som en anledning till allmänhetens oro och något som måste åtgärdas. Studiens resultat 

bekräftade att de tre huvudsakliga platser där medikaliseringen av blyghet förekommer var: 

biomedicinska och genetiska tillvägagångssätt, den terapeutiska interventionen av kognitiv 

beteendeterapi och blyghetskliniker, samt diciplinära regimer som införs av webbplatser och 

självhjälpsböcker  Resultatet visade även att medikaliseringen av social avvikelse är ett tema 

som återkommer inom medicinsk sociologi samt att det finns attityder av både 

överensstämmelse och motstånd mot medikalisering av blyghet (Scott, 2006).  

2.5 Avmedikalisering av psykisk ohälsa 

Men forskningen har även funnit exempel på avmedikalisering av psykisk ohälsa. Detta belyses 

av Horton-Salway (2011) som utifrån en diskursanalytisk metod studerar hur ADHD 

representerats och debatterats i brittiska nyhetstidningar under det senaste årtiondet. Studien 
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omfattar 88 artiklar mellan åren 2000–2009. Forskaren använde sig av databasen Nexis UK för 

att söka efter artiklar med referenser till ADHD eller hyperaktivitet. I sitt resultat kom forskaren 

fram till att två konkurrerande repertoarer användes för att beskriva ADHD och dess orsaker, 

vilket också blev studiens teman. De repertoarer som identifierades var den biologiska och 

psykosociala där den psykosociala repertoaren var den dominanta vilket visar på en 

avmedikalisering. Studiens (Horton-Salway, 2011) resultat visade också att de olika 

repertoarerna konstruerade innebörden av ADHD på olika sätt och var sammankopplade med 

olika subjektspositioner för både barn och föräldrar. De subjektspositioner som framträdde 

inom dessa tolkningsrepertoarer var: normal, problembarn, stygg och fåfängliga eller 

försummande föräldrar. Dessa subjektspositioner menar Horton-Salway (2011) är inbäddade i 

dessa alternativa versioner av ADHD. Den biologiska repertoaren används för att marknadsföra 

att medicin är den mest effektiva behandlingen för ADHD. Medan den psykosociala repertoaren 

istället används på en mer frekvens sätt och beskriver istället ADHD som en konsekvens av 

dåligt föräldraskap, livsstil, skoldisciplin eller diet.  

2.6 Sammanfattning av tidigare forskning 

Sammanfattningsvis har vi hittat tidigare forskningsartiklar som skriver om hur vardagliga 

livsproblem som sorg, koncentrationssvårigheter och impulsivitet, menstruation, blyghet och 

snarkningar medikaliseras till depression, ADHD, social fobi, PMS, PMDD och sömnappné. 

De teman som vi kunde finna och som anknyter till studiens syfte var “medikalisering av sorg”, 

“psykofarmaka och medikalisering”, “ojämlikhet och medikalisering”, “kulturella skillnader 

och medikalisering” samt “avmedikalisering av psykisk ohälsa”. Forskningsgenomgången visar 

att det finns begränsat med forskning om hur sorg och andra vardagliga problem medikaliseras 

i media. Det finns även få studier som har undersökt hur vardagliga problem i Sverige 

medikaliseras utifrån en diskurspsykologisk metod. Därför vill vi fylla i luckan till forskning 

genom att fördjupa förståelsen om vilka strategier svensk media använder sig av för att 

medikalisera sorg och nedstämdhet till depression. 
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3. Teori och metod 

Under denna rubrik kommer vi att beskriva de teorier och den metod som används i studien. 

Inom diskurspsykologin skiljer man inte på teori och metod, då diskurspsykologi är både en 

teoretisk och analytisk ansats till diskurs som studerar text och samtal som studieobjekt i sig 

(Fejes & Thornberg, 2019:117). Därför har vi valt att ha dessa under samma rubrik. 

I vår studie har vi valt att använda oss av diskurspsykologin som är en inriktning inom 

diskursanalys. Vi har använt de diskurspsykologiska analysbegreppen tolkningsrepertoarer, 

subjektspositioner och modalitetsmarkörer samt retoriska strategier: extremfall formuleringar, 

vaccinering av eget intresse samt före- och efter berättelser för att undersöka vilka strategier 

media använder sig av för att medikalisera sorg och nedstämdhet till depression. Dessa ser vi 

även som strategier som media använder sig av.  Först presenteras socialkonstruktionismen som 

är den teoretiska referensram som vårt arbete utgår från, därefter presenteras diskurspsykologin 

och de olika diskurspsykologiska analysverktyg som vi kommer att använda oss av i vår studie.  

3.1 Socialkonstruktionismen 

Socialkonstruktionismen är en teoretisk inriktning och ett ramverk som stödjer de nyare 

tillvägagångssätten såsom diskursanalys och diskurspsykologin (Burr, 2015:1). En 

utgångspunkt inom socialkonstruktionismen är att verkligheten är socialt konstruerad och att vi 

behöver inta ett kritiskt förhållningssätt till våra förgivettagna kunskaper och sätt att förstå oss 

själva och världen då våra iakttagelser av världen och oss själva inte är objektiva (Burr, 2015:2; 

Winter Jörgensen & Philips 2000:11). Socialkonstruktionismens centrala fokus ligger på hur 

människor genom språket konstruerar och omkonstruerar kunskap tillsammans i den vardagliga 

interaktionen (Angelöw, Jonsson & Stier, 2015:72). Burr (2015:41) menar att den förgivet tagna 

synen på sjukdom och hälsa är ett exempel på något som socialkonstruktionismen intresserar 

sig för, sjukdom och hälsa ses inte som något som har en fysiologisk orsak utan som en social 

konstruktion. 

Inom socialkonstruktionismen har man ett anti-essentialistiskt synsätt vilket innebär att det inte 

finns en given essens och natur hos människan och världen, utan den sociala världen och 

människan är produkter av en social process (Burr, 2015:6). Vad människor ser som sanning, 

kunskap och vad som är de nuvarande eller för tillfället accepterade sätt att tala om och förstå 

exempelvis sjukdom och hälsa är ett resultat av den sociala processen och mellanmänskliga 

interaktioner och inte av en objektiv observation av världen (Burr, 2015:5). För att förstå 

världen använder sig människor av begrepp och kategorier som tillhandahålls allt eftersom 

användningen av språket utvecklas och återskapas varje dag av alla som delar ett språk och en 

kultur (Burr, 2015:10). Dessa begrepp och kategorier ses som kulturellt och historiskt specifika 

samt föränderliga. Förändringen beror på våra konkreta handlingar och verkligheten är således 

socialt definierad (Burr, 2015:4) (Winther Jörgensen & Phillips, 2000:69). Det nuvarande och 

accepterade sättet att förstå och tala om sjukdom och hälsa kan således också förstås som 

kulturellt och historiskt specifikt samt föränderligt. 
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Ett viktigt inslag inom socialkonstruktionismen är synen på människan som en moralisk aktör, 

vars handlingar är bestämda av de rättigheter och skyldigheter som är bundna till de positioner 

de för tillfället har i en interaktion (Burr, 2015:156). Den moraliska situationen kan förstås som 

en uppsättning av regler och överenskommelser om vad som är korrekt och fel beteende inom 

den kultur personen befinner sig i. I den lokala moraliska ordningen måste den moraliska 

aktören förhandla sig till en trovärdig moralisk position (Burr, 2015:156). Detta menar Iversen 

(2011:233) att vi gör genom diskursiva praktiker, det vill säga språkliga handlingar som till 

exempel förklaringar, ursäkter, rättfärdiggörelser och tillskrivningar. Människors sätt att förstå 

och framställa hälsa och sjukdom är inte alltid jämlika då de både inkluderar och exkluderar 

vissa möjliga sätt att tala och förstå. Detta visar på maktrelationen som drar gränsen mellan vad 

som är accepterat och tillåtet att göra och säga och vad som inte är det (Burr, 2015:5). Det finns 

också en intressekonflikt mellan de som tjänar mest på dessa konstruktioner och sociala 

praktiker (Edley, 2001:190; Burr, 2015:44).  

Ett annat viktigt inslag inom socialkonstruktionismen är fokuseringen på makt, detta 

exemplifieras i Michael Foucaults analys av kunskap och makt. Foucault följer det allmänna 

socialkonstruktionistiska grundantagandet att kunskap inte bara är en avspegling av 

verkligheten. Sanningen är istället diskursivt skapad där olika diskurser och rådande sätt att se 

på vad som är kunskap sätter gränserna för vad som är sant och falskt. Det drar också gränser 

för vad som kan sägas och vad som är otänkbart samt vem som får uttala sig och därmed med 

vilken legitimitet (Winther Jorgensen & Phillips, 2000:19–20; Börjesson & Palmblad, 

2007:12). Foucault förknippas med en allmän teoretisk uppfattning om att det alltid finns en 

relation mellan makt och vetande som är fast sammanflätade (Börjesson, 2003:36). Kunskap är 

enligt Foucault det specifika sunda förnuftets syn på världen som gäller i en kultur vid en 

specifik tidpunkt, förknippad med makt (Burr, 2003:68). Foucault sätter makten i fokus och 

menar att makt inte är något förtryckande som tillhör och utövas av bestämda människor såsom 

psykiatriker, läkare, grupper eller staten över passiva subjekt. Makten är snarare inbäddad i 

sociala praktiker och bör ses som produktiv som skapar vår sociala omvärld och det som gör att 

omvärlden kan se ut och talas om på vissa sätt. Makten är också begränsande då andra 

möjligheter utesluts (Winther Jörgensen & Phillips, 2000:20). Genom att använda oss utav 

diskurser kan vi utöva makt som gör att våra beteenden och handlingar kan representeras i ett 

acceptabelt ljus (Burr, 2003: 67). Inom socialkonstruktionismen studerar man diskurser på både 

makronivå över institutionsgränserna och mikronivå i möten mellan människor i interaktion 

(Burr, 2015:25). Vi kommer att studera vilka strategier media använder sig av för att 

medikalisera sorg och nedstämdhet till depression på både mikro- och makronivå, då media 

verkar på både mikronivå i samtal och över institutionsgränserna.  

3.2 Diskurspsykologi 

Diskurspsykologi är en inriktning inom diskursanalys som utgår från ett 

socialkonstruktionistiskt perspektiv och är en forskningsmetod som intresserar sig för det 

närgångna studiet av språket i handling “in action” samt att leta efter mönster (Taylor, 2001:5–

6). Diskurs kan enligt Winther, Jörgensen & Phillips (2000:7) förstås som ett acceptabelt sätt 

att tala, skriva, tänka om och förstå världen. Diskurser kan även kopplas ihop med olika 

samhällsarenor som media, vetenskap och myndigheter, det handlar om i vilken utsträckning 
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som diskursen är kopplad till specifika arenor eller går tvärs över olika arenor (Börjesson & 

Palmblad, 2007:13). 

Diskurspsykologin hjälper oss att förstå språkets bidragande roll till hur vår verklighet skapas. 

Enligt Börjesson & Palmblad (2007:10) konstrueras en verklighet direkt när språk används. 

Genom diskurspsykologin kan vi analysera texter för att se vilka sanningar som skapas, om vad 

som synliggörs och vad som osynliggörs genom de sätt olika fenomen beskrivs i text och bild 

(Fejes & Thornberg, 2009:81,83). Hur människan förstår och kategoriserar världen beror på 

den specifika kontexten och historien samt skapas, förhandlas och upprätthålls genom social 

interaktion. Diskurspsykologin kan ses som en kritik mot kognitivismen (Winther Jörgensen & 

Phillips, 2000:97,104). Kognitivismen menar att människan kan förklaras genom empiriska och 

experimentella metoder samt ser inre mentala tillstånd och processer som exempelvis 

emotioner, attityder och minne som underliggande faktorer till mänskliga handlingar. 

Diskurspsykologin menar istället att dessa inre processer skapas genom språklig handling i den 

sociala interaktionen (Rätterlink, 2011:213–214).  

Diskurspsykologin fokuserar på de små diskurserna där individerna strategiskt använder sig av 

de nuvarande diskurserna för att framställa sig själva på fördelaktiga sätt i social interaktion 

(Winther Jörgensen & Phillips, 2000:13–14). Varje beskrivning är en retorisk handling som bär 

på sanningsanspråk. När en person beskriver något väljer den vad som ska beskrivas och hur 

det ska beskrivas. Allt kan beskrivas på olika sätt och beskrivaren kan själv styra vilka aspekter 

som är väsentliga. För att den egna beskrivningen ska framstå som trovärdig måste alternativa 

beskrivningar avfärdas och framstå som mindre sanna (Börjesson & Palmblad, 2007:198-199). 

