
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En kritisk diskursanalys av Depressionslinjen 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Daniel Kraft 
 

 

 

Handledare: Simon Lindgren Psykologuppsats, 20 POÄNG 2006 

STOCKHOLMS UNIVERSITET 
PSYKOLOGISKA INSTITUTIONEN 



 2 

EN KRITISK DISKURSANALYS AV DEPRESSIONSLINJEN1 
 

Den här uppsatsen analyserar informationssajten om depression Depressionslinjen, som ges ut 
av läkemedelsföretaget Pfizer. Analysen görs enligt Fairclough (2001a; 2001b; 2002). Analysen 
visar att läsaren/patienten konstitueras som passiv medan SSRI och läkaren konstitueras som 
aktiva och handlande. Terapi och andra alternativ till läkemedel nämns, men olika diskursiva 
grepp används som ger intrycket av att dessa kommer i andra hand. Lågt Serotonin framstår 
som orsak till depression. Med utgångspunkt från texter av Filip Kotler (1991) visar uppsatsen 
att Depressionslinjen har åtskilliga inslag av marknadsföring. Tre alternativa sätt att se på 
depression föreslås: Depression som samhällsproblem, depression som existensiell utmaning 
och depression som minne. Slutsatsen är att Depressionslinjen har en idologisk roll i och med 
att sidan för fram en professionell lösning på depression där serotoninet får skulden till 
problemet. 
 
Nyckelord: Diskursanalys, socialkonstruktionism, depression, SSRI (selektiva 
serotoninåterupptagshämmare). 

 

Inledning 
 
SSRI står för Selective Serotonin Reuptake Inhibitor2. Detta innebär att denna typ av 
psykiatrisk medicin3

 hämmar återupptaget av signalsubstansen serotonin, vilket i sin tur 
ökar mängden serotonin i nervsystemet, vilket anses ge en antidepressiv effekt. Det 
första storsäljande preparatet av detta slag hette Prozac, som lanserades 1988. Prozac 
fick ett enormt mediegenomslag. Det var faktiskt det första pillret att avbildas på den 
amerikanska tidskriften Newsweeks förstasida (Cowley & Springen, 1990). Prozac 
beskrevs i mycket entusiastiska ordalag. Forskarna hade kommit fram till en medicin 
mot ett av vår tids gissel. Den specifika effekten, att de bara påverkar 
serotoninreceptorerna och inga andra, påstods vidare göra att de hade betydligt färre 
biverkningar än tidigare antidepressiva mediciner. Sedan Prozac lanserades har 
diagnostiserandet av depression mångdubblats, och förskrivningen av SSRI med den 
(Grip, 2003). Folkhälsoinstitutet (Statens folkhälsoinstitut, 2005) uppger att 

                                                
1 Jag vill särskilt tacka för den ovärderliga hjälp jag fått av min handledare Simon Lindgren. Förutom 
honom vill jag också rikta ett speciellt tack för inspiration, uppmuntran och hjälp till: Alain Topor, 
Tobias Hübinette, David Finer, Charmaine Williams, Yang-chu Higgins, Ali Siavoshi, Mike Kemani, 
Pelle Blomgren, Igor Dimitrievich, Karin Fernler, Staffan Josephson, Olle Löf, Rolf Christianson och sist 
men inte minst Martina Nyman. 
2 Det går moden i mediciner. På 1990-talet hade de flesta stora läkemedelsbolag giltiga patent på 
SSRIpreparat. Då hårdlanserades dessa preprarat. Idag har många patent gått ut. Zolofts patent gick ut 
under den period som denna uppsats skrevs (Smith, 2006). Nu verkar SNRI:s [selektiva noradrenalin re-
uptake inhibitor] såsom Efexor på uppgång, och det finns också flera preparat mot bipolär sjukdom som 
marknadsförs intensivt, vilket också märks i patientgrupper såsom Korallhavet (i.d.). Det mesta av det 
som sägs i denna uppsats om SSRI går också att säga om SNRI, (se Wyeth, i.d.), det verkar som att 
man bytt ut en signalsubstans mot en annan. Eftersom SSRI har tagit så stort uttrymme i media och 
också dominerar Depressionslinjen, har jag valt att i uppsatsen enbart referera till denna grupp av preparat.  
3 Jag använder ord som medicin, depression, diagnos och evidensbaserad trots att huvudperspektivet i 
uppsatsen är att dessa begrepp är konstruktioner och kan behöva dekonstrueras. När jag särskilt vill 
framhålla det konstruerade sätter jag dem inom citattecken. Jag använder dem i deras normala betydelse 
helt enkelt för att det är svårt att hitta några bättre ord. I många fall skulle kanske "nedstämdhet" vara ett 
vettigt alternativ till "depression". 
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förskrivningen sjudubblades mellan 1990 och 2005. Idag säljs mer än 200 000 
dygnssdoser per dag i Sverige (ibid.). 

Det som gjorde mig intresserad av att på något sätt titta närmare på SSRI var att det 
pratas så mycket om detta, både i media och i klassrummet på psykologlinjen där jag går 
och i vardagssamtal i fikarum och så. Ett exempel på hur mycket det skrivits om SSRI är 
att det finns en uppsjö med böcker med Prozac4

 i namnet. Dessa speglar både 
medicinens historia och den oro som funnits kring den: ”Listening to Prozac” (Kramer, 
1993) var först och målade bland annat upp att folk som tog Prozac blev ”better than 
well” (bättre än återställda). Kramer ville också ta upp de etiska dilemman han såg med 
denna (förmodade) egenskap hos preparatet. Sen kom Breggin och Breggin (1994) med 
boken ”Talking back to Prozac”, som ville peka på riskerna, både i termer av 
biverkningar och risk för beroende. Samtidigt började det komma självbiografiska alster 
såsom ”Prozac nation” (Wurtzel, 1994) och ”Prozac Diary” (Slater, 1998). Några år 
senare kom ”Prozac Backlash” (Glenmullen, 2000), som bland annat beskrev allvarliga 
neurologiska biverkningar och alternativa behandlingsvägar. ”Let them eat Prozac” 
(Healy 2004) handlar om historien kring SSRI-relaterade självmord och de associerade 
rättsfallen, berättad av Healy, som själv var en av huvudaktörerna, bland annat som 
expertvittne. ”Prozac as a way of life” (Elliott & Chambers, red, 2004) skrevs av en 
grupp akademiker i Kanada som ville diskutera etiska och filosofiska frågor kopplade till 
SSRI:s förmodade förmåga att förbättra även normala människors livskvalitet. ”Prozac 
on the Couch” (Metzl, 2003) är en läsning av läkemedelsreklam från 50-talet till 90-talet 
grundad på freudiansk teori. Intressanta är också två boktitlar som visar att Prozac på 
endast ett årtionde blivit så etablerat att det är en måttstock för andra alternativ att 
jämföra med: ”Platon – inte Prozac” (Marinouff, 2000) och ”Potatis - inte Prozac” 
(DesMaisons, 1999). 

Samtidigt som jag såg att det finns så mycket prat om SSRI fick jag en känsla av att det 
är något problematiskt med medicinen. Själv tycker jag att det verkar lite obehagligt att 
ta kemiska preparat för att bemästra nedstämdhet. Men samtidigt finns det ju bra 
argument för SSRI, argument som är svåra att säga emot. Till exempel har jag ofta hört 
olika varianter på argumentet att diabetiker ju måste få insulin och det är inget konstigt 
med det, och SSRI är som insulin för en deprimerad. Forskning visar ju att deprimerade 
har underskott på serotonin, och SSRI ökar serotoninhalten i synapserna. Okay, så om 
det finns bra argument för att deprimerade ska/bör/kan äta SSRI, så är väl allt gott och 
väl. Men jag kände mig obekväm när ämnet kom upp i klassrummet. Det var som om det 
vidrörde något tabubelagt. Är det okay att äta piller om man mår psykiskt dåligt? Jag får 
för mig att detta är en fråga som vi i vårt samhälle känner oss obekväma inför och inte 
alls vet hur vi ska besvara. Healy (1997) har talat om en nykalvinistisk syn på 
antidepressiva läkemedel. Många verkar vara emot dessa preparat på samma hängivna 
sätt som kristna absolutister kämpat mot alkoholen. En stor del av dessa SSRI-
                                                
4 I anglosaxiska sammanhang har Prozac (Fluoxetin, i Sverige sålt under namnet Fontex) kommit att stå 
för hela denna generation läkemedel. I Sverige är det inget enskilt preparat som har fått denna roll. Här har 
storsäljarna varit Cipramil och Zoloft. Jag kommer därför i första hand referera till SSRI. Termen 
”antidepressiva” används i några av citaten i denna uppsats samt på något ställe i texten, och jag uppfattar 
det som att det då är SSRI som åsyftas. 
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motståndare verkar se terapi som det mer humana alternativet till att ”äta piller”. Det 
faktum att ämnet ofta verkar diskuteras på ett känsloladdat sätt kan ses som ett tecken 
på att området har en särskild laddning i vår kultur. 

Jag började fundera just över etiken i relation till att äta SSRI. På något sätt verkade 
samtalet om SSRI beröra frågor om det är ”rätt” eller ”fel” att äta dessa piller. Att göra 
en diskursanalys skulle göra att jag fick sätta mig in i de olika argument som finns för 
och emot SSRI. Dessutom är diskursanalys en tvärvetenskaplig metod där man inte 
behöver låsa in sig i något särskilt fack. När man gör kritisk diskursanalys är det 
meningen att man ska våga tänka kritiskt och fundera över etiska frågor, både i 
förhållande till diskursen och också omkring praktiken att förskriva och ta SSRI. I 
synnerhet finns möjligheter att studera och fundera över sambandet mellan diskursen 
och den materiella praktiken (”materiella” syftar här på den del av praktiken som inte är 
diskursiv, se vidare nedan under teori och metod). Diskursanalys kan också hantera det 
faktum att två starka diskurser står mot varandra när det gäller behandling av depression: 
terapi mot medicin. 

Att så mycket mediatext produceras omkring SSRI gör det också till ett lämpligt område 
att studera med diskursanalys. 

I den stora medicinska databasen Medline hittade jag vid en sökning 9108 artiklar om 
SSRI (subject heading=SSRI), av dessa var två också rubricerade som kvalitativa (subject 
heading=qualitative research; sökningen gjordes den 2006-08-20). Kvalitativ forskning 
utgör alltså en mycket liten del av forskningen inom området. Även om diskursanalys 
används tvärvetenskapligt har metoden en stor del av sina rötter inom sociologin. Det är 
inte utan en viss bävan som jag ger mig in i att skriva uppsats med en sådan metod om 
ett ämne som är så totalt dominerat av ett medicinskt angreppssätt. 

Ytterligare ett argument för att använda diskursanalys skulle kunna vara att 
placeboeffekten står för en så stor del av SSRI:s effekt. Enligt Kirsch, Moore, Scorobia 
och Nicholls (2002; se också Kirsch & Antonuccio, 2002) har hälften av de kliniska 
studier som bekostats av läkemedelsbolag inte funnit några statistiskt signifikanta 
skillnader mellan SSRI och placebo. Man skulle kunna säga att diskursiva faktorer står 
för en del av placeboeffekten. Det är just det att en person tror att medicinen ska hjälpa 
som gör att det uppstår en placeboeffekt. Att äta sockerpiller utan att ha någon tanke på 
att de ska hjälpa mot någon sjukdom gör ingen skillnad. Det är just föreställningar som 
man studerar med diskursanalys. I det här fallet föreställningar om SSRI. 
(”placeboeffekten” är i sig en del av den medicinska diskurs som studeras i den här 
uppsatsen vilket gör att jag inte vill sätta likhetstecken mellan placebo och diskurs). 

Jag har valt att analysera nätsidan Depressionslinjen.com5
 (Pfizer, inget datum - i.d.). 

Det finns två anledningar till att jag valde just denna text. Först och främst är texten 
producerad av Pfizer, det företag som säljer ett av de mest framgångsrika 

                                                
5 Hädanefter benämnd "Depressionslinjen". Jag kommer också att använda orden nätsida och sida för en 
webplats, såsom Depressionslinjen. De flesta webplatser består av många olika delar som läsaren kan 
klicka sig runt mellan, dessa kommer jag att referera till som delsidor, undersidor eller avsnitt. Exempel 
från Depressionslinjen är undersidan ”Att söka hjälp”. 
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SSRIpreparaten, Zoloft. Jag tänkte att denna text om någon borde innehålla ett 
koncentrat av de argument som finns för att man ska vilja ta SSRI. Den andra 
anledningen att studera Depressionslinjen är att patientinformation på Internet är en 
relativt ny genre som kommer mycket nära sin målgrupp i och med att nätet gör 
information så lätt tillgänglig. 

Internets utbredning har gjort det möjligt för läkemedelsföretagen direkt nå ut med sina 
budskap till slutanvändarna, patienterna. Lästekniken, att ”surfa”, är ett relativt nytt 
sätt att tillgodogöra sig information. Tidigare behövdes en fysisk bärare av 
informationen, exempelvis en folder eller liknande. Detta gjorde att det var mest på 
apotek, vårdcentraler och liknande ställen som sådan information erbjöds. Nu är den 
tillgänglig snabbt för den stora delen av befolkningen som har tillgång till Internet. 
Upplägget är att erbjuda en sida som enkelt och effektivt ska ge grundläggande 
information om depression m.m. Informationen är utformad så att man inte får någon 
tydlig känsla av att det finns ett syfte att sälja antidepressiva preparat, utan istället ges 
information om alla möjliga behandlingar såsom ljusbehandling, terapi och elchocker. 

Syfte 
SSRI och depression är alltså ett viktigt och uppmärksammat område inom psykiatrin 
idag, som det också pratas om mycket såväl i media som i människors vardagliga 
samvaro. SSRI och depression studeras vanligen inom ramen för ett traditionellt 
medicinskt paradigm. Det är viktigt att söka andra sätt att se på SSRI och depression. 

Diskursanalys är ett lämpligt angreppssätt då detta är ett område som med fördel kan 
studeras med ett socialkonstruktivistiskt förhållningssätt. Inte minst då produktionen av 
kunskap och texter är relativt intensiv inom området. Det multidisciplinära 
angreppssättet som är inbyggt i diskursanalysen möjliggör också att problematisera 
textens konsekvenser i den materiella verkligheten. 

Syftet med uppsatsen är alltså: Att utföra en kritisk diskursanalys av texten 
Depressionslinjen. Detta innebär att analysera och visa vilka förståelser som konstrueras 
i texten och koppla detta till maktförhållanden i samhället. Jag kommer också att 
problematisera textens konsekvenser i den materiella verkligheten. 

Avgränsningar  
Fokus är på själva texten. Kopplingar till olika former av medicinsk vetenskap görs i 
första hand utifrån texten. Målet är inte att säga något uttömmande om frågor som SSRI-
preparatens effektivitet eller om serotoninteorins giltighet. En poäng med diskursanalys 
är att man erkänner att texter har ett eget liv som inte har något 1:1- förhållande till 
någon verklighet. 

Sidan Depressionslinjen innehåller delar om depression, PMS och ångesttillstånd. För 
att göra omfånget mer hanterbart väljer jag bort delarna om ångesttillstånd och PMS och 
fokuserar på depression. Det finns också en avdelning för medlemmar. För att komma åt 
dessa delar krävs att man loggar in och för att få bli medlem krävs att man har ett 
varunummer från en Zoloftförpackning. Denna del är alltså endast tillgänglig för dem 
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som tar Zoloft (ett SSRI-preparat). Medlemsdelen ryms inte heller inom uppsatsens 
avgränsning, då jag fokuserar på de publika delarna av Depressionsdelen. 

Större delen av uppsatsen (inklusive när jag räknat ord etc.) är fokuserad på delsidorna 
som ryms under rubrikerna ”Startsida”, ”Depression” och ”Att söka hjälp” (förutom 
söka-hjälp-filmen). Detta är grundat på en subjektiv bedömning av mig att 
huvudinnehållet i texten finns under dessa rubriker. Dessa delar av texten finns i bilaga 1 
av uppsatsen. 

Då uppsatsen skrivs inom ramen för en psykologutbildning har jag strävat efter att inte 
använda fler lingvistiska termer än nödvändigt. 
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Teori och metod 
Under denna rubrik kommer jag att gå igenom ett antal teorier av betydelse för analysen. 
Diskursanalys och socialkonstruktionism är att betrakta som både teori och metod 
(Fairclough 2002), vilket förklarar den sammanslagna kapitelrubriken. 

Socialkonstruktionism 
Socialkonstruktionism är en vetenskapsfilosofisk strömning som hävdar att den sociala 
verkligheten – vår upplevelse av den - är konstruerad. Man kan till och med säga att 
verkligheten så som vi känner den är en konstruktion. En aspekt av strömningen är att 
den står i opposition till vetenskapliga riktningar som ger sken av att utforska olika 
aspekter av mänskligt och socialt liv på ett ”objektivt sätt”. Ett typexempel är 
kvantitativa metoder, där man med hjälp av enkäter eller historiskt material drar 
slutsatser om statistiska samband mellan variabler. Oftast leder detta till att variablerna 
reifieras, det vill säga det framstår som att variablerna är verkliga företeelser (Burr, 
1995). Ett exempel kan vara att när olika statliga organ gör undersökningar och delar in 
befolkningen i etniskt svenska och personer med utländskt ursprung, gör det att 
skillnaden mellan dessa två grupper framstår som tydlig och självklar. Men i själva 
verket rymmer båda grupperna en hög grad av heterogenitet. Där "etniskt svenska" kan 
inkludera exempelvis romer och Tornedalsfinnar, personer som själva kan uppleva sig ha 
en problematisk relation till "svenskheten". Samtidigt kan personerna med "utländskt 
ursprung" vara födda i Sverige med utländska föräldrar och därför se sig mer som 
svenskar än något annat. På detta sätt konstruerar undersökningarna en gräns som inte 
fanns där från början (Hammargren & Åsell, 1996). 

Burr (1995) har föreslagit fyra punkter för att sammanfatta vad som utmärker ett 
socialkonstruktionistiskt perspektiv: 

1) Ett kritiskt förhållningssätt till förgivettagen kunskap. 

Ett socialt konstruerat begrepp av stor vikt för denna uppsats är ”psykisk sjukdom”. 
Man kan titta bakåt i tiden och se hur innebörden av psykisk sjukdom har ändrats och 
förhandlats genom olika tidsperioder. Det var under 1800-talet som det kom att ersätta 
benämningen synd för att tala om människor med avvikande beteende (Foucault, 1961) 
(”synd” och ”avvikande beteende” är såklart också sociala konstruktioner). Jag har under 
tiden jag skrivit den här uppsatsen försökt roa mig med att tänka på psykisk sjukdom 
som något annat än sjukdom. Men det har inte gått så bra. Jag menar, sjukdom innebär 
för mig att det är något fel i någons kropp, att han/hon har en infektion, cancer eller 
något sådant. Men bara för att någon beter sig annorlunda behöver det inte 
nödvändigtvis tolkas som sjukdom. En undersökning har exempelvis kommit fram till att 
2 procent av befolkningen hör röster i någon mån (Tien, 1991). Men det är 
huvudsakligen när detta leder till problem inom en person eller med omgivningen som 
han/hon kommer i kontakt med psykiatrin och blir stämplad som psykotisk eller 
schizofren. Många människor hör röster utan att detta leder till något problem. Så det är 
inte själva hörandet av röster som egentligen är ”sjukt”. Så på ett intellektuellt plan kan 
jag se att det inte är självklart att benämna rösthörande eller nedstämdhet eller andra 
"psykiska problem" som "psykisk sjukdom". Men eftersom jag är uppvuxen med 
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begreppet "psykisk sjukdom", märker jag att det är mer eller mindre omöjligt att tänka 
på dessa fenomen som något annat än just "psykisk sjukdom". En viktig anledning är att 
det inte finns några alternativa beskrivningar (se vidare om problemen med begreppet 
psykisk sjukdom i Szasz, 1963 och 1971; Rogers och Pilgrim, 2005b och senare i denna 
uppsats). Poängen med socialkonstruktionism är att verkligen anstränga sig att kritisera 
och ifrågasätta sådana här förgivettagna kategorier, begrepp och etiketter. 

2) Historisk och kulturell specificitet. 

Vårt sätt att se på och prata om exempelvis ”psykisk sjukdom” är specifikt för vår tid 
och vår kultur. Andra tidsperioder och kulturer har andra sätt att prata om detta, och 
kanske inte ens använder detta begrepp överhuvudtaget. Detta leder till att vi bör vara 
mycket försiktiga med att tro att våra sätt att se världen är bättre än andra. Frågan om 
det överhuvudtaget går att jämföra kulturella förståelsesätt och säga att något är bättre än 
andra, är en av de stora debattfrågorna inom antropologi och sociologi (se exempelvis 
Schneider, 1968; Spiro 1986; Giroux 1991). 

3) Samband mellan vetande och sociala processer. 

Vi vill gärna tro att vårt vetande i första hand grundar sig på en objektiv verklighet, och 
helt klart förenklar det tillvaron att tro så. Men det är minst lika mycket sociala 
processer som påverkar vetandet. Det var en social process när jag växte upp och fick 
höra talas om psykisk sjukdom, och genom att höra om detta och själv prata i termer av 
detta begrepp, kom jag mer och mer att skolas in i att se verkligheten genom de glasögon 
som detta begrepp för med sig. Därför intresserar sig socialkonstruktionister i hög grad 
för språket och de sociala processer som skapar en känsla av sanning. Diskursanalys är 
ett uttryck för ett sådant intresse. 

4) Kunskap och social handling (ofta kallat praktik) samspelar. 

Det finns otaliga tänkbara sociala konstruktioner av verkligheten, och dessa för med sig 
olika handlingsalternativ. Olika handlingar leder också till att olika erfarenheter görs, 
vilket påverkar kunskapen. Till exempel gör föreställningen att vissa typer av avvikande 
beteende är tecken på psykisk sjukdom, att personer med sådant beteende kan läggas in 
för ”vård” på en ”psykiatrisk vårdavdelning”. Hela den psykiatriska vetenskapen, med 
diagnoskataloger, resonemang om uppkomst (etiologi), osv., gör det legitimt att utsätta 
personer med avvikande beteende för ”psykiatrisk vård”. ”Psykiatriska vårdavdelningar” 
är ofta geografiskt placerade i anslutning till vanlig kroppslig sjukhusvård. Och även när 
de inte är belägna så, är det mycket i dessa vårdinrättningar som liknar vanlig 
sjukhusvård. Det finns läkare, sköterskor och ronder. De inlagda benämns patienter. 
Man skriver journaler som bland annat innehåller diagnoser, bedömningar och 
behandlingsplaner. Och så vidare. Mentalsjukhusets sociala praktik, som är full av 
likheter med annan medicinsk vård, befäster på detta vis vår konstruktion av ”psykisk 
sjukdom”. Ett annat exempel på hur psykisk sjukdom konstrueras är att omfattande 
spelande (pokerspel, vadslagning, etc.) under de senaste åren har kommit att definieras 
som en psykisk sjukdom, samtidigt som det börjar byggas upp verksamheter inom 
landstingen för ”spelberoende”. 
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Språket och läsning  
Som redan nämnts tenderar socialkonstruktionister att sätta fokus på språket och på 
meningar och betydelser. 

Ett viktigt uttryck för fokuseringen på språket är ett intresse för avkodning, vilket ofta 
benämns ”läsning”, eller att ”läsa”. Om det är så att byggnaderna och lokalerna inom 
psykiatrin är påverkade av hela institutionen som helhet och dess omgivning, såsom 
vilket intryck institutionen vill ge till omvärlden, så kan man ”läsa” byggnaderna. Läsa 
har här en betydelse något skild från vardagsspråket. Det innebär alltså tolka och avkoda 
något. En tänkbar läsning av ett äldre mentalsjukhus byggnader, skulle kunna ta fram att 
de verkar vilja förmedla ett intryck av tyngd och respekt i förhållande till patienterna, 
deras anhöriga och omgivningen. 

En av pionjärerna inom detta område var Roland Barthes som i sin bok Mytologier 
(Barthes, 1957) exempelvis läste/avkodade en brottningsmatch och Albert Einsteins 
sparade hjärna. (För mer om läsning/avkodning se bland andra Lindgren, 2005 och Hall, 
1997)  

Narrativitet 
En gren av socialkonstruktivismen som vuxit starkt under senare år är ”the narrative 
turn”, den narrativa vändningen (Josephsson, Asaba, Jonsson & Alsaker 2006, Ricoeur 
1985). Dessa forskare har betonat historier och berättelsers roll i att skapa mening för 
människor. Berättelser har en inneboende tidsmässig organisation med exempelvis 
början, utveckling och slut. De har också en förmåga att ge effekter av närmande och 
fjärmande till läsaren (Josephsson, Asaba, Jonsson, Alsaker, 2006). Närmandet kommer 
av att läsaren lever sig in i berättelsen och i viss mån ser sig själv i huvudrollen. Samtidigt 
möjliggör berättelser också för läsaren att se sig själv och sina omständigheter utifrån. 

Diskursbegreppet 
Vad är en diskurs? Ordet är inlånat från franskan och betyder ungefär tal eller 
föreläsning. Diskursbegreppet är ett försök att beskriva det som just nämndes angående 
socialkonstruktionism. Det faktum att det i varje tid och kultur finns system av 
förgivettaganden som påverkar våra sätt att prata om och förstå världen. Begreppet 
diskurs syftar vanligtvis på ”ett system av innebörder, metaforer, representationer, 
bilder, historier, påståenden och så vidare som tillsammans ger en viss version av en 
händelse (eller person eller klass av händelser)” (Burr, 1995: 48). Ett problem är att olika 
tänkare har haft sinsemellan något olika definitioner av diskursbegreppet, vilket 
komplicerar definitionen. Med ovanstående definition kan man alltså beskriva 
traditionell medicinsk psykiatrisk vetenskap som en diskurs. Det är inom denna diskurs 
som definitioner av vissa avvikande beteenden som tecken på psykisk sjukdom 
etableras. På samma sätt kan man tala om en officiell integrationsdiskurs, där det just 
finns undersökningar som visar på att ”personer med utländsk bakgrund” har svårare att 
få jobb, och det föreslås därför åtgärder för att ”integrera” dessa personer på 
arbetsmarknaden. 
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Michel Foucault 
Den som mest associeras med diskursbegreppet inom samhällsvetenskapen är 
fransmannen Michel Foucault. Denne skrev ett antal monografier där han undersöker 
större tematiska områden och deras historiska utveckling. Exempel är galenskapens 
historia (Foucault, 1961), bestraffningens historia (Foucault, 1975) och sexualitetens 
historia (Foucault, 1976, 1984a, 1984b). I dessa arbeten går han igenom originaltexter 
över en längre historisk period och skildrar hur diskurser har förändrats. Foucault tänker 
sig att han genom att läsa texter från en viss epok och ett visst land kan få ett grepp om 
hur man tänkte där och då om ett visst ämne, exempelvis fängelseinstitutionen. Genom 
att läsa större mängder sådana texter och jämföra dem över tid, ville Foucault skildra 
större linjer i utvecklingen. Boken om bestraffningens historia har exempelvis som tema 
förändringen på slutet av 1700-talet och början av 1800-talet från en bestraffning som 
var personlig mellan kungen och hans undersåtar, och som oftast var fysisk, exempelvis 
spöstraff. Under denna tidsperiod kom idéer om fängelset där bestraffningen blev mindre 
personlig och också mindre fysiskt riktad mot huden, medan däremot inslaget av 
disciplinering blev större, exempelvis genom noggranna planer för vad fången skulle göra 
i varje tidsögonblick. 