För att undersöka vilka strategier media använder sig av för att medikalisera sorg och 

nedstämdhet till depression kommer vi att använda oss av de olika analysbegreppen: 

tolkningsrepertoarer, subjektspositioner, modalitetsmarkörer och retoriska strategier: 

extremfallsformuleringar, vaccinering mot eget intresse samt före- och efter berättelser, vilka 

vi kommer att förklara under kommande rubriker.  

3.2.1 Reflexivitet 

Ett annat viktigt inslag i diskurspsykologin utgörs av reflexivitet som handlar om att vi inte kan 

vara avskilda från vår studie och behöver vara medvetna och reflektera över vår position som 

forskare. Som forskare är man en del av skapandet och är med och konstruerar den diskurs som 

man själv studerar (Taylor, 2001:16–17,19). Vår studie syftar inte till att upptäcka eller avslöja 

en objektiv sanning utan är en version av möjliga perspektiv och framställningar. Som forskare 

kommer vi därför att försöka ställa oss utanför medikaliseringsdiskursen samtidigt som vi inte 

bekräftar motdiskurser. Vi kommer varken ta ställning för eller emot utan förhålla oss så 

neutrala vi kan genom bland annat hur vi väljer att uttrycka oss.  

3.2.2 Tolkningsrepertoarer  

 

Ett viktigt inslag inom diskurspsykologin utgörs av tolkningsrepertoarer som enligt Edley 

(2001:197–198) kan förstås som ett register av olika sätt att prata eller skriva om diverse 

föremål eller händelser i världen genom att använda exempelvis talesätt, metaforer och bilder 
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inom olika diskurser. Svensson (2019:62) menar att en metafor beskriver ett okänt fenomen 

med andra välkända uttryck för ett mer känt fenomen för att nå en gemensam förståelse. 

Svensson (2019:63–64) skriver vidare att metaforer är med och formar våra upplevelser av oss 

själva och världen på så sätt att de skapar förutsättningar för människor att lättare kunna 

kommunicera händelser, abstrakta känslor eller beteenden på ett visst sätt som kommer påverka 

andra människors uppfattningar av de situationer som de sedan möter. Detta under 

förutsättningen att metaforerna är allmänt förstådda (Svensson, 2019:63–64). Ett exempel på 

en tolkningsrepertoar för att tala om depression skulle kunna vara att personen använder sig av 

rumsliga metaforer som “jag känner mig nere”. Denna beskrivning kan peka på 

tolkningsrepertoaren depression där individerna kan använda sig av ett begränsat antal termer 

som finns tillgängliga inom repertoaren. I konversationer i de vardagliga sociala interaktionerna 

använder sig människor av olika historiskt tillhandahållande tolkningsrepertoarer för att uppnå 

en gemensam social förståelse. Enligt Winther Jörgensen & Phillips (2000: 114–115) används 

tolkningsrepertoarer för att betona språkbruket i den vardagliga interaktionen som flexibel och 

dynamisk. Varje repertoar ger resurser som individerna kan ha användning av för att konstruera 

olika versioner av verkligheten. Tal och texter är handlingsinriktade vilket innebär att 

människors användning av tolkningsrepertoarer som flexibla resurser varierar beroende på 

socialt sammanhang.  

 

3.2.3 Subjektspositioner 

 

Ett annat viktigt inslag inom diskurspsykologin utgörs av subjektspositioner som enligt Edley 

(2001:210) kan förstås som positioner eller identiteter inom en konversation som blir relevanta 

för diskursen och gör det möjligt att kunna uttala sig på ett visst sätt, exempelvis patient, läkare, 

den nedstämda och sorgsna. Edley (2001:209) menar att det handlar om särskilda positioner 

som människor kan ta, motstå eller blir tilldelade. Dessa positioner kan förhandlas genom att 

exempelvis använda sig utav repertoarer på ett oväntat sätt och därför kan de också diskutera 

hur andra och de själva ska positioneras (Boréus & Bergström, 2018: 269). Positionerna är 

också föränderliga eftersom sätt att säga förändras samt bundna till den lokala kontexten (Edley, 

2001:210). Om vi accepterar dessa positioner eller inte lyckas motstå dem blir vi tvungna att 

följa de skyldigheter och rättigheter som medför den positionen (Burr, 2003:111).  

 

3.2.4 Retoriska strategier  

 

Ytterligare ett viktigt analytiskt verktyg som används inom diskurspsykologin är retoriska 

strategier som människor använder sig av för att försvara sig och försöka konstruera sina 

versioner på ett sätt som får dem att verka solida och faktiska. När människor försöker skapa 

en version av en händelse tar de en risk att få sin version avfärdad till följd av insats och intresse. 

För att hantera en sådan risk använder sig människor av olika retoriska strategier, en av dom är 

vaccinering mot eget intresse som innebär att tala om något som ligger utanför sig själv genom 

att exempelvis säga “forskning visar att sorg leder till depression” för att vaccinera sig mot att 

man själv inte kommit på detta påstående utan forskningen (Horton-Salway 2001:155). 
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En annan retorisk strategi är extremfallsformuleringar som enligt Winther Jörgensen & Phillips 

(2000:128) handlar om att människor använder sig av extrema formuleringar som exempelvis 

alltid, aldrig, alla, ingen och helt för att förstärka trovärdigheten i uttalandet. 

Extremfallsformuleringar används också för att göra något generellt, vanligt och naturligt för 

den mänskliga tillvaron. När människor beskriver händelser och exempelvis använder sig av 

ordet “alla” används det för att generalisera istället för att händelsen var specifikt för en viss 

situation och grupp. 

 

Före- och efter berättelser är ytterligare en retorisk strategi som handlar om hur vissa typer av 

identiteter konstrueras i människors berättelser och uttalanden om sig själva exempelvis i en 

sjukdomsberättelse. Denna strategi används för att en viss typ av förklaring ska framstå som 

mer trovärdig än andra. Ett exempel på en före- och efter berättelser där personen beskriver hur 

den brukade vara för att konstruera en viss typ av identitet: “Förut var alltid jag en glad och 

pigg person men på senare tid har jag bara legat i sängen och varit nedstämd” (Horton-Salway, 

2001:162).  

 

3.2.5 Modalitetsmarkörer 

 

Ett annat viktigt analytiskt verktyg som används inom diskurspsykologin är modalitetsmarkörer 

som kan förstås som att forskaren studerar vilken grad av säkerhet ett visst påstående utformas. 

Det handlar om att rikta blicken mot de resurser som berättaren använder för att utforma sin 

beskrivning så att den framstår som fakta. De utsagor som framställs som självklarheter är ofta 

de som är mest intressanta att studera (Börjesson och Palmblad, 2007:196–197). Det finns en 

hierarki av olika modalitetsmarkörer som visar hur säker eller trovärdig en viss beskrivning 

framstår. Längst ner på hierarkin finns uttalanden som definieras som mindre trovärdiga till 

exempel, “kan vara” eller “verkar”. Längre upp på hierarkin av modalitet finner vi uttalanden 

som exempelvis, forskning “visar att” vilket ökar graden av säkerhet. Högst upp på hierarkin 

finner vi påståenden om hur något “är”. Här framstår beskrivningen som fakta och trovärdig 

samt har ett högt sanningsanspråk. Det är viktigt att betona att ingen av dessa markörer har 

några givna egenskaper som kan sänka eller höja modalitetsgraden i en beskrivning. Utan 

värderingen av varje markör beror på beskrivningens utformning och hur den används i ett 

specifikt sammanhang (Börjesson och Palmblad, 2007:203–204).  

Sammanfattningsvis använder diskurspsykologin sig av tolkningsrepertoarer, 

subjektspositioner, modalitetsmarkörer och retoriska strategier. Dessa analysverktyg används 

för att studera hur människor strategiskt använder sig av flexibla resurser i den sociala 

interaktionen för att uppnå en gemensam förståelse, försvara sig, parera invändningar och för 

att få sina beskrivningar att framstå trovärdiga och fakta. När en person beskriver något väljer 

den vad som ska beskrivas och hur det ska beskrivas. Allt kan beskrivas på olika sätt och 

beskrivaren kan själv styra vilka aspekter som är väsentliga. För att den egna beskrivningen ska 

framstå som trovärdig måste alternativa beskrivningar avfärdas och framstå som mindre sanna 

(Börjesson & Palmblad, 2007:198–199). Dessa analytiska verktyg kan på så sätt förstås som 

strategier. 
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I nästa kapitel kommer vi att redogöra för hur vi gick till väga för att besvara studiens syfte: att 

undersöka vilka strategier media använder sig av för att medikalisera sorg och nedstämdhet till 

depression. Genomförandet av urval och datainsamling, analys och etiska överväganden 

kommer att presenteras.  

3.3 Urval och datainsamling  

Följande kapitel syftar till att presentera urval och datainsamling som ligger nära varandra inom 

diskurspsykologin och därför har vi valt att ha dessa under samma rubrik. Inom 

diskurspsykologin är det viktigt att tänka på att all data inte är relevant utan vad som räknas 

som data beror på studiens ämne, frågeställning och teoretiska antaganden (Taylor, 2001:24–

25). Syftet med vår studie är att utifrån diskurspsykologin undersöka vilka strategier media 

använder sig av för att medikalisera sorg och nedstämdhet till depression. Enligt Taylor 

(2001:25) handlar det om att hitta den mest typiska inom den specifika kategorin och att urvalet 

tar med de egenskaperna i materialet som är betydelsefullt för analysen. För att besvara studiens 

syfte har vi valt att använda oss av typurval. Typurval är en typ av ändamålsenligt urval som 

syftar till att belysa vad som är mest typiskt för ett fenomen eller företeelse. Det har vi gjort 

genom att välja de dags- och kvällstidningar som skriver om vardags- och samhällsproblem och 

ofta läses av allmänheten (Patton, 2002:236).  

Vi har valt att samla in tidningsartiklar från de fyra största svenska dags- och kvällstidningarna: 

Dagens Nyheter, Svenska Dagbladet, Aftonbladet och Expressen, då alla skriver om 

nedstämdhet, sorg och depression. Det skulle möjligtvis kunna vara så att det ligger i medias 

intresse att använda sig av strategier för att överleva på den konkurrerande marknaden, vara 

ledande i hälso- och sjukdomsfrågor, tjäna pengar och få fler läsare samt annonsörer. Det kan 

därför förstås som att det är medias gemensamma intresse som gör att alla tidningarna kan agera 

på samma sätt som också gör att de använder sig av liknande strategier.  Detta belyser studiens 

syfte: vilka strategier använder sig media av för att medikalisera sorg och nedstämdhet till 

depression? Tidningarna är rikstäckande samt har en daglig upplaga på minst 50 000 

(myndigheten för press, radio och tv, 2018) och har således många läsare över hela Sverige i 

både pappersform och digital form. Tidningarna är också en informationskanal som även når ut 

i sociala medier. Många tidningsartiklar dyker upp som länkar i flödet på tillexempel Facebook 

och Instagram. Vi valde att använda oss av Retriever Research (mediearkivet) som finns på 

Mälardalens Högskola-biblioteks hemsida under databaser A-Ö för att söka efter 

tidningsartiklar ur dessa fyra största svenska dags- och kvällstidningar som skriver om 

nedstämdhet, sorg och depression. För att hitta de artiklar som har de egenskaperna i materialet 

som är betydelsefullt för vår analys valde vi att använda oss utav kriterier urval. Kriterieurval 

handlar om att studera de fall som uppfyller förutbestämda kriterier för att få ett informationsrikt 

material (Patton, 2002:238). De kriterier vi använde oss utav för att välja våra tidningsartiklar 

var att de skulle nämna sökorden: sorg och depression samt nedstämdhet och depression. Från 

början var vår tanke att ta artiklar från det senaste året 2018–2019, men i och med att det var få 

artiklar som uppfyllde våra kriterier därför fick vi utöka årsspannet till fyra år bakåt. Vilket 

innebär vår avgränsning av tidningsartiklarna har tidsspannet år 2015–2019. Nedan presenteras 

en tabell med en sammanfattning av tidningarna och artiklarna samt vilka årtal artiklarna 

publicerats.  



16 
 

Tidningar (n=50)  Antal                Årtal                         Typ av tidning     

 

Aftonbladet                8 st                  2016–2019          Kvällstidning 

Expressen                       14 st                   2015–2019           Kvällstidning 

Dagens Nyheter                 16 st                   2015–2019           Dagstidning 

Svenska Dagbladet            12 st                   2016–2019         Dagstidning 

 

  

3.4 Genomförande 

I följande kapitel kommer vi att redogöra för hur analysen av datamaterialet gick till. I analysen 

av det insamlade tidningsartiklarna använde vi oss av diskurspsykologin och de analytiska 

begreppen: tolkningsrepertoarer, subjektspositioner, modalitetsmarkörer och de retoriska 

strategierna: vaccinering av egenintresse, extremfallsformuleringar och före- och efter 

berättelser för att organisera data. Vi valde att använda oss av dessa analysbegrepp för att 

undersöka vilka strategier media använder sig av för att medikalisera sorg och nedstämdhet till 

depression. 

Inom kvalitativ analys finns det inga bestämda metoder eller tekniker för hur analysprocessen 

ska se ut (Winther Jörgensen & Phillips, 2000:121). Den diskurspsykologiska metodansatsen 

menar att analysen är en öppen och upprepande process (Taylor 2001:38). Enligt Taylor 

(2001:39) kan man börja analysen med att läsa igenom datamaterialet flera gånger för att 

identifiera teman, vilket är en form av kodning där man sorterar och kategoriserar 

datamaterialet. Vid genomläsningen av materialet bör man vara öppen för nya teman som inte 

bara utgår från studiens teoretiska ram (Winther Jörgensen & Phillips, 2000:122).  

Vår analys av datamaterialet började med att vi förutsättningslöst läste igenom och bearbetade 

materialet flera gånger. Vi försökte identifiera vilka strategier media använder sig av för att 

medikalisera sorg och nedstämdhet till depression i tidningsartiklarna utan att vi med säkerhet 

visste vilka de var och hur de såg ut. När vi började se upprepade mönster antecknade vi dessa 

mönster och fortsatte sedan att leta efter andra mönster. I analysen av tolkningsrepertoarer 

letade vi efter mönster i människors sätt att prata om (metaforer, talesätt eller specifika bilder) 

sorg, nedstämdhet och depression. I analysen av subjektspositioner letade vi efter vilka 

subjektspositioner som framkom genom att titta efter vem som var underförstådd genom en 

särskild tolkningsrepertoar. Vem fick komma till tals och vilka positioner förhandlades inom 

den lokala kontexten. I analysen av retoriska strategier letade vi efter de retoriska strategier som 

människor använder sig av för att försvara sig, parera invändningar samt att få sina 

beskrivningar att framstå som fakta. Samt försöka konstruera sina versioner på ett sätt som får 

dem att verka solida och faktiska.  
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3.5 Kvalitetskriterier  

Kvalitetskriterier handlar om vad som utgör god kvalitet i kvalitativ forskning. Vi har utgått 

från två kvalitetskriterier som utgörs av reliabilitet och intern validitet (Symon & Cassell, 

2012:204, 207). I vår studie vill vi utifrån diskurspsykologin undersöka och besvara syftet som 

var: att undersöka vilka strategier media använder sig av för att medikalisera sorg och 

nedstämdhet till depression. Därför kommer dessa två kvalitetskriterier anpassas efter metodens 

syn på kunskap. 

Reliabilitet är ett kvalitetskriterium som enligt Symon & Cassel (2012:207–208) handlar om att 

detaljerat förklara varje process i forskningen. Detta för att läsaren då kan förstå hur forskaren 

gick till väga och förstå varför en del beslut fattades. Vi kommer att försöka upprätthålla en 

trovärdighet genom att under hela studien detaljerat berätta hur vi gått tillväga i varje process, 

till exempel hur vi gick tillväga med urval och datainsamling, var artiklarna är hämtade ifrån, 

hur vi fick tag i dessa och var vi hittade citaten.  

Intern validitet handlar om trovärdighet i tolkningen av datamaterialet. För att hantera 

kvalitetskravet kommer vi använda oss av en variation av metodologiska redskap som 

exempelvis debriefing samtal med vår handledare och andra studiekollegor som vi kan 

diskutera studien med och som kan uppmuntra till reflexivitet och tydlighet. Vi kommer också 

använda oss av förlängt engagemang som innebär att spendera tillräckligt med tid med studiens 

material för att inte dra för snabba slutsatser. När ett mönster uppstått kommer vi att fortsätta 

leta efter fler mönster (Symon & Cassel, 2012:206). 

3.6 Etiska överväganden 

Inom humanistisk och samhällsvetenskaplig forskning finns det fyra forskningsetiska principer 

för forskare att förhålla sig till, informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet 

och nyttjandekravet som är till för att skydda individerna i studien mot till exempel fysisk- och 

psykisk skada (Vetenskapsrådet, 2002:5–6). Informationskravet handlar om att man som 

forskare ska informera deltagarna i undersökningen om vilka villkor som gäller. 

Samtyckeskravet handlar om att man som forskare ska skaffa sig samtycke från 

undersökningsdeltagarna. Konfidentialitetskravet innebär att undersökningsdeltagarna ej ska 

kunna identifieras av utomstående personer. Nyttjandekravet handlar om att de uppgifter som 

forskarna får in, får inte användas till något annat än det som det vetenskapliga syftet avser att 

göra (Vetenskapsrådet, 2002:5–6). För att uppnå god forskningsetik är det viktigt att vi 

reflekterar över dessa etiska principer och etiska problem med studien. Eftersom vi kommer att 

använda oss av redan publicerade och offentliga tidningsartiklar anser vi att ansvaret för de 

etiska principerna när det gäller tidningsartiklarna ligger hos journalisterna.  

 

 

 

 



18 
 

4. Resultat 

Föreliggande studie undersöker vilka strategier media använder sig av för att medikalisera sorg 

och nedstämdhet till depression. I vår studie undersökte vi hur detta har gått till i de fyra största 

dags- och kvällstidningar: Dagens Nyheter, Svenska Dagbladet, Aftonbladet och Expressen.  Vi 

kunde identifiera en dominant diskurs: medikaliseringsdiskursen och en underordnad diskurs: 

motdiskursen. Inom medikaliseringsdiskursen kunde vi se återkommande mönster i att media 

använde sig av tolkningsrepertoarer i form av metaforer samt subjektspositioner, 

modalitetsmarkörer och retoriska strategier vilket kan förstås som ett tecken på att de använde 

sig av strategier för att medikalisera sorg och nedstämdhet till depression. Det kan således 

förstås som att det är medias gemensamma intresse som gör att alla tidningarna kan agera på 

samma sätt och använda sig av liknande strategier.  

4.1 Medikaliseringsdiskursen  

Under det här temat kommer vi att presentera ett tydligt mönster vi kunde se i vårt empiriska 

material där media medikaliserar sorg och nedstämdhet till depression. Detta gör media genom 

att beskriva depression som en diagnos som har biologiska orsaker och behöver behandlas med 

mediciner. Första citatet som exemplifierar medikaliseringen av sorg och nedstämdhet till 

depression är hämtad ur Expressen där psykologiprofessorn Gerhard Andersson ger elva tips 

om hur man botar sin vinterdepression och blir pigg och glad igen.  

Januari och februari är de månader då flest svenskar söker hjälp för nedstämdhet och 

depression. [...] En orsak är biologisk, kroppen reagerar på mörkret. Brist på D-vitamin, 

som huden bildar när vi är i solen, ökar risken för depression enligt de senaste årens 

forskning. [...] När det är mörkt minskar serotoninproduktionen, samtidigt ökar 

frisättningen av sömnhormonet melatonin vilket gör oss trötta. Kontakta en vårdcentral 

eller en psykiatrisk mottagning om du har symtom på årstidsbunden depression och varit 

nedstämd under minst två veckor. [...] Den finns även läkemedel. - Expressen 22 

februari 2019 

Citatet visar på hur media medikaliserar nedstämdhet till depression genom att först beskriva 

depression som en vintersjukdom som drabbar svenskar i januari och februari, då flest svenskar 

söker hjälp för nedstämdhet och depression. Media skriver också att depression har biologiska 

orsaker och att kroppen reagerar på mörkret, vilket leder till brist på D-vitamin och en 

minskning av serotonin i hjärnan. Media uppmanar även människor att söka vård och kontakta 

en vårdcentral eller en psykiatrisk mottagning om de har symtom på årstidsbunden depression 

och varit nedstämd under minst två veckor, vilket hänvisar till DSM-5 centrala kriterium för 

depression där personen måste ha varit nedstämd i minst två veckor för att uppfylla kriteriet för 

depression samt att det även finns behandling med läkemedel. Media är på så sätt med och 

bidrar till medikaliseringen av nedstämdhet till depression som en sjukdom som kräver vård 

och medicinering. Som vi kan se i citatet ovan så nämns även psykoterapi men den nämns i 

samband med läkemedel och medicinska termer. Detta kommer vi att diskutera senare under 

ett tema som vi har valt att kalla för den “medikaliserade inramningen”. Citatet nedan är 
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ytterligare ett exempel på hur media medikaliserar nedstämdhet till depression som behöver 

behandlas med medicin och är en artikel som är tagen från Aftonbladet.  

Antidepressiv medicin är flitigt omdiskuterad. Ny svensk forskning slår fast att de visst 

fungerar. - Utan minsta tvekan, säger professorn Elias Erikson vid göteborgs universitet. 

[...] Depression är en komplex sjukdom med många typiska tecken, till exempel trötthet 

och nedstämdhet [...] SSRI fungerar genom att höja mängden serotonin i hjärnan. 

Serotonin är kroppens må-bra-hormon och bidrar till en sund psykisk balans. Exempel 

på en SSRI är Zoloft, Cipralex, Cipramil, Citalopram, Premalex och Sertralin. [...] Enligt 

studien från Sahlgrenska akademien hjälper SSRI-preparat bättre om patienten får en 

hög dos. - Aftonbladet 30 augusti 2017 

Citatet ovan är ett tydligt exempel där nedstämdhet medikaliseras till depression. I citatet 

skriver media att depression är en komplex sjukdom med symtom som nedstämdhet. 

Nedstämdhet framhålls i media som symtom som leder till sjukdomen depression. Media 

skriver att ny svensk forskning slår fast att depression bör medicineras med SSRI preparat som 

Zoloft, Cipralex, Cipramil, Citalopram, Premalex och Sertralin. SSRI-preparat förklaras som 

att det höjer mängden serotonin i hjärnan och att serotonin är kroppens må-bra-hormon. Dessa 

uttalanden understödjer medikaliseringsdiskursen. Media skriver också att en högre dos av 

SSRI-preparat hjälper bättre. Media uppmanar både människor som har symtom på depression 

att behandla med antidepressiva-mediciner men också att ta högre doser, då det hjälper bättre.  

4.2 Tolkningsrepertoarer  

I följande tema kommer vi att presentera de tolkningsrepertoarer som media använder sig av 

för att medikalisera sorg och nedstämdhet till depression. Vi fann tre återkommande metaforer 

i datamaterialet: “depression som ett mörker”, “depression som en tyngd” och “depression som 

något man går in i”. 

4.2.1 Depression som ett mörker  

I datamaterialet kunde vi finna ett mönster där metaforen mörker används av media som en 

strategi för att medikalisera sorg och nedstämdhet till depression. Som tidigare redovisats får 

metaforer en funktion under förutsättningen att alla som läser förstår metaforen. Då diagnosen 

depression kan vara svår att förstå använder sig media av en välkänd bild “ett mörker” för att 

beskriva hur det känns att vara deprimerad. Att metaforiskt beskriva sjukdom är en 

medikaliseringsstrategi. Första citatet exemplifierar hur metaforen “mörker” används av media 

för att medikalisera sorg till depression är hämtad från Svenska Dagbladet.  

Helt enkelt för att jag själv inte orkar med att själv dras ned i hennes mörker. [...] Din 

väninna är deprimerad, och vi vet från studier att ungefär hälften av alla deprimerade 

personer har irritation och ilska, och ibland starka känsloutbrott, som symtom - utöver 

nedstämdheten - Dagens Nyheter 30 Mars 2015. 

Ovanstående citat visar på hur media medikaliserar nedstämdhet till depression genom att 

använda sig av metaforen “dras ned i hennes mörker” som uttrycks av en orolig vän till en 
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deprimerad väninna. Denna metafor förstår vi som en sjukdoms metafor, något man drabbas 

av. Det kan även förstås som att depression förknippas med en farlig sjukdom som man dras 

ned i. Sjukdoms metaforen är med och gör depression till en sjukdom och en störning. Likt 

första citatet kan vi även se i citatet nedan hur metaforen “mörker” används av media för att 

medikalisera sorg till depression och är hämtad från Svenska Dagbladet.  

Samtliga av mina relationer har tagit slut i samband med PMS. En känsla av totalt 

mörker och depression kan prägla upp till två veckor i månaden. [...] och själv kände 

jag mig helgalen. [...] Men så kom det dagar då jag kunde ligga gråtandes på 

badrumsgolvet i frustration och tänka att det var dags att göra slut [...] När jag tänker 

tillbaka på de uppbrott jag gått igenom är det med en stor känsla av sorg och tomhet 

eftersom det ofta varit överilat och okontrollerbart [...] hos vissa kvinnor blir det en rejäl 

dipp av serotonin dagarna före mens, så jag fick ssri-preparat att ta några dagar före 

mens - Svenska Dagbladet 5 Oktober 2016.  