Ett tema som Foucault (1970) särskilt betonade var åtskiljande, exempelvis det fysiska 
åtskiljandet av fångar från resten av befolkningen, eller gränsdragningen mellan ”psykiskt 
sjuka” och ”psykiskt friska”. Ett annat viktigt tema var förändring eller brytning, såsom 
när fängelseinstitutionen fick den form den har idag. 

Kritisk diskursanalys 
Diskursanalys är ett mångfacetterat område. Jag har valt att utgå från den brittiske 
lingvisten Norman Faircloughs (2001a och 2001b) version av metoden. Denne har 
beskrivit ett relativt konkret och strukturerat sätt att arbeta med diskursanalys, vilket 
passar det begränsade omfånget för denna uppsats. Jag kommer under denna rubrik att 
kortfattat beskriva hans synsätt. 

Fairclough utgår bland annat från Foucault. I Faircloughs analyser ingår en stor del rent 
språklig analys. Han betonar dock vikten av att sätta det språkliga i förhållande till en 
analys av större samhällsstrukturer. Ett exempel på hans arbete är boken New Labour, 
New Language? (Fairclough, 2000), där han med sin metod analyserar texter av Tony 
Blair och dennes medarbetare. 

Fairclough (1992) utgår från en tredelad modell: 
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Han ser diskursiv praktik (omnämns ibland på engelska som ”semiosis”) som en av flera 
olika sociala praktiker. Andra sociala praktiker kan vara exempelvis produktiv aktivitet, 
sociala relationer, sociala identiteter, kulturella värderingar och medvetande (Fairclough, 
2002). Text har en något speciell innebörd inom diskursanalys. Texter kan vara 
tidningstexter eller böcker, men det kan också innefatta en teateruppsättning, en 
skulptur, en bild eller en arkitektonisk skapelse, exempelvis ett hus – allt som i någon 
bemärkelse är meningsbärande och meningsskapande. Texter har en central roll i den 
diskursiva praktiken. Den kan sägas bestå av texter samt produktionen och 
konsumtionen av dessa. 

Delarna i modellen ovan har ett dialektiskt förhållande till varandra, så att exempelvis 
produktiva förhållanden påverkar diskursiv praktik, som i sin tur påverkar produktiva 
relationer. 

Ett sätt att beskriva samspelet mellan den diskursiva praktiken och andra delar av 
sociala praktiker är begreppet subjektspositioner. Detta begrepp kommer från Althusser 
(1976), som beskrev det som att texter ”kallar på” (från franskans appeller) läsaren in i 
olika roller, subjektspositioner. En annons för en bil erbjuder läsaren rollen som 
innehavare av bilen eller eventuellt som passagerare. En diagnosmanual (såsom DSM, 
American Psychiatric Association, 1994), erbjuder två roller för läsaren: rollen som den 
diagnostiserande och rollen som den diagnostiserade. Bigglesböcker och Starlettidningar 
har format generationer av uppväxande genom de subjektspositioner de ”kallat in” 
läsarna i. 
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Varje kommunikativ händelse kan alltså ses i tre dimensioner: Som text, som diskursiv 
praktik och som social praktik. 

Modellen ovan illustrerar att Fairclough förespråkar att texter studeras dels på nära håll; 
i detalj och rent språkligt. Dels ser han det också som nödvändigt att sätta texten i 
förhållande till andra texter (kallat interdiskursiv analys, se vidare nedan) och i 
förhållande till samhället i stort. 

En av de frågor som tydligast skiljer mellan olika diskursanalytiker är ställningstagandet 
till determinism. Vissa teoretiker, såsom exempelvis Foucault, ser det som att makt är 
inbyggd i diskursen. Detta ger ett relativt begränsat utrymme för mänskligt handlande 
och förändring; enligt detta synsätt är vi alla i mångt och mycket slavar under de 
diskurser vi lever med. Fairclough har som sagt ett dialektiskt synsätt där han ser det 
som att det finns ett samspel mellan diskursiv praktik och andra processer i samhället. 
Och han har också synsättet att det finns grupper i samhället som har mer makt än 
andra, även utanför den diskursiva praktiken, såsom ekonomiskt eller formandet av 
politiska beslut. Han förlägger alltså inte såsom Foucault makt enbart till diskursen. 
Samhällets mäktiga grupper har också ofta större möjligheter än andra att påverka 
kunskapsbyggande. Detta gör att han har ett mindre deterministiskt synsätt än Foucault.  

I det här sammanhanget används ofta begreppet ideologi. Det har då inte riktigt samma 
betydelse som när man pratar om politiska ideologier, utan innebär att mäktiga grupper i 
samhället kan styra kunskapsbildningen, såsom exempelvis gruppen politiker gör med 
integrationsfrågan, eller psykiatrin gör när de för fram sjukdom som etikett på avvikande 
beteende. Sådana kunskapsområden kallar man ideologi eller ideologiska. Att det finns 
ideologisk kunskap gör att det finns utrymme för motstånd, att sträva efter att skapa 
kunskap som är mindre ideologiskt färgad. Om det traditionella medicinska paradigmet 
inom psykiatrin (se t.ex. Ottosson, 2004) är färgat av psykiaterkårens och 
läkemedelsindustrins intressen och alltså kan betraktas som ideologiskt, kan 
brukarperspektivet (se t.ex. Topor, 2004) ses som ett försök till en kunskap mer präglad 
av gruppen brukare. Dessa kan ses som dem som har minst makt, och 
brukarperspektivet skulle då vara ett exempel på ett försök till motstånd mot den 
ideologiska kunskapen. (För ett mer utförligt resonemang om determinism och ideologi, 
se Jørgensen och Phillips, 2000)  

Faircloughs modell för diskursanalys 
Dessa tankar, och andra, har lett Fairclough till att föreslå en relativt konkret modell för 
hur diskursanalys kan bedrivas (beskrivs bland annat i Fairclough 2001a; 2001b; 2002). 
Modellen är i sin tur baserad på bland andra Bhaskar (1986). I engelskspråkig litteratur 
benämns denna modell ofta CDA (Critical Discourse Analysis), vilket kan vara något 
förvirrande då det egentligen endast är ett av flera tänkbara sätt att göra kritiskt 
diskursanalys. Modellen har 5 steg: 

1. Fokusera på ett socialt problem som har en språklig (semiotisk) aspekt. 

2. Identifiera hindren för att problemet ska lösas genom analys av 

a. det nätverk av praktiker som det är situerat inom 
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b. relationen mellan det språkliga och andra element inom den aktuella praktiken 

c. diskursen  

* strukturell analys, diskursordningen  

* interaktionell analys 

* interdiskursiv analys  

* lingvistisk och semiotisk analys 

3. Överväg om den sociala ordningen på något sätt ”behöver” problemet. 

4. Identifiera möjliga vägar förbi hindren. 

5. Reflektera kritiskt över analysen (1-4). (Fairclough, 2001a) 

Steg ett innebär att identifiera ett socialt problem. Med hänvisning till det redan sagda 
om socialkonstruktionism kan hävdas att alla problem har en språklig aspekt; att den 
sociala verkligheten faktiskt kan sägas bli till genom språket. Att Fairclough nämner det 
här är som en påminnelse om att det är just den språkliga aspekten som står i centrum. 
Han påminner också om att det finns ett emancipatoriskt syfte med analysen; att den 
ska syfta till att förbättra situationen för mindre gynnade grupper i samhället. 

Steg två är normalt huvuddelen av analysen. Här utgår han från figuren ovan och går 
utifrån och in. Först analyseras texten som del av ett större nätverk av sociala praktiker. 
Läkemedelsinformation är en del av praktikerna psykiatrisk vård och 
läkemedelsmarknadsföring. Här sker alltså den koppling som nämnts ovan, att man 
pekar på samspelet mellan diskursiv praktik och andra sociala praktiker. Fairclough har 
som redan nämnts synen att det finns faktiskt maktförhållanden mellan olika grupper i 
samhället, exempelvis när det gäller ekonomi och politik, och att dessa maktförhållanden 
avspeglar sig och reproduceras i den diskursiva praktiken. 

Sedan analyseras texten i relation till andra element av praktiken (såsom ovan nämnda 
produktiv aktivitet, sociala relationer, sociala identiteter, kulturella värderingar samt 
medvetande). Här intresserar man sig för relationen mellan texten och olika aspekter av 
praktikerna psykiatrisk vård och läkemedelsmarknadsföring. 

I nästa del tittar man närmare på själva diskursen. Diskursordningen syftar här på ett 
större sammanhängande komplex av diskurser. Fairclough anser alltså att det är viktigt 
att förstå vilken diskursordning som analyseras. 

I ytterligare nästa del (interaktionell analys) tittar man på samverkan mellan olika 
diskurser. Det är normalt inte så enkelt att en viss text endast innehåller inslag från 
endast en viss diskurs, utan texter är oftast hybrider och innehåller språk, argumentation 
och andra inslag från flera olika diskurser. 

Interdiskursiv analys innebär att jämföra texter inom samma diskurs och se likheter och 
skillnader. 

Lingvistisk och semiotisk analys innebär själva närläsningen, att gå in i själva texten och 
titta på den språkligt, vilket sätts i samband med den tidigare gjorda analysen. 
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Under steg tre ställs frågan om den sociala ordningen ”behöver” problemet. Detta blir ett 
slags sammanfattning av den tidigare gjorda analysen. Det normala är att texter 
samspelar med den sociala ordningen. Ett exempel som tidigare nämnts är när den 
psykiatriska vetenskapen definierar vissa avvikande beteenden som psykiska sjukdomar 
vilka hanteras av psykiatrin. Hade inte denna kunskap funnits och sett ut som den gör, 
hade också den psykiatriska praktiken troligtvis sett annorlunda ut. Samtidigt är både 
den psykiatriska praktiken och dess kunskapsbildning del av ett större socialt system 
där psykiatrin passar in och ”behövs”. Denna del och följande ligger i denna uppsats 
under rubriken ”diskussion”. 

Steg fyra innebär att identifiera möjliga vägar förbi hindren. Här finns utrymme för att 
visa på motsättningar eller motsägelser inom en text, diskurs eller social praktik. 
Forskaren kan exempelvis kontrastera texten mot andra texter som ger en annan bild. 
Man kan exempelvis visa på texter som mer direkt visar på den konkreta situationen för 
diskursens objekt, såsom psykiatriska patienter. Självbiografiska texter är ett sådant 
alternativ. För att knyta an till resonemanget ovan om ideologi och motstånd, är det här 
som forskaren försöker söka efter eller skissera en mindre ideologiskt färgad kunskap. 

Slutligen föreslår Fairclough att man ska avsluta med att reflektera över analysen. Då 
socialkonstruktionism pekar på att kunskap är konstruerad vore det dumt att inte tro att 
även den kunskap som skapas här är socialt konstruerad. Här är det lämpligt att 
reflektera över det sammanhang som analysen är gjord inom, normalt inom ett 
akademiskt sammanhang. Detta sammanhang har också sina uteslutningsmekanismer, 
såsom ett krångligt och opersonligt språk. 

Medicinsk psykiatri 
I denna uppsats berör jag en diskurs som jag har valt att kalla medicinsk psykiatri. Det 
finns idag två förklaringsmodeller som helt dominerar psykiatrin. En som förklarar 
psykisk sjukdom med biologiska processer, och en som använder psykologiska 
förklaringar. När jag talar om medicinsk psykiatri menar jag den gren som huvudsakligen 
använder biologiska förklaringar. Ett behandlingsalternativ är här medicinering. Elchocker 
och kirurgi (ofta benämnt lobotomi) är andra alternativ. Ett exempel på företrädare för 
denna riktning är Dencker och Dencker (1999). Mitt intryck är att de flesta som är 
praktiskt verksamma inom fältet har en sammansatt syn, där olika förklaringsvariabler 
vävs samman, men eftersom det finns en sådan här medicinskt inriktad gren, både 
teoretiskt och i praktiken ser jag det som meningsfullt att i denna uppsats tala om 
medicinsk psykiatri som diskurs (Conrad & Schneider, 1992 samt Rogers & Pilgrim, 
2005b har utförligt beskrivit det psykiatriska fältet). 

Depression 
Depression beskrivs som ett tillstånd kännetecknat av nedstämdhet och minskad lust till 
aktivitet. Några av de viktigaste kriterierna är nedsatt stämningsläge, minskad aktivitet, 
rubbningar av sömn eller aptit och nedsatt självförtroende. Ofta anges att ca 16-17 % av 
befolkningen i västvärlden någon gång under sitt liv har egentlig depression (Healy, 
2004, Wasserman, 2003). Depression behandlas idag vanligen med antidepressiva 
läkemedel och/eller psykoterapi. 
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Hur ser då jag som uppsatsförfattare på depression? Jag har ju just refererat 
socialkonstruktionismens grundteser, som handlar om att alla kunskap är konstruerad, 
samtidigt som det finns en psykiatrisk vetenskap som verkar se depression som något 
som i någon mån existerar. Det hela blir inte enklare av att böcker i psykiatri innehåller 
ganska knapphändiga redogörelser för kunskapsfilosofiska frågor, vilket gör att det är 
svårt att veta riktigt hur psykiatrin ser på sin kunskap; det som brukar kallas 
epistemologi (Ottosson, 2004; American Psychiatric Association, 1994). 

Som jag ser det behöver jag inte egentligen komma med något fullständigt svar på vad 
"psykisk sjukdom" eventuellt är. Det är fullt tillräckligt att i den här uppsatsen syssla 
med frågor kring vad för förståelser som konstrueras i den valda texten. Ett synsätt som 
för mig verkar fruktbart är Eva Magnussons (2005), att depression existerar i någonstans 
mellan den sociala världen och människokroppen. Med detta synsätt finns det i någon 
mån något som kan kallas depression, men depressionen existerar i samspel med den 
sociala världen, och kan på intet sätt studeras särskilt, i sig. 

Psykiatrikritik 
Samtidigt som den psykiatriska disciplinen har vuxit fram har det också funnits kritiska 
röster mot dess teori och praktik. Några viktiga sådan är Ervin Goffman, Thomas Szasz, 
Ronald David Laing och Peter Breggin. 

Szasz, som är psykiater, har kritiserat både begreppet psykisk sjukdom och 
behandlingen av dem som stämplades som psykiskt sjuka. Han anser att endast fysiska, 
somatiska sjukdomar bör innefattas av sjukdomsbegreppet, bland annat då det endast är 
där det går att tydligt ange orsaken till problemen. Han jämför behandlingen av psykiskt 
sjuka med häxprocesserna (Szasz, 1970). Szasz argumenterar också för att skillnaden 
mellan psykiskt sjuka och andra i rättssystemet ger läkarprofessionen en otillbörlig makt 
över de psykiskt sjuka. Han anser att alla brott borde bestraffas på samma sätt oavsett 
brottslingens psykiatriska status. 

Laing var också psykiater. Han fick en viktig roll i sextio- och sjuttiotalets ”counter 
culture”. På denna tid var schizofreni den dominerande diagnosen inom mentalsjukhusen, 
och Laing erbjöd ett sätt att tala om schizofreni som kontrasterade mot det dominerande 
perspektivet och även fångade tidsandan (Crossley, 1998). Enligt Laing var schizofreni 
en frisk reaktion på sjuka omständigheter. Laing startade till skillnad mot Szasz och 
Goffman en alternativ psykiatrisk verksamhet; en klinik som blev mycket 
uppmärksammad, där mer experimentella metoder användes. 

Även Peter Breggin är psykiater, och han får räknas som USA:s mest uppmärksammade 
psykiatrikritiker idag. Han arbetar i Laings och Szasz efterföljd, och kritiserar i likhet 
med dem den psykiatriska praktiken. Då användandet av psykiatriska mediciner har 
ökat kraftigt under de senaste decennierna, har en stor del av Breggins kritik kommit att 
inrikta sig på bruket av sådana mediciner. I ett flertal uppmärksammade böcker har han 
uppmärksammat medicinering av barn med centralstimulerande preparat (Breggin, 
2000), förskrivningen av SSRI-preparat (Breggin och Breggin, 1993 och Breggin, 2001) 
samt användningen av lobotomi och elchocker (Breggin, 1991). Breggin hävdar att 
psykiatriska mediciners biverkningar är kraftigt underdrivna och att de ofta leder till 
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beroende. Han anser att de förhindrar att personer tar itu med de bakomliggande problem 
som i själva verket orsakat de nuvarande symtomen. I likhet med Szasz kritiserar han 
också rätten att hålla psykiskt sjuka inlåsta mot sin vilja. 

Goffman, som var sociolog, skrev 1961 boken ”Asylums” som är en fältstudie 
(Goffman, 1961). Denne vistades för denna studie ett år på ett mentalsjukhus som 
forskare. Han beskriver vad han anser vara utmärkande för totala institutioner. Detta är 
institutioner där personer vistas 100 % av sin tid och förutom mentalsjukhus är också 
fängelser och kloster exempel på sådana institutioner. Han pekar på den speciella 
dynamik som där uppstår mellan övervakade och övervakare. Övervakarna, personalen, 
utvecklar, enligt honom, en kultur som gör att skillnaden mellan dem och de övervakade 
framstår som tydlig och stor. Han tyckte sig också se att beteenden som utanför 
mentalsjukhuset anses som normala, innanför dess väggar kan ifrågasättas och ses som 
sjukliga. Det var också Goffman (1963) som införde begreppet stigma. Med detta 
åsyftas att den stämpel psykiatriska diagnoser innebär, påverkar samspelet mellan den 
stämplade och andra människor. I korthet innebär stigma, enligt Goffman, att den 
diagnostiserade tillskrivs vissa egenskaper och blir negativt bedömd av omgivningen. 

Det finns också forskare som tydligare har riktat sin kritik mot viktiga delar i den 
biologiska och psykodynamiska teoribildningen. Exempel på författare som pekat på 
brister i teorier om biologiskt upphov till psykisk sjukdom är Valenstein (2002) och Jay 
(2003). Ett exempel på en kritiker av den psykodynamiska teoribildningen är Jeffrey 
Masson (1984; 1988). 

Ovannämnda namn är några av de mest kända och citerade. Idag är detta ett fält där ett 
antal främst psykiater, psykologer och sociologer verkar. Olika vetenskapsteoretiska 
ansatser används. Man kan säga att de stora dominerande paradigmen inom sociologi har 
använts som utgångspunkt för att studera psykiatrin (Rogers och Pilgrim, 2005b). 

Trots att Foucault ägnade stor uppmärksamhet åt psykiatrin, är det relativt få senare 
forskare som har använt diskursanalys för att studera psykiatri och psykiatrisk teori. 
Några exempel på diskursanalytiska ansatser är Williams (2003) och Pilgrim och Rogers 
(2005a). Williams analyserar den internationella jämförande studien av schizofreni och 
hävdar att det går att spåra etnocentriska attityder i hanteringen av dessa 
forskningsresultat och i debatten som följde dem. Pilgrim och Rogers ”läser” en 
antistigma kampanj och kommer fram till att denna kampanj väljer en begränsad syn på 
stigma. När begreppet stigma från början av Goffman (1963) användes för en radikal 
kritik mot psykiatrins diagnosapparat, tar nutida antistigmakampanjer den psykiatriska 
definitionen på sjukhet och friskhet för givna, hävdar de. 
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Analys 
I detta kapitel kommer jag att utföra en sådan analys som föreslås av Fairclough (2001a 
och 2001b). Underrubrikerna är för enkelhetens skull de som han föreslår. Den språkliga 
analysen (del 2c,iii i Faircloughs, 2001, schema) är ytterligare indelad i underrubriker.6 

1. Fokusera på ett socialt problem som har en språklig (semiotisk) aspekt 
Schreiber och Hartrick (2002) och Karp (1996) kommer fram till att när en 
deprimerad/nedstämd person har tagit till sig den biomedicinska modellen för att förklara 
depressions uppkomst och behandling, konkurrerar denna förklaringsmodell ut alla andra 
alternativa förklaringar och han/hon börjar se sina problem som helt orsakade av en 
”kemisk obalans” i hjärnan. Schreiber och Hartrick (ibid.) tar som exempel en kvinna 
som varit utsatt för upprepade trauman i barndomen som spenderar större delen av sin 
vakna tid att söka efter nya SSRI-preparat på nätet. Hon ägnar alltså ingen 
uppmärksamhet alls åt sina barndomstrauman, och hur dessa kan ha spelat in i 
uppkomsten av de nuvarande problemen. 

Det har förts fram en rad olika förklaringar till uppkomsten av depression och 
nedstämdhet. Några viktiga exempel är: 

- Upplevelser i individens historia, särskilt trauman (Herman, 1997). 

- Sociala orsaker (Rogers och Pilgrims, 2003; 2005b). Feministiska författare och 
forskare har särskilt betonat hur kvinnors situation kan leda till depression (se vidare 
i analysdelen av denna uppsats). 

- Inom kognitiv beteendeterapi har exempelvis Martell, Addis och Jacobson (2003) 
pekat på vidmakthållande faktorer i personens nuvarande situation, s.k. 
inlärningskontingenser. 

Alla dessa förklaringar är i sin tur kopplade till olika möjligheter att agera. Exempelvis 
kan en feminist förespråka social protest och kamp för att bryta med en passiv, 
depressiv kvinnoroll. Inom kognitiv beteendeterapi är så kallad beteendeaktivering ett 
centralt begrepp. De flesta deprimerade upplever en lättnad om de ökar eller breddar sin 
aktivitetsnivå (Martell, Addis och Jacobson, 2003). 

Jag kommer i den här uppsatsen att titta närmare på problemet som detta resonemang 
leder till: att den biomedicinska modellen för att förklara och behandla depression hos 
en patient kan ta över och förpassa andra förklaringar till bakgrunden. Till detta är 
kopplat att andra handlingsalternativ än att ta SSRI också hamnar i bakgrunden. 

Att detta problem har en språklig aspekt, kanske inte kräver någon närmare förklaring, 
då ju den biomedicinska förklaringsmodellen just är uttryckt och förmedlad språkligt. 

                                                
6 Hela den analyserade texten finns i bilaga 1. Ett tips till läsaren kan vara att läsa texten innan 
nedanstående analys. 
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2. Hinder för att problemet ska lösas 

Det nätverk av praktiker problemet är situerat inom. 
Depressionslinjen kan beskrivas som patientinformation. En dimension som man kan 
använda för att analysera hur patientinformation är situerad är framtagningprocessen för 
läkemedel. Läkemedelsföretagen har en process från idé om att en viss substans X ska 
kunna bli ett läkemedel för sjukdomen Y, till genomförandet, att X är godkänd av 
myndigheterna och används på marknaden. Nedan har jag försökt ge exempel på vilka 
olika typer av språkliga representationer som förekommer i anknytning till de olika 
stegen i denna process. 

 

Aktivitet Exempel på texter 

Sökande efter ”medicinska 
problem” att ”lösa” med mediciner, 
letande efter substanser 

Medicinsk grundforskning, företagsstrategier, 
samtal mellan marknadsavdelning och 
forskningsavdelning 

Testfas Företagsintern dokumentation, vetenskaplig 
dokumentation. Forskningsetiska regler  

Ansökning till Läkemedelsverket 
etc. 

Ansökan, effektivitetsstudier, expertutlåtanden, 
beslut, lobbying 

Lansering av nytt läkemedel PR – pressreleaser, samtal med journalister, 
företagsproducerat bakgrundsmaterial till 
journalister, artiklar i fackpress, nyhetsmedia osv. 
Marknadsföring (luncher, säljmöten) till medicinsk 
personal. Stånd på medicinska mässor och 
konferenser 

Användningsfas Patientinformation, samtal i det offentliga rummet, 
läkarkonsultationer, debattprogram, kritiska 
böcker och nätsidor. 

 

Patientinformation befinner sig alltså relativt långt bak i en kedja av texter. Från 
forskning om substanser har läkemedlet gått igenom en byråkratisk kontrollprocess och 
lanserats till sjukvården och allmänheten. 

Ovanstående texter utgör dock bara en del av läkemedelsbolagens påverkan på 
medicinska praktiken. Genom ekonomiskt stöd och riktade insatser av olika slag 
påverkar de på en rad olika sätt utöver den hantering som är kopplad till specifika 
preparat. De ger stipendier och bidrag till forskare inom områden som är intressanta för 
företagen. De ger dessutom bidrag till publicering och akademiska tidskrifter. Större 
delen av läkarnas fortbildning inom psykiatrin idag bekostas också av 
läkemedelsbolagen. De organiserar även konferenser och liknande när det finns 
medicinska frågor som de vill ska belysas eller lyftas fram. De ger bidrag till 
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läkarorganisationer såsom American Psychiatric Association. Läkemedelsbranschen har 
också lobbyorganisationer som för deras talan på nationell och EU-nivå. 

I alla de nu uppräknade texterna har alltså enskilda eller flera läkemedelsbolag en 
avgörande inflytande över vad som sägs. Företagssponsrad forskning är en gråzon, å ena 
sidan finns starka normer om objektivitet och obundenhet inom den akademiska världen. 
Å andra sidan kan läkemedelsbolagen välja att stödja forskare och projekt som arbetar i 
linje med deras intressen. Det finns också ett implicit hot, som faktiskt har genomförts, 
om att stoppa forskning, eller åtminstone dra in framtida bidrag till forskning som inte 
visar de resultat som bolagen önskar (Breggin, 1992; Healy, 2004).  

Vidare är diskursen om depression situerad i förhållande till den medicinska praktiken. 
Det man kanske först tänker på i samband med denna praktik är läkarkonsultationer, 
operationer och tagande av medicin. Men praktiken är i sig en mångfacetterad företeelse 
som innefattar grund- och vidareutbildning, forskning, kontrollorgan såsom HSAN 
(Hälso- och Sjukvårdens ANsvarsnämnd) och Socialstyrelsen och de lagar som 
verksamheten lyder under. Den innefattar fysiska byggnader och organisatoriska 
hierarkier, med klinik- och sjukhuschefer. Den inbegriper klädkoder, såsom vita rockar 
eller sjuksköterskenålar. 

Att säga att en text är situerad inom dessa sociala praktiker innebär att texten är en del 
av praktikerna, och förhåller sig till dem på ett visst sätt. Kommersiell 
läkemedelsinformation som genre hade inte funnits om det inte hade funnits 
läkemedelsföretag och en sjukvårdsapparat som skrev ut läkemedel. 

Det må låta trivialt, men läkarens intresse är att hans/hennes patient känner till 
någorlunda vad för medicin han/hon tar, och också något om dess biverkningar. 
Läkemedelsföretagets intresse är (något förenklat) att sälja så mycket medicin som 
möjligt. Läkaren och läkemedelsföretaget har det gemensamma intresset av patienten ska 
tro på medicinen. Denna tilltro har en rad funktioner. Den gör att patienten tar 
medicinen, och förhoppningsvis blir frisk. Tron medverkar också till placeboeffekten. På 
ett mer grundläggande plan har de båda intresset att patienten ska känna förtroende för 
det medicinska systemet i största allmänhet, och inte vända sig till okonventionella 
vårdgivare, såsom homeopater eller healers. 