Ovanstående citat är ett exempel där media använder andra diagnoser som exempelvis 

premenstruellt syndrom samt metaforen mörker för att medikalisera sorg och nedstämdhet till 

depression. När media skriver “en känsla av totalt mörker och depression kan prägla upp till 

två veckor i månaden” förstår vi även här metaforen mörker som en sjukdomsmetafor för 

depression och hänvisar till DSM-5 centrala kriterium där personen måste ha varit nedstämd i 

minst två veckor för att uppfylla kriteriet för depression. När media skriver: “och själv kände 

jag mig helgalen” och “hos vissa kvinnor blir det en rejäl dipp av serotonin dagarna före mens, 

så jag fick ssri-preparat att ta några dagar före mens” framställs depression som en 

hjärnsjukdom som gör kvinnor helgalna. Detta understödjer medikaliseringsdiskursen då media 

lyfter fram depression som en sjukdom och har biologiska förklaringar samt behöver 

medicineras med antidepressivt läkemedel.  

4.2.2 Depression som en tyngd  

Ett annat mönster vi såg i datamaterialet var att metaforen “tyngd” används för att kommunicera 

en känsla som många kan relatera till som strategi för att medikalisera sorg och nedstämdhet 

till depression. Första citatet exemplifierar hur metaforen “tyngd” används som en 

sjukdomsmetafor och är hämtad från Dagens Nyheter. 

Men de många svåra åren tynger henne fortfarande. [...] Det var många svåra, svarta år 

som fortfarande tynger mig. [...] Det finns även en utdragen variant av lätt depression 

som kallas dystymi, eller ihållande depression [...] Den kan pågå i år, och upplevs som 

att man nästan aldrig är glad utan alltid något nedstämd. [...] Så mitt råd är att du träffar 

en läkare eller psykolog och resonerar vidare om detta om du tror att det kanske kan 

stämma.  - Dagens Nyheter 1 Mars 2019 

Citatet ovan illustrerar hur media använder sig av den kända metaforen “tyngd” för att beskriva 

en abstrakt känsla av att ha en depression efter att ha levt i många år med en svår psykiskt sjuk 

man. När media skriver “Men de många svåra åren tynger henne fortfarande” och sedan “Det 

finns även en utdragen variant av lätt depression som kallas dystymi, eller ihållande depression” 

kan det förstås som en sjukdomsmetafor för att medikalisera nedstämdhet till depression. Media 
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förknippar även nedstämdhet med depression genom att skriva “upplevs som att man nästa 

aldrig är glad utan alltid något nedstämd”. Likt citaten i ovanstående teman kan vi även här se 

att media uppmanar individer att uppsöka vård, läkare eller psykolog genom att skriva “så mitt 

råd är att du träffar en läkare eller psykolog” vilket även här understödjer 

medikaliseringsdiskursen.  

4.2.3 Depression som något man går in i 

En annan metafor som används flitigt av media för att medikalisera sorg och nedstämdhet till 

depression är “gå in i en depression“ vilket även här pekar på en sjukdomsmetafor. Detta 

exemplifieras i citatet nedan som är hämtad ur Svenska Dagbladet  

Gunilla Bergström berättar om de tidiga tecknen på att allt inte var som det skulle med 

dottern. [...] Efter ett och ett halvt år började ’’föräldrarna förstå att det här inte bara är 

nu, det är för alltid” och Gunilla Bergström gick in i en djup depression. [...] - När man 

har haft en riktig sorg som jag hade med Boel, så kan det aldrig bli värre. - Svenska 

Dagbladet 10 november 2019 

I ovanstående citat använder sig media av en kända metaforen “gå in i” för att beskriva en 

abstrakt känsla av att bli deprimerad i samband med sorgen av att få ett barn med 

funktionsnedsättning. När media skriver om hur Gunilla Bergström “gick in i en djup 

depression” och sedan “när man har haft en riktig sorg som jag hade med Boel, så kan det aldrig 

bli värre” kan det förstås som en sjukdomsmetafor för att medikalisera sorg till depression. Här 

tolkar vi citatet som att media använder “djup depression” och “riktig sorg” som synonyma 

mellan att ha en sorg och gå in i en depression. Sjukdoms metaforen är med och gör sorg till en 

sjukdom och en störning vilket understödjer medikaliseringsdiskursen.  

4.3 Subjektspositioner  

Under följande tema kommer vi att presentera de subjektspositioner som media använder sig 

av för att medikalisera sorg och nedstämdhet till depression. Subjektspositioner innebär de 

positioner eller identiteter inom en konversation som blir relevanta för diskursen och gör det 

möjligt att kunna uttala sig på ett visst sätt, i detta fall inom medikaliseringsdiskursen.  

4.3.1 Experten 

I vårt datamaterial kunde vi se ett mönster att media använder sig av legitimerade läkare, 

forskare, psykoterapeuter och psykologer som experter för att medikalisera sorg och 

nedstämdhet till depression, då de har legitimiteten och kunskapen om sjukdomar, diagnoser 

och behandling. Psykiatriker, psykologer och forskare är dem som tilldelas subjektspositionen 

“experten” i media och får mest utrymme att uttala sig om orsakerna och behandling av 

depression. Första citatet exemplifierar medias användning av “experten”. Artikeln är hämtad 

från Dagens Nyheter där experten som är en legitimerad psykolog och forskare svarar på frågor 

från läsare. 
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Min yngste son är nio år och jag oroar mig för hans psykiska hälsa och hans låga 

självkänsla  [..] Jag har själv haft återkommande problem med depressioner och känner 

igen väldigt mycket av hur jag mådde som barn (jag mår bra nu, sedan jag börjat ta 

antidepressiva) och det finns ångest och depression i släkten på flera håll [...] Martin 

Forster, Karolinska institutet, legitimerad psykolog och forskare svarar på frågor om 

barn och familjerelationer [...] Depression hos föräldrar ökar risken för att barn ska 

utveckla samma problematik. Det är därför bra att du har fått hjälp av medicinen med 

din egen nedstämdhet - Dagens Nyheter 7 september 2018  

Citatet ovan är ett exempel där media använder sig av Martin Forster som är en legitimerad 

psykolog och forskare på Karolinska institutet för att medikalisera nedstämdhet till depression. 

I citatet ovan svarar Martin Forster på frågan om mammans oro kring hennes nioåriga sons 

psykiska hälsa. Den legitimerade psykologen och forskaren får i media subjektspositionen 

“experten” som har kunskapen och legitimiteten att ge råd om den medicinska diagnosen 

depression och hur den bör behandlas. I citatet nämns det “det är därför bra att du har fått hjälp 

av medicinen med din egen nedstämdhet” vilket kan förstås som att nedstämdheten ska 

medicineras. Nedstämdheten får även ett samband med depressionen genom att media skriver 

“depression hos föräldrar ökar risken för att barn ska utveckla samma problematik” och “det är 

därför bra att du har fått hjälp av medicinen med din egen nedstämdhet”. “Experten” i denna 

kontext är alltså den som får uttala sig inom mediakliseringsdiskursen eftersom depression ses 

som en sjukdom som behöver behandling av experter och med läkemedel. Citatet nedan är taget 

från Aftonbladet och är ytterligare ett exempel på hur media använder sig utav experter i form 

av forskare och professorer för att medikalisera sorg och nedstämdhet till depression.  

Det kan vara riktigt farligt att vara nedstämd, säger Ingmar Skoog, professor i psykiatri 

och föreståndare för Agecap-centrum för åldrande och hälsa. [...] - Depression är 

antagligen mer vanligt efter 65 än vad demenssjukdomarna är, säger psykiatriprofessorn 

som i över 40 år forskat om äldre. - Aftonbladet 4 april 2018 

I ovanstående citat får professorn och forskaren inom psykiatri Ingemar Skoog 

subjektspositionen “experten” vilket gör att han får legitimiteten och makten att kunna uttala 

sig om sina expertkunskaper om nedstämdhet och depression. När professorn och forskaren 

säger att “det kan vara riktigt farligt att vara nedstämd” och “depression är antagligen mer 

vanligt efter 65 än vad demenssjukdomarna är” kan det förstås som en medikalisering av 

nedstämdhet till depression. Forskaren uttrycker att depression är en sjukdom som är vanligare 

efter 65 än vad demenssjukdomar är. När forskaren också säger att det kan vara “riktigt farligt 

att vara nedstämd” kan det tolkas som att all nedstämdhet är farligt och att man inte bara kan 

vara nedstämd utan att det är farligt och leda till den farliga sjukdomen depression.  

4.3.2 Den diagnostiserade 

Ett annat mönster vi kunde se i datamaterialet var att media använder sig av människor som 

blivit diagnostiserade med depression. Dessa människor framställs som trovärdiga vittnen och 

blir tilldelade subjektspositionen “den diagnostiserade” i media och kan ses som en strategi för 

att medikalisera sorg och nedstämdhet till depression. Följande citat exemplifierar detta och är 

taget ur Expressen. 
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Författaren Josefine Lindén, 36, har varit svårt deprimerad med självmordstankar. [...] 

Josefin Lindén sökte hjälp hos sin husläkare. Med hjälp av KBT, 

kognitivbeteendeterapi, antidepressiva läkemedel och motion mår hon i dag mycket 

bättre [...] Många är rädda för mediciner, det var jag också i början. Jag tog knappt 

Alvedon. Men idag älskar jag mina mediciner. [...] 10 symptom på 

depression...Nedstämdhet. Man känner sig sällan glad inte, ens när man gör sådant man 

vanligtvis tycker om - Expressen 12 februari 2015 

I ovanstående citat kan vi se hur Josefine Lindén berättar om sin depression. Hon har en levd 

erfarenhet av depression vilket ger henne subjektspositionen “den diagnostiserade” och får 

därmed makten att kunna uttala sig i media. “Den diagnostiserades” levda erfarenhet ger henne 

också trovärdighet. Detta kan ses som en strategi som media använder sig av för att medikalisera 

nedstämdhet till depression. Vi kan också se i citatet att media medikaliserar nedstämdhet till 

depression genom att skriva “tio symtom på depression...Nedstämdhet.” och etablerar ett 

samband mellan nedstämdhet och depression. I Josefine Lindéns berättelse framställs 

depression i media som en sjukdom som behöver medicineras vilket understödjer 

medikaliseringsdiskursen. I artikeln skriver media att med hjälp av antidepressiva läkemedel 

mår Josefine i dag mycket bättre och att idag älskar hon sina mediciner. Detta kan förstås som 

att media använder sig av den diagnostiserade för att marknadsföra läkemedel genom att tala 

om det på ett positivt sätt. 

4.3.3 Den deprimerade kändisen  

I datamaterialet kunde vi finna ett mönster att media använder sig av kändisar som får uttala sig 

om sina erfarenheter av nedstämdhet och depression. Dessa människor blir tilldelade 

subjektspositionen “den deprimerade kändisen” i media och kan ses som en strategi för att 

medikalisera sorg och nedstämdhet till depression. Detta exemplifieras i ett citat som är taget 

från Aftonbladet. 

[...] Kajsa Kling har varit Sveriges enda farthopp de senaste säsongerna. Nu tar stjärnan 

timeout från skidåkningen på grund av en depression [...] Beslutet att skjuta på 

tävlingssäsongen har jag tagit i samråd med läkare och landslagsledning. - Depression 

som sjukdom kan ge en mängd olika symptom, som orkeslöshet, nedstämdhet och så 

vidare, men också nedsatt fokus och koncentrationsförmåga, och det är förstås inte bra 

om man ska åka skidor i höga hastigheter, säger landslagsläkaren Per Liljeholm i ett 

pressmeddelande - Aftonbladet 8 november 2017 

I citatet berättar den svenska landslagsstjärnan i skidåkning Kajsa Kling om sin timeout från 

skidåkningen på grund av en depression. Citatet exemplifierar hur media använder sig av Kajsa 

Klings personliga berättelse om sin erfarenhet av att få en depression. Kajsa Kling får uttala sig 

i media för att hon har subjektspositionen “den deprimerade kändisen”. Media använder sig 

också av en landslagsläkare för att legitimera att depression är en sjukdom som har en mängd 

olika symtom som exempelvis nedstämdhet. Detta kan förstås som en medikalisering vilket 

understödjer medikaliseringsdiskursen. Ytterligare ett exempel som presenterats tidigare och 
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som även är relevant för att förstå hur subjektspositioner används inom media är en artikel 

hämtad ur Expressen där media använder sig utav en deprimerad kändis för att medikalisera 

nedstämdhet till depression. 

Ibland vill hon långt bort från Sverige för att slippa vara Stefan Livs änka. [...] Plötsligt 

tvingades hon hantera en obeskrivlig sorg [...] Jag gick rakt in i en depression. Hon fick 

god hjälp av att fortsätta gå i terapi och hon fick även medicin för att klara sig igenom 

den tuffaste tiden. - Expressen 11 december 2016. 

Citatet ovan visar på hur en kändis sorg leder till den medicinska diagnosen depression efter en 

stor livshändelse. Media använder sig av Anna Livs subjektsposition “den deprimerade 

kändisen” och hennes berättelse om sorgen efter hennes man Stefan Livs bortgång som en 

strategi för att medikalisera sorg till depression. I artikeln skriver media “Plötsligt tvingades 

hon hantera en obeskrivlig sorg” och “Jag gick rakt in i en depression”, vilket kan förstås som 

att media etablerar ett samband mellan en stor livshändelse som leder till en obeskrivlig sorg 

och som gör att man får en depression. Det kan även förstås som att media gör sorg till en 

sjukdom i artikeln som behöver vård och medicinering när media skriver att hon fick medicin 

för att kunna klara sig igenom den tuffaste tiden.  

4.4 Retoriska strategier 

Under följande tema kommer vi att presentera de retoriska strategier som media använder sig 

av som en strategi för att medikalisera sorg och nedstämdhet till depression. Retoriska strategier 

handlar om att försvara sig, parera invändningar samt att få sina beskrivningar att framstå som 

fakta. 

4.4.1 Den medikaliserade inramningen 

I det empiriska datamaterialet kunde vi se ett mönster att media inte entydigt talar om biologiska 

orsaker utan här används en annan sorts retorisk strategi. Först använder media använder 

psykosociala faktorer för att beskriva sorg och nedstämdhet i samband med en livshändelse 

eller yttre faktorer och sedan slutar det i biologiska orsaker som leder till diagnosen 

depression.  Vi ser detta som en medikaliserande inramning av psykosociala händelser. Som 

presenterats tidigare framför man inom media att sorg efter en stor livshändelse, till exempel 

efter en partners bortgång medikaliseras till depression. Detta är även relevant för att förstå hur 

den medikaliserade inramningen används inom media och exemplifieras i citatet nedan som är 

taget ur Expressen.  

För första gången berättar Anna Liv om minnet efter maken Stefan som omkom i 

flygkraschen som utplånade ett helt lag. [...] Första tiden efter flygkraschen beskriver 

Anna som “ett totalt mörker”. - Det var länge det bara handlade om att överleva mer än 

att leva. [...] Jag sörjer Stefan, säger hon och rösten är nära att brista. [...] Jag gick in i 

en depression [...] Hon fick god hjälp av att fortsätta gå i terapi och hon fick även 

medicin för att klara sig igenom den tuffaste tiden. - Expressen 11 december 2016  
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I ovanstående citat kan vi se hur media börjar med att förklara Anna Livs sorg efter en stor 

livshändelse när hennes man dog, “För första gången berättar Anna Liv om minnet efter maken 

Stefan som omkom i flygkraschen som utplånade ett helt lag” och “Jag sörjer Stefan, säger hon 

och rösten är nära att brista”. Sorgen beskrivs först som något psykosocialt men som sedan 

slutar i medicinering och medikalisering av sorg till depression, genom att media skriver att 

“Jag gick in i en depression” och “Hon fick god hjälp av att fortsätta gå i terapi och hon fick 

även medicin för att klara sig igenom den tuffaste tiden”. Sorgen presenteras inte på ett rent sätt 

efter en psykosocial händelse, att man bara upplever sorg utan hamnar ändå i depression. Media 

använder sig av en psykosocial diskurs men hamnar ändå i medikalisering.  Genom att media 

även skriver “jag gick in i en depression” så tolkar vi det som en semimedikalisering som 

understödjer ett medikaliserat synsätt för att förtingliga en upplevelse. Citatet nedan 

exemplifierar också den medikaliserade inramningen och är taget ur Svenska Dagbladet. 

Han har få kamrater, om ens några numera. [...] Han har under sitt korta liv drabbats av 

svåra förluster. [...] Jag förstår att du är orolig för ditt barnbarn, som du beskriver har 

han drabbats av svåra förluster och som också verkar ha dragit sig undan allt mer, är 

svår att få kontakt med och verkar nedstämd. [...] Risken finns att föräldrar, släktingar 

eller lärare misstar vad som faktiskt kan vara en depressiv episod [...] Om det inte finns 

en pågående kontakt med Bup så tycker jag att du ska uppmana din svärdotter att höra 

av sig dit. - Svenska Dagbladet 11 juli 2019 

I citatet ovan skriver media om en farmors oro över att hennes barnbarns verkar nedstämd som 

hon tror beror på psykosociala händelser i form av svåra förluster, att han har få kamrater och 

är svår att få kontakt med. Psykologen bekräftar farmors oro och de psykosociala faktorerna till 

nedstämdheten “Jag förstår att du är orolig för ditt barnbarn, som du beskriver har han drabbats 

av svåra förluster och som också verkar ha dragit sig undan allt mer, är svår att få kontakt med 

och verkar nedstämd” samt “han har få kamrater, om ens några numera”. Medikaliseringen 

kommer tydligast i citatet till uttryck i påståendet att ”Risken finns att föräldrar, släktingar eller 

lärare misstar vad som faktiskt kan vara en depressiv episod”.  Man ser inte att det med andra 

ord är en fråga om ”en sjukdom”. Här ser vi det som att psykologen medikaliserar de 

psykosociala händelserna och nedstämdheten till den medicinska diagnosen depression. 

Psykologen uppmanar också att om det inte finns en pågående kontakt med barn och 

ungdomspsykiatrin så bör de göra det. Nedstämdheten presenteras inte på ett rent sätt efter en 

psykosocial händelse, att man bara upplever nedstämdhet utan hamnar ändå i en depression 

som ska behandlas.  

4.4.2 Före och efter berättelser 

I det empiriska datamaterialet kunde vi se ett mönster där media använder sig av före- och efter 

berättelser för att medikalisera sorg och nedstämdhet till depression. Före och efter berättelser 

är en retorisk strategi som handlar om hur vissa typer av identiteter konstrueras i människors 

berättelser och uttalanden om sig själva exempelvis i en sjukdomsberättelse. Denna strategi 

används för att en viss typ av förklaring ska framstå som mer trovärdig än andra. Detta 

exemplifieras i citat ett som är taget från Expressen.  



26 
 

Annas morfar levde ett väldigt aktivt liv. När han fortfarande hade krafterna kvar körde 

han motocross, åkte på segelsemester och kastade sig gärna ut på nya äventyr. Men 

åldern tog ut sin rätt. Han blev sjuk och kroppen hängde inte med längre och han kunde 

inte fortsätta leva så rörligt som han alltid gjort. Tyvärr är historien om Annas morfar 

inte unik. Tvärtom - depression, nedstämdhet och ångest hos äldre är mycket vanligt.  - 

Expressen 3 september 2019 

Citatet visar på en sjukdomsberättelse där media först beskriver Annas morfars identitet som 

en väldigt aktiv person. När han fortfarande hade krafterna kvar körde han motocross, seglade 

och kastade sig ut på nya äventyr. Men sedan skriver media i artikeln att Annas morfar blev han 

sjuk och deprimerad vilket ledde till att hans identitet förändrades då han kunde inte längre 

fortsätta leva så rörligt som han alltid har gjort. I artikeln kan det förstås som att vara kroppsligt 

sjuk jämställs med den medicinska diagnosen depression när media skriver att “Tyvärr är 

historien om Annas morfar inte unik” och att depression hos äldre är mycket vanligt. Det kan 

också förstås som att media etablerar ett samband mellan depression och nedstämdhet genom 

att skriva att depression och nedstämdhet hos äldre är mycket vanligt. Denna före och efter 

berättelse från frisk och aktiv till sjuk och deprimerad kan förstås som strategi som media 

använder sig av för att medikalisera nedstämdhet till depression. 

4.4.3 Extremfallsformuleringar  

I vårt empiriska material såg vi ett mönster där media använder sig av extremfallsformuleringar 

för att medikalisera sorg och nedstämdhet till depression. Extremfallsformuleringar handlar om 

att människor använder sig av extrema formuleringar som exempelvis alltid, aldrig, ingen och 

helt för att förstärka trovärdigheten i uttalandet samt parera invändningar. I följande citat 

exemplifieras hur extremfallsformuleringar används i media för att medikalisera sorg och 

nedstämdhet till depression och är taget ur Dagens Nyheter.  

Men strax efter förlossningen drabbades han av en depression. Mitt i all glädje kände 

han sig oförklarligt nedstämd - Dagens Nyheter 5 april 2018.  

Det ovannämnda citatet visar på hur en extremfallsformulering används av media i form av att 

skriva “Mitt i all glädje” och “kände han sig oförklarligt nedstämd” för att förstärka 

trovärdigheten i påståendet. Glädje efter en förlossning ses som det normala här och är man inte 

det så ses det som oförklarligt. Nedstämdhet efter förlossning hos män framställs i media som 

något oförklarligt och förklaras som depression. Män får inte känna sig nedstämda utan det 

medikaliseras till depression. När man har fått ett barn borde man sig känna glad. Media 

använder sig utav extremfallsformuleringar i detta fall för att inte göra en motsägelse, för 

egentligen ska man vara glad och inte nedstämd. därför används “oförklarligt” nedstämd och 

“mitt i all glädje”.  

8.4.4 Vaccinering mot egenintresse 

Ett annat mönster vi såg i vårt datamaterial var att media använder sig av vaccinering mot 

egenintresse som är en retorisk strategi för att medikalisera sorg och nedstämdhet till 

depression. Vaccinering mot egenintresse innebär att tala om något som ligger utanför sig själv 
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genom att säga att “forskning visar att”, för att vaccinera sig mot att man själv vill gynna sina 

egna intressen och därför istället hänvisar till tillexempel forskning. Detta exemplifieras i citatet 

nedan som är hämtad från Dagens Nyheter. 

I socialstyrelsens uppdaterade rekommendationer föreslår vi ett antal åtgärder. [...] 

Negativ stress vid en jobbig skol- eller livssituation behöver identifieras tidigt och 

åtgärdas då den kan leda till oro, ångest, nedstämdhet och på sikt till en depression. Detta 

är en viktig uppgift i den första kontakten med vården som kan vara elevhälsan eller 

ungdomsmottagningen men också vårdcentralen [...] I vissa fall, beroende på tillståndets 

allvarlighetsgrad, rekommenderas även psykologisk behandling i kombination med 

läkemedel och fysisk aktivitet. - Dagens Nyheter 13 december 2017 

Ovanstående citat är ett tydligt exempel på hur media använder en rapport för att vaccinera sig 

mot egenintresse för att få sina påståenden att framstå som solida och faktiska. Detta göra media 

genom att skriva att “I socialstyrelsens uppdaterade rekommendationer föreslår vi ett antal 

åtgärder” och sedan skriva att “negativ stress vi en jobbigt skol- eller livssituation behöver 

identifieras tidigt och åtgärdas då den kan leda till oro, ångest, nedstämdhet och på sikt till en 

depression”. I citatet beskrivs det att barn som har exempelvis en jobbig livssituation behöver 

identifieras tidigt då den kan leda till nedstämdhet och på sikt depression. Det kan också förstås 

som att media uppmanar föräldrar och barn att söka vård hos elevhälsan, ungdomsmottagningen 

eller vårdcentralen. Det kan också utifrån citatet ovan förstås som att media använder sig av 

rapporter för att legitimera att depression är en sjukdom som har en mängd olika symtom som 

exempelvis nedstämdhet som behöver behandling inom vården och läkemedel. Detta kan även 

förstås som en medikalisering som understödjer medikaliseringsdiskursen.  

4.4.5 Modalitetsmarkörer 

I vårt datamaterial kunde vi också se att media använder sig av modalitetsmarkörer som en 

strategi för att medikalisera sorg och nedstämdhet till depression. Modalitetsmarkörer kan 

förklaras som att forskaren studerar vilken grad av säkerhet ett visst påstående utformas. Det 

handlar om att rikta blicken mot de resurser som berättaren använder för att utforma sin 

beskrivning så att den framstår som fakta. Media har en tendens att presentera tolkningar som 

om de vore fakta vilket exemplifieras i första citatet som är taget ur Dagens Nyheter.  

Men hur ska man veta om man hamnat i en depression? - Första tecknet är att 

nedstämdheten inte går över inom ett par veckor, säger psykiatrikern Hans-Peter 

Mofors. [...] - Om dessa känslor inte går över på några veckor tycker jag att man ska ta 

kontakt med sin vårdcentral. De ska kunna erbjuda både samtal och läkemedel, säger 

Hans-Peter Mofors - Dagens Nyheter 2 september 2016.  