Läkemedelsföretagen kan nå ut till patienterna genom en rad kanaler. EU-rätten har ett 
förbud mot att marknadsföra receptbelagda läkemedel till patienter och de svenska 
läkemedelsbolagen anser att de uppfyller dessa regler, även om förbudet inte är 
implementerat ännu i svensk rätt (Näringslivets delegation för marknadsrätt, 2004). Att 
få in artiklar i pressen via PR är en viktig kanal. Vidare pratar ju läkarna med sina 
patienter om medicinerna. Läkarna har som en viktig informationskälla texter från 
läkemedelsbolagen, men tiden under konsultationerna är ofta mycket begränsad. 
Patientinformation på papper eller via nätet verkar alltså vara den genre där 
läkemedelsbolagen har störst utrymme att själva i detalj påverka innehållet och har i 
detta avseende en särskild roll. Vilket som sagt är en av anledningarna till att det är sådan 
information som är fokus för denna uppsats (Detta innebär inte att det inte skulle vara 
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intressant att ”läsa” exempelvis själva pillren i sig. Man skulle kunna peka på 
exempelvis färgens och formens utstrålning av renhet, exakthet och oskuldsfullhet). 

Patientinformation är alltså en genre där läkemedelsbolagens kommersiella intresse av att 
sälja mediciner kommer till uttryck. Samtidigt får de inte göra reklam, och följaktligen 
måste informationen uppfylla krav på medicinsk korrekthet, eller åtminstone ge 
intrycket av att göra det. 

Läkemedelsbolagen har tillgång till ekonomiska resurser och kompetens för att producera 
läkemedelsinformation som verkar trovärdig genom attraktiv grafisk design, bra och 
målgruppsanpassad ”copy” (text skriven av reklambyrå eller liknande), och nå ut med 
texten genom reklam (de senaste åren har en rad kommersiella nätsidor om medicinska 
problem marknadsförts genom reklam på stan). Läkemedelsbolagen kan också köpa in 
medicinsk expertis som genom sin medverkan ger texterna trovärdighet. Exempelvis kan 
det ge trovärdighet att det står i en text att den är faktagranskad av erkända professorer 
inom ämnet. 

Sammanfattningsvis kan sägas att kommersiell läkemedelsinformation är inskriven i 
medicinsk praktik samt i läkemedelsbolagens kommersiella praktik. I båda fallen är de 
del av en kedja av texter där allmänheten och patienterna har en begränsad tillgång till 
diskursen. Den medicinska diskursen är i princip endast öppen för medicinskt utbildade, 
och den diskurs där läkemedelsbolagen är inblandade har de på olika sätt en hög grad av 
makt över. Det är genom att dessa omfattande diskurser i hög grad är stängda för båda 
allmänheten och patienterna som de kan utgöra hinder för att lösa ovannämnda sociala 
problem. 

Relationen mellan det språkliga och andra element inom den aktuella praktiken. 
Dencker och Dencker (1999) säger att ”[f]örstämningssyndromen uppfattas idag som 
biologiska tillstånd, som företrädesvis ska behandlas med biologiska tekniker”. Detta kan 
ses som en sammanfattning av vad man skulle kunna kalla det biologiska synsättet på 
depression. 

När läkare rekommenderar sina patienter SSRI använder de ofta analogier såsom att SSRI 
är som insulin för en diabetiker; man ersätter en biologiskt betingad brist i hjärnan genom 
att se till att det finns tillräckligt med serotonin. Oavsett om det är denna metafor som 
används eller någon annan, är det biologiska tankar och teorier om upphovet till 
depression, som legitimerar och förklarar varför en patient ska börja ta SSRI. Eftersom 
vi människor gärna vill se en konsekvens mellan tanke och handling kan också själva 
accepterandet av att ta SSRI, leda till att en patient tror mer än innan på de biologiska 
teorier som presenteras som stöd för förskrivningen (vår vilja att se konsekvens mellan 
handling och tanke är bland annat utforskad inom socialpsykologin, se Aronson, Wilson 
& Akert, 2005,). För de ca 60-70 % som blir bättre (Valenstein, 2002) efter att ha börjat 
med SSRI, styrker denna förbättring ytterligare de bakomliggande teorierna7. 

Som antyddes i föregående avsnitt finns många olika förgreningar av den biologiska 
diskursen om depression. En viktig aktör är SBU, statens beredning för medicinsk 
                                                
7 Andelen förbättrade är mycket omdiskuterad, jag har sett både högre och lägre siffror. 
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utvärdering. 2004 presenterade de en utredning om behandling av depression som skulle 
sammanfatta forskningsläget inom området (SBU, 2004). Både organisationen och 
depressionsprojektet dominerades av läkare och det är föga förvånande att även denna 
skrift har en tydlig bias för läkemedelsbehandling. Bland annat skriver de om terapi att 
denna behandling saknar vetenskapligt validerade förklaringsmodeller, vilket många 
terapiforskare i någon mån skulle kunna instämma i. Men SBU nämner inte att även 
serotoninteorin8, som normalt sett anges som argumentet till SSRI-behandling av 
depression, även den kan ifrågasättas på samma sätt. 

Med detta vill jag peka på att medicinsk/psykiatrisk9
 praktik och läkemedelstillverkning 

är ihopkopplade med en mångfacetterad diskurs, som förklarar, stödjer och legitimerar 
praktiken. Denna diskurs är ett hinder för att lösa det sociala problem som ovan 
definierades (under rubriken 1. fokusera på ett socialt problem som har en språklig 
aspekt). 

Diskursen: strukturell analys, diskursordningen. 

Fairclough (2001a; 2001b; 2002) uppmanar till att studera kedjor av texter. En sådan 
kedja är att forskningsresultat i olika steg förmedlas till allmänheten. Kanske kan detta 
förmedlas genom en hierarkisk uppdelning av mer tydligt akademiska texter överst, och 
mer populära texter underst: 

- Vetenskapliga studier 

- Reviews, metastudier och forskningssammanfattningar 

- Läkemedelstester 

- Informationsmaterial till läkare, artiklar i FASS och liknande skrifter 

- Information till andra vårdgivare 

- PR-material till journalister etc. 

- ”Populärt” skrivna böcker 

- Patientinformation, muntlig och skriftlig 

Detta är en mycket ungefärlig hierarki som inte nödvändigtvis är så här tydlig. Men man 
kan tänka sig att längre upp i hierarkin är språket och stilen mer tydligt vetenskaplig 
enligt de explicita och implicita regler som finns för vetenskaplig text. Längre ner i 
hierarkin närmar sig språket mer ett vardagligt språk. Antalet facktermer minskar. Längre 
upp i hierarkin görs mer fullständiga vetenskapliga resonemang där hypoteser ställs upp 
och studier redovisas som kan stöda eller förkasta hypoteserna. Medan längre ner i 
hierarkin blir redovisningen av den vetenskapliga processen mer förenklad. 
Vetenskapliga slutsatser framställs som fakta, eller med formuleringar såsom ”forskarna 

                                                
8 Serotoninteorin säger i korthet att orsaken till att personer får depression är att de har för låga nivåer av 
serotonin i vissa synapser (nervförbindelser) i hjärnan. 
9

 SSRI ordineras huvudsakligen för psykiatriska diagnoser, men skrivs ofta ut av allmänläkare, och därför 
hänvisar jag här till medicinsk/psykiatrisk praktik. Jag hoppas att det även i övrigt är tydligt att jag först 
och främst syftar på den (medicinska och psykiatriska) praktik som är kopplad till depression och SSRI. 
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har kommit fram till att...” Det kan tilläggas att en trend idag är att patienter ofta söker 
information på Internet, vilket eventuellt skulle kunna ge dem tillgång till mer 
”avancerad” vetenskaplig litteratur än tidigare. Samtidigt finns det på nätet ett stort 
utbud av sidor där det är svårt att veta varifrån informationen kommer; källgranskning 
har blivit svårare. (Cohen, McCubbin, Collin & Perodeau, 2001). 

I många fall sprids forskningsresultat uppifrån och ner i denna hierarki. Dock är det mer 
komplicerat än så, enskilda aktörer såsom forskare, institutioner, media och (läkemedels-
) företag kan ta initiativ och se till så att vissa typer påståenden och resultat kommer 
snabbare till allmänhetens kännedom. 

Fairclough (2002) och andra språkforskare använder bland annat begreppet genre för att 
beteckna en viss typ av texter. Jag har tidigare beskrivit Depressionslinjen som 
patientinformation. Namnet har en viss likhet med Nationella hjälplinjen, som är en 
jourtelefon för personer i akut psykisk kris och deras anhöriga (Nationella hjälplinjen, 
i.d.). 

De flesta sidor på nätet med kommersiellt innehåll är upplagda som undersidor till ett 
företags hemsida. Till exempel www.apple.com/iPod. Där företagsnamnet anger det 
domän på Internet där sidan finns, och den sista delen anger namnet på en del- eller 
undersida. På detta sätt är det tydligt för läsaren (surfaren) att han befinner sig på en 
sida som är skapad av ett visst företag. De flesta torde ha sin webbläsare inställd så att 
namnet på sidan syns tydligt på skärmen. Depressionslinjen avviker från denna norm, 
genom att webbaddressen inte ger någon som helst antydan om att det är Pfizer som står 
bakom. När man kommer till sidan finns Pfizers logga i en hörnet. Men texten på 
förstasidan är inte tydlig med att det finns ett kommersiellt syfte, utan säger bara att det 
här är en sida som finns till för dig som är eller misstänker att du är deprimerad. På varje 
delsida finns samma överskrift i det översta fältet: ”Depression och ångest”. Pfizers 
viktigaste produkt inom området, Zoloft, nämns inte alls. Det framstår som oklart och 
luddigt om texten är en form av reklam eller något annat. Min slutsats är att det 
rimligaste är att betrakta texten som en form av patientinformation. Dock med tillägget 
att den är kommersiell, vilket läsaren bland annat kan förstå genom Pfizer-loggan i hörnet 
av sidan. 

Fotona är kanske mer mångtydiga. Endast på ett foto av åtta kan man se en antydan till 
depression, nämligen på delsidan söka hjälp, kvinnan där ser något bekymrad eller ledsen 
ut. På de andra fotona ser man personer i olika familje- och fritidssammanhang. Det 
ligger nära till hands att tolka detta enligt ett reklamskript. I reklam visas ju ofta 
personer i olika önskvärda situationer såsom fritidsaktiviteter, i sociala relationer eller på 
resa. Det genomgående temat i bilderna på Depressionslinjen är också sociala relationer 
och fysiska aktiviteter, och båda är saker som de flesta deprimerade upplever någon 
slags brist på. 

Fairclough (2001) använder beteckningen hybriditet för fenomenet att de flesta texter 
innehåller inslag från flera genrer och/eller diskurser. Depressionslinjen ger alltså 
intrycket av att till större delen stå för någon slags neutral lättillgänglig 
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patientinformation som först och främst lutar sig mot den vetenskapliga diskursen, 
samtidigt som det finns inslag av kommersiell text. 

Lingvistisk och semiotisk analys. 
Jag kommer här att analysera texten mer i detalj10. Jag ser det som att texten konstituerar 
ett antal viktiga begrepp och relationer. Jag har strukturerat denna detaljanalys utifrån 
dessa begrepp och relationer: Vetenskaplighet, depression, läsaren och texten, orsaker, 
behandling och handling Efter detta kommer jag att gå in mer på övergripande aspekter 
av texten, till stor del det som Fairclough benämner interdiskursivitet, att se hur texten 
tar in andra texter. 

Vetenskaplighet. 
Depressionslinjen följer till stor del formatet för vetenskapligt grundad information till 
patienter. Texten är strukturerad i delarna depression (allmänt), symtom, orsaker och 
behandling. Så är Wassermans (2003) bok också strukturerad och detta är en normal 
uppdelning inom detta område. De flesta meningarna är påståenden. Ett exempel är 
meningen ”Det finns både biologiska och psykologiska faktorer som påverkar 
uppkomsten av en depression”11

 (under rubriken ”Orsaker”). Man förstår här att texten 
pekar ut faktorer ur två grupper och att dessa faktorer gör att en person får en 
depression. Denna typ av orsakslänkar är typisk för vetenskaplig text. Ett annat typiskt 
drag för vetenskaplig text är att det är ett påstående som inte har någon avsändare. Det 
framgår inte vem som tycker, eller kommit fram till att det är faktorer av dessa båda 
typer som leder till depression. Detta gör att läsaren får svårare att ta ställning till 
påståendet. Han/hon kan inte utvärdera källan och än mindre gå tillbaks och kolla 
varifrån uppgiften kommer. 

Denna mening är också typisk för Depressionslinjen på så sätt att det kommer in ett 
moment av osäkerhet i formuleringen. Det står inte att det är dessa faktorer som leder till 
depression. De ”påverkar uppkomsten”, samtidigt som detta står precis under rubriken 
”orsaker”, vilket gör att åtminstone jag undrar vad de egentligen menar; är påverka 
uppkomsten något annat än orsaken? En tolkning skulle kunna vara att texten är tänkt 
att vara kort och effektiv och att det därför inte finns utrymme för mer nyanserade 
beskrivningar. Exakt hur depression uppkommer finns ju en rad olika uppfattningar om 
bland forskare. 

En stor del av meningarna i texten har olika ord som på detta sätt förmedlar något slags 
osäkerhet. Fairclough (2002) talar om epistemisk modalitet, med vilket han avser i vilken 
grad författaren går i god för att det skrivna är sant. Att uttrycka en osäkerhet om 
sanningsvärdet kallas att satsen är modaliserad. Detta sker normalt genom användandet 
av ord som kan eller kanske. Ett exempel från texten är ”Kanske har du gått ner i vikt 
och haft dålig aptit.” (från delsidan ”Symtom”). 

                                                
10 Texten finns i bilaga 1. Sidans struktur återfinns i bilaga 2 
11 I detta avsnitt, lingvistisk och språklig analys, är citaten inom citattecken normalt hämtade direkt ur 
texten. 
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Första gångerna jag läser texten inger blandningen av modaliserade påståenden och 
vanliga raka påståenden, en känsla av flyt och ödmjukhet. 

En särskild form av osäkerhet kommer in när texten tre gånger hänvisar till hur man talar 
om depression. Till exempel: ”Under senare år har man talat mycket om 
signalsubstansernas viktiga roll för vårt psykiska välbefinnande". Jag tolkar in ett 
moment av osäkerhet i detta då det är skillnad på att säga att det är på ett visst sätt och 
att säga att ”man talar om" att något är så. Att man talar om något på ett visst sätt 
behöver inte betyda att det är sant. 

Texten använder också facktermer såsom ”kronisk stress”, ”hormonell obalans” och 
”serotonin, dopamin och noradrenalin”. Förekomsten av dessa facktermer bidrar också 
till att definiera texten som innehavare av vetenskaplig kunskap. 

Samtidigt kan man här se en glidning. Det är inte vem som helst som talar mycket om 
signalsubstansernas roll för välbefinnandet. Det är forskare, läkare, medicinjournalister 
och liknande. Texten tar sig här rollen att berätta för läsaren vad dessa experter talar om. 
Texten visar på så sätt att den är bekant med dem och vad de pratar om. 

Depression. 
Ordet depression är centralt i texten. Den första gången det förekommer är i satsen: 
”Depression har blivit en av våra stora folksjukdomar”. Detta är i tredje meningen av 
texten. Redan här är det alltså underförstått att depression är en sjukdom12. Detta 
synsätt har texten sedan genomgående. Depression benämns endast tre gånger som ett 
”tillstånd” (under rubriken behandling) mot fjorton gånger för benämningen ”sjukdom13”. 
Här kan tilläggas att det finns en debatt om vilket ord som är lämpligast och att debatten 
de senaste åren har lutat åt ”tillstånd” då detta anses mindre stigmatiserande och då det 
finns tveksamhet om det lämpliga att beskriva psykiska problem som sjukdomar. 

I nästa stycke påstår texten att sorg och nedstämdhet kan vara normala reaktioner på 
påfrestningar av olika slag. Efter detta kommer: ”När man talar om sjukdomen 
depression menar man något som inte är en naturlig reaktion på livets skeenden utan att 
stämningsläget är sänkt på ett onaturligt sätt”. Ordet ”utan” markerar att det som följer 
står i motsats till det föregående. Texten definierar depression som ”något” som står i 
motsats till en naturlig reaktion. I stort sett alla människor har varit nedstämda någon 
gång. Det är därför inte helt självklart för alla att se depression som något annat än en 
allvarligare form av vanlig nedstämdhet. Att på det här sättet slå fast att det finns en 
tydlig gräns när stämningsläget är onaturligt sänkt är en avgörande del i att definiera 
depression som ett medicinskt problem som ska behandlas med medicinska medel. 

Observera också ordet ”något”. Depression får här kropp. Användandet av ordet 
”något” här förstärker bilden av att det finns ”något” som heter depression. Ett fenomen, 

                                                
12 Att säga att det är underförstått innebär att texten inte säger ”vi anser att depression är en sjukdom”. 
När den påstår att depression har blivit en folksjukdom, är det underförstått att författarna tycker att innan 
den blev så vanlig, var den redan en sjukdom. 
13 Antalet gånger beror på hur man räknar. Jag har räknat med meningar såsom ”Ofta vill man också 
utesluta att besvären beror på någon annan sjukdom.” 
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en företeelse eller en sak. Även om texten aldrig förklarar exakt vad detta något är. 
Depression reifieras. 

Längre ner i texten talas också flera gånger om ”en depression”, exempelvis under 
behandling: ”Om du tror att du lider av en depression kan du...”. Normal 
språkanvändning vore här att säga ”lida av depression”. Att texten flera gånger på det här 
viset väljer att göra depression till ett substantiv som kan ha antal, gör depression mer 
till ett ting och mer likt en förkylning, något man kan ha och något en läkare kan bota 
med medicin. 

 

 

 

Bild 1. Titelsidan 

Läsaren och texten . 
Det första läsaren möter på sidan Depressionslinjen är titelsidan, som har ett foto av en 
familj följt av nedanstående text: 

Du är inte ensam [rubrik]. Att vara deprimerad är inget unikt. Depression 
har blivit en av våra stora folksjukdomar och chansen att du känner någon 
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som är drabbad eller kommer drabbas är väldigt stor. Ändå känns det ofta 
väldigt ensamt att vara deprimerad. Det är svårt att prata om en sjukdom 
som många skäms över eller känner sig besvärade inför. Därför finns vi. 
Här hittar du information om sjukdomar och behandling, svar på några av 
de vanligaste frågorna och mycket mer. Här har du också möjlighet att hitta 
andra att prata med – för du är ju inte ensam. Välkommen! 

Den första meningen skulle i termer av epistemisk modalitet (Fairclough, 2001a; 2001b; 
2002) definieras som ett förnekande. Texten påstår att det inte är på ett visst sätt. 
Senare påstås att det ofta känns ensamt att var deprimerad, och jag antar att det är detta 
som den första meningen syftar på; att du inte är ensam även om det känns så. Det här 
stycket har en speciell roll för att det är förstasidan, och alltså den delsida som är mest 
trolig att alla läsare ser. Senare kan läsaren välja att klicka sig vidare till just de sidor som 
verkar intressanta för just honom/henne. Titelsidan sätter en slags ram för resten av 
sidan14. 

Att texten på det här viset inleder med att påstå att du inte är ensam, och sedan antyder 
att du känner dig så, innebär att det etableras att texten vet något om läsaren, något som 
dessutom läsaren hemlighåller och inte pratar om (vilket framgår i nästa stycke). 
Textjaget konstitueras på detta sätt som en auktoritet vilken läsaren befinner sig i 
underläge till. Texten börjar också med att påstå att läsaren har fel när han/hon tror att 
han/hon är ensam. Om det stämmer som antyds, att läsaren känner sig ensam, kommer 
detta avsnitt att ge texten en viss auktoritet och trovärdighet. Vilket ökar sannolikheten 
att läsaren ska tro på de påståenden om orsaker, behandling m.m. som kommer senare. 

Det här är också det enda stället där pronomenet ”vi” finns med. Detta gör det ännu 
tydligare att detta avsnitt etablerar en relation mellan sidan och läsaren. ”Vi” finns här 
för dig, när du känner dig så ensam. Formuleringen att vi ”finns här” för dig torde vara 
avsedd att ge läsaren en känsla av att författaren/sidan är generös, vilket också kan öka 
läsarens benägenhet att lita på texten. 

Läsaren å andra sidan konstrueras som en relativt passiv person. I meningen ”Därför 
finns vi!” är det underförstått att han/hon behöver sidan. I nästa avsnitt påstås att 
”många” inte talar om sin sjukdom och inte söker hjälp. Observera att här pekar texten 
ut vad många läsare inte gör – talar inte om sin sjukdom, söker inte hjälp, känner inte till 
att det finns hjälp att få. Redan här har texten negerat fler handlingsverb för läsaren än 
vad som senare i behandlingsavsnittet framkommer positivt, som möjliga handlingar för 
läsaren. 

I ovan citerade sats om depression som onaturligt sänkt stämningsläge är verbet i 
participform, vilket gör att verbets subjekt i praktiken är ett objekt för något (meningen 
lyder ”När man talar om sjukdomen depression menar man något som inte är en naturlig 
reaktion på livets skeenden utan att stämningsläget är sänkt på ett onaturligt sätt” - 
någon/något har sänkt stämningsläget). Ett alternativt sätt hade varit att skriva att den 

                                                
14 Jag har valt att för enkelhetens skull presentera texten som att den är linjär och läses i en viss ordning, 
trots att den troligtvis inte läses så i verkligheten. Detta problem finns inte bara med nätsidor, utan med de 
flesta texter; att de inte konsumeras i den ordning som är implicerad av texten. 
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deprimerade känner sig låg, och det på ett onaturligt sätt. Det valda sättet att skriva 
avpersonifierar den deprimerade, han/hon fråntas subjektskapet i sitt liv. Fokuset på 
stämningsläget bidrar också till att skapa en distans mellan läsaren och depressionen; det 
är inte jag som känner mig låg, utan mitt stämningsläge är sänkt. 

Sammantaget kallar dessa språkliga grepp in läsaren i en passiv subjektsposition. 

Rubriken för sidan är ”Depression och ångest”, detta står överst på varje delsida. 
Ungefär hälften av sidorna har centralt placerat en avlång färgbild på människor i olika 
situationer. Det finns ingen alls referens i texten till dessa bilder, utan det överlåts på 
läsaren att tolka innebörden. Vad jag kan se är det endast en av de sex bilderna som finns 
på depressionsdelen av sidan, som kan tolkas som att den skildrar något element i 
depression. Det är på delsidan ”Att söka hjälp” som man ser en kvinna med en antydan 
till bekymran i ansiktet som talar med en person i vit rock, antagligen en läkare. Det är 
hennes ansiktsuttryck som får mig att tänka att hon kanske är deprimerad. 

Fem av bilderna har alltså inte någon uppenbar koppling till depression eller 
nedstämdhet. Personerna på bilderna är alla inbegripna i fysisk eller social aktivitet. Ett 
utmärkande drag i depression är just minskad aktivitet, vilket bland annat uttrycks i att 
diagnosmanualen DSM-IV (American Psychiatric Association, 1994) har ”minskat 
intresse” som ett av två kardinalsymtom som måste finnas för att en person ska 
diagnostiseras som deprimerad. En trolig tolkning att bilderna skildrar aktiviteter och 
situationer som den deprimerade läsaren förmodas sakna eller uppleva brist på. 

Orsaker. 
Ovan citerade mening som delar in orsaker i biologiska och psykologiska, följer det 
normala inom medicinsk psykiatri (”Det finns både biologiska och psykologiska faktorer 
som påverkar uppkomsten av en depression”). Horton-Salway (2001) studerade talad 
diskurs om kronisk trötthet. Hon fann att alla exempel hon funnit såg en strikt 
uppdelning mellan kropp och själ som det naturliga. De som ville avvika från denna 
uppdelning var tvungna att omsorgsfullt argumentera för sin sak, medan de som anslöt 
sig till uppdelningen kunde ta den för given. Vi ser alltså även i denna text exempel på att 
en uppdelning mellan biologi och psykologi, det vill säga kropp och själ, dominerar. 
Direkt efter ovannämnda citat kommer tre meningar om signalsubstanser. Sedan säger 
texten: “Men även psykologiska faktorer påverkar.” Användningen av “[m]en” visar att 
denna mening står i motsats till det som står före, det vill säga att psykologiska faktorer 
står i motsats till att obalans mellan signalsubstanserna kan orsaka depression. Ordet 
“även” ger intrycket att kemiska obalanser har större vikt och är huvudorsak, medan 
psykologiska faktorer kommer i andra hand. 

De psykologiska faktorer som nämns är akut och kronisk stress samt för lite sömn. 
Wasserman (2003) nämner även trauma och försummande och andra problem under 
uppväxten. Trauma och missförhållanden under barndomen kan eventuellt räknas in som 
en form av stress, men huvudinnebörden av stress torde vara att ha mycket att göra och 
vara utsatt för påfrestningar. Att Depressionslinjen här väljer att inte nämna trauma och 
missförhållanden i barndomen, utan endast nämner stress och för lite sömn, gör att 
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psykologiska faktorer associeras med ett mindre område än vad som är brukligt i annan 
litteratur såsom Wasserman (2003). 

Precis innan dessa två meningar om psykologiska faktorer är det alltså tre meningar om 
signalsubstanser. De två första säger att man de senaste åren “talat mycket om” vissa 
signalsubstansers roll “för vår psykiska hälsa”. Som redan nämnts, finns ett tydligt 
moment av osäkerhet i formuleringen att “man talar” om något. Att man talar om något 
behöver inte innebära att detta faktum är sant. Efter detta kommer emellertid ett rakt 
påstående: texten påstår att obalans mellan signalsubstanserna "kan" leda till depression. 
Detta innebär inte med säkerhet den modalisering som tidigare nämndes. De är inte 
uppenbart att ordet “kan” här har rollen av att markera osäkerhet om ett förhållande, 
utan "kan" har snarare betydelsen att obalans har förmågan att orsaka depression. Den 
här blandningen av epistemisk modalitet som både uttrycker säkerhet och osäkerhet kan 
ses som ett retoriskt grepp. Frågan om något onormalt med signalsubstanserna verkligen 
orsakar depression är en av de stora debattfrågorna gällande SSRI (se särskilt Valenstein, 
2002 och Healy, 2004). Det här sättet att uttrycka det gör att författarna kan peka på en 
viss ödmjukhet i frågan, samtidigt som det raka påståendet kommer sist, vilket gör att 
läsaren lämnas med ett intryck att det finns något i detta som är säkert och vetenskapligt 
klarlagt. Här kan man också se en kontrast med hur psykologiska orsaker beskrivs: de 
“kan vara bidragande faktorer” (min kurs.). Vilket både uttrycker osäkerhet och att de 
psykologiska orsakerna bidrar till effekten av obalanser mellan signalsubstanserna, och 
alltså inte själva kan orsaka depression. 