Ovanstående citat visar på hur media använder sig av modalitetsmarkören “är” som en retorisk 

strategi när de skriver att första tecknet på om man har hamnat i en depression är att 

nedstämdheten inte gått över inom ett par veckor. Dessa uttalanden kan förstås som att media 

etablerar ett samband mellan nedstämdhet och depression. Det kan också förstås som att 

depression görs till en sjukdom som behöver behandlas med professionell hjälp och läkemedel 

vilket understödjer medikaliseringsdiskursen. Utifrån artikeln kan det tolkas som att media 
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uppmanar människor att söka vård genom att skriva “om dessa känslor inte går över på några 

veckor tycker jag att man ska ta kontakt med sin vårdcentral”. Vilket kan förstås som att media 

hänvisar till DSM-5 grundkriterium att nedstämdheten ska finnas under minst två veckor för att 

uppfylla kriteriet för depression. Genom att använda markörerna “är” i denna kontext kan det 

uppfattas som att media formar beskrivningen så att det framställs som fakta med ett högt 

sanningsanspråk. Ytterligare ett exempel på hur media använder modalitetsmarkörer är en 

artikel tagen ur Dagens Nyheter.  

Sedan har vi en grupp som blir verkligt deprimerade och ofta behöver professionell hjälp 

för att kunna hantera sina liv. Bristen på dagsljus är troligen en viktig förklaring till både 

de svåra säsongsbundna depressionerna och till den mindre allvarliga nedstämdheten - 

Dagens Nyheter 2 september 2018 

Citatet ovan visar på hur media använder sig av modalitetsmarkörerna “är” och “blir” som 

retorisk strategi när de skriver “Sedan har vi en grupp som blir verkligt deprimerade” och 

“bristen på dagsljus är troligen en viktig förklaring till både de svåra säsongsbundna 

depressionerna och till den mindre allvarliga nedstämdheten”. Dessa uttalanden kan förstås som 

att media etablerar ett samband mellan att nedstämdhet och den medicinska diagnosen 

depression beror på brist på dagsljus. Det kan också förstås som att depression behöver 

behandlas med professionell hjälp vilket understödjer medikaliseringsdiskursen. Genom att 

använda markörerna “är” och “blir” i denna kontext kan det uppfattas som att media formar 

beskrivningen så att det framställs som fakta med ett högt sanningsanspråk.  

4.5 Motdiskursen 

I studiens datamaterial kunde vi även identifiera en motdiskurs som ställer sig kritisk till 

medikaliseringsdiskursen. Där media istället tar upp hur man inte bör behandla nedstämdhet 

och depression som medicinska problem. Detta exemplifieras i citatet nedan som är taget från 

Expressen.  

I diskussionen om psykisk ohälsa är det viktigt att framhålla att individens oro och 

nedstämdhet till stor del bestäms av individens livssituation [..] Det som kallas psykisk 

ohälsa bland unga är ofta friska reaktioner på normala påfrestningar och bör inte 

behandlas som medicinska problem. [...] Antidepressiv medicinering kan vara direkt 

kontraproduktiv eftersom risken för självmordshandlingar ökar [...] Psykosocialt stöd 

och psykoterapi är till hjälp men också skönlitteratur, film, drama, dans, konst och 

musik - Expressen 12 september 2018 

I citatet ovan kan vi se en tydlig motdiskurs där media skriver om psykisk ohälsa som 

depression där oro och nedstämdhet beror på individens livssituation. I artikeln skriver man 

vidare att psykisk ohälsa ofta är friska reaktioner på normala påfrestningar och bör inte 

behandlas som medicinska problem. Media skriver också att “antidepressiv medicinering kan 

vara direkt kontraproduktiv eftersom risken för självmordshandlingar ökar”. Istället bör 

individer behandlas med psykosocialt stöd och psykoterapi men också skönlitteratur, film, 

drama, dans, konst och musik är till stor hjälp. Vi ser detta som en motdiskurs eftersom media 

tydligt skriver att nedstämdhet och depression inte beror på biologiska orsaker och bör inte 
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behandlas som ett medicinskt problem och inte med antidepressiva mediciner. I stället använder 

media psykosociala faktorer för att beskriva nedstämdhet och depression som en frisk reaktion 

på naturliga påfrestningar och individens livssituation. Där bland annat psykosocialt stöd och 

psykoterapi är till stor hjälp.  

4.6 Sammanfattning av resultatet  

Föreliggande studie undersöker hur nedstämdhet och depression medikaliseras till depression i 

media och vilka strategier de använder sig av. Vår studie undersökte hur detta har gått till i de 

fyra största dags- och kvällstidningar: Dagens Nyheter, Svenska Dagbladet, Aftonbladet och 

Expressen. I vår studie kunde vi identifiera en dominant medikaliseringsdiskurs. Depression 

beskrivs i media som något som har biologiska orsaker som bör behandlas inom vården med 

medicin och psykoterapi. De tolkningsrepertoarer i form av metaforer som vi kunde identifiera 

i vårt datamaterial och som understödjer medikaliseringsdiskursen var: depression som ett 

mörker, depression som en tyngd och depression som något man går in i. Dessa metaforer 

kunde förstås som sjukdomsmetaforer som media använder som en strategi för att medikalisera 

sorg och nedstämdhet till depression. En annan strategi som media använde sig av var 

subjektspositionerna:  experten, den diagnostiserade och den nedstämda kändisen, dessa var de 

som gavs mest utrymme att uttala sig i media om nedstämdhet, sorg och depression. Resultatet 

visade också att media använder sig av retoriska strategier så som: en medikaliserad inramning, 

före- och efter berättelser, extremfallsformuleringar, vaccinering mot eget intresse och 

modalitetsmarkörer. Dessa strategier används i media för att försvara sig, parera invändningar 

samt att få sina beskrivningar att framstå som fakta. Studiens resultat visade också att SSRI-

preparaten: Zoloft, Cipralex, Cipramill, Citalopram, Premalex och Sertralin beskrivs som 

mediciner, läkemedel och framhålls som botemedel mot den medicinska diagnosen depression. 

Vi kunde också identifiera en motdiskurs där media använder psykosociala faktorer för att 

beskriva nedstämdhet och depression som en frisk reaktion på naturliga påfrestningar och 

individens livssituation. Här framhölls det inom media att nedstämdhet och depression inte bör 

behandlas med antidepressiva utan med psykoterapi och psykosocialt stöd.  
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5. Diskussion 

Under denna rubrik kommer vi att presentera studiens diskussionsdel där vi kommer att knyta 

an resultatdelen till studiens syfte, tidigare forskning, teori och metod och till den framtida 

forskningen.  

5.1 Resultat i relation till studiens syfte 

Föreliggande studie undersöker vilka strategier media använder sig av för att medikalisera sorg 

och nedstämdhet till depression. I vår studie använde vi oss av ett socialkonstruktionistiskt 

perspektiv och den diskurspsykologiska metodansatsen för att undersöka hur detta har gått till 

i de fyra största svenska dags- och kvällstidningar: Dagens Nyheter, Svenska Dagbladet, 

Aftonbladet och Expressen. Vår studie visade att sorg och nedstämdhet medikaliseras i media 

genom att media använder sig av olika strategier som vi kommer att presentera nedan.  

Studiens resultat visade att det fanns en dominerande medikaliseringsdiskurs. Denna 

medikaliseringsdiskurs understödjer media genom att beskriva depression som en medicinsk 

diagnos och sjukdom som har biologiska orsaker och behöver behandlas med mediciner och 

psykoterapi. Vår studies resultat visade också att att media skriver om depression som något 

årstidsbundet, en vintersjukdom som har biologiska orsaker där kroppen reagerar på mörkret 

vilket leder till brist på serotonin i hjärnan. Media uppmanar människor att kontakta en 

vårdcentral eller psykiatrisk mottagning om de har symtom på depression eller varit nedstämda 

under minst två veckor. Detta hänvisar till DSM-5 centrala kriterium där personen måste ha 

varit nedstämd i minst två veckor för att uppfylla kriteriet för depression. I media framförs 

också att sorg kan leda till depression och förklarar det som något biologiskt som sätter sig i 

kroppen som också behöver behandlas med läkemedel och psykoterapi. Detta förstår vi som en 

medikalisering av sorg och nedstämdhet till depression som understödjer 

medikaliseringsdiskursen.  

En strategi som media använder sig av för att medikalisera sorg och nedstämdhet till depression 

var tolkningsrepertoarer i form av metaforerna: “depression som ett mörker”, “depression som 

en tyngd” och “depression som något man går in i”. Dessa metaforer ser vi som 

sjukdomsmetaforer som används av media för att beskriva hur det är att drabbas av- och ha en 

sjukdom och är med och gör depression till en sjukdom och en störning. Dessa 

sjukdomsmetaforer understödjer medikaliseringsdiskursen då vi kunde finna att media lyfter 

fram depressionen som något som ska behandlas av hälso- och sjukvården med läkemedel och 

terapi.  

En annan strategi som media använder sig av för att medikalisera sorg och nedstämdhet till 

depression är subjektspositionerna: “experter”, “den diagnostiserade” och “den nedstämda och 

sorgsna kändisen” inom medikaliseringsdiskursen. Psykologer, psykiatriker, forskare och 

läkare var de som i media blev tilldelade subjektspositionen “experten” och gavs störst utrymme 

till att uttala sig om den medicinska diagnosen depression. “Experter” var de som fick 

diagnostisera sorg och nedstämdhet till depression, bekräfta diagnosen, dess orsak samt ge råd 

om behandling därför att de anses besitta expertkunskaper om sjukdomar och hur de bör 
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behandlas. Studiens resultat visade också att människor som fått diagnosen depression 

tilldelades subjektspositionen “den diagnostiserade” och fick utrymme att uttala sig om sin 

levda erfarenhet av att ha fått diagnosen depression och om behandlingen med mediciner och 

psykoterapi. I media tilldelades svenska kända människor subjektspositionen “den nedstämda 

och sorgsna kändisen” och fick uttala sig om sin sorg eller nedstämdhet som övergått eller lett 

till den medicinska diagnosen depression och att de sökt eller fått hjälp av vården. 

Ytterligare en strategi som media använder sig av för att medikalisera sorg och nedstämdhet till 

depression är retoriska strategier bestående av den medikaliserade inramningen, före- och efter 

berättelser, extremfallsformuleringar, vaccinering mot egenintresse och modalitetsmarkörer 

för att medikalisera sorg och nedstämdhet till depression. Dessa retoriska strategier används av 

media för att försvara sig, parera invändningar och för att få sina beskrivningar att framstå som 

fakta. Ett tydligt mönster vi kunde se var att media inte entydigt talar om biologiska orsaker till 

depression utan använder en annan sorts retorisk strategi. Först relaterar man inom media till 

psykosociala faktorer för att beskriva sorg och nedstämdhet som exempelvis i samband med en 

livshändelse eller yttre faktorer, vilket sedan reduceras till biologiska orsaker som leder till 

diagnosen depression. Vi ser detta som en medikaliserande inramning av psykosociala 

händelser. Vi kunde också identifiera en motdiskurs där media använder psykosociala faktorer 

för att beskriva nedstämdhet och depression som en frisk reaktion på naturliga påfrestningar 

och individens livssituation. Inom motdiskursen framhålls att nedstämdhet och depression inte 

bör behandlas med antidepressiva utan med psykoterapi och psykosocialt stöd.  

Sammanfattningsvis anser vi att vi har undersökt och besvarat studiens syfte: vilka strategier 

media använder sig av för att medikalisera sorg och nedstämdhet till depression. I media 

medikaliseras sorg och nedstämdhet till depression i interaktionen i tidningsartiklarna genom 

användningen av dessa ovan nämnda strategier. En slutsats vi kan dra utifrån studiens resultat 

är att sorgen och nedstämdheten är tidsbegränsad. Naturliga sorgereaktioner och känslan av 

nedstämdhet efter stora livshändelser sjukdomsförklaras och diagnostiseras till depression. Om 

man inte har upplevt en stor livshändelse men ändå känner sig sorgsen eller nedstämd så 

beskrivs det i form av “oförklarligt” och “obeskrivligt”. Diagnostiseringen av depression tar 

inte hänsyn till de sociala faktorerna om människor exempelvis har upplevt eller varit med om 

stora livshändelser utan tittar endast på de kognitiva samt de biologiska symtomen för 

depression och om nedstämdheten eller sorgen varat under en två veckors period. Vilket är 

DSM-5s centrala kriterium för diagnosen depression. Vår studies resultat visade också att SSRI-

preparaten: Zoloft, Cipralex, Cipramill, Citalopram, Premalex och Sertralin beskrivs som 

mediciner, läkemedel och framhålls som botemedel mot den medicinska diagnosen depression.  

5.2 Resultatet i relation till tidigare forskning   

Under denna rubrik kommer vi att presentera studiens resultat i relation till tidigare forskning 

där vi kommer ta upp skillnader och likheter. I tidigare forskning behandlas olika teman om 

medikalisering: “medikalisering av sorg och nedstämdhet”, “psykofarmaka och 

medikalisering”, “ojämlikhet och medikalisering”, “kulturella skillnader och medikalisering” 

samt “avmedikalisering av psykisk ohälsa”.  
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Ett tema som berörs i tidigare forskning är ”medikalisering av sorg och nedstämdhet”. Bentall 

& Pilgrims (1999) studie undersökte medikaliseringen av sorg till depression och visade att 

experter bortser från de sociala faktorerna och fokuserar bara på de biologiska och kognitiva 

symtomen för att behandla depression och hjälpa sorgsna människor. Vilket kan ses som en 

likhet med vår studies resultat som också visade att inom medikaliseringsdiskursen använder 

media sig av experter som också enbart fokuserar på de biologiska orsakerna och symtom till 

depression som behöver behandlas med läkemedel. Trots att Bentall & Pilgrims (1999) studie 

bygger på ett kritiskt realistiskt perspektiv och vår studie på det socialkonstruktionistiska 

perspektivet kunde vi finna denna likhet avseende medikaliseringen av sorg till depression som 

en social konstruktion, trots att perspektiven skiljer sig i synen på fenomenets (depression) 

objektivitet. Kritisk realism erkänner en objektiv verklighet bortom människors sociala 

konstruktioner och menar således att fenomen har en objektiv existens till skillnad från 

socialkonstruktionismen som förnekar detta.  

Tidigare forskning undersökte också medikalisering av nedstämdhet till depression vilket 

exemplifieras i Bröer och Besseling (2017) studie som visade att medikaliseringen av 

nedstämdhet till depression skedde genom att människor i vardagliga sociala interaktioner i 

Nederländerna använde uttryck för depression som det var något fel på min hjärna och att inte 

känna sig bekväm i sitt eget skinn. Detta kan ses som en likhet med vår studie som också visade 

att media beskriver depression med uttryck som att “det sätter sig i kroppen” och som en 

“hjärnsjukdom” för att medikalisera nedstämdhet till depression. En skillnad mellan vår studie 

och tidigare forskning är att vi har funnit att depression även uttrycks genom metaforer “som 

ett mörker”, “en tyngd” och “något man går in i”. Bröer och Besselings (2017) studie visade 

också att det som triggade medikalisering av nedstämdhet till depression var relationella 

konflikter genom tvivel om vänskap eller kollegial kontakt. Vår studie visade istället att vinter- 

och höstmörker, sorg efter bortgång, oro över närstående samt när sorg och nedstämdhet varat 

i över två veckor triggar medikalisering av sorg och nedstämdhet till depression.  

  

Ett annat tema som berörs i tidigare forskning är “psykofarmaka och medikalisering. Detta 

exemplifieras av Lindblom & Qaderi (2017) studie som visade att psykofarmaka är viktig för 

medikalisering av den medicinska diagnosen ADHD och lyfts fram i media som ett botemedel. 

Lindblom & Qaderis (2017) studie visade att läkemedelsrelaterade termer såsom läkemedel, 

medicin och botemedel var vanligast för att beskriva Ritalin, Concerta och Strattera i 

massmedia. Vår studies resultat visade också att SSRI-preparaten: Zoloft, Cipralex, Cipramil, 

Citalopram, Premalex och Sertralin beskrivs i media som mediciner, läkemedel och framhålls 

som botemedel mot den medicinska diagnosen depression. Lindblom & Qaderis (2017) studie 

kom också fram till att psykiatriker, diagnostiserade- och myndighetspersoner var de som gavs 

mest utrymme att uttala sig i media och legitimera farmakologisk behandling i media. Detta ser 

vi som en likhet med vårt resultat som också visade att psykiatriker och den diagnostiserade var 

de som fick störst utrymme i media att uttala sig och legitimera farmakologisk behandling. En 

skillnad mellan vår studie och tidigare forskning är att Lindblom & Qaderis (2017) studie 

belyser ADHD och att studiens resultat visade att ADHD framställs som en medicinsk 

behandlingsbar diagnos. Medan vår studie istället avsåg att undersöka hur sorg och nedstämdhet 

medikaliseras till depression i media som en medicinsk behandlingsbar diagnos. 
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Ytterligare ett tema som illustreras i tidigare forskning är “ojämlikhet och medikalisering” som 

handlar om kön, klass och sexualitetens dimensioner av ojämlikhet i medikalisering av 

infertilitet. Bells (2016) studie visade att män till kvinnor med hög socioekonomisk status inte 

anpassar sina scheman och kunde fortsätta arbeta eftersom de var vid sidan av vården och som 

ett stöd för kvinnan. På så sätt förstärker medikaliseringen av infertilitet antagandet att 

reproduktion är kvinnans problem vilket kan ses som en ojämlikhet. En likhet med tidigare 

forskning och studiens resultat var att det främst är kvinnor som presenteras inom media vilket 

kan förstås som att depression är en sjukdom som främst drabbar kvinnor. Detta visar på en 

ojämlikhet i medikaliseringen av sorg och nedstämdhet till depression. En skillnad mellan vår 

studie och tidigare forskning är att dem belyser ojämlikhet och medikalisering av fertilitet som 

framställs som en medicinsk behandlingsbar diagnos medan vår studie istället visade att 

depression framställs som en medicinsk behandlingsbar diagnos.  

  

Ett annat tema som tas upp i tidigare forskning är “kulturella skillnader och medikalisering” 

som handlar om medikalisering av menstruation till premenstruellt syndrom och premenstruell 

dysforisk störning, blyghet till social fobi och social ångest samt snarkningar till sömnapné. 

Samtliga studier visade på kulturella skillnader i det västerländska samhällen och 

medikalisering. Weisz och Knappens (2009) studie visade att få läkare i USA, Kanada, UK, 

Frankrike och Tyskland diagnostiserar kvinnor med diagnosen PMS eller PMDD och de fåtal 

kvinnor som har blivit diagnostiserade med PMS och PMDD har mestadels fått medicin 

utskrivet oavsett vilken typ av specialist de träffat. Weisz och Knappens (2009) studie visade 

också att i Kanada och Storbritannien följer läkare amerikanska riktlinjer för behandling med 

medicin vilket främjar användandet av SSRI medan läkare i Frankrike och Tyskland inte gör 

så. Vår studie studerade den västerländska kulturen i form av svensk media och resultatet 

bekräftar den medikalisering som kulturforskare noterat. Resultatet visade att inom svensk 

media har människor som blivit diagnostiserade med den medicinska diagnosen depression 

mestadels fått medicin utskrivet, vilket kan ses som en likhet i relation till tidigare forskning. 

Vår studie visade också att i Sverige följer läkare svenska riktlinjer för behandling med medicin 

vilket främjar användandet av SSRI, vilket vi också ser som en likhet. En skillnad mellan Weisz 

och Knappens (2009) forskning och vår studie är att i svensk media är både depression, PMS 

och PMDD medikaliserade diagnoser. Media framställer också depression tillsammans med 

PMS som medicinsk behandlingsbara diagnoser som kräver vård och medicinering av 

antidepressiva läkemedel. Detta visar på en medikalisering. Media använder således andra 

diagnoser och kvinnodiagnoser vilket kan ses som en strategi för att medikalisera sorg och 

nedstämdhet till depression.  

  

Sista temat som illustreras i tidigare forskning är “avmedikalisering av psykisk ohälsa” och 

handlar om att inom den psykosociala diskursen beskrivs psykisk ohälsa orsakas av 

psykosociala faktorer. Detta belyser Horton-Salways (2011) studie om hur ADHD framställs i 

brittisk media som visade att den psykosociala diskursen var den dominanta vilket visar på en 

avmedikalisering. Studiens resultat visade också att brittisk media förklarade ADHD som en 

konsekvens av dåligt föräldraskap, livsstil, skoldisciplin eller diet. Detta förekommer också i 

vårt material där vi kunde identifiera en motdiskurs där nedstämdhet, sorg och depression 
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förklaras i psykosociala termer. Sorg och nedstämdhet kan ses som friska reaktioner på normala 

påfrestningar och individers livssituation. Detta kan knytas an till avmedikalisering av psykisk 

ohälsa även fast motdiskursen i vår studie var underordnad medikaliseringsdiskursen. En annan 

skillnad i vårt resultat i relation till tidigare forskning var påvisandet av vad vi valde att benämna 

den medikaliserade inramningen. Detta kan förstås som att media börjar med att beskriva sorg 

och nedstämdhet som något psykosocialt men som sedan slutar i medicinering och 

medikalisering av sorg och nedstämdhet till depression. Vår studie bidrar således till att 

fördjupa och utvidga förståelsen för avmediklaiseringen genom att påvisa förekomsten av en 

medikaliserade inramning. 

5.3 Resultat i relation till teori 

Under denna rubrik kommer vi att presentera studiens resultat i relation till teori. Vilka likheter 

vi kunde se och vad vår studie bidrar med utifrån socialkonstruktionismen som är studiens 

teoretiska referensram. Syftet med vår studie var att undersöka vilka strategier media använder 

sig av för att medikalisera sorg och nedstämdhet till depression. Därför kändes det givet att 

använda oss av socialkonstruktionismen då de intresserar sig för att undersöka vilka retoriska 

strategier människor använder sig av och språkets bidragande roll till hur depression 

medikaliseras i medietexter. Med hjälp av studiens teoretiska ramverk och de 

diskurspsykologiska analysverktygen kunde vi synliggöra vilka strategier svensk media 

använder sig av som flexibla resurser i social interaktion för att medikalisera sorg och 

nedstämdhet till depression och konstruera versioner av verkligheten. Vi kunde också 

synliggöra hur människor gör anspråk på expertkunskap, sin egen kunskap och kunskapen om 

alla andra. Samt hur det det som sägs eller skrivs framförs som fakta. Men också vem som har 

makten och kunskapen att uttala sig om sorg, nedstämdhet och depression i svensk media.  

  

Svensk medias medikalisering av sorg och nedstämdhet till depression kan förstås som en social 

konstruktion som bidrar till- och vidmakthåller det förgivet tagna sättet att förstå och tala om 

sorg, nedstämdhet och depression. Det vår studie bidrar med till socialkonstruktionismens teori 

är att vi skapat ett eget teoretiskt begrepp som vi valt att benämna tidsdiskursivitet. 

Tidsdiskursivitet baseras på den sociala konstruktionen av tid och anknyter till att nedstämdhet 

är tidsbegränsad i media. Ett viktigt resultat i vår studie visade att människor inte får vara 

nedstämda eller sorgsna i mer än två veckor innan de blir deprimerade, vilket är ett centralt 

kriterium för diagnosen depression i DSM-5. Naturliga sorgereaktioner och känslan av 

nedstämdhet efter stora livshändelser sjukdomsförklaras och diagnostiseras till depression. Hur 

har detta då gått till? Inom DSM finns det en historia om att tiden för den depressiva episoden 

har minskat från två månader i DSM-3 till en månad i DSM-4 och två veckor i DSM-5. Den 

viktiga kärnan i det hela är att tidsperioden och tidsspannet är centralt för att upprätthålla 

medikaliseringen av sorg och nedstämdhet. Om tidsspannet istället var två år eller sex månader 

för sorg och nedstämdhet skulle många människor kanske inte diagnostiseras eller definieras 

som depressiva. Därför är konstruktionen av tiden viktig då den ökar möjligheten att kunna 

medikalisera sorg och nedstämdhet genom att tidsspannet är två veckor.  
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Hur konstrueras då tid och den depressiva episoden till två veckor? Hur blir det möjligt? Vår 

studie har visat att det sker med en mängd olika strategier. Studien visade att tidsdiskursivitet 

underbyggs av tolkningsrepertoarer, subjektspositioner och de retoriska strategierna: 

medikaliserade inramningen, för och efter berättelser, extremfallsformuleringar och 

modalitetsmarkörer.  