Förutom signalsubstanserna tar texten upp hormoner och ärftlighet under rubriken 
orsaker. Dessa två ser jag som biologiska och texten gör inga försök att definiera dem 
som något annat. Detta gör att psykologiska orsaker till depression beskrivs med 
sammanlagt ord och biologiska orsaker med 110 ord. Ett förhållande på ett till fyra. 
Detta mängdförhållande torde ytterligare bidra till att ge läsaren intrycket att biologiska 
orsaker är viktigast. 

Behandling.  
Den första gången behandling nämns är i meningen ”Men de allra flesta reagerar positivt 
på behandling och det finns många olika behandlingsmetoder att ta till.” I den första 
satsen är det de allra flesta (deprimerade) som är subjektet, men eftersom reagera är ett 
verb som är passivt till sin betydelse, framstår behandlingen som den aktiva parten och 
den deprimerade är ett passivt objekt för denna. I den andra satsen blir den som ”tar till” 
behandlingsmetoder osynlig, det vill säga behandlaren eller läkaren. Huvudbudskapet i 
denna sats är att sätten att behandla är många och olika. Båda satserna lyfter alltså fram 
själva behandlingen och placerar både patienten och behandlaren i bakgrunden. 

Sedan på den undersida (delsida) som kallas behandling fortsätter denna tendens att 
konstruera behandlingen som aktiv. Där finns nästan en identisk mening, men då 
försiggås den av frågan ”Kan dessa tillstånd behandlas?” vilket gör att ”de flesta” verkar 
syfta på tillstånden. Behandlingen har ett tillstånd som objekt och den deprimerade 
berörs inte av detta förhållande mellan behandlingen och tillståndet. Det här stället visar 
även det hur depressionen blir mer och mer som ett ting genom texten 27 (reifiering). 
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SSRI-preparaten får också figurera som subjekt med ett antal aktiva verb. De har, enligt 
texten ”revolutionerat framför allt behandlingen av depression...”. De ”kan ge 
biverkningar”. De ”verkar genom att selektivt hämma återupptaget av bl.a. 
signalsubstansen serotonin”. Det heter också att ”genom återupptagshämningen 
balanseras serotoninnivåerna...”. Detta är en passiv sats utan något direkt subjekt, men 
det är underförstått att det är SSRI-preparaten som balanserar nivåerna. Att preparaten 
associeras med så många aktiva verb konstruerar dem som aktiva agenter som kan göra 
och åstadkomma saker. 

Två typer av behandling nämns i första stycket, läkemedelsbehandling och psykoterapi. 
Psykoterapi introduceras i en mening med osäkerhet, en modaliserad konstruktion: ”Om 
dina depressiva besvär är lindriga kan psykoterapi vara lika verksamt som 
läkemedelsbehandling” (min kursivering). Det verb som psykoterapi har här; ”kan vara 
[verksamt]”, framstår för mig som mindre aktivt och ger mindre associationer till potens 
och rörelse, än de ovan uppräknade som hör till SSRI-preparaten. Dessutom är det bara 
om besvären är "lindriga” som terapi kan vara effektivt. 

Psykoterapi figurerar i två meningar där en är modaliserad och den andra är ett rakt, 
säkert påstående. Att det i övrigt finns en blandning i texten mellan säkra och osäkra 
påståenden har jag redan nämnt. I detta perspektiv står avsnittet under rubriken 
läkemedelsbehandling ut, här innehåller texten elva raka påståenden på rad och inga 
modaliserade. En sådan sekvens finns inte någon annan stans i texten. Avsnittet som 
berättar om hur SSRI-preparaten fungerar innehåller tre raka påståenden på rad. 

Detta innebär att texten konstruerar SSRI-behandling som någonting entydigt och säkert 
effektivt. Texten ger inte utrymme för några som helst tvivel här. 

Psykoterapi nämns med 30 ord på delsidan om behandling. Läkemedelsbehandling 
inklusive SSRI-behandling nämns med 357 ord, varav stycket om biverkningar innehåller 
126 ord. Kombinationsbehandling med båda dessa metoder nämns med åtta ord. I sista 
stycket nämns också elektrokonvulsiv behandling med 45 ord och ljusbehandling med 46 
ord. En konsekvens av att läkemedelsbehandling ges större utrymme är att läsaren får 
veta mer om denna, och det är troligt att läsaren får en mer tydlig mental bild av denna 
typ av behandling än av psykoterapi. Hur psykoterapi verkar nämns inte här. (Det finns 
en särskild delsida längre ner som berättar om olika typer om psykoterapi, tar man med 
denna i beräkningen blir sifferjämförelserna något annorlunda). 

Ordet ”balansera”, som redan har nämnts, är intressant ur en annan synvinkel. Det är i 
denna mening som det sker en koppling mellan stycket om orsaker och det här avsnittet 
om behandling. Obalans mellan signalsubstanserna nämns som en orsak till depression 
och i behandlingen balanserar SSRI-preparatet serotoninnivåerna. Behandlingen passar 
orsaken som hand i handske. Vad gäller psykologiska orsaker och psykoterapi finns 
ingen sådan här matchning. De psykologiska orsakerna är som redan nämnts enligt texten 
sömnproblem och stress men sambandet mellan detta och psykoterapi framgår inte. 

I stycket om orsaker delade texten som sagt in dessa i biologiska och psykologiska. Om 
man väljer att se det som att det finns en koppling som just antyddes av 
”balanserandet”, skulle jag vilja se det som att elektrokonvulsiv behandling (ECT) och 
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ljusbehandling båda framstår som inriktade på biologiska orsaker till depression. De 
inriktar sig på människans fysiska kropp, precis som läkemedelsbehandling. Tittar man 
på fördelning av ord mellan biologisk och psykologisk behandling blir skillnaden än 
större – 448 ord för biologisk och 30 ord för psykologisk. Totaleffekten av att biologi 
dominerar starkt över psykologi både som orsak och inom behandling, torde bli att 
psykologi framstår som mindre viktigt och hamnar i bakgrunden. 

Att motion kan ha en positiv effekt vid nedstämdhet nämns också i texten, men inte 
under behandling utan under ”vanliga frågor”. Motion definieras alltså inte som en 
behandling. Texten uttrycker det så att ”Vid oro och nedstämdhet upplever många att 
motion hjälper. Det finns också studier som bekräftar att vid lindrig ångest och 
depression ger motion effekt.” Formuleringen att ”många upplever att motion hjälper”, 
innebär att motion och dess effekt först associeras med en subjektiv upplevelse. Även 
här finns en tydlig skillnad mot hur SSRI beskrivs med påståenden som ger intrycket av 
att stå för en objektiv sanning. I nästa mening framstår effekterna av motion som mer 
vetenskapligt säkerställda. Men texten hänvisar här till en tredje part, att det finns 
”studier som bekräftar...” Om vi tänker oss en läsare som verkligen köpt påståendet i 
inledningen om att Depressionslinjen finns till för dig, så framstår motion svagare eller 
mindre seriöst än läkemedelsbehandling, när texten själv inte uttrycker någon åsikt, utan 
bara refererar att ”det finns studier” som talar för detta. 

Senare säger texten att motion med mera kan vara ”ett sätt att motarbeta den 
inaktiverande effekt som en depression har.” Här blir depression återigen som ett ting, 
som ”har” en effekt. För att ha en effekt måste depressionen göra något. Denna mening 
antyder alltså att depressionen gör något med den deprimerade. Vi får en förklaring till 
varför det kan finnas en poäng med motion, men denna förklaring riktar inte in sig på att 
motion kan ha någon koppling till orsakerna till depressionen, utan motionen kan 
”motarbeta” effekterna av depressionen. I jämförelse framstår SSRI återigen som mer 
potent, då medicinen angriper det som texten säger är orsakerna till depressionen. 

Den här bilden av orsaker och behandling av depression finns också i historien om 
Stefan, ”Stefans berättelse” (se bilaga 1 och nedan under rubriken intertextualitet”). I 
fyra meningar får vi veta att Stefan har ett bra liv. Och sen får läsaren veta att: ”Inget 
anmärkningsvärt har hänt, men ändå känner han sig nästan varje dag uppgiven och 
nedstämd.” Om det hade funnits psykologiska orsaker till Stefans känslor, hade det 
kunnat vara att det var problem i parrelationen, eller på arbetet, eller att det fanns 
orsaker i hans historia som gjorde honom nedstämd. Men dessa möjligheter negeras 
genom påståendet att ”inget anmärkningsvärd har hänt”. I den här historien är 
psykologiska orsaker till depression alltså icke-existerande. Vad gäller behandling börjar 
Stefan med SSRI och känner sig inom några veckor ”som vanligt”. Vilket framstår som 
ett bevis för den biologiska synen på SSRI. 

Historien om Stefan är på något vis både uppdiktad och sann. Man förstår att den är 
påhittad, men eftersom texten i övrigt är så noggrann med att vara vetenskaplig och 
korrekt, antar åtminstone jag när jag läser att det måste ligga en hel del fakta bakom 
historien; att det finns många som Stefan. 
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Handling. 
I bilaga 3 har jag sammanställt alla 68 meningar i texten som innehåller ordet ”du”. När 
jag tittar på i vilka sammanhang "du" figurerar, verkar det som att de först och främst 
finns i tre sammanhang. Det första är på titelsidan, som är analyserad ovan. Det andra är 
när symtom på depression gås igenom. Det tredje sammanhanget är centrerat kring 
läkarbesöket, ett exempel är ”[d]u ska alltid vända dig till din husläkare i första hand”. 
Där finns också konkreta tips i förhållande till läkarbesöket. 

Här kan man bokstavligen applicera Althussers (1996) begrepp ”appellation”; att texten 
kallar på läsaren. Det är troligt att texten i dessa sammanhang kommer ett steg närmare 
läsaren genom att tilltala honom/henne direkt som ”du”. När texten talar om symtom på 
depression, kan användandet av ”du” göra att läsaren blir mer benägen att relatera 
beskrivningarna till sig själv, än om de hade beskrivits i tredje person. 

Om man tittar på vilka verb som tillskrivs läsaren dominerar klustren ”gå till din 
husläkare” (min kursivering) och uppräkningen av symtom. Det enda undantaget är en 
formulering som säger att ”Genom Beteendeterapeutiska Föreningen (adress nedan) kan 
du få information om specifika personers kompetens i KBT...” Här är verbet ”kan få”, 
som inte konkretiserar någon handling av läsaren. Ett alternativ hade varit att skriva 
”skaffa information”. Därmed står gå till husläkaren ut som det enda alternativ till 
handling som tydligt förs fram. 

Ordet ”husläkare” nämns sex gånger i texten, medan exempelvis sjuksköterska, psykolog 
och terapeut endast figurerar en gång var under rubriken ”Vem är vem i vården?”. Antalet 
omnämnanden gör att husläkaren blir den hjälpinstans som kommer i förgrunden. 

Under rubriken ”Att söka hjälp” finns en text om att söka hjälp i allmänhet och sedan tre 
underrubriker: ”Att tänka på inför läkarbesöket”, ”Vem är vem i vården?” samt ”Olika 
former av terapi”. De två första meningarna under denna rubrik handlar om att det kan 
vara svårt att erkänna att man mår dåligt och söka hjälp. Sedan påstår texten ”Men det är 
viktigt att söka hjälp. Depressioner och ångestsjukdomar går att behandla och det går 
fortare att bli frisk om man får professionell hjälp. Du ska alltid vända dig till din 
husläkare i första hand...” Även här är det tre raka påståenden efter varandra. 
Tillsammans med ordet ”alltid” gör dessa påståenden att det inte lämnas något som helst 
tvivel om att läsaren ska söka hjälp och vända sig till husläkaren. 

Underrubriken ”Att tänka på inför läkarbesöket” har läkarbesöket i bestämd form, vilket 
innebär att texten förutsätter att det blir ett läkarbesök. Här följer texten det tidigare 
nämnda mönstret att fokusera på biologiska aspekter av patienten. Till exempel sägs att 
”en kroppslig undersökning och blodprover kan ingå”. Det står också att ”man” kan vilja 
”utesluta att besvären beror på någon annan sjukdom (som sköldkörtelrubbning, diabetes 
m.fl.)”. Däremot nämner texten ingenting om att läkaren skulle kunna vara intresserad av 
om det finns psykologiska orsaker till problemen, eller att eventuella psykologiska 
orsaker skulle kunna påverka vad läkare och patient kommer fram till att göra åt 
situationen. 

Det står egentligen inget om något samtal under läkarbesöket utan det konstateras bara 
att syftet är att ”läkaren [ska] få information som gör det möjligt att ställa diagnos”. 
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Läsaren uppmanas ”[t]a det viktigaste du vill berätta först så att det helt säkert hinns 
med”. Det är alltså helt möjligt eller troligt att det finns en tidsbegränsning så att 
läsaren/patienten inte hinner berätta allt han/hon tänkt sig. Stycket ger på detta sätt mig 
intrycket av att läkarbesöket är en ganska stressad stund och läkaren framstår som 
distanserad. 

Ett annat exempel på hur texten beskriver handling hos läsaren är att Depressionslinjen 
påstår att många ”upplever” att ”motion hjälper”. Uppleva är dock en passivare 
aktivitet än exempelvis springa. Motion är här ett exempel på nominalisering 
(Fairclough, 1992). Handlingar görs mer abstrakta genom att skrivas om till substantiv. 
Det heter också att ”Vid depression kan man säga att stimulans överlag är positivt...” 
Detta avsnitt innehåller dock inga handlingsverb. Istället hade det kunna stå: Du kan 
göra roliga saker såsom att röra på dig. Medan läkemedel alltså i texten blir ett agerande 
subjekt, avstår texten i detta stycke om motion från skrivningar som tydligt visar läsaren 
som ett agerande subjekt. 

Intertextualitet. 
Danuta Wasserman (2003) skrev 1996 boken ”Depression, en vanlig sjukdom: Symtom, 
orsaker och behandlingsmöjligheter”. Hon börjar med att i förordet beskriva att intresset 
varit mycket stort för ämnet sedan hon medverkat i ett TV-program. Wasserman är 
professor i psykiatri och suicidologi vid Karolinska Institutet och chef för bl.a. WHO:s 
centrum för forskning och prevention av psykisk ohälsa och självmord. Jag ser 
Wasserman som en företrädare för genren medicinsk litteratur riktad till allmänheten. I 
denna genre sammanfattar forskare, vetenskapsjournalister och liknande forskningsläget 
på en nivå som gör att människor utan medicinsk utbildning kan förstå och ta till sig 
texterna. 

En övergripande likhet mellan Depressionslinjen och Wassermans bok är att båda 
strukturerar stoffet i tre avdelningar: symtom, orsaker och behandling. 

Likheter. 
Nedan redovisar jag punkt för punkt likheter jag funnit mellan Depressionslinjen och 
Wassermans bok. 

Depressionslinjen: ”Det är naturligt att reagera med sorg och nedstämdhet i 
olika skeden av livet. Det kan vara en reaktion på en förlust som en 
separation eller ett dödsfall eller på en livssituation man inte klarar av. 
Sådana naturliga reaktioner är viktiga för att man ska kunna finna nya vägar 
i livet.” 

Wasserman: ”Svåra livssituationer, som vid uppsägningar, för stor 
arbetsbelastning. ... drabbar allt fler och allt oftare. När man sörjer förlust 
av vänner, arbete, ett land, ... är nedstämdhet en naturlig del av 
bearbetningen av sorgen. En period av nedstämdhet kan hjälpa oss att ta 
tag i och lösa problem i ohållbara situationer.” (s.20) 
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Båda texterna försöker alltså beskriva ”naturlig sorg” och ge bilden av att denna är tydligt 
skild från depression. 

Depressionslinjen: ”Depression har blivit en av våra stora 
folksjukdomar...” 

Wasserman: ”Depression är en vanlig sjukdom” (s. 31) 

Depression reifieras och blir till något, en sjukdom. 

Depressionslinjen: ”...de allra flesta reagerar positivt på behandling och det 
finns många olika behandlingsmetoder att ta till.” 

Wasserman: ”Det finns flera behandlingsmöjligheter, men de måste väljas 
varsamt.” (s. 31) 

Wasserman sätter ordet ”välja” i passivum, ”väljas” och osynliggör därmed, precis som 
Depressionslinjen, vem det är som väljer behandling och behandlar. 

Depressionslinjen: ”Stefan är 37 år. Han är gift och har två döttrar i 
förskoleåldern. Förhållandet till hustrun och barnen är bra. Han arbetar 
sedan flera år som ingenjör på ett verkstadsföretag och han gillar sitt jobb.” 

Wasserman: ”Stina, 58 år: Stinas äktenskap är bra. Hon är gift med en 
omtänksam man och har en gift dotter som hon har god kontakt med.” (s. 
45) 

”Marie, 32: Marie arbetar som läkemedelsrepresentant på ett stor 
internationellt företag. Hon är en energisk person och får mycket gjort på 
arbetet. Hon har även en aktiv fritid. Marie går på gym flera gånger i 
veckan och verkar ändå hinna med allting – sina vänner, sin man, 
friluftsaktiviteter, sport och sitt arbete. Hon är en glad person med lätt 
sinne.” (s. 71) 

Den idyll som målas upp i de första meningarna av dessa fallbeskrivningar verkar som 
kontrast med det mörka som senare beskrivs och så i slutet kommer en slutkläm där 
personen får antidepressiva och vi är tillbaks i idyllen: 

Depressionslinjen: ”Efter ungefär tio dagar börjar livet kännas lite lättare 
och sömnproblemen ger vika. Så småningom börjar Stefan känna sig som 
förr igen.” 

Wasserman: ”Idag tar Stina antidepressiva läkemedel kontinuerligt för att 
förebygga en ny depression. Hon känner inte några nämnvärda 
biverkningar. Hon är aktiv igen och den gamla oron är borta. 'Jag har fått 
livet åter', säger Stina.”, (s. 46). 

Denna narrativa struktur framhäver depression som något oroande och störande i 
förhållande till den harmoniska familjeidyll som vi förväntas leva i. Det är helt i enlighet 
med att depression i början av Depressionslinjen associeras med ordet onaturligt. 
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Depressionslinjen: använder diskursiva strategier för att lyfta fram 
läkemedelsbehandling som potent och mer ”riktig” behandling i förhållande 
till psykoterapi och motion. 

Wasserman: Skriver att manodepressiv sjukdom ”behandlas” med litium, 
och kombineras med samtalsbehandling för att ”hjälpa patienten hantera 
sin sjukdom”. (s. 62) 

Det gemensamma för dessa texter är att psykoterapi konstrueras som ett komplement 
eller något sekundärt till läkemedelsbehandling. 

Depressionslinjen: ”De signalsubstanser som brukar nämnas i samband 
med depression är serotonin, dopamin och noradrenalin.” 

Wasserman: ”De signalsubstanser som oftast nämns i samband med 
depression och vid ångestsjukdomar är främst serotonin, dopamin och 
noradrenalin.” (s. 206) 

Vi har här i det närmaste identiska formuleringar. Vilket visar på att Depressionslinjen 
ingår i den kedja av texter som nämndes på s. 21. Depressionslinjen verkar ha tagit över 
till och med vissa formuleringar från Wasserman. 

Depressionslinjen: ”En obalans mellan signalsubstanserna kan leda till 
depression, ångestsjukdomar etc. 

Wasserman: Enligt den tidigare lanserade s.k. monaminhypotesen trodde 
man att depressioner uppstår till följd av brist på noradrenalin och 
serotonin... Forskarna tror för närvarande att det inte enbart är halten av 
signalsubstanser, utan även aktiviteten och känsligheten i receptorerna, 
alltså de ämnen som finns på mottagarcellens utsida, som har betydelse för 
uppkomst av depressioner. Forskarna tror också att den normala balansen 
mellan olika signalsubstanser som krävs för vårt psykiska välbefinnande 
kan störas såväl av ett överskott som en brist på en signalsubstans i 
hjärnan.” (s. 207) 

Wasserman påstår mer uttryckligt än Depressionslinjen att obalanser mellan 
signalsubstanserna orsakar depression. Hon använder liksom Depressionslinjen också 
ofta uttryck av typen ”forskarna tror”. Det ger en tydlig känsla av att hon är den som tar 
sig tid att förklara forskningssamhällets avancerade slutsatser för den obevandrade 
läsaren. 

Depressionslinjen ”Om du tror att du lider av en depression kan du gå till 
din husläkare” 

Wasserman: ”Sök doktor för behandling” (kapitelrubrik, kap 16) 

Båda texterna är alltså eniga om att det är en läkare som den deprimerade bör vända sig 
till. Ett perspektiv som bygger på att depression ska ”behandlas” av en professionell, 
där just läkaren framhålls som det enda tänkbara valet av yrkesperson. 
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Depressionslinjen: ”Biverkningarna är ibland besvärligast under första 
veckan. Sedan klingar de ofta av.” 
Wasserman: ”Omkring en femtedel av alla patienter som behandlas med 
antidepressiva medel besväras av mer eller mindre svåra biverkningar. 
Dessa är ofta av övergående natur.” (s. 291) Depressionslinjen: ”Genom 
återupptagshämningen balanseras serotoninnivåerna i synapsen. 
”Wasserman: ”De antidepressiva läkemedlen stabiliserar patientens 
stämningsläge genom att återställa balansen mellan olika 
signalsubstanser.” (s.256) 

Båda dessa texter gör alltså kopplingen att depression beror på obalanser mellan 
signalsubstanserna och att läkemedel balanserar så det blir rätt balans. Läkemedlen blir 
här en kraftfull aktör som går in i kroppen och ställer tillrätta det som är fel. 

Skillnader. 
Depressionslinjen: 40 % av kvinnor och 25 % av män drabbas någon gång i 
livet av depression 

Wasserman: Ca 17 % av alla. 

Wasserman anger alltså ett incidenstal som är exakt hälften av det Depressionslinjen 
nämner. 

Wasserman uttrycker att det kan vara negativt att äta antidepressiva om orsaken är s.k. 
naturlig sorg, då detta kan hindra sorgeprocessen (s. 250). Någon varning av det slaget 
saknas på Depressionslinjen. Wasserman har ett helt kapitel om arv och miljö. Hon 
påstår att för kvinnor svarar det genetiska arvet för 50 procent av ”benägenheten att 
utveckla depression” (s. 230). Medan enligt henne män påverkas i en högre grad av 
omgivningen, och mindre av det genetiska arvet. Både Depressionslinjen och Wasserman 
håller alltså fram arvet som en viktig faktor för att förklara varför människor blir 
deprimerade. Men Wasserman har ett långt avsnitt om det psykosociala, där en 
underrubrik är separationer, förluster och långvarig stress. Hon har också en tabell med 
fyra kolumner, det genetiska arvet, det psykosociala arvet, kultur och miljö. Detta 
redovisar hon också för fostret, barnet och den vuxne. Här använder hon ord som 
”traumatiska händelser”, ”det känslomässiga klimatet i familjen”, ”kulturens frustrerande 
eller hälsobefrämjande effekter”. Som redan nämnts beskriver Depressionslinjen mycket 
summariskt de psykosociala faktorer som kan leda till depression. Ordet trauma 
förekommer inte och ej heller någonting om det känslomässiga klimatet i familjen. 
Samhällets och kulturens roll för uppkomsten av depression är likaså frånvarande på 
Depressionslinjen. 

När Wasserman beskriver terapi är hon också mer utförlig och förklarar hur terapin 
”fungerar”. 

Depressionslinjen som marknadsföring. 
Philip Kotler (1991; Kotler, Armstrong, Saunders och Wong, 1996) har skrivit böcker 
om marknadsföring som används inom de flesta universitetskurser i ämnet. De kommer i 
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ständigt nya upplagor och räknas som klassiker inom området. Här tänker jag utgå från 
bland annat hans böcker och titta på hur Depressionslinjen kan ses som marknadsföring. 

En grundtanke inom modern marknadsföring är att företaget ska analysera marknaden 
och göra en smart uppdelning i segment. Ett exempel är bilmarknaden där varje bilmodell 
är noggrant kalkylerad att passa en grupp såsom barnfamiljer, eller personer som har 
pengar och vill utstråla status. Nyckelbudskapet hos Kotler är att om företaget kan hitta 
en nisch och sedan tillfredsställa de behov som denna kundgrupp har, finns det stora 
möjligheter till vinst för företaget. 

Kotler, Armstrong, Saunders och Wong (1996) delar upp köparens beslutsprocess i fem 
faser: erkännande av behov, informationssökning, utvärdering av alternativ, köpbeslut 
och beteende efter köp. Jag skulle vilja hävda att Depressionslinjen har flera aspekter 
som innebär att den ”säljer” depression, vilket kan ses som att Depressionslinjen 
försöker få läsaren att erkänna ett behov (av behandling), det vill säga ”erkännande av 
behov ” i Kotlers beslutsprocess. Det är också uppenbart att sidan försöker påverka 
läsaren vad i fasen utvärdering av alternativ för behandling av depression, genom att gå 
igenom olika behandlingsalternativ och på olika sätt föra fram alternativet SSRI. 

Den tidigare analyserade relativt vänliga och positiva förstasidan ger en positiv 
inramning till sidan och temat - depression. Depression, som annars ofta ses som något 
obehagligt, beskrivs som en ”folksjukdom” och läsarens förmodade känsla av ensamhet 
antyds vara illusorisk. 

Strategin att på olika sätt göra depression till ett ting som existerar och agerar på egen 
hand, frikopplad från den deprimerade personen, bidrar också till att minska tröskeln att 
definiera sig som deprimerad, genom att minska utrymmet att se det som att något är fel 
med den som är deprimerad. Att depression beskrivs som en sjukdom gör också att det 
framstår som mer logiskt att uppsöka husläkaren, vilket föreslås på flera ställen i texten. 
Att istället benämna det som en livskris hade istället kunnat leda läsaren mot att tänka i 
termer av att tala med vänner, släktingar, präst eller psykolog. 

Depressionslinjen anger också dubbelt så höga incidenstal mot vad som är vanligt (ca 16 
%). Dessa siffror torde komma från den s.k. Lundbystudien (Rorsman, Gräsbeck, 
Hagnell, Lanke, Öhman , Öjesjö et al 1990), som är en longitudinell studie av två socknar 
i Skåne. Internationellt räknas denna som mycket värdefull, då den sträcker sig över en 
lång tid, men incidenstalen ses med tveksamhet, då det finns andra studier med betydligt 
fler personer undersökta (Healy, 2004). Att ange höga incidenstal kan ha effekten att 
understryka budskapet att depression är vanligt och inget att skämmas över, vilket kan 
öka sannolikheten att läsaren kommer vilja definiera sig som deprimerad och söka hjälp 
för detta. 

Den mest använda diagnosmanualen, DSM (American Psychiatric Association, 1994) är 
upplagd så att det under varje diagnos anges symtom och hur många av dessa symtom 
som patienten ska ha för att få diagnosen. Vid de senare versionerna har stor vikt lagts 
vid exakthet i formuleringarna och antal symtom. Detta för att försöka göra psykiatrin 
till en exakt vetenskap. Depressionslinjen räknar upp i stort sett samma symtom som 
DSM-IV. Men sidan utelämnar informationen om hur många symtom man ska ha för att 
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få diagnos. Det är mycket möjligt att detta utelämnande är gjort för att maximera 
sannolikheten att läsaren ska tro att han/hon lider av depression och gå till läkaren, även 
om han/hon inte har tillräckligt många symtom för att räknas som kliniskt deprimerad. 

Healy (2004) tror att läkemedelsbolagen har haft som strategi att börja med att lansera 
SSRI-preparaten för depression och sedan lansera dem mot ångest. Under 1970-talet 
fick benzodiazepinerna (mot ångestproblem) ett dåligt rykte som beroendeframkallande, 
och det har varit svårt att få framgång på denna marknad (Buspar är ett exempel på ett 
preparat som lanserades mot ångest men som inte infriade företagens förhoppningar att 
bli en storsäljare). Depressionslinjen har med ångest som ett symtom, trots att det inte 
finns i DSM:s lista, och detta kan tolkas som ett försök att röra sig i riktningen att sälja 
SSRI mot ångestproblem. 

Det nämns ingenting om de negativa sidorna med att få en diagnos, såsom att detta kan 
påverka möjligheterna att få försäkringar eller innebära en livslång stämpel. Frågar man 
patienterna uppger många en tydlig kluvenhet till att bli diagnostiserad (Pilgrim och 
Rogers, 2005a). 

Vad gäller behandlingsalternativ är terapi det alternativ som oftast nämns som alternativ 
till SSRI-behandling. Jag har redan visat hur terapi på olika sätt, inte minst språkligt, 
hamnar i bakgrunden och framstår som underordnad läkemedelsbehandling. Andra 
exempel på hur texten framhåller läkemedel framför terapi är: 

Påståendet ”Symtomen klingar snabbare av med antidepressiv behandling än med 
psykologisk behandling.” Detta är något som påstås i vissa källor (SBU, 2004). Det är 
tveksamt om detta gäller för KBT-behandling, där studier också visar på en snabb effekt. 
SBU-utredningen säger också att det finns tecken på att återfallsrisken är högre vid 
SSRI-behandling än med terapi, men detta redovisas inte på sidan. Depressionslinjen tar 
alltså selektivt upp ett område där SSRI eventuellt är bättre än terapi, men inte en punkt 
där det finns tecken på att terapi är bättre. 

Sidan innehåller en länk till hemsidan Kbt.nu. Detta är en sida för Beteendeterapeutiska 
föreningen, och där finns bland annat en lista på de medlemmar som har privat praktik. 
För terapi hos dessa får man betala omkring 900 kronor i timmen (Carling, 2006). En 
normal behandling är på tio till tjugo gånger, vilket gör en totalkostnad på minst 9000 
kronor för en behandlingsomgång. Det är ett faktum att många inte har tillgång till 
billigare terapibehandling än så, då den terapi som ges i landstingens regi idag är mycket 
begränsad. Men Depressionslinjen väljer att inte nämna de möjligheter som faktiskt 
finns att få terapi till en lägre kostnad. Exempel på sådana är: den psykiatriska 
öppenvården, behandling för unga vuxna hos Stadsmissionen eller Fryshuset, terapi 
bekostad av försäkringskassan eller socialtjänsten eller elevterapier på skolor för 
terapeuter och psykologer. Terapi framstår på detta sätt som mer kostsamt än det 
behöver vara. 

Dessutom sägs som redan nämnts att terapi ”kan” vara effektivt om besvären är 
”lindriga”. SBU-rapporten (SBU, 2004) ser terapi som effektivt för lindriga och 
medelsvåra depressioner, och det finns forskning som säger att terapi också är likvärdigt 
med biologisk behandling även för djupa depressioner (DeRubeis et al, 2005; ). 



 38 

Depressionslinjen nämner inte heller alternativet självhjälpsbehandling. Det finns studier 
som visar att människor kan följa instruktioner i en bok eller följa program på Internet 
och få goda förbättringar i nivå med läkemedelsbehandling och professionellt ledd terapi 
(Ackerson, Scogin, McKendree-Smith & Lyman, 1998; Floyd, Scogin, McKendree- 
Smith, Floyd & Rokke, 2004; Gregory, Canning, Lee & Wise, 2004; Smith, Floyd, 
Scogin & Jamison, 1997). Utelämnandet av självhjälpsalternativet kan också ses som ett 
sätt att definiera behandling som ett område som ska skötas av professionella. Denna 
definition uttrycks också i påståenden såsom: ”Avsluta aldrig behandlingen utan att 
först tala med din läkare.” (under ”vanliga frågor”). Då många får obehagliga biverkningar 
i början av behandling med SSRI, slutar många patienter spontant. Healy nämner att ca 
40 % fullföljer behandlingen. En del blir dock bättre efter ytterligare några veckor, och 
för läkemedelsbolagen är det viktigt att få människor att göra som läkaren säger och ta 
medicinen även om biverkningarna gör att patienten vill sluta. 

Medan sidan har en länk till Kbt.nu, finns ingen länk till fass.se, där Läkemedelsverket 
har information om bland annat biverkningar för alla mediciner som säljs i Sverige. Detta 
ökar sannolikheten att läsaren endast ska läsa Depressionslinjens beskrivning av 
biverkningar. Den nämner ”illamående, mag- och tarmbesvär och huvudvärk”. Dessa sägs 
”ibland” vara besvärligast under första veckan. Senare sägs att ”Sexuella störningar ... kan 
förekomma också”. Denna formulering ger mig känslan av att sexuella störningar är 
relativt ovanliga. Men exempelvis Montejo-González et al (1997) fann att 58 % av 
deltagarna i en klinisk studie med SSRI drabbades av sexuell dysfunktion på grund av 
medicinen. Dessutom fann de att 81 % av dem som fått negativa sexuella biverkningar 
inte hade upplevt någon förbättring sex månader efter avslutad behandling. I jämförelse 
med de listor över biverkningar som finns i FASS är Depressionslinjens uppräkning 
mycket kort. I bilaga 4 finns FASS text om biverkningar för Zoloft. I denna text finns 30 
olika biverkningspunkter för Zoloft under rubriken ”Vanliga (>1/100)”, varav alltså 
Depressionslinjen tar upp fem. 

Texten säger också om biverkningar att ”[N]är besvären [biverkningarna] känns svåra 
kan det vara bra att tänka på att det också kan vara ett tecken på att medicinen har 
effekt.” Förutom i hjärnan har människan nervbanor till och från mage och tarm som 
använder serotonin som signalsubstans (Valenstein, 2002). Den önskade effekten av 
SSRI är en lindring av depression. Att få mag- och tarmproblem när man tar SSRI är ett 
tecken på att medicinen påverkar dessa nervbanor. Jag har inte sett några studier som 
säger att mag- och tarmproblem skulle tyda på att SSRI håller på att få effekt på en 
patients depression. Jag har alltså inte sett någon forskning som stöder påståendet att 
biverkningar i sig skulle vara ett tecken på att medicinen har effekt. För att kunna påstå 
detta skulle man behöva luta sig mot en studie som visar att patienter om tar SSRI och 
får biverkningar också får större antidepressiv effekt.  

Healy (2004) kommer genom att ställa samman olika studier fram till att ca 10 % av dem 
som tar SSRI drabbas av tankar på våld mot sig själva eller andra. Cirka en procent begår 
självmordshandlingar eller våldshandlingar mot andra, och en del av dessa leder till 
döden. Healy (ibid.) kommer också fram till att två till tre gånger så många drabbas av 
denna typ av biverkning jämfört med de äldre tricykliska antidepressiva medicinerna, 
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och risken verkar också vara högre i jämförelse med att inte ta någon medicin alls. Jag 
kan inte låta bli att fundera över det etiska i att räkna upp ett antal biverkningar som om 
detta vore en fullständig uppräkning och inte nämna våldsamhet och självmordstankar 
och dito handlingar. 

Depressionslinjen påstår också om SSRI att ”biverkningarna är betydligt beskedligare än 
de från forna dagars läkemedel”. Detta är något som påståtts ända sedan Prozac började 
marknadsföras (se t.ex. Cowley & Springen, 1990) och det har elegant kopplats till 
”specificiteten”; att de ”bara” påstås påverka serotoninsystemet, som i dessa 
sammanhang anses ha en unik roll i att orsaka depression. Enligt Healy (2004) är det 
tveksamt om helheten är att SSRI:s biverkningar är ”beskedligare”, särskilt i ljuset av det 
nyss sagda om sexuell dysfunktion, våldsamhet och självmord. 

Mycket tyder också på att biverkningarna är en viktig anledning till att endast 40 % av 
dem som börjar med SSRI fullföljer behandlingen mer än en månad (Healy, 2004). 

På flera olika sätt tonar texten alltså ned och förminskar biverkningarna av SSRI. Detta 
kan ses som ett sätt att få SSRI-alternativet för behandling av depression att framstå 
som mer attraktivt än det annars skulle göra. 

Depressionslinjen säger två gånger att ”[m]an kan inte bli beroende av SSRI-preparat ”. 
Mårtensson (2005) förklarade detta med att försöksdjur inte vill öka dosen i 
djurexperiment, såsom sker med exempelvis benzodiazepiner. Schreiber och Hartrick 
(2002) beskriver att de respondenter de intervjuat hamnat i en situation där de vill sluta 
med SSRI, men inte klarar detta. Detta problem bekräftas också av andra såsom Healy 
(2004). På nätgemenskapen Korallhavet (i.d.) finns också åtskilliga exempel på personer 
som hamnat i en sådan fälla (en är citerad nedan under rubriken Interdiskursiv analys). 
Healy (2004) ifrågasätter påståendena om att SSRI inte är beroendeframkallande, då 
faktiskt många som tar SSRI hamnar i en position där de är rädda för att sluta eller ser 
det som att de inte kan sluta. Frågan om beroende av SSRI är alltså mer komplicerad än 
vad Depressionslinjen påstår och de förenklade påståendena om att man inte kan bli 
beroende kan ses som marknadsföring. 

Jag har redan nämnt att både biologiska förklaringar och biologisk behandling; läkemedel 
med mera, lyfts fram i förgrunden både genom antal ord och hur orden läggs. Vad gäller 
SSRI finns en tydlig koppling mellan hur texten beskriver orsaker och behandling i och 
med att SSRI sägs ”balansera” obalansen som redan nämnts under orsaker. Både vad 
gäller terapi och motion finns sådan här orsakskopplingar, men de redovisas inte i texten. 
Inom KBT ser man det som att en viktig del i depressionens uppkomst är när personen 
drar ner på aktivitetsnivån, eller drar ned på vissa typer av aktiviteter, såsom sociala 
aktiviteter. Att öka aktivitetsnivån är på detta sätt direkt kopplat till depressionens 
orsaker. Detta resonemang kan också förklara varför motion hjälper (Pedersen & Saltin, 
2006). 

Sammantaget finns alltså en rad punkter där texten målar SSRI i en positivare dager än 
terapi. 



 40 

Kotler (1991) föreslår olika strategier för att öka intäkterna eller vinsten på en befintlig 
marknad. Ett är att utvidga marknaden. Det finns en rad saker hos Depressionslinjen 
som kan tolkas som försök att utvidga marknaden. 

Som redan nämnts skiljer sig Depressionslinjen från den näraliggande texten Wasserman 
(2003) genom att inte alls nämna något om att det kan vara olämpligt att ta SSRI för en 
person som har anledning att vara nedstämd på grund av exempelvis en förlust. Om 
Wasserman definierar den grupp som bör ta SSRI som de som inte är nedstämda av 
sådana anledningar, är Depressionslinjens målgrupp större, vilket också faller in under 
Kotlers (1991) begrepp marknadsutvidgning. 

Ytterligare ett exempel på försök till marknadsutvidgning är att det finns ett särskilt 
avsnitt om premenstruell dysfori, där också SSRI föreslås som en ”behandling”. Här rör 
sig Depressionslinjen i en gråzon för vad som är lagligt, då det idag inte finns några 
sådana preparat som är godkända mot detta tillstånd. I USA har Pfizer fått anmärkningar 
av FDA (Food and Drug Administration) för att ha marknadsfört läkemedel för sådana 
här ”off-label”-användningar. 

Kotler (1991) använder ett annat begrepp, marknadspenetration, för att öka 
konsumtionen av produkten hos redan befintliga kunder. Ett exempel han nämner är att 
en tillverkare av schampo kan påstå att effekten blir bättre om man tvättar håret två 
gånger efter varandra. 

Depressionslinjen trycker på att SSRI-behandlingen bör pågå ”minst” sex månader efter 
tillfrisknandet. De nämner också att man ”också börjat långtidsbehandla personer med 
hög risk för återfall. Då kan det betyda att patienten behandlas under minst ett år, ibland 
under flera år.” Att få patienten att ta medicinen längre är ett sätt att sälja mer till den 
befintliga kundgruppen. Här kan nämnas att de tester som gjorts för att få preparaten 
godkända har varit runt två månader. Det finns rapporter om att patienter som tagit 
SSRI längre perioder drabbats av allvarliga symtom när de försökt trappa ner medicinen 
(Healy, 2004). Det saknas också forskning på de psykologiska, neurologiska och 
fysiologiska konsekvenserna av att ta SSRI i åratal. Depressionslinjen presenterar 
långtidsbehandling som oproblematiskt, vilket också framstår som mer marknadsföring 
än vetenskapligt belagt. 

Interdiskursiv analys. 
Under denna rubrik kommer jag att kontrastera Depressionslinjen med två andra källor: 
Karps (1996) bok ”Speaking of Sadness”. Karp är sociolog, och själv deprimerad och har 
gjort omfattande intervjuer med deprimerade som han redovisar och analyserar i denna 
bok. Den andra källan är Korallhavet (i.d.)15, som är en svensk ”community” för 
deprimerade. 

I Karps bok beskriver Nina hur det kändes första gången hon blev deprimerad: 
                                                
15 Jag har valt att behandla denna som en autentisk text skriven av deprimerade. Någon kan invända att 
jag inte kan vara säker på att de som skriver verkligen är deprimerade. Jag betraktar den dock som en 
fokusgrupp i och med att ett flertal personer med samma bakgrund möts där och det framgår tydligt när 
det framkommer åsikter som flera instämmer i, och när det kommer åsikter som det är delade meningar 
om. 
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Depression är ett lömskt vakuum som kryper in i ens hjärna och tränger 
bort medvetandet. Det är den fullständiga frånvaron av rationellt tänkande. 
Det är isande kallt, med en farlig, skrämmande, hemsk dimma som vadar 
genom det som må vara kvar av ditt medvetande. I början försökte jag 
ignorera det, att tvinga mina ögon och sinne att läsa eller klä på mig och 
göra frukost trots det annalkande monstret. Sen blev jag trött – eller så 
blev det större – och jag slutade försöka. Varpen och tråden i mitt 
medvetande löstes upp framför mig och jag kunde inte göra något för att 
stanna, förbättra eller påverka upplösningen. När du är i det finns det inte 
längre empati, inget intellekt, ingen fantasi, ingen medkänsla, ingen 
mänsklighet, inget hopp...(Karp, ibid, s. 23-24, min översättning) 

Vi kan konstatera att Depressionslinjen helt saknar denna typ av metaforiskt eller 
poetiskt språk för att beskriva Depression. En anledning är självklart att sidan befinner 
sig inom ett naturvetenskapligt paradigm, där idealet är att beskriva ”neutralt” och utan 
känslomässig laddning. 

Nina försöker förmedla känslan av att vara deprimerad. Hon gör det med metaforer, 
såsom att dimma tar över medvetandet. Det är naturligt att använda metaforiskt och 
poetiskt språk för att beskriva en känsla. Framförallt verkar hon vilja beskriva frånvaron 
av något, av medvetande, empati, fantasi, mänsklighet med mera. Detta är en 
fundamental känsla av tomhet som även finns i andra berättelser i Karps bok. 

Depressionslinjen tar rollen av en medicinsk expert som endast är intresserad av om 
läsaren uppfyller DSM:s kriterier på depression, och är helt ointresserad av hur det 
egentligen känns just nu för läsaren. Texten erbjuder en subjektsposition där det inte 
finns plats för läsarens subjektiva upplevelse av depression eller nedstämdhet. 

På frågan ”Funkar 'lyckopiller'?” svarar två medlemmar av Korallhavet (i. d.)16
 : 

Mina antidepp började verka snabbt...kände skillnad redan efter en vecka 
och det dröjde inte länge innan jag var helt odeppig. Jag äter fluoxetin 
(fontex) och jag har inga biverkningar över huvud taget. Jag är inte 
avtrubbad eller personlighetsförändrad. Bara glad och stabil 

--- 

Jag rekommenderar dig att testa. Fluoxetin fungerade bra för mig, hade inga 
bieffekter förutom den obligatoriska jättedeppen som man [får] när man 
startar på antidepp... 

När frågan om SSRI:s effektivitet kommer upp finns alltid flera personer som vittnar 
med enbart positiva upplevelser. Detta rapporteras också av Karp (ibid). 

Under samma ”tråd” finns dock ett antal personer som ger mer begränsad bild av att ta 
SSRI: 

Medicin löser inga problem.. 

                                                
16 Även om Korallhavet är en publik källa på Internet, har jag av anonymitetsskäl valt att inte skriva ut de 
olika pseudonymerna. 
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Den får en bara att hålla huvudet ovanför ytan 

Ger en ork att fortsätta...eller stänga av känslor..både bra o dåliga. 

--- 

ja, för mig 
men det är som [föregående] säger, de löser inga problem i sig 

de håller mig dock borta från den negativa spiral som lätt infinner sig så 
fort jag bara börjar deppa litegrann. de ger mig kraft att kämpa emot. 

I den första meningen i detta citat är ”[m]edicin” subjekt. Men predikatet är negerat, så 
innebörden vad medicinen inte gör, den löser inte problem. Jag tolkar det som att 
författarna har uppfattat det som att läkare eller samhället i stort har fört fram SSRI som 
en lösning på problemet depression, men författarna håller inte med om detta synsätt. 
När de säger att medicinen får en ”bara att hålla huvudet över ytan”, visar ”bara” att 
effekten enligt författarna är begränsad. De verkar ha något slags vision av ett liv som är 
mer än att ha huvudet över ytan, men detta är inget om de upplever att medicinerna 
hjälper till med. 

Så finns det också personer på Korallhavet som är verkar tydligt negativa till vad SSRI 
har inneburit för dem. Under rubriken ”knaprar alla psykofarmaka?” skriver två 
personer: 

Precis innan jag insjuknade i detta helvete som jag kallar det smärtsamma 
nuet var jag väldigt negativ inställning till piller. Det gick några veckor utan 
förbättring. 

När jag väl ville börja medicinera blev det VÄRRE. Som jag ser på det idag 
skulle jag ALDRIG ha börjat med mediciner. Och jag vet faktiskt inte 
varför jag äter dem. Det är som att läkaren tycker att jag MÅSTE. Och om 
jag slutade äta dem och skulle fortfarande må dåligt/sämre så skulle han 
kontra med: 'du mår dåligt för att du inte gav dem chans'. Det är deras 
argument. 

--- 

att jag tog medicin var desperation. jag fick inte den hjälpen jag behövde. 
jag stod inte ut. med medicin mådde jag bättre ett tag. vad jag inte visste 
var att effekten av antidepressiva inte är för alltid (2-3 år är genomsnittet, 
ca 12 år är ca max) och att sluta inte innebär att man återgår till där man var 
innan medicinen eftersom hjärnan slutat att försöka hjälpa sig själv och 
man således är mycket sämre än innan. 

med denna information hade jag fattat ett annat beslut. 

har försökt utan medicin i flera år efter att ha tagit medicin, men det funkar 
inte. 

jag är nu beroende av mediciner. 
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Den första personen beskriver en moment-22-liknande situation, där han/hon upplever 
att medicinen lett till en försämring, men är rädd att läkaren skulle vända det emot 
honom/henne om han/hon slutade äta dem. 

Den andra författaren beskriver det som att han/hon hamnat i ett beroende, där han/hon 
försökt sluta men inte lyckats, och författaren ser det som att detta beror på att en 
förmåga i hjärnan att ”hjälpa sig själv” har gått förlorad genom att han/hon ätit SSRI. 

Sammanfattningsvis ser vi i detta självbiografiska material en kontrast mot 
Depressionslinjen på så vis att språket speglar personliga upplevelser och känslor. 
Vidare verkar det hos många finnas både kluvna känslor och desillusion i förhållande till 
SSRI. 

Det faktum att man kan se en tydlig diskrepans mellan den bild som ges på Korallhavet 
av dem som tar SSRI och den bild som ges av Depressionslinjen, bekräftar det som 
tidigare har sagts om hur Depressionslinjen och den diskurs vari denna ingår, är ett 
hinder för att lösa det sociala problemet (se s. 17). Att patienternas röst inte kommer 
fram i texter som Depressionslinjen utgör ett hinder för att lösa det sociala problemet att 
den biomedicinska modellen för att se på depression kommer att ta över andra 
alternativa synsätt. 
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Diskussion 

3. Överväg om den sociala ordningen på något sätt ”behöver” problemet. 
Jag skulle vilja sammanfatta meningsskapandet i Depressionslinjen i två processer: 
Medikalisering och marknadsföring. I den första, medikalisering, definieras depression 
som ett ”något”, en sjukdom, som helt hör hemma inom medicinens revir. I den andra, 
marknadsföring, processen förs SSRI fram i förgrunden som huvudalternativet för 
behandling. Andra alternativ tonas ned och framställs som mindre säkra och potenta17. 

Författare såsom Habermas (1990) och Marcuse (1991) har pekat på hur i 
industrisamhället allt fler områden av livet tas över av professionella yrkesgrupper som 
har sin egen terminologi och egna teoribildningar som ger dem ett maktövertag över andra 
människor, som blir till kunder, klienter eller patienter. Uppdelningen i symtom, orsaker 
och behandling är anpassad efter läkarens arbete snarare än efter patientens situation. 
Detta hänger nära samman med frågan om huruvida den sociala ordningen ”behöver” 
problemet. Habermas (1990) och Marcuse (1991) ser det nämligen som att dessa 
professionella yrkesgrupper tar ett begränsat grepp på viktiga problem. Inom ramen för 
sitt begränsade område gör de ett helt och hållet rationellt och effektivt arbete, men 
yrkesområdena och deras uppgifter är så snävt begränsade att denna yrkesverksamhet 
inte kommer att leda till någon utveckling eller omvälvning av samhället. Ett exempel är 
militären. På ett plan har vi en militär för att vi vill leva i fred. Militären är avsedd att 
sättas in i ”väpnade konflikter”. Inom ramen för denna problemdefinition har militären 
byggt upp en avancerad teknologisk och organisatorisk apparat för att lösa sin tilldelade 
uppgift. Problemet är att vi, om vi ville, skulle kunna bygga verklig och långsiktig fred 
genom att försöka applicera nytänkande och reform inom områdena nationalism, 
nationell identitet, ekonomisk omfördelning och demokrati med flera. Detta skulle kräva 
mer omfattande förändringar av berörda samhällen. Existensen av den militära 
institutionen gör att sådana resonemang framstår som mindre relevanta. Det är som att 
militären och den diskurs som är associerad med den tränger bort möjligheten av andra 
alternativa lösningar på frågor kring fred och säkerhet. På samma sätt tränger 
medikaliseringen av nedstämdhet och marknadsföringen av SSRI bort andra alternativa 

                                                
17 På ett stadium i analysen sammanfattade jag dessa processer på följande sätt: Medikalisering: Benämna 
problemet som depression, en mer teknisk term än t.ex. nedstämdhet -> slå fast att denna är tydligt 
avgränsad från ”normal” sorg -> hela tiden använda ordet ”sjukdom” -> muta in detta som ett problem 
som vetenskapen studerar, inte minst genom att texten själv har en vetenskaplig stil -> ta fram medicinen 
som den vetenskap som är mest lämpad att studera problemet, exempelvis genom att förminska och 
förtiga andra relevanta akademiska områden -> definiera sig själv (textjaget) som något slags medicinsk 
expert -> Uppmana den deprimerade att ”alltid” uppsöka husläkare-> slutsatsen blir att 
medicinen/psykiatri är den självklara instansen för att ”behandla sjukdomen”. 
Marknadsföring: Få konsumenten/patienten att slappna av genom att säga att ”du är inte ensam”, och 
uppge höga incidenssiffror -> räkna upp frikostigt med symton som man kan ha, allt ifrån impotens till 
ångest. Och ”du behöver inte ha alla för att få diagnosen...” -> Tillägga att personer med nedärvd 
känslighet behöver vara extra försiktiga -> Depression ska alltid behandlas! -> ”gå till din husläkare” -> 
En underdånig attityd till läkaren inympas, man får absolut inte trappa ned medicineringen på egen hand, 
och läkarbesöket utmålas som en stressad löpandebandsstund där tiden är knapp och det inte finns något 
uttrymme för att prata om personlig historia etc. -> Långtidsbehandling kan bli nödvändig, och pga 
preparaten verkar selektivt är det inte alls farligt 
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vägar att tänka kring problemet. I detta avseende har de en ideologisk funktion (på det 
sätt som definierades i metod- och teorikapitlet). Som redan nämnts är 
läkemedelsbolagen och medicinen maktcentra som i hög grad kan påverka dominerande 
diskurser i samhället. Jag ser Depressionslinjen som (bland annat) ett uttryck för deras 
gemensamma strävanden att föra fram sina intressen. 

Om det alltså är som Habermas (1990) och Marcuse (1991) påstår att mäktiga 
professionella discipliner verkar för status quo, avsaknad av radikal samhällsförändring, 
genom att skapa slutna system av social praktik och ideologisk diskurs, så besvarar 
detta Faircloughs (2001a; 2001b) fråga om hur den sociala ordningen behöver problemet. 
Att deprimerade/nedstämda ansluter sig till en biomedicinsk förklaringsmodell och tar 
SSRI som lösning på problemen leder till att andra förståelser och lösningar, som skulle 
kunna leda till mer radikala slutsatser, kommer i bakgrunden. 

Jag kommer nedan att kort redovisa några av de perspektiv som jag tycker kommer i 
bakgrunden när Depressionslinjen för fram det biomedicinska paradigmet. 

Samhällsperspektiv: Feminism. 
Depressionslinjen nämner siffror som säger att dubbelt så många kvinnor som män har 
depression, men säger ingenting om varför det är så. Mårtensson (2005) hade två förslag, 
det ena att det kan ha med hormonella skillnader att göra. Det andra att det kunde vara 
kopplat till att kvinnor under uppväxten lär sig prata mer om hur de känner sig, och att 
detta kan göra att negativa känslor får ett större spelrum i deras liv. 

Inom ramen för hans medicinska paradigm fanns det alltså inte utrymme för att tänka sig 
att kvinnors depressioner kunde ha något att göra med den verklighet kvinnor lever i. 

Det är idag väl beforskat att kvinnor särbehandlas på en rad olika områden i samhället. 
Under skoltiden får de mindre utrymme att prata på lektionerna än pojkarna. De får i 
genomsnitt lägre löner än män. De har svårare att göra karriär. Kvinnor gör oftast mer än 
sina makar hemma och när relationer slutar i skilsmässa blir de oftast huvudansvariga för 
barnen när sådana finns. Det finns manliga kulturer och manliga nätverk som försvårar 
för kvinnor att göra sin röst hörd inom politiska organisationer, på arbetsplatser och 
inom fackförbunden18.  