 

En faktor som vi har kunnat identifiera som underbygger tidsdiskursivitet utgörs av 

tolkningsrepertoarer i media. Tolkningsrepertoarer kan enligt Edley (2001:197–198) förstås 

som ett register av olika sätt att prata eller skriva om diverse föremål eller händelser i världen 

genom att använda exempelvis talesätt, metaforer och bilder inom olika diskurser. Svensson 

(2019:62) menar att en metafor beskriver ett okänt fenomen med andra välkända uttryck för ett 

mer känt fenomen för att nå en gemensam förståelse. För att relatera tolkningsrepertoarer till 

det teoretiska begreppet tidsdiskursivitet visade studien att media använder sig av 

sjukdomsrelaterade metaforer: depression som ett mörker, depression som en tyngd och 

depression som något man går in i inom medikaliseringsdiskursen för att konstruera den 

tidsbegränsade nedstämdheten och sorgen till depression. Dessa metaforer valde vi att benämna 

som sjukdomsmetaforer som används av media för att beskriva hur det är att drabbas av- och 

ha en sjukdom och är med och gör depression till en sjukdom och en störning. Därför blir det 

också möjligt att kunna korta ner tiden för när sorgen och nedstämdheten övergår till en 

depression.  Dessa sjukdomsmetaforer bidrar även till att förstå föreställningen om att man inte 

kan vara nedstämd eller sorgsen i mer än två veckor innan man räknas som sjuk och får 

diagnosen depression. Den sociala konstruktionen av tid blir därför central och därmed 

tidsdiskurivitet. 

  

En annan faktor som vi har kunnat identifiera som underbygger tidsdiskursivitet utgörs av 

subjektspositioner i media. Enligt Edley (2001:210) kan subjektspositioner förstås som 

positioner eller identiteter inom en konversation som blir relevanta för diskursen och gör det 

möjligt att kunna uttala sig på ett visst sätt. Studiens resultat visade att media använder sig av 

subjektspositionerna: “experten”, “den deprimerade kändisen” och “den diagnostiserade” inom 

medikaliseringsdiskursen, vilket visade sig ha en betydande roll för att medikalisera sorg och 

nedstämdhet till depression. De som fick mest utrymme att uttala sig om nedstämdhet, sorg och 

depression i media var psykologer, psykiatriker och forskare, som vi valde att kalla för 

“experten” då de har legitimiteten och kunskapen om sjukdomar, diagnoser och behandling. 

Som vi har kunnat peka på i studiens resultat har psykologiprofessorer och psykiatriker lyft 

fram att det finns en tvåveckors gräns för när sorg och nedstämdhet leder till sjukdomen 

depression. Subjektspositionerna är med och underbygger föreställningen om att man inte kan 

vara nedstämd eller sorgsen i mer än två veckor innan man räknas som sjuk och får diagnosen 

depression 

  

Retoriska strategier är ytterligare en faktor som vi identifierat som underbygger tidsdiskursivitet 

i media. Retoriska strategier används för att försvara sig, parera invändningar och för att få sina 

beskrivningar att framstå som fakta. Studiens resultat visade att media använder sig av en 

mängd retoriska strategier: vaccinering av egenintresse, extremfallsformuleringar, före och 

efter berättelser, modalitetsmarkörer och det vi valt att benämna som den medikaliserade 
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inramningen. Dessa används av media för att medikalisera sorg och nedstämdhet till depression 

och konstruera den tidsbegränsade sorgen och nedstämdheten.  

  

En retorisk strategi som underbygger tidsdiskursiviteten är modalitetsmarkörer som handlar om 

de resurser som berättaren använder för att utforma sin beskrivning så att den framstår som 

fakta (Börjesson och Palmblad, 2007:196–197). Börjesson & Palmblad (2007:203–204) menar 

att det finns en hierarki av olika modalitetsmarkörer som visar hur säker eller trovärdig en viss 

beskrivning framstår. Högst upp på hierarkin finner vi påståenden om hur något “är”. Här 

framstår beskrivningen som fakta och trovärdig samt har ett högt sanningsanspråk. Studiens 

resultat visade att media använder modalitetsmarkören “är” för att få sin beskrivning och 

uttalanden att framstå som solida och faktiska. I resultatet kunde vi se att psykiatriker lyfter 

fram att det första tecknet på depression är att nedstämdheten inte gått över inom ett par veckor. 

Det finns således en tvåveckors gräns för när sorg och nedstämdhet leder till sjukdomen 

depression.  

  

En annan retorisk strategi som underbygger tidsdiskursiviteten är den medikaliserade 

inramningen. Den medikaliserade inramningen var i vårt resultat en vanligt förekommande 

strategi som media använde sig av inom medikaliseringsdiskursen för att medikalisera och 

konstruera den tidsbegränsade nedstämdheten och sorgen till depression. Den medikaliserade 

inramningen kan förstås som att media börjar förklara sorg och nedstämdhet som något 

psykosocialt men som sedan slutar med den medicinska diagnosen depression som behöver 

medicinering och vård. Den medikaliserade inramningen används av media för att göra 

depression till en sjukdom. Därför blir det också möjligt att kunna korta ner tiden för när sorgen 

och nedstämdheten övergår till en depression. Den medikaliserade inramningen och de andra 

retoriska strategierna bidrar till att förstå föreställningen om att man inte kan vara nedstämd 

eller sorgsen i mer än två veckor innan man räknas som sjuk och får diagnosen depression. Den 

sociala konstruktionen av tid blir därför central och därmed tidsdiskurivitet. 

 

5.4 Samhällelig relevans och framtida forskning  

5.4.1 Media och andra aktörers intresse i medikaliseringen av sorg och 

nedstämdhet till depression 

Syftet med föreliggande studie var att undersöka vilka strategier media använder sig av för att 

medikalisera sorg och nedstämdhet till depression. Då allt fler människor i dagens samhälle 

diagnostiserats med depression blir det därför ett relevant och aktuellt ämne för media att skriva 

om eftersom det intresserar större delen av befolkningen. Det finns säkerligen många aspekter 

kring medias intresse i att medikalisera sorg och nedstämdhet till depression. En av dom kan 

vara att media vill överleva på marknaden med den hårda konkurrensen, en annan kan vara att 

media vill tjäna pengar på att sälja tidningar och få fler läsare så att de kan öka sin upplaga och 

att fler företag ska köpa annonser i tidningen. Ytterligare en aspekt kan vara intresset i att hålla 

sig ledande i hälso- och sjukdomsfrågor, vilket kan vara en förklaring till varför aktörer såsom 

läkare, psykiatriker, forskare, kändisar samt den diagnostiserade får så mycket utrymme att 

uttala sig i media.  
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Studiens resultat visade att det fanns flera olika aktörer som fick uttala sig i media och dessa 

kan ha olika intressen i att medikalisera sorg och nedstämdhet till depression. En aktör är läkare 

och psykiatriker som kan ha ett intresse att få expertrollen i samhället samt makten att 

diagnostisera, behandla och skriva ut läkemedel mot depression. En annan aktör är forskare 

som kan ha intresse att få publicitet, expertrollen och pengar till sin forskning samt makten att 

definiera sjukdom och behandlingsformer. Då människor i samhället har ett stort förtroende för 

experter blir det fördelaktigt för media att använda sig av läkare, psykiatriker och forskare som 

en strategi för att medikalisera sorg och nedstämdhet till depression. Ytterligare en aktör är de 

diagnostiserade som kan ha intresset att få berätta om sin sjukdomshistoria och hur medicinerna 

har hjälpt dem att må bättre för att kunna hjälpa andra men de kan också ha en avsikt att minska 

tabun kring psykisk ohälsa. En annan aktör är kändisar där deras intressen kan ligga i att få PR 

och fler följare i sina kanaler vilket leder till mer annonsering och pengar. Människor kan känna 

igen sig i “vanliga” människors sjukdomsberättelser och ser upp till kändisar vilket gör det 

fördelaktigt för media att använda sig av den diagnostiserade och den deprimerade kändisen 

som strategi för att medikalisera sorg och nedstämdhet till depression.  

En annan aktör som kan ha ett intresse i att media medikaliserar sorg och nedstämdhet till 

depression är läkemedelsföretagen som tjänar enormt mycket pengar på att friska människor 

tror att dem är sjuka och vänder sig till läkemedel för svar. När media framställer depression 

som något årstidsbundet kan läkemedelsföretagen sälja antidepressiv medicin under både 

hösten och vintern vilket leder till en stor vinst. Vården är ytterligare en aktör som kan ha ett 

intresse i medias medikalisering av sorg och nedstämdhet till depression som får fler patienter 

de får hjälpa samt tjänar pengar på att patienter söker vård. Vården och läkemedelsföretagen 

tjänar också på medias framställning av den tidsbegränsade nedstämdheten och sorgen samt att 

DSM-5 nu har nio olika symtom som kriterium för att kunna få diagnosen depression vilket kan 

leda till att fler människor söker vård och köper läkemedel.  

Ur ett större perspektiv skulle det kunna ligga i samhällets- och företagens intresse att media 

medikaliserar sorg och nedstämdhet till depression samt marknadsför antidepressiva läkemedel 

för att kontrollera samhällsmedborgare. Det verkar som att samhället vill ha glada, lyckliga och 

friska människor som kan arbeta och prestera i skolan. Människor som är sjuka kan då bli en 

kostnad för samhället och företagen. Oavsett om människor är nedstämda eller sorgsna efter 

stora livshändelser eller bara oförklarligt nedstämda kan samhället gynnas av att sorg och 

nedstämdhet medikaliseras till depression så att deprimerade människor snabbt får behandling 

och blir friska och kommer tillbaka till arbetet och skolan. Den tidsbegränsade nedstämdheten 

och sorgen tjänar då ett syfte.   

5.4.2 Konsekvenser av medias medikalisering av sorg och nedstämdhet till 

depression 

Medias medikalisering av sorg och nedstämdhet till depression kan kopplas till makt och 

kunskap där psykiatriker, läkare och forskare får makten att uttala sig om att sorg och 

nedstämdhet efter två veckor leder till den medicinska diagnosen depression som behöver 

behandlas med läkemedel. Vad kan medias medikalisering av sorg och nedstämdhet till 
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depression som en sjukdom få för konsekvenser i samhället för till exempel, individers identitet, 

självförståelse och maktrelationer?  

När media skriver att sorg och nedstämdhet är symtom som leder till den medicinska diagnosen 

depression kan det få flera konsekvenser för människors identitetsskapande och självförståelse. 

En konsekvens är att när människor får denna förklaring på sin sorg och nedstämdhet kan det 

leda till att människor börjar se sig själva som sjuka. Friska människor kan gå in i en 

sjukdomsroll och depression kan bli en del av deras identitet. Om orsaken till depression 

beskrivs bero på brist av signalsubstans i hjärnan och därmed behöver medicineras, kan det leda 

till att människor tror att det är något fel i deras hjärna. Vilket kan leda till oro och att människor 

köper antidepressiva i hoppet om att bli friska. Individens identitet kan komma att kopplas ihop 

med både sjukdomen och medicineringen vilket kan göra det svårt för individerna att trappa ner 

och sluta med medicinerna. 

Ur ett socialkonstruktionistiskt perspektiv kan en annan konsekvens diskuteras utifrån en 

maktaspekt.  I och med att man inte kan ta blodprov, scanna hjärnan och att det inte finns några 

biologiska markörer för depression är det intressant att man inom media säger att depression är 

en sjukdom då det inte finns några tester som kan avgöra detta. Om depression inte har en 

biologisk markör kan det bli en utmaning att göra det till en sjukdom. Media spelar därför en 

viktig roll i hur depression konstrueras och framställs som en sjukdom. Även DSM, 

psykiatriker, psykologer, läkare och forskare spelar en stor roll och har makt att definiera 

diagnoser, dess orsaker och hur de ska behandlas. Ur ett socialkonstruktionistiskt perspektiv 

blir det därför en maktfråga och en social kamp huruvida det är läkarna, psykiatrikerna, 

forskarna, kändisar, de diagnostiserade eller motdiskursen som har makten att definiera 

verkligheten och naturliga reaktioner på livsomständigheter när det inte verkar finns några 

belägg för att depression är en sjukdom.  

Depression är således en kontroversiell och omdiskuterad diagnos. Det finns ingen bestämd 

definition utan den diskuteras och omkonstrueras ständigt i media. Vi är medvetna om att vi 

som forskare inte kan vara avskilda från vår studie och att vår studie är en möjlig version av 

verkligheten och inte en objektiv sanning. Vår förhoppning är att vår studie har bidragit till att 

synliggöra medikaliseringen av sorg och nedstämdhet till depression som sker i svenska dags- 

och kvällstidningar och välkomnar framtida forskning om hur medikalisering av sorg och 

nedstämdhet till depression går till på andra arenor. En arena som skulle vara intressant att 

studera är myndigheters medikalisering av sorg och nedstämdhet till depression genom att 

exempelvis undersöka Socialstyrelsens rapporter. En annan arena som vore intressant att 

undersöka är hur människor medikaliserar sorg och nedstämdhet till depression i vardagliga 

interaktioner då vi tycker att det är ett intressant och viktigt ämne. 
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