Karp (1996) och Breggin (1991) har argumenterat för att det finns ett samband mellan 
kvinnors psykiska hälsa och depression, och deras situation i samhället. 

Depressionslinjen ägnar alltså 110 ord åt att förklara hur biologiska orsaker kan ge 
upphov till depression men inte ett enda ord ägnas åt att förklara hur kvinnors situation 
kan orsaka depression. 

Hammarström (1997) och Folkhälsoinstitutet (Statens folkhälsoinstitut, 2005) har pekat 
på att medicinen är en del av den förhärskande könsmaktsordningen i vårt samhälle och 
att detta gör att kvinnors situation patologiseras. Ett typexempel ges i Kutchins och 
                                                
18 Tyvärr låter det ganska negativt med en sådan här uppräkning. Samtidigt som det är viktigt att peka på 
kvinnors faktiska underläge på en rad olika områden, finns det också en rad undantag mot detta. 
Författare och forskare har bland annat pekat på kvinnors styrka, mod, motstånd och humor. Att utforska 
alla motsägelsefulla aspekter av manligt/kvinnligt, ligger tyvärr utanför omfånget för denna uppsats. 
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Kirk (2003). På 1970-talet ville ett antal amerikanska psykiater införa diagnosen passiv 
personlighetsstörning i DSM, och många feminister tyckte att de symtom som angavs 
lät precis som den kvinnoroll som kvinnor har skolats in i genom århundradena. Just 
denna diagnos fick så mycket kritik att den bara kom med i en version av DSM och då i 
en bilaga, och sedan togs den bort helt. Men även andra diagnoser bär spår av 
patologiserande av kvinnor, och jag tycker det finns spår av detta även i texten 
Depressionslinjen. Det tydligaste är kanske uttrycket “känsligt nervsystem”. 
Johannisson (1994) beskriver just hur känslighet länge har setts som något patologiskt 
av medicinen, samtidigt som det sammankopplats med kvinnlighet. 

Även flera av symtomen för depression går att koppla samman med den könsroll eller 
könsidentitet som vårt samhälle tenderar att ge kvinnor. Exempelvis det DSM-IV (ibid.) 
benämner obeslutsamhet, och Depressionslinjen beskriver som ”Du har svårt att fatta 
även enkla beslut.” Om det är så som många feministiska forskare och tänkare har 
hävdat, att vårt samhälle ger kvinnor en underlägsen position vad gäller både 
vardagsmakt och politisk makt, innebär detta att män lär sig att fatta beslut och också att 
de har rätt att fatta beslut. Kvinnor lär sig i högre utsträckning att det är deras roll att 
följa andras beslut. När en person av någon anledning kommer i kontakt med psykiatrin, 
granskas han/hon noggrant och vårdpersonalen får då oftast syn på vad de ser som små 
skavanker hos personen (Goffman, 1961). Det är då mer troligt att kvinnor än män anses 
uppvisa ”obeslutsamhet”. Liknande resonemang kan göras med det ena generalsymtomet 
på depression, inaktivitet. I ett samhälle där manligheten präglas av aktivitet och det 
kvinnliga av följsamhet, lyhördhet, etc. kommer kvinnor oftare att kunna etiketteras som 
passiva eller ”ointresserade”, som det står i DSM-IV (American Psychiatric 
Association, 1994). 

Polariteten mellan en känslosam och mottagande kvinnlig pol och en logisk, kylig och 
handlingsorienterad manlig pol är central för vår kultur. Depressionslinjen skriver också 
in sig i denna polaritet genom att texten i sig ligger nära den manliga polen, genom att 
presentera "neutrala fakta" och uteslutandet av subjektivitet och känslosamhet. Den 
förmodat deprimerade läsaren verkar i texten ligga nära den kvinnliga polen. Läsaren 
behöver bli uppmanad att söka hjälp, han/hon har inte själv styrkan att göra detta. Den 
deprimerade ”reagerar” på behandling, och utgör alltså objekt för den patriarkala 
medicinens (be)handling. Läsaren leds in i en kvinnlig, passiv subjektsposition. 

Metzl (2003) studerade i boken med den suggestiva titeln “Prozac on the couch” 
utvecklingen av annonser i läkartidningar för psykiatriska läkemedel från 50-talet till 90-
talet. Ett genomgående tema är att det hela tiden är kvinnor som uttryckligen och 
underförstått utmålas som patienter, i text och inte minst i bild. Metzl (ibid.) pekar 
liksom Johannisson (1994) på att kvinnors relationer och särskilt familjen setts som 
problematiska. På 50- talet när kvinnor etablerade sig på arbetsmarknaden fanns en oro i 
samhället för konsekvenserna av detta på familjen. Annonserna var då utformade så att 
lugnande medel (benzodiazepiner) framstod som en lösning för de spänningar den 
ångestfyllda kvinnan troddes orsaka i familjen och samhället. Metzl pekar också på att 
Kramer (1993) utgår från en normalitet där kvinnor dejtar, är "sociala" och går på fester. 
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Metzl är också inne på att själva substansen eller pillret gradvis blir mer av en agent i 
sig, något som också kan ses i Depressionslinjen. 

Bilden ”happy family” har en central position på Depressionslinjens förstasida (se bild 
1 ovan) och är därmed den bild som flest läsare kommer att se, och dessutom oftast först 
av alla. Namnet i sig framgår inte för den genomsnittlige surfaren, han/hon ser bara 
bilden, men namnet antyder att textens producenter velat skildra en familjeidyll. Genom 
att mannen är dold blir kvinnan bildens huvudperson. Hon ler och är makead och ser 
påfallande lycklig och välanpassad ut. En lycklig kvinna mitt i familjen, kelandes med sin 
lilla dotter, detta är den idealbild som Depressionslinjen erbjuder. Detta ligger helt i linje 
med Metzls (2003) och Johannissons (1994) tankar om att medicinen har som en dold 
agenda att anpassa kvinnan till en traditionell position i hemmet. 

Man skulle också inspirerat av Metzl (ibid.) kunna göra en mer drastisk läsning av denna 
bild och peka på att mannens ansikte är skymt. Han leker med sonen men det faktum att 
hans ansikte inte syns gör honom frånvarande. Ansiktet och inte minst ögonen är ju de 
kroppsdelar som bäst uttrycker en människas sinnestillstånd. Mannen kommer fram 
som fysiskt närvarande men känslomässigt frånvarande. Det är också tydligt att han inte 
har någon kontakt med modern, utan hon riktar sin blick och uppmärksamhet mot 
dottern. Tyvärr är sådana konstellationer inte ovanliga. Statistik (Ahrne & Roman, 
1997) visar att fäder arbetar mer under sina barns första år än någonsin annars i sina liv. 
Det finns också mycket som tyder på att många par lever under samma tak, men ändå 
upplever främlingskap inför varandra (Satir citerad i Hendrix, 1990, s. 100). Tolkningen 
av denna bild skulle kunna bli att SSRI är det som kan få en kvinna att bli lycklig och 
leende även om hennes make är själsligen frånvarande och bryr sig mer om gemenskap 
med sonen än med henne. 

Ett annat exempel på hur Depressionslinjens beskrivning av depression och SSRI kan 
läsas som ett uttryck för social kontroll av kvinnor är söka-hjälp-filmen. Vi får här möta 
Lotta, ekonom. Texten beskriver i ord och bild en jobbig period i hennes liv och hur hon 
blir bra med SSRI. Under den första fasen när problemen hopar sig, får vi bland annat 
veta att hon får en ”fruktansvärd huvudvärk” och ”känner sig matt och svag” ”[e]fter en 
intensiv helg med skjutsande till olika aktiviteter, barnkalas för Victor och släktmiddag”. 
Efter detta får hon ”allt svårare att hålla skenet uppe” och ”[e]n natt sätter hon sig i 
köket och öppnar en flaska vin”. Vändningen kommer när maken kommer hem från 
jobbet och hittar henne liggandes i sängen efter att inte ha ”orkat gå till jobbet”. 

”[T]illsammans bokar de ett nytt möte på vårdcentralen.” Lotta får SSRI och träffar en 
terapeut där det också kommer fram att hon tycker att det är ”jobbigt att vara 
extramamma” till Vanja. Hon får nedsatt arbetstid en period och vi får veta att hon ”efter 
en tid” ”orkar vara en bra mamma och extramamma igen”. På näst sista bilden ser vi 
henne leende med sin (manliga) chef och på den sista bilden sitter hon leende i en soffa 
bredvid maken och leker med styvdottern Vanja. 
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Bild 2: hotet... 

 

 
Bild 3: Familjelyckan. 

Hoten är alltså att Lotta inte mäktar med alla aktiviteter som hon förväntas göra i 
familjelivet. Vi får också se henne sitta ensam med en urdrucken flaska och ett 
halvdrucket vinglas (vitt vin till en kvinna – ibland är läkemedelsinformation 
förvånansvärt könsstereotyp). Genombrottet och vändpunkten är när hon stannar 
hemma från jobbet. Det förtjänar att påpekas att vi här ser maken i en typisk manlig roll 
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gentemot den förmodat handlingsförlamade deprimerade kvinnan. Vi får se en bild av när 
han kommer hem och hon ligger i sängen, och han ”får henne att berätta om 
läkarbesöket” då hon tidigare blivit ordinerad SSRI, men inte hämtat ut medicinen (han är 
det aktiva subjektet). Det är inte Lotta själv som bokar ett nytt läkarbesök, utan de gör 
det ”tillsammans”. 

Vi ser här en rad mycket traditionella hot mot kärnfamiljen. En kvinna som reagerar med 
stark trötthet inför familjelivets plikter. Hon upplever att hon har svårigheter som 
extramamma. Hon dricker alkohol och stannar hemma från jobbet. Sjukvården, SSRI och 
terapi kommer in som ett slags trollspö och på slutet är allt helt i sin ordning, familjen 
motsvarar återigen samhällets idealbild. 

Sammanfattningsvis verkar negativ särbehandling och förtryck av kvinnor inte alls 
existera enligt Depressionslinjen, trots att det finns starka skäl att se detta som en viktig 
orsak till att kvinnor blir deprimerade. Texten reproducerar också traditionella 
patriarkala bilder av män, kvinnor och familjen. Både manliga och kvinnliga läsare av 
texten leds in i en kvinnlig, passiv subjektsposition, som stämplas som sjuklig. Man kan 
fråga sig om polariseringen mellan könen i sig kan utgöra en bidragande orsak till 
depression. En kvinna som kämpar med de negativa aspekterna av kvinnorollen, möter 
både i Depressionslinjen och inom stora delar av den medicinska psykiatrin, en kylig, 
distanserad motpart som granskar henne och vet bättre än hon själv vad hon har för 
problem. Kontakten med dessa motparter riskerar att göra henne än mer deprimerad 
(Breggin, 1991) 

Samhällperspektiv: Andra missgynnade grupper. 
Precis som man kan argumentera för att samhälleligt förtryck och särbehandling av 
kvinnor kan leda till depression, finns det också skäl att tro att förtryck baserat på andra 
kategorier kan leda till depression. Exempel på sådana kategoriseringar är klass, etnicitet 
och hudfärg, sexuell läggning och funktionshinder. 

Rogers och Pilgrim (2003; 2005b) pekar på robust forskning som visar på ett samband 
mellan klass och psykisk hälsa. Statistik (Hübinette, i.d.) visar att utlandsadopterade har 
sämre psykisk hälsa än svenskadopterade och också att de statistiskt sett har mindre 
statusfyllda arbeten. Detta visar att det även i Sverige finns ett en negativ särbehandling 
baserat på hudfärg som har effekter på den psykiska hälsan, på det vis som är väl 
dokumenterat i USA. Även dessa perspektiv är helt frånvarande i Depressionslinjen. 

Frånvaron av tydliggörande av sexualitet, klass och etnicitet gör att Depressionslinjen tar 
den i vårt samhälle självklara auktoritetspositionen av vit, manlig och heterosexuell 
medelklass. 

Medikalisering och existens. 
Nämnda medikalisering kan också ses i att det i texten finns en påfallande fattigdom på 
handlingsverb kopplade till läsaren. Även om motion föreslås finns inga aktiva verb 
kopplade till läsaren i detta avsnitt. Läsaren får i stort sett bara ha symtom och gå till 
husläkaren. Däremot agerar både den antidepressiva substansen och läkaren via ett flertal 
olika verb. 
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Det är helt klart att många upplever det som en lättnad att få en psykiatrisk diagnos, 
detta kan ge en sorts erkännande av att det är något objektivt fel som kanske inte har så 
mycket med personen själv att göra. Men diagnosen har också baksidor; vi har redan 
nämnt stigmat (Goffman, 1963; Rogers & Pilgrim, 2005b). Det att diagnoser fjärmar 
problemet från personen och gör ”sjukdomen” till något som professionella ska behandla 
riskerar också att leda till att personens känsla av ansvar i förhållande till problemet 
minskar. 

Som redan nämnts föreslår kognitiv beteendeterapi att personer med depression ska 
gradvis öka och bredda sina aktiviteter, och forskning visar att detta ofta gör att 
depressionen släpper mycket snabbt (Martell, Addis & Jacobson, 2003). Rollo May 
(1983), en företrädare för ett existentiellt perspektiv på psykoterapi, säger att det är när 
den deprimerade hittar en punkt utanför depressionen som hopplösheten släpper. 
Gemensamt för dessa perspektiv är att den deprimerade ses som aktör som har 
huvudansvaret för att göra något åt sin situation. 

May (1983) hänvisar alltså till en existentiell tradition. En central tanke där är just 
människors ansvar för sina egna liv. Att personer i högre grad börjar se sig som ansvariga 
och aktörer i sina egna liv ses som något positivt och eftersträvansvärt, samtidigt som 
May och hans föregångare pekar på att detta normalt för med sig känslor av ångest. 

Ett näraliggande problem med SSRI är att vi lever i en tid där förväntningarna på att ”få 
ut något av livet” ständigt ökar. Är det så att den förmenta neutraliteten i den medicinska 
synen på depression helt sätter parantes kring frågan om våra förväntningar på livet är 
alltför uppskruvade och behöver skruvas ned? 

Alltsedan SSRI kom i slutet av 1980-talet har frågan om depression används för att 
beteckna och behandla i någon mening adekvat livsångest debatterats mycket (ex. Grip, 
2003; Kramer 1993). Det är inte min mening att försöka komma med något klokare än 
det som redan sagts i denna fråga, men jag vill peka på att jag ser en klar risk att 
processer, tillstånd och problem som har en potential till existentiell förändring och 
nytänkande patologiseras och fjärmas från människan som subjekt. 

Svart pedagogik. 
Alice Miller (1989) har utifrån utvecklingspsykologi utarbetat en teori som jag ser som 
värdefull i detta sammanhang. Hennes teori har för mig fördelen att den fokuserar på 
barns lidande och dess konsekvenser utan krångliga och abstraherande begrepp såsom 
drifter, oidipuskomplex eller övergångsobjekt. Herman (1997) gör ett liknande 
resonemang där hon kopplar ihop medvetenheten om trauma med samhällsutvecklingen, 
men hon fokuserar på trauma, medan Miller också räknar med alla de icke-traumatiska 
smärtsamma händelser barn utsätts för. Miller utgår från barns behov av skydd, 
omvårdnad och respekt och ser tecken på att de flesta barn som växer upp inte får dessa 
behov uppfyllda. I sina böcker beskriver hon hur detta kan se ut. Fysiska och sexuella 
övergrepp är idag erkända som trauma som orsakar skada hos barn. Däremot talas det 
mindre om de känslomässiga attityder hos vuxna som också kan orsaka skada. Exempel 
kan vara föräldrar som inte lyssnar på sina barn, som ger dem nedsättande omdömen när 
de beter sig åldersadekvat. Ett konkret exempel är att mindre barn har en outvecklad 
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motorik och kan tappa och ha sönder saker, vilket kan irritera en förälder, men Miller 
pekar på att bannor och nedsättande tillmälen i sådana situationer orsakar skada för ett 
barn. 

Miller har också skrivit om barnuppfostran. Hon menar att det i vårt samhälle finns en 
kultur som förminskar barns lidande. Ett exempel är att man i många länder fortfarande 
ser spädbarns skrik som att de “vädrar lungorna”. Istället förespråkar Miller att vuxna 
anstränger sig för att förstå barnet och betraktar skriket som barnets sätt att 
kommunicera sina behov. Den kultur som på olika sätt arbetar för att tysta barn och 
negligera deras lidande kallar Miller för svart pedagogik. Uppenbara exempel är böcker 
som uppmanar föräldrar att låta barn skrika och inte ta upp dem. Ett exempel från 
dagens Sverige skulle kunna vara det faktum att det kommer många böcker, artiklar och 
bilagor till föräldratidningar om hur man ska få barn att sova på ett bekvämt sätt. Det 
kommer inte lika många texter om hur man ska få barn att känna sig älskade, välkomna 
och lyckliga. Sömnen är något som kan ta tid och energi från föräldrarna, och många 
texter är regelrätta handböcker i hur de vuxna ska kunna minimera denna tidsåtgång. I den 
mån detta sker utifrån den vuxnes behov och inte utifrån barnets, är det svart pedagogik. 

En annan viktig gren av den svarta pedagogiken är hur barns vittnesmål om traumata har 
nedvärderats av domstolar (och fortfarande nedvärderas). 

Den mekanism som Miller anser upprätthåller den svarta pedagogikens kultur är att 
människor som varit med om smärtsamma saker i barndomen, på olika sätt förtränger 
kunskapen om detta, för att kunna överleva och fungera som vuxna. Att ägna större 
uppmärksamhet åt och verkligen ta barns situation på allvar skulle för dessa personer 
beröra deras egen smärta, och därför ger exempelvis många journalister, enligt Miller, 
omedvetet uppmärksamhet åt perspektiv som följer den svarta pedagogiken. 

Miller pekar på att barn som utsatts för missförhållanden av olika slag ofta upprepar 
dessa genom olika former av våld och kränkningar mot andra, inte minst mot sina egna 
barn, och hon har en vision som innebär att man genom att arbeta för bättre behandling 
av barn ska kunna få en mer fredlig värld på sikt. 

Miller (1989) visar hur en nedsättande behandling av omogna föräldrar får stora 
känslomässiga konsekvenser. Depression är en av dessa. Hon pekar särskilt på det 
ödesdigra i att utsättas för smärtsamma upplevelser och inte få dessa erkända av 
föräldrarna eller någon annan vuxen. Depression skulle i detta perspektiv kunna 
beskrivas som ett minne av maktlöshet. Personen har varit maktlös som barn, och blivit 
drabbad av detta, men inte kunnat bearbeta och gå vidare från upplevelsen, utan 
maktlöshetsminnet yttrar sig i depressionssymtom. 

Kutchins och Kirk (2003) pekar på att PTSD (post-traumatic stress-disorder) kan 
kritiseras för att “blame the victim”; skylla på offret. En del av teorin bakom detta 
tillstånd hävdar nämligen att PTSD är en normal reaktion på mycket speciella och 
plågsamma erfarenheter. Att sätta en psykiatrisk diagnos på dessa individer som mot sin 
vilja blivit utsatta för hemskheter har en undertext av att det är offret det är fel på. Det 
kan tilläggas att det inte finns några psykiatriska diagnoser för torterare, krigsförbrytare, 
diktatorer, våldtäktsmän eller dito kvinnor. 
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Depressionslinjen nämner varken trauma eller negativa erfarenheter i barndomen som 
tänkbara orsaker till depression. Det nämns inte heller i samband med beskrivningen av 
läkarbesöket och inte i något av de två fallen på sidan. “Psykologiska faktorer” nämns, 
men endast stress och sömnproblem. Medan biologiska resonemang, som redan nämnts, 
ges väsentligt större utrymme. 

Psykologiska faktorer kommer alltså generellt i bakgrunden och trauma och erfarenheter 
från barndomen är helt frånvarande i texten. En bild byggs av att depression är först och 
främst en biologisk “sjukdom”. Psykologins underordning visas också av att sådana 
orsaker enligt Depressionslinjen “även” spelar in. Det visar sig också i att texten flera 
gånger uppmanar läsaren att uppsöka husläkare. Ur ett psykologiskt perspektiv hade 
psykolog eller psykoterapeut varit lika vettiga att söka. Ur ett existentiellt perspektiv 
hade man kunna tänka sig att rekommendera att uppsöka en präst, psykolog, eller 
zenmunk (dessutom kan man ur ett existentiellt perspektiv diskutera behovet av att 
vända sig till andra överhuvudtaget). Under rubriken behandling lyfts särskilt KBT och 
kognitiv terapi fram. Detta är terapigrenar som mindre än psykodynamisk terapi betonar 
behovet av att titta på och förstå sin barndom. 

Depressionslinjens olika sätt att skriva ut barndomens och traumatas betydelse ur texten 
kan ses som svart pedagogik. Inte nog med att förskrivning av SSRI stämmer bra med 
läkemedelsföretagens mål och stora delar av den medicinska professionens mål, utan 
praktiken att diagnostisera människor med depression utan att ägna uppmärksamhet åt 
deras bakgrund och sedan skriva ut SSRI, har effekten av att minska den 
uppmärksamhet som ges i samhället åt barns lidande. På samma sätt kan användandet av 
depression som diagnos på personer när problemen är orsakade av personens 
traumatiska historia, ses som att man “skyller på offret” (“blaming the victim”). 

Jag vill betona att det med detta synsätt inte finns några svarta pedagoger som sitter och 
sprider sitt budskap som något slags konspiration, utan detta är att betrakta som en 
kultur som upprätthålls av en rad personer, yrkesgrupper, texter och praktiker. 

Egna reflektioner 
”Varför” är en av de frågor vi människor ställer oss när vi drabbas av ett ofrivilligt 
lidande. För många är detta den fråga som tar upp mest uppmärksamhet, inte minst för 
deprimerade. Vi människor har en vilja att försöka förstå oss själva och vårt känsloliv. 
Det är därför det är så viktigt att uppmärksamma diskurser, för de påverkar vilka 
tankebanor vi leds in i när vi försöker förstå oss själva och de utmaningar vi möter i livet. 

För säkerhets skull vill jag påminna om att den socialkonstruktionistiska 
utgångspunkten i den här uppsatsen inte innebär att säga att depression skulle vara 
något slags tankespöke, som inte finns i verkligheten. Depression är en beteckning som 
vi väljer att sätta på ett tillstånd som har tydliga inslag av lidande. Som jag ser det har 
lidande under världshistorien varit drivkraften till många förändringar, både individuellt 
och kollektivt, och detta understryker ytterligare vikten av vilka historier vi väljer att 
berätta när vi pratar om depression eller nedstämdhet. 
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Hänvisningen till Alice Miller gör det ofrånkomligt att komma in på debatten om ”nature 
vs. nurture” (på svenska brukar vi säga arv/miljö, men egentligen vore det kanske bättre 
att säga biologi/omgivning). Detta är en debatt som är laddad med åtskillig symbolik och 
prestige. Flera yrkesgrupper och hela ekonomiska sektorer har stora intressen 
investerade i detta. På biologisidan finns läkarkåren, biokemister och 
läkemedelsindustrin. På miljösidan finns psykologer och hela terapiindustrin, som idag 
är mycket omfattande. 

Sociologer har pekat på att biologiska förklaringar av mänskligt beteende i vårt samhälle 
ges en hög grad av trovärdighet (Crossley, 2003, Fausto-Sterling 2003). Ett exempel är 
bilder (av typen PET-scans) av aktiviteten i hjärnan under olika omständigheter, 
exempelvis psykisk sjukdom. Crossley (2003) pekar på att dessa bilder ges en hög grad 
av sannings- och förklaringsvärde, trots att det är osäkert hur mycket och vad de 
egentligen säger. Liksom med serotoninnivåerna kan man konstatera att visst är det så att 
våra liv samspelar med biologiska processer i våra hjärnor. Men att det ofta är svårt att 
komma fram till att dessa processer verkligen utgör orsaker till beteenden och 
psykologiska problem. 

Sociologer (Crossley, 2003) har också en position på miljösidan av den här debatten. 
Men jag tycker de har en klar poäng när de hävdar att biologiska förklaringar uttömmer 
och parentetiserar alla möjligheter till mänsklig handlingskraft och förändring. När en 
invandrare, kvinna, homosexuell eller på annat sätt missgynnad person19 börjar prata 
med andra personer i liknande situation, om hur livet känns skit när man söker 20 
arbeten och inte får ett enda, då kan detta vara början till positiva förändringar. Eller när 
en utarbetad tjänsteman börjar sätta sina tomhetskänslor och sömnproblem i samband 
med sin arbetssituation och sina materialistiska värderingar, då inrymmer detta också 
möjligheten till förändring. Samma sak när en flerfaldigt traumatiserad person börjar 
fundera på om sina mångåriga depressionssymtom kan ha med traumana att göra. Den 
biologiska förklaringsmodellen får allt detta att framstå som irrelevant. 

Crossley (2003) skriver: 

...vi kan diskutera våra känsloliv med andra på ett antal olika nivåer. [...] Vi 
kan diskutera över arten av de känslor vi känner. Är jag, till exempel, 
rättmätigt upprörd på dig, eller bara avundsjuk? Vi kan också samtala om 
och ifrågasätta den normativa statusen hos våra känslor. Har vi rätt att 
känna som vi känner? Är vi justa och rättvisa? [...] Slutligen, vi kan 
diskutera över orsakerna, eller snarare, anledningarna till våra känslor. Vi 
kan, till exempel, förklara för en vän att det inte finns någon anledning att 
vara svartsjuk, för sakerna är inte så som de verkar. [...] Genom sådana 
samspel formar vi inte bara de sätt som känslor definieras och uttrycks, 
utan också just de känslor vi har; Ilska, exempelvis, kan genuint förändras 
till gott humör genom en försonande dialog. Den biomedicinska 
infallsvinkeln kopplar sig förbi [short-circuits] denna process, genom att 

                                                
19 Alla kvinnor är inte missgynnade, men kvinnor som grupp kan sägas vara missgynnad. 
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omtolka känslolivet på en nivå som är både främmande och esoterisk. (min 
översättning) 

Det förtjänar att upprepas här att de teorier som förs fram i Depressionslinjen om 
obalanser i signalsubstanserna som orsak till depression, enbart är hypoteser och 
antaganden (inte nödvändigtvis osanna, inte på något sätt bevisade som sanna). Vårt 
samhälles tilltro till naturvetenskap gör att det är lätt att tro att det naturvetenskapliga i 
dessa resonemang gör dem självklart giltiga och sanna. 

Teorierna om lågt serotonin som upphov till depression grundar sig främst på statistiska 
samband, som dessutom är relativt osäkra (Valenstein, 2002). Det är ungefär som 
sambandet mellan basket och kroppslängd. Det finns ett statistiskt samband att den 
genomsnittliga kroppslängden hos basketspelare i elitserien är signifikant över 
medellängden. Men detta innebär inte att alla över två meter är duktiga på basket. Det 
innebär heller inte att det inte går att vara 1,75 och vara framgångsrik i elitserien. Detta 
statistiska samband kan förklara att baskettränare blir glada när det kommer långväxta 
ungdomar och vill träna. Men eftersom sambandet är så oprecist är det inte är särskilt 
användbart. På samma sätt finns det deprimerade med höga serotoninnivåer i hjärnan, 
och icke-deprimerade med låga nivåer. Det är självklart så att det finns korrelat mellan 
livsstilar och personlighetsvariabler å ena sidan och olika förhållanden i hjärnan å andra 
sidan. Dessa förhållanden är otroligt mycket mer komplexa än att serotonin (och kanske 
noradrenalin och dopamin) skulle ha någon särställning för att förklara depression. Det 
finns hundratals olika substanser som påverkar hjärnans funktion, förutom 
signalsubstanser olika hormoner och andra substanser. Dessutom påverkas hjärnans 
funktion av olika diverse fysiska förhållanden, såsom storlek, på mikro- och makronivå. 
Att en stor del deprimerade upplever sig hjälpta av SSRI innebär inget argument för att 
det från början skulle ha varit serotoninet som det var fel på. Det finns många mediciner 
och behandlingar som inte verkar genom att öka en viss substans som det är brist på. 
Framförallt innebär det faktum att det (kanske) finns en korrelation mellan serotonin och 
depression inte att serotoninet orsakar depressionen. Det kan likaväl vara traumata och 
en deprimerande verklighet som orsakar låga serotoninnivåer. (Hela detta stycke utgår 
ifrån Valenstein, 2002). 

Jag har inte hört några argument som ens kommit i närheten av att övertyga mig om 
poängen med att se depression som en ”sjukdom”. För mig framstår depression som en 
naturlig reaktion på svåra levnadsomständigheter. Depressionslinjen anger inte alls några 
argument för varför de anser att depression är en sjukdom. Att de inte gör detta är 
intressant och jag undrar varför. 

Vad jag är kritisk mot är alltså att Depressionslinjen bygger upp ett helt resonemang 
som verkar logiskt vattentätt. Depression är en sjukdom som beror på obalans i 
signalsubstanserna. SSRI balanserar denna obalans. Eftersom vi människor är lagda åt att 
söka förklara och förstå vår verklighet, inte minst när vi lider, har detta resonemang en 
naturlig genomslagskraft. Det är lätt att ta till sig. Samtidigt som ingen har sett serotonin 
eller synapser, utan de är för oss alla abstrakta koncept. Vilket gör att det framstår som 
naturligt att lägga ansvaret för att hantera serotoninnivåerna på läkarkåren. Vi kan inte på 
samma sätt som med ilska, glädje eller skönhet etablera ett vardagligt samtal om 
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serotonin. Dessutom förekommer det i stort sett aldrig att man testar serotoninnivåer, så 
dessa kan inte komma in i det vardagliga samtalet den vägen, såsom exempelvis 
kolesterolvärden. 

Idag finns gott om forskning betald av läkemedelsbolagen som visar på en kortsiktig 
effekt av SSRI på depression. Normalt ligger dessa studier på max två månader. Det 
finns ytterst lite forskning som visar de långsiktiga effekterna av att ta SSRI. De få 
studier som finns på detta, antyder att motion kan vara minst lika effektivt som SSRI, 
men här finns inte alls samma ekonomiska resurser att göra stora studier. Även 
forskningen om psykoterapi är ekonomiskt underlägsen läkemedelsforskningen. 

Detta för oss in på att det i Depressionslinjen framstår som att den biokemiska 
förklaringen är huvudförklaringen och andra förklaringar är liksom komplement. Att ta 
upp andra förklaringar men på ett bristfälligt sätt, är en helt logisk strategi för 
läkemedelsbolagen. Att inte alls ta upp den konkurrerande behandlingen terapi, skulle 
minska sidans trovärdighet. En lång tradition inom reklamvärlden visar att det är 
effektivt för företag att använda diskursiva strategier för att föra fram en viss lösning på 
ett problem (Benwell & Stoke, 2006). 

Jag hoppas att jag genom att peka på depression som samhällsproblem, depression som 
existentiell utmaning och depression som minne (av maktlöshet eller "inlärd 
hjälplöshet") har lyckats illustrera olika alternativa förklarings- och handlingsmodeller 
som kommer i bakgrunden eller helt utesluts i Depressionslinjen (någon annan än jag 
skulle säkert välja att föra fram andra alternativa teorier). Och att jag därigenom också 
visat på hur den sociala ordningen “behöver” problemet att deprimerade tar till sig den 
biokemiska förklaringsmodellen till depression. Sammantaget är den biokemiska teorin 
om depression ett sätt att bevara status quo genom att nedvärdera och utesluta andra 
förklaringar, och göra människor beroende av läkarassistans för sina känslomässiga 
problem. 

När Depressionslinjen för fram den biokemiska teorin som huvudteori och 
“psykologiska” förklaringar som något slags residualförklaring som “också” spelar in, 
undrar jag om det inte vore vettigare att ha andra förklaringar som huvudteori, och 
biokemi som residualförklaring. 

Depressionslinjen förtiger helt att man kan förstå effekten av motion som så att 
inaktivitet är en avgörande del i uppkomsten av depression. Inom kognitiv 
beteendeterapi ser man det ungefär som att alla människor känner sig olyckliga ibland, 
men det är när någon inaktiverar sig, genom att exempelvis ligga i sängen i flera dagar, 
eller avstå från sociala kontakter, som det börjar övergå i depression. Att inaktivera sig 
leder till att den känslomässiga obalansen förvärras. Kroppslig inaktivitet och brist på 
stimulans gör att de negativa känslorna får större utrymme och antalet upplevelser som 
kontrasterar mot det negativa minskar. Det blir ofta en ond spiral där inaktivitet föder 
ökade negativa känslor, som leder till ökad inaktivitet, och så vidare. Med denna 
förklaring framstår motion som något som attackerar kärnan i depressionen, och inte 
bara en av dess konsekvenser, som Depressionslinjen påstår. 
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Vi behöver alltså kunna hantera ett flertal olika förklaringar på olika abstraktionsnivå 
som kompletterar och i vissa fall utmanar varandra. Kommersiella texter som är 
påverkade av reklamens form, har nackdelen att de inte uppmuntrar till sådana mer 
komplexa synsätt. 

Praktiken att ta SSRI. 
Därmed skulle jag vilja avsluta den här diskussionsdelen med några funderingar om själva 
tagandet av SSRI. Jag har försökt att i uppsatsen helt fokusera på diskursen. Som jag ser 
det behöver det i sig inte vara något fel med att ta SSRI. Alla som läser den här 
uppsatsen har väl någon gång druckit kaffe för att bli pigg eller intagit alkohol för att 
komma i stämning på en fest. Människor har i alla tider använt olika substanser för att 
påverka psyket. 

Det jag ser som det stora problemet är det att läkare dagligen säger till deprimerade 
ungefär att de måste börja ta SSRI för att de har brist på serotonin i hjärnan. Praktiken 
att skriva ut och använda SSRI kopplas till diskursen om serotoninbrist och kemiska 
obalanser. Detta resulterar i att när patienten upplever sig må bättre med medicinen gör 
detta ofta att han/hon ser detta som ett bevis för att teorierna stämmer i hans/hennes fall. 
För de 30-40 % som inte upplever sig hjälpta kan detta leda till hopplöshet, när den 
dominerande behandlingsmetoden inte biter. Och för dem som upplever en initial 
förbättring, kommer ofta en problemfylld fas senare, då de vill sluta med preparatet, 
eller när effekten börjar avta, och de återigen känner depressionssymtom. Då är de 
liksom fastlåsta i att se problemen som biologiskt betingade, och de enda alternativen 
som finns är att fortsätta med medicinerna, och eventuellt försöka med ett annat 
alternativt preparat (byta Zoloft mot Fontex eller vice versa) Att döma av vad jag fått 
höra av bekanta under tiden jag har arbetat med den här uppsatsen, är det inte ovanligt 
idag att läkare skriver ut SSRI till personer som har påtagliga orsaker att vara nedstämda. 
Jag hörde om en kvinna som lever med en misshandlande man, men som inte har 
ekonomiska resurser att ta barnen och flytta, som fick SSRI (bara att tänka på den 
historien gör mig faktiskt smått nedstämd). Dencker och Denckers (1999) påstående att 
depression är ett ”biologisk tillstånd” visar att ett sådant synsätt är utbrett. Ju mer 
läkare och andra tror på detta, desto mindre benägna torde de vara att ägna 
uppmärksamhet åt andra aspekter av depression. 

Horton-Salway (2001) har analyserat diskursen när patienter och professionella pratar 
om kronisk smärta. Hon kommer fram till att diskurserna i hög utsträckning är 
centrerade kring attribuering av skuld. Jag tror att en av de faktorer som gör att samtalet 
kring SSRI är så laddat är just att frågor kring skuld är centrala. Alla de tre alternativa 
teorier som jag exemplifierat ovan, har konsekvenser på detta plan. Att samhället har en 
roll i uppkomsten av depression leder till att vi behöver prata mer om hur samhället 
organiseras för människor ska må bra. Att depression kan innebära en existentiell 
utmaning, gör att vi inte kan förneka att individen själv har något slags ansvar för att 
hantera sin situation, vilket existensialististerna, som redan nämnts, ser som 
ångestväckande i sig. Alice Miller har ägnat mycket utrymme åt att peka på att frågan 
om föräldrars skuld är brännbar. För oss som föräldrar är det ofta obehagligt att tänka på 
att våra tillkortakommanden drabbar våra barn på sikt. Miller anser också att det är 
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ångestväckande att tänka på föräldrars skuld, av den anledningen att det aktualiserar våra 
egna barndomssår. 

En orsak till att det är så attraktivt att se depression som en biologisk sjukdom är just 
att vi undviker alla resonemang om mänsklig skuld. Alla drabbas någon gång av sjukdom, 
människor som djur, det är så naturen är konstruerad och det går inte att skuldbelägga 
någon för detta. Skulden hamnar på naturen eller serotoninet. Conrad och Schneider 
(1992) skriver bland annat om historien om medikaliseringen av alkohol; hur 
alkoholproblem under 1900-talet gradvis kom att ses som ett medicinskt problem, från 
att dessförinnan ses som en fråga om bristande moral. De påpekar att när 
alkoholproblem definieras som ett medicinskt problem blir det svårt att föra resonemang 
om huruvida det är bra eller dåligt med alkohol. Frågor om moral och bra och dåligt blir 
irrelevant. 

Jag vill trycka extra på att biverkningarna av SSRI underdrivs av Depressionslinjen. 
Likaså förminskas problemet att sluta. Pfizer följer här helt den strategi som Healy 
(2004) beskriver att Eli Lilly och andra använder, att skylla på sjukdomen. Får du 
problem efter behandlingen är det sjukdomen som åter gör sig hörd. 

Breggins (1994; 2001) synsätt att SSRI ofta resulterar i att personen inte tar itu med 
viktiga, livsavgörande problem går att förstå rent logiskt utifrån det jag skrivit ovan. Om 
det är så att de förklaringsmodeller jag refererat ovan enskilt eller tillsammans förklarar 
en del av varför människor blir deprimerade, då är det rimligt att tänka att människor 
som tar SSRI i vissa fall kan uppleva en kortsiktig förbättring, men det kommer inte att 
leda till att de problem de har i övrigt i livet försvinner. Den misshandlande maken 
kommer inte att försvinna för nyss nämnda kvinna, och inte de ekonomiska problemen 
heller. Ett monotont och trist arbete kommer inte heller att försvinna. Och så vidare. 
Flera av de citerade författarna på Korallhavet (i.d.) hade ett pragmatisk och realistiskt 
synsätt att SSRI kan hjälpa till att ”få huvudet över vattnet”, men sen måste man också 
ta itu med problemen. Detta framstår som en strategi med större chans att lyckas än att 
se SSRI som en bot mot sjukdomen depression som kan hjälpa en att ”bli frisk”, vilket 
Depressionslinjen förespråkar. 

Jag är rädd att SSRI för många är som en fälla eller kanske till och med som kvicksand. 
Människor kommer i kontakt med vården när det är kris i deras liv. Ofta lever de med 
förvirring och kaos. Frågor om vad man ska göra på kort sikt blandas med existentiella 
funderingar. Skuld och skam är vanliga temata. SSRI erbjuder en bekväm lösning. 
Bekväm på så sätt att det är enkelt och går snabbt att ordna. Dessutom hamnar skulden 
för att man mår dåligt på serotoninet, och slutsatsen blir att lämna över ansvaret för 
tillståndet till läkarvetenskapen. Personens hopp om bättring hamnar då hos pillret. 
Karp (1996) redovisar att en stor del av dem han talade med, som ätit SSRI en längre tid, 
hamnade i desillusion. I början upplevde många en positiv förändring, men detta positiva 
avtog, och personerna hamnade återigen i något slags depression. Ofta började de då 
försöka hitta andra preparat som skulle ge dem tillbaks den positiva trenden. 

I den mån en person lider av en depression som helt eller delvis kan förklaras av de tre 
förklaringar som jag redovisade ovan, innebär detta att han/hon behöver se på ett nytt 
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sätt på sitt liv, se viktiga sammanhang, och börja agera efter detta. Om det är som jag 
tror att det finns något kortsiktigt skönt och tillfredställande att istället för att göra 
detta, lägga över skuld på serotoninet och ansvaret på medicinen, då riskerar detta att bli 
en dålig vana. Den som gör detta intar en passiv position till depressionen och detta 
sanktionerat av en läkare. Det är naturligt att rädas att se sitt liv på ett annorlunda sätt 
och ta itu med svåra problem. Varje gång en person undviker detta riskerar det att 
etableras en dålig cirkel där varje dag som går utan att han/hon gör något för att ta itu 
med problemen, ökar sannolikheten för att detta ska bli ett permanent tillstånd. 
Schreiber och Hartrick (2002) beskriver just denna situation. Flera av deras respondenter 
verkar sitta fast i att sätta allt sitt hopp till att hitta “rätt” medicin, samtidigt som de 
mår ganska dåligt. 

Jag tycker alltså att det stora problemet med SSRI är den argumentation och den 
verklighet som skapas av serotoninteorin och texter såsom Depressionslinjen. Jag håller 
med Valenstein (2002) om att det skulle gå hur bra som helst att skriva ut och använda 
SSRI utan att knyta detta till teorier om obalans i signalsubstanserna eller liknande. Det 
finns andra mediciner som skrivs ut utan att de exakta verkningsmekanismerna är kända. 

4. Identifiera möjliga vägar förbi hindren 
Som avslutning på uppsatsen tänkte jag komma med några konkreta förslag på lösning 
på de problemen som analysen har kretsat kring. 

A. Begränsa den kommersiella läkemedelsinformationen. 
I den här uppsatsen har det framkommit ett antal problem med sidan Depressionslinjen. 

Den lånar trovärdighet från medicinen och säljer samtidigt en specifik lösning med hjälp 
av argumentation och diskursiva strategier. Som redan nämnts har läkemedelsbolag 
enorma resurser för marknadsföring. Elliott (2004) nämner att GlaxoSmithKline 2000 
lade ner mer på att marknadsföra Paxil (Paroxetin, i Sverige sålt under namnet Seroxat) 
än Nike gjorde på att marknadsföra sina främsta skor. Han nämner också att samma år 
var Paxil fyra på listan över de mediciner som marknadsfördes med mest resurser. 

Förutom den ideologiskt färgade diskursen som jag försökt att analysera här, ser jag det 
som särskilt problematiskt när denna diskurs möter en människa i något slags kris, kaos 
eller tvivel. När diskursen dessutom lutar sig mot hela den auktoritet som 
naturvetenskap har i vårt samhälle. Därför föreslår jag att vi bör diskutera om 
kommersiell läkemedelsinformation bör begränsas på något sätt. 

Jag kan se ett antal olika sätt som detta kan ske. Bolagen kan förbjudas helt att utge 
sådan information. Informationen kan underställas ett statligt kontrollorgan med uppgift 
att säkerställa dess allsidighet och trovärdighet. De som skriver informationen kan vara 
oberoende av läkemedelsbolagen. 

I förlängningen behöver vi naturligtvis också diskutera och ifrågasätta den situation där 
merparten av läkarnas fortbildning inom psykiatri bekostas av läkemedelsindustrin, och 
pengar från läkemedelsbolagen påverkar diskursen och samhällsutvecklingen genom PR, 
stöd till patientorganisationer och stöd till det akademiska livet. 
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B. Jämställ alla sorters sinnespåverkande substanser. 
Den svenska lagstiftningen delar idag upp sinnespåverkande substanser i tre olika 
grupper: 

1. Substanser, såsom alkohol, tobak och kaffe, som säljs lagligen, eller som 
i fallet med alkohol, under en viss statlig kontroll. 

2. Substanser som ges ut på recept från läkare. 

3. Substanser som säljs illegalt, det vill säga innehav och försäljning är 
olaglig. 

Detta gör att de receptbelagda ”medicinerna” får en särställning. De anses lyda under ett 
vetenskapligt paradigm, och enbart ha rollen att bota en sjukdom. Detta understödjer i 
sin tur den medicinska psykiatrins auktoritet och läkare och psykiaters roll som 
experter, på det sätt som jag tidigare beskrivit att olika delar av den sociala praktiken kan 
understödja varandra. 

Många av de preparat som idag är narkotikaklassade och därmed olagliga, har tidigare 
varit klassade som mediciner (exempelvis kokain, morfin, heroin och amfetamin). 
Benzodiazepiner (såsom Rohypnol, Valium och Stesolid) och alkohol binder till samma 
receptorer i nervsystemet. Om man skulle slå samman dessa till en preparatgrupp 
(benzodiazepiner och alkohol), finns denna grupp alltså både såld på systembolaget, 
illegalt såld på ”Plattan” (Sergels Torg i Stockholm, där olika illegala substanser säljs) 
och receptförskriven som lugnande medel och sömnmedel. Gränserna mellan de olika 
grupperna av substanser framstår alltså som godtycklig. 

Det är också så att SSRI på senare år fått ett alltmer brett användningsområde. 
Preparaten påstods från början vara framtagna speciellt för att vara effektivt mot 
depression, men används idag mot utmattningsdepression, social fobi, panikångest, 
PMS, tvångssyndrom och flera andra tillstånd. SSRI har blivit lite av en universalkur 
som används mot en mängd olika problem. Detta gör att behovet av en exakt och 
professionell diagnossättning minskat, vilket gör att man kan argumentera att det är 
onödigt för samhället att lägga skattepengar på detta. 

Att i laglig mening jämställa alla olika slag av sinnepåverkande preparat skulle minska 
utrymmet för den medicinska psykiatrins anspråk på sanning och auktoritet om 
psykiska problem. Jag personligen tycker vissa liberala har en poäng när de vill släppa 
alla droger fria. De argumenterar för detta med traditionella liberala argument. Om man 
skulle följa denna tankegång, skulle alla substanser säljas fritt. Healy (2004) 
argumenterar för denna idé också för att det skulle minska risken att människor tar SSRI 
tills de begår våld mot sig själva eller andra. De flesta av dessa personer skulle sluta med 
medicinen när de märker att de känner sig konstiga eller uppvarvade av att äta SSRI. 
Samtidigt tycker jag att motståndarna till att sälja alla substanser fritt också har bra 
argument. Jag skulle kunna tänka mig både totalförbud mot sinnespåverkande substanser 
och någon selektiv begränsning, av typen motbok. 

Ytterligare ett argument för att släppa på recepttvånget för SSRI, är följande: De flesta 
människor i vår kultur har olika begrepp och föreställningar om alkohol. Jag tänker att 
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det i kulturen finns inbyggt tankar om alkoholens risker. Jag personligen skulle kunna 
räkna upp åtskilliga olika situationer då jag skulle bli orolig för en kompis 
alkoholanvändning. Men med SSRI finns mindre av sådana här föreställningar hos 
allmänheten. SSRI är stämplat som medicin, så det är inget man funderar så mycket över 
som icke-läkare. Man funderar inte och diskuterar inte i termer av hur man ska kunna se 
att någon person i ens närhet använder SSRI på ett mindre bra sätt. Att på något sätt ta 
bort SSRI från läkarkontrollen skulle kunna göra att människor började prata mer om 
sådana frågor, och att det blev något slags självreglering, mer som med alkohol. Inte för 
att situationen med alkohol är idealisk, men det finns ett antal olika bromsmekanismer 
för skadlig användning. 

C. Minska rollen för de psykiatriska diagnoserna. 
Psykiatriska diagnoser är en viktig del i kedjan när problem definieras som psykiatriska 
sjukdomar och därmed inom den medicinska psykiatrins revir. Jag föreslår att deras roll 
begränsas. Två förslag vore att helt sluta sätta diagnoser, eller att inom vården fråga 
patienten om han/hon vill ha en diagnos. 

D. Det behövs en hårdsatsning på forskning på de långsiktiga effekterna av SSRI. 
Det känns som ett skämt att SSRI förskrivs i de enorma mängder som det görs idag, 
samtidigt som det i princip saknas studier av de långsiktiga effekterna av medicinen. Den 
största delen av forskningen på mediciner sker bekostat på ett eller annat sätt av 
läkemedelsbolag. Vad gäller SSRI så får en del av dem som börjar med preparaten 
biverkningar som gör att de slutar. En del av personerna får på längre sikt, kanske ett 
eller två år, som vissa av de citerade från Korallhavet (i.d.), en försämring. Därför är det 
idealiskt för läkemedelsindustrin att i stort sett alla studier sträcker sig över omkring 2 
månader. Det är över denna tidshorisont som SSRI framstår som mest ”effektivt”. 

De påståenden som är vanliga på Korallhavet att SSRI kan vara ett sätt att få upp 
huvudet över ytan och Topors (2002; 2004) slutsats att många blir hjälpta av att få 
större frihet att reglera sina mediciner själva, skulle kunna tjäna som utgångspunkt för 
forskning på hur alternativa omständigheter och teorier skulle kunna styra praktiken att 
äta SSRI. Ett exempel på en sådan forskningsfråga är: Hur skulle det fungera om 
deprimerade tilläts att helt styra sin SSRI-användning själva? 

E. Alternativet till SSRI är liv och nytänkande på ett personligt och samhälleligt 
plan. 

De teorier som jag redogjorde för i analyskapitlet kan leda till en mängd olika förslag på 
handling. Individuella och samhälleliga problem med depression och nedstämdhet kan 
mötas med social aktivism, existentiella samtal, motion, terapi och många andra 
aktiviteter. Ur ett existentiellt och KBT-perspektiv kan i stort sett alla aktiviteter hjälpa 
till att bryta en cykel av depression. Breggin (1994; 2001) säger att livet själv är ett 
alternativ till SSRI. Vilket går att förstå ur ovannämnda resonemang att tagandet av SSRI 
riskerar att medföra att personen avhänder sig ansvar till den medicinska vetenskapen 
och börjar se det som att serotoninet är orsaken till problemen. 
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Jag håller helt med Breggin (1994; 1997; 2001) och Fromm (1978) när de talar för att vi 
människor behöver någon slags moralisk och existentiell kompass att försöka leva efter. 
Breggin talar om ”principled living” (ett leverne grundat på principer). Fromm (1978) 
gör uppdelningen mellan att ha och att vara. Att ha är kopplat till det kommersiella 
samhället. Jag har ett bra arbete, eller en fin bil. Att vara ser Fromm som en 
sammanfattning av ett ideal från olika andliga och filosofiska traditioner, där 
mänskligheten, relationerna och kärleken står i centrum. 

5. Reflektera kritiskt över analysen 
 I Faircloughmodellen ingår som redan nämnts att kritiskt reflektera över analysen. 

I och med att jag valde att analysera Depressionslinjen, valde jag också bort andra texter, 
som också hade varit intressanta att analysera. Såhär i efterhand tänker jag att fördelen 
med att analysera denna text har varit att det är en text som så tydligt är influerad både 
av kommersiell och av medicinsk logik. Ett näraliggande område är de s.k. kosmetiska 
användandet av SSRI, som Kramer (1993) pratar om (SSRI för melankoliskt lagda 
personer och blyga etc., som inte är kliniskt deprimerade), och som också fått mycket 
uppmärksamhet i media. Jag skulle gärna gå vidare och göra en till analys kopplat till 
detta område. 

Det verkar som att Depressionslinjen är relativt representativ för kommersiella nätsidor 
om depression. I dag verkar i stort sett alla läkemedelsbolag som säljer 
depressionsmedicin ha sådana, och de ser mycket lika ut (Organon, i.d.; Wyeth, i.d.). I 
vissa fall innehåller de identiska formuleringar. Enligt Google (i.d.) har Depressionslinjen 
högst ”PageRank” av svenska sidor om depression, vilket tyder på att det är en sida som 
många andra sidor länkar till, vilket ökar sannolikheten att människor som söker 
information om depression ska hamna på Depressionslinjen. 

En av de tankar jag hade i början när jag funderade över den här uppsatsen var att prata 
med människor som tar SSRI. Det finns ju en stor brist på forskning som fångar upp 
mer än den ”vetenskapliga evidensen” i läkemedelsbolagens studier. 

En svaghet med den här uppsatsen är att den är akademisk och det finns ett inslag av 
överordning i denna position som är svår att komma ifrån. Att inrikta sig på att ge röst 
åt de deprimerade hade varit ett bra sätt att minimera detta problem. 

Jag är rädd att uppsatsen framstår som relativt negativt inställd till SSRI, trots att jag 
från början hade en föresats att försöka titta förutsättningslöst på företeelsen. Om jag 
hade närmat mig dem som äter SSRI, hade det antagligen varit lättare att hitta både 
pragmatism och variation i attityden till preparaten. 

Det hade också kunnat vara mycket givande att prata med människor, deprimerade och 
andra, om hur de tar emot en sådan här text som Depressionslinjen. Detta skulle kanske 
också kunnat vara ett sätt att se ”sprickor i muren”. Med det menar jag att man i hög 
grad hör Pfizers röst i texten, men att när den läses av någon, blandas orden på ett 
svårförutsägbart sätt med läsarens egna erfarenheter och tankar, som i sin tur både har en 
individuell aspekt och också en aspekt att de är del av en kultur. 
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Antagligen innehåller den här uppsatsen också inslag av reifierande av de begrepp som 
ingår, exempelvis kvinna, problem eller depression. Detta är på ett sätt ett problem som 
är inbyggt i språket. Vi kommer inte utanför de begrepp vi lever med. 
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Bilaga 1. Den analyserade texten från Depressionslinjen 
Du är inte ensam 
Att vara deprimerad är inget unikt. Depression har blivit en av våra stora folksjukdomar och chansen att 
du känner någon som är drabbad eller kommer drabbas är väldigt stor. Ändå känns det ofta väldigt ensamt 
att vara deprimerad. Det är svårt att prata om en sjukdom som många skäms över eller känner sig 
besvärade inför. Därför finns vi. Här hittar du information om sjukdomar och behandling, svar på några 
av de vanligaste frågorna och mycket mer. Här har du också möjlighet att hitta andra att prata med – för 
du är ju inte ensam. Välkommen! 
 
Vad är depression? 
40 procent av kvinnorna i västvärlden och 25 procent av männen riskerar att någon gång under sitt liv 
drabbas av en så svår depression att de behöver professionell hjälp. Därmed räknas depression till en av 
de stora folksjukdomarna. 
Det är naturligt att reagera med sorg och nedstämdhet i olika skeden av livet. Det kan vara en reaktion på 
en förlust som en separation eller ett dödsfall eller på en livssituation man inte klarar av. Sådana naturliga 
reaktioner är viktiga för att man ska kunna finna nya vägar i livet. När man talar om sjukdomen 
depression menar man något som inte är en naturlig reaktion på livets skeenden utan att stämningsläget är 
sänkt på ett onaturligt sätt.  
Den som drabbats av depression talar inte så ofta om sin sjukdom. Många tolkar den depressiva 
läggningen som en del av sin personlighet. Det betyder också att många inte söker hjälp, dels på grund av 
skuldkänslor, dels på grund av att de inte känner till att det finns effektiv hjälp att få. Men de allra flesta 
reagerar positivt på behandling och det finns många olika behandlingsmetoder att ta till. 
 
Orsaker 
Det finns både biologiska och psykologiska faktorer som påverkar uppkomsten av en depression. Under 
senare år har man talat mycket om signalsubstansernas viktiga roll för vårt psykiska välbefinnande. De 
signalsubstanser som brukar nämnas i samband med depression är serotonin, dopamin och noradrenalin. 
En obalans mellan signalsubstanserna kan leda till depression, ångestsjukdomar etc. Men även 
psykologiska faktorer påverkar. Akut och kronisk stress liksom för lite sömn under längre tid kan vara 
bidragande faktorer för den som har ett känsligt nervsystem. Även hormonell obalans kan vara en 
riskfaktor för depression.  
Arvet är en annan viktig faktor. Den vars mamma eller pappa lidit av depressioner har sannolikt ett 
känsligare nervsystem och därmed en ökad risk att själv drabbas av sjukdomen. Det är därför extra viktigt 
för den med sådan disposition att ta hand om sig själv extra noggrant, inte utsätta sig för alltför hög 
stressnivå, se till att sova och äta regelbundet etc.  
 
Vanligt hos äldre  
Många äldre (personer över 70 år) lider av depression, utan att bli upptäckta eller få diagnosen depression 
av en läkare. Depressioner hos äldre kamoufleras ofta av kroppsliga besvär, som till exempel värk, 
sömnproblem, viktnedgång, ängslan för sjukdomar och oro. Äldre personers depressioner beror dels på 
åldersförändringar i centrala nervsystemet och minskad aktivitet i hjärnan, dels på den psykosociala 
situationen. Många äldre känner sig ensamma, dagarna känns långa och enahanda, orken tryter, aptiten är 
nedsatt. Typiskt för depression hos äldre är att den äldre kan må bra några dagar eller kanske veckor för 
att sedan på nytt gå in i en depressiv period. Under den normala perioden tror ofta den deprimerade att de 
depressiva symtomen inte ska komma tillbaka. 
 
Symtom vid depression 
Det finns många olika symtom som kan tyda på depression, nedan följer några av de vanligaste. Du 
behöver inte ha alla symtom för att få diagnosen depression. Det avgörande är antalet symtom och 
styrkan i symtomen.  
 
Du ser livet i svart och känner dig ofta nedstämd.  
Det du brukar tycka om att göra känns inte längre roligt. Även vardagliga sysslor kan kännas omöjliga att 
genomföra.   
Kanske har du gått ner i vikt och haft dålig aptit.   
Du sover dåligt eller vaknar alltför tidigt.   
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Du känner dig mycket trött och energifattig.   
Du nedvärderar dig själv och plågas av skuldkänslor och värdelöshetskänslor.   
Du har svårt att fatta även enkla beslut.   
Din sexuella lust är mycket låg, du kanske t.o.m är impotent.   
Du kanske plågas av ångest. 
 
Behandling 
Vart kan jag vända mig?  
En av de vanligaste frågorna angående depression och ångest är: Kan dessa tillstånd behandlas? Svaret är 
ja. De flesta reagerar positivt på behandling och det finns många olika behandlingsmodeller.  
Om du tror att du lider av en depression kan du gå till din husläkare. Husläkaren kan om det behövs 
skriva remiss till en psykiatrisk mottagning. Om dina depressiva besvär är lindriga kan psykoterapi vara 
lika verksamt som läkemedelsbehandling. Några former av detta som visat goda resultat är kognitiv 
beteendeterapi (KBT, http://www.kbt.nu/ ) och kognitiv terapi.  
Det går utmärkt att kombinera psykoterapi med läkemedelsbehandling. Behandling av djupare 
depressioner bör skötas av specialist i psykiatri.  
Ska en depression alltid behandlas?  
Om din läkare har gett dig diagnosen depression ska sjukdomen behandlas. Att inte behandla kan 
förorsaka onödigt lidande och dessutom göra sjukdomen kronisk.  
Hur snabbt blir jag fri från mina symtom?  
Vägen till tillfrisknande är individuell, så det är svårt att ge ett generellt svar. Symtomen klingar snabbare 
av med antidepressiv behandling än med psykologisk behandling.  
 
Läkemedelsbehandling  
Numera är den mest använda typen av antidepressiva läkemedel s.k. SSRI-preparat, selektiva serotonin 
återupptagshämmare. Dessa läkemedel kallas ibland för ”lyckopiller”, men benämningen är missvisande. 
Man blir inte lyckligare av medicinerna, men de kan hjälpa dig att må bättre och så småningom bli frisk. 
Det betyder att det finns hjälp att få, även om man i sitt deprimerade tillstånd inte alltid tror så.  
SSRI-preparaten tillhör de mest förskrivna medicinerna i världen och har revolutionerat framför allt 
behandlingen av depression, men även av andra psykiatriska tillstånd. Det beror på att dessa preparat 
verkar selektivt och därför har mindre biverkningar än tidigare antidepressiva preparat. Detta gör dem 
även lämpliga vid långtidsbehandling i förebyggande syfte samt vid vård av äldre personer. SSRI-
preparaten är även effektiva vid ångest, t.ex. panikångest, tvångssyndrom och social fobi. Utöver SSRI 
finns även andra läkemedel verksamma mot depression.  
 
Biverkningar  
Alla SSRI-preparat kan ge biverkningar, även om biverkningarna är betydligt  
beskedligare än de från forna dagars läkemedel. Vanliga biverkningar i början av behandlingen är 
illamående, mag- och tarmbesvär och huvudvärk. För att minska risken för dessa biverkningar är det 
vanligt att man ordineras att ta halv dos de första dagarna. Biverkningarna är ibland besvärligast under 
första veckan. Sedan klingar de ofta av. När besvären känns svåra kan det vara bra att tänka på att det 
också kan vara ett tecken på att medicinen har effekt. Sexuella störningar, framförallt fördröjd utlösning 
hos män och fördröjd eller utebliven orgasm hos kvinnor, kan förekomma också. Inga biverkningar 
kvarstår när behandlingen är över. Man kan inte bli beroende av SSRI-preparat. Risken för biverkningar 
minskar med lägre dos.  
 
Hur fungerar SSRI-preparaten?  
SSRI, selektiva serotonin återupptagshämmare, verkar genom att selektivt hämma återupptaget av bl.a. 
signalsubstansen serotonin. Serotonin är en transmittorsubstans som har betydelse bland annat vid 
depression- och ångestsjukdom. Genom återupptagshämningen balanseras serotonin-nivåerna i synapsen.  
En depression bör behandlas under minst sex månader efter tillfrisknandet. Om man har haft upprepade 
depressioner kan behandlingen behöva pågå längre. Under senare tid har man också börjat att 
långtidsbehandla personer med hög risk för återfall. Då kan det betyda att patienten behandlas under 
minst ett år, ibland under flera år.  
 
Annan behandling  
Vid mycket djupa depressioner när den sjuke inte längre vill äta eller dricka och är likgiltig inför 
omvärlden används ibland ECT, elektrokonvulsiv behandling. Svåra depressioner hos gravida och 
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nyförlösta kvinnor kan också behandlas framgångsrikt med ECT. Här märks lindring av symtomen redan 
efter några behandlingar.  
 
Vid SAD, Seasonal Affective Disorder, dvs årstidsbundna depressioner, rekommenderas ljusbehandling, 
särskilt effektivt vid vinterdepression (den vanligaste formen). Behandlingen går till så att patienten sitter 
med öppna ögon i ett vitmålat rum med lysrör i taket. Oftast pågår behandlingen under tio tillfällen om 
cirka 2 timmar vardera. 
 
Stefans berättelse 
Stefan är 37 år. Har är gift och har två döttrar i förskoleåldern. Förhållandet till hustrun och barnen är bra. 
Han arbetar sedan flera år som ingenjör på ett verkstadsföretag och han gillar sitt jobb. Inget 
anmärkningsvärt har hänt, men ändå känner han sig nästan varje dag uppgiven och nedstämd. 
Sedan dryga två månader har det känts trist på jobbet. Stefan har släpat sig dit och ofta suttit framför 
datorn på fikarasterna istället för att umgås med arbetskamraterna. Sömnen har blivit sämre, han vaknar 
ofta mitt i natten och också tidigt på morgonen. Många småsaker känns nu som att flytta ett berg och han 
uppfattas som irriterad och grinig av familjen. I vanliga fall har han rätt bra självförtroende, men nu 
känner han sig värdelös och som att han mest ligger andra till last.  
Efter en del övertalning från sin fru går Stefan och träffar sin husläkare. I samtalet med läkaren kommer 
det fram att Stefan en gång tidigare i livet haft en period när han känt sig så här, och att hans far i sin tur 
haft liknande besvär som ledde fram till ett självmordsförsök för många år sedan. Efter två samtal med 
sin husläkare får Stefan diagnosen depression. Läkaren skriver ut ett recept på antidepressiva läkemedel 
och Stefan börjar med medicinen. Efter ungefär tio dagar börjar livet kännas lite lättare och 
sömnproblemen ger vika. Så småningom börjar Stefan känna sig som förr igen. 
 
Vanliga frågor 
 
Vad är depression? 
Man bör skilja mellan den nedstämdhet som hör livet till och klinisk depression. Det är naturligt att 
reagera med sorg och nedstämdhet när vi drabbas av förluster, sjukdom, arbetslöshet etc. Vi hanterar alla 
sorg på olika sätt. Graden och längden i sorgereaktionen beror också på typen av förlust.  
Med depression menar man att stämningsläget är sänkt större delen av dagen och att mycket av det som 
brukar intressera en inte gör det längre. Andra symtom kan vara:  
Kanske har du gått ner i vikt och haft dålig aptit.  
Du sover dåligt eller vaknar alltför tidigt.  
Du känner dig mycket trött och energifattig.  
Du nedvärderar dig själv och plågas inte sällan av skuldkänslor och värdelöshetskänslor. Omgivningen 
kanske kallar dig pessimist?  
Du har svårt att fatta även enkla beslut.  
Din sexuella lust är mycket låg, du kanske t.o.m. är impotent.  
Du kanske plågas av ångest.  
 
Hur vanligt är det med depression? 
Depression tillhör en av de stora folksjukdomarna. 40 procent av alla kvinnor i västvärlden och 25 
procent av män riskerar att någon gång under sitt liv drabbas av en depression. Man räknar med att 400 
000 - 450 000 svenskar för närvarande lider av depression. 
 
Vad gör man om man har självmordstankar? 
Att ha tankar om att livet är hopplöst och att sakna livslust är vanligt vid depression. Om man har tankar 
på att ta sitt liv ska man söka professionell hjälp. Om tankarna på att ta livet av sig eller skada sig är 
starka och man håller på att förlora kontrollen över dem bör man söka akut hjälp. På många orter finns 
psykiatriska akutteam som är vana att hjälpa vid sådana problem, på andra finns det en psykiatrisk 
akutmottagning man kan åka till. Man kan ofta få hjälp att hitta rätt via Vårdguiden (08-320 100) eller 
telefonkatalogens blå sidor. Tro inte att du är den ende som har liknande tankar, det är vanligt och det 
finns hjälp att få! 
 
Hjälper motion? 
Vid oro och nedstämdhet upplever många att motion hjälper. Det finns också studier som bekräftar att vid 
lindrig ångest och depression ger motion effekt. Vid depression kan man säga att stimulans överlag är 
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positivt, det kan vara att vistas i solig miljö, lyssna på vacker musik eller en joggingtur. Det är ett sätt att 
motarbeta den inaktiverande effekt som en depression har. 
 
Vad kan man göra för att hjälpa en deprimerad anhörig? 
Många som är deprimerade har fått höra att man "ska rycka upp sig" eller inte blivit tagna på allvar, "du 
som ser så glad ut och är så snäll kan väl inte vara deprimerad..". Försök att lyssna och visa att du tar det 
som sägs på allvar. Försök hjälpa till med det du kan men tänk också på att du inte kan allt, du kan inte 
bota men ibland hjälpa. Den som är deprimerad har ofta en dyster syn på sig själv och ibland även på 
omgivningen. Utan att egentligen mena det kan den deprimerade ibland stöta bort hjälp och isolera sig. Ta 
därför inte illa upp om den deprimerade säger något elakt eller inte ringer tillbaka. Som anhörig kan du 
inte göra allt, om besvären är uttalade ska man söka professionell hjälp (ofta kan husläkaren vara dit man 
vänder sig). Den som är deprimerad tror ofta inte att man kan bli bättre så ibland kan det behövas lite stöd 
så man klarar att söka hjälp. 
 
Är depression ärftligt? 
Den som har nära släktingar som lider eller lidit av depression kan löpa en ökad risk att drabbas av 
depression. Man tänker sig att sårbarheten ökar och att tröskeln för när en depression kan utlösas blir 
lägre. Många andra faktorer påverkar också risken att få en depression. 
 
Vad är bipolär sjukdom? 
Med bipolär sjukdom, även kallad manodepressiv sjukdom, menar man en sjukdom som både innehåller 
depressionsperioder och perioder av högt stämningsläge. I lindriga fall får man ovanligt mycket energi, 
behöver inte sova och är glad, sorglös och kontaktsökande. Patienten själv upplever sig i allmänhet i sitt 
livs form och har svårt att förstå om hustrun tycker man ska gå och lägga sig kl 5 på morgonen när man 
har så mycket att göra. I svårare fall får patienten en starkt förändrad syn på världen och sig själv som kan 
göra att man gör stora affärer, planer eller projekt som ofta slutar i katastof. Den sjuke kan också vara 
labil, irritabel och sakna självkritik. Ofta känner man sig väldigt betydelsefull och mäktig. Ibland kan 
paranoida föreställningar förekomma. När manin klingat av kommer ofta depressioner. Hur ofta de här 
perioderna kommer tillbaka är olika, några har bara enstaka under hela livet. Det är viktigt att veta om det 
har förekommit perioder av högt stämningsläge av denna typ när man behandlar depression eftersom 
behandlingen kan vara olika. 
 
Är mediciner av SSRI -typ beroendeframkallande? 
Nej, något beroende av dessa vanliga mediciner kan man inte få. Något att tänka på är att när man slutar 
med medicinen ska det ske sakta i samråd med den behandlande läkaren. Om man hastigt slutar med 
medicineringen kan besvär uppstå som liknar de biverkningar som man kan uppleva när man börjar med 
medicinen (t.ex. illamående och huvudvärk). Detta misstolkas ibland som att man blivit beroende. 
 
Hur länge ska behandling med SSRI-läkemedel pågå? 
Behandlingens längd beror på vilken diagnos du har fått, hur du mår och vilken effekt behandlingen har 
haft. Vid ångestsjukdomar som paniksyndrom och tvångssyndrom brukar behandlingen behöva pågå i 
minst ett år. Vid depression ska behandlingen pågå tills man är symtomfri (vilket brukar ta 2-8 månader), 
därefter ska behandlingen pågå i ytterligare minst sex månader. Avsluta aldrig behandlingen utan att först 
tala med din läkare. 
 
Kan man ta SSRI medan man är gravid eller ammar? 
Erfarenheten av behandling med SSRI under graviditet är begränsad och rekommenderas därför inte. Tala 
om för din läkare om du är gravid eller om du blir gravid under behandlingens gång. SSRI bör inte 
användas under amningsperioden. 
 
Kan man ha kvarstående biverkningar efter avslutad behandling med antidepressiva läkemedel? 
Efter avslutad behandling försvinner de eventuella biverkningar som man kan ha haft. De flesta patienter 
har dock inga biverkningar alls efter den första tiden med medicinen. Man behöver alltså inte oroa sig för 
att man kommer att ha kvarstående problem med t.ex. impotens om man skulle drabbas av det under 
behandlingen. En annan sak värd att tänka på är givetvis att man efter avslutad behandling kan återfalla. 
Detta kan av en del förväxlas som att man haft kvarstående biverkningar när man i själva verket drabbats 
av depressivitet. 
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Hur avslutas behandlingen? 
När du och din läkare har kommit överens om att det är dags att trappa ner behandlingen, ska du följa 
instruktionerna du får eller göra så här: Halvera din dos och fortsätt att ta denna dos under fyra veckor. 
Därefter halverar du dosen igen och fortsätter med denna dos under ytterligare fyra veckor. Fortsätt trappa 
ner på detta sätt. Behandlingen upphör när du har tagit den lägsta dosen i fyra veckor. 
 
Hur hittar jag en psykoterapeut med utbildning i kognitiv beteendeterapi (KBT)? 
Genom Beteendeterapeutiska Föreningen (adress nedan) kan du få information om specifika personers 
kompetens i KBT eller beställa en förteckning över alla personer i landet som är legitimerade 
psykoterapeuter med inriktning mot KBT. 
Beteendeterapeutiska Föreningen, Box 1510, 751 45 Uppsala, tfn 070-515 10 60. 
http://www.kbt.nu 
 
Att söka hjälp 
Att erkänna för sig själv att man mår dåligt är inte så lätt. Det kan vara jobbigt nog när man har influensa, 
och misstänker man att det inte är i kroppen problemet sitter kan det vara ännu svårare. Men det är viktigt 
att söka hjälp. 
Depressioner och ångestsjukdomar går att behandla och det går fortare att bli frisk om man får 
professionell hjälp. Du ska alltid vända dig till din husläkare i första hand (om inte problemen är så akuta 
att du måste ringa 112), men vad händer sen? Här försöker vi svara på de vanligaste frågorna, så att du 
kan vara väl förberedd när du söker hjälp för första gången. Titta på bildspelet om Lotta, kanske kan du 
känna igen dig i hennes berättelse? Läs mer och förbered dig genom länkarna här till höger. 
Att tänka på inför läkarbesöket 
Vid ditt första läkarbesök vill läkaren få information som gör det möjligt att ställa diagnos. Syftet med 
diagnosen är att välja en passande behandling. 
Diagnosen ställs med hjälp av din berättelse och ibland med hjälp av speciella frågeformulär och 
skattningsskalor som är vetenskapligt beprövade. Om läkaren använder skattningsskalor för att mäta t ex 
graden av depression är det bland annat för att det ska gå att utvärdera behandlingen. Ofta vill man också 
utesluta att besvären beror på någon annan sjukdom (som sköldkörtelrubbning, diabetes m fl) och en 
kroppslig undersökning och blodprover kan ingå. Ofta behövs det mer en ett samtal för att komma fram 
till diagnos.  
 
Frågor som läkaren ofta ställer är:  
- Vilka är dina besvär? När började de?  
- Har du haft psykiatriska besvär tidigare?  
- Har du andra sjukdomar? Använder du läkemedel?  
- Finns det några sjukdomar i släkten?  
- Hur mycket alkohol dricker du? Använder du droger?  
 
Några enkla tips:  
Skriv upp viktiga saker så att du inte glömmer dem. Det kan t.ex. vara vilka läkemedel du tar, tidigare 
sjukdomar, viktiga frågor du har.    
 
Ta det viktigaste du vill berätta först så att det helt säkert hinns med.   
Ta reda på hur du kan komma i kontakt med läkaren (telefontider, jourtelefon) i fortsättningen.
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Bilaga 2 Sidans struktur (”sitemap”) 
Startsida 
Depression & ångest  

Depression  
Orsaker  
Symtom  
Behandling  
Stefans berättelse  
Vanliga frågor  

 Paniksyndrom  
 Orsaker  

Symtom  
Behandling  
Johnnys berättelse  
Vanliga frågor  

 Tvångssyndrom  
 Orsaker  

Symtom  
Behandling  
Annas berättelse  
Vanliga frågor  

 Posttraumatisk stress  
 Orsaker  

Symtom  
Behandling  
Svens berättelse  
Vanliga frågor  

 Generaliserad ångest  
 Orsaker  

Symtom  
Behandling  
Lasses berättelse  
Tips vid ångest  
Vanliga frågor  

 Social fobi  
 Orsaker  

Symtom  
Behandling  
Maries berättelse  

Premenstruell dysfori  
Att söka hjälp  

Att tänka på inför läkarbesöket  
Vem är vem i vården?  
Olika former av terapi  

En hjälpande vän  
Tips och råd  

Tipsgenerator  
Länktips  
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Lästips  
För dig som är anhörig  

Depression och ångest hos vuxna  
Depression och ångest hos barn  

Vanliga frågor  
Depression  
Läkemedel  
KBT  
Ångest  

Paniksyndrom  
Beställ material  
Vår medlemsdel - En hjälpande hand  
Kontakta oss  
För vårdpersonal
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Bilaga 3 Meningar som innehåller ”du” 
Du är inte ensam (rubrik) 
Depression har blivit en av våra stora folksjukdomar och chansen att du känner någon 
som är drabbad eller kommer drabbas är väldigt stor. 
Här hittar du information om sjukdomar och behandling, svar på några av de vanligaste 
frågorna och mycket mer. 
Här har du också möjlighet att hitta andra att prata med - för du är ju inte ensam. 
Du behöver inte ha alla symtom för att få diagnosen depression 
Du ser livet i svart och känner dig ofta nedstämd.  
Det du brukar tycka om att göra känns inte längre roligt. Även vardagliga sysslor kan 
kännas omöjliga att genomföra.  
Kanske har du gått ner i vikt och haft dålig aptit.  
Du sover dåligt eller vaknar alltför tidigt.  
Du känner dig mycket trött och energifattig.  
Du nedvärderar dig själv och plågas av skuldkänslor och värdelöshetskänslor.  
Du har svårt att fatta även enkla beslut.  
Din sexuella lust är mycket låg, du kanske t.o.m är impotent.  
Du kanske plågas av ångest.  
Om du tror att du lider av en depression kan du gå till din husläkare. 
Kanske har du gått ner i vikt och haft dålig aptit.  
Du sover dåligt eller vaknar alltför tidigt.  
Du känner dig mycket trött och energifattig.  
Du nedvärderar dig själv och plågas inte sällan av skuldkänslor och 
värdelöshetskänslor. Omgivningen kanske kallar dig pessimist?  
Du har svårt att fatta även enkla beslut.  
Din sexuella lust är mycket låg, du kanske t.o.m. är impotent.  
Du kanske plågas av ångest.  
Tro inte att du är den ende som har liknande tankar [självmordstankar], det är vanligt 
och det finns hjälp att få! 
(Många som är deprimerade har fått höra att man "ska rycka upp sig" eller inte blivit 
tagna på allvar, "du som ser så glad ut och är så snäll kan väl inte vara deprimerad..". 
Försök att lyssna och visa att du tar det som sägs på allvar. Försök hjälpa till med det du 
kan men tänk också på att du inte kan allt, du kan inte bota men ibland hjälpa.) Dessa 
tre meningar vänder sig till en anhörig 
Behandlingens längd beror på vilken diagnos du har fått, hur du mår och vilken effekt 
behandlingen har haft 
Tala om för din läkare om du är gravid eller om du blir gravid under behandlingens 
gång. 
När du och din läkare har kommit överens om att det är dags att trappa ner 
behandlingen, ska du följa instruktionerna du får eller göra så här: Halvera din dos och 
fortsätt att ta denna dos under fyra veckor. Därefter halverar du dosen igen och fortsätter 
med denna dos under ytterligare fyra veckor. Fortsätt trappa ner på detta sätt. 
Behandlingen upphör när du har tagit den lägsta dosen i fyra veckor. 
Genom Beteendeterapeutiska Föreningen (adress nedan) kan du få information om 
specifika personers kompetens i KBT eller beställa en förteckning över alla personer i 
landet som är legitimerade psykoterapeuter med inriktning mot KBT. 
Du ska alltid vända dig till din husläkare i första hand (om inte problemen är så akuta att 
du måste ringa 112), men vad händer sen? Här försöker vi svara på de vanligaste 
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frågorna, så att du kan vara väl förberedd när du söker hjälp för första gången. Titta på 
bildspelet om Lotta, kanske kan du känna igen dig i hennes berättelse? 
Vilka är dina besvär? När började de?  
Har du haft psykiatriska besvär tidigare?  
Har du andra sjukdomar? Använder du läkemedel?  
Hur mycket alkohol dricker du? Använder du droger? 
Skriv upp viktiga saker så att du inte glömmer dem. Det kan t.ex. vara vilka läkemedel 
du tar, tidigare sjukdomar, viktiga frågor du har.   
Ta det viktigaste du vill berätta först så att det helt säkert hinns med.  
Ta reda på hur du kan komma i kontakt med läkaren (telefontider, jourtelefon) i 
fortsättningen
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Bilaga 4 Biverkningar för Zoloft enligt FASS 
Illamående är vanligast förekommande. Manlig sexuell dysfunktion har i kliniska 
prövningar av social fobi förekommit hos 23% (korrigerat för placebo) av de manliga 
patienterna. Denna frekvens är inte ovanlig vid sertralinbehandling av andra 
ångestsjukdomar (PTSD, tvångs- och paniksyndrom). Biverkningarna är dosberoende 
och ofta av övergående natur vid fortsatt behandling. Biverkningar hos barn med 
tvångssyndrom är likartade de som rapporterats hos vuxna med tvångssyndrom. Det 
föreligger alltid svårigheter att skilja mellan biverkningar orsakade av läkemedel och 
symtom förorsakade av depressionen. 

Tabell X. Biverkningar för Zoloft källa: FASS 
Organsystem  Vanliga (>1/100)  Mindre vanliga (<1/100, 

>1/1000)  
Sällsynta (<1/1000, >1/10 
000)  

Blodet och lymf 
systemet  

    Leukopeni, trombocytopeni.   

Immunsystemet      Allergiska reaktioner, 
anafylaktiska reaktioner.  

Endokrina systemet      Hyperprolaktinemi, 
hypotyreos, inadekvat 
insöndring av ADH 
(SIADH).  

Metabolism och 
nutrition  

Anorexi.  Ökad aptit.  Hyponatremi.  

Psykiska störningar  Agitation, oro, sömnlöshet.  Mani, hypomani, eufori, 
förvärrad depression, 
hallucinationer.  

Aggressivitet, psykos, 
minskad libido, mardrömmar.  

Centrala och perifera 
nervsystemet  

Tremor, förändringar i 
rörelsemönstret(t ex 
extrapyramidala symtom 
såsom hyperkinesi, ökad 
muskeltonus, käkstelhet, 
ofrivilliga munrörelser och 
onormal gång), parestesi, 
hypoestesi, huvudvärk, yrsel, 
somnolens.  

Synkope.  Konfusion, okontaktbarhet, 
ofrivilliga 
muskelkontraktioner, 
konvulsioner.  

Ögonsymtom  Dimsyn.  Mydriasis.    
Öron och balansorgan      Tinnitus.  

Hjärtat  Palpitationer. Takykardi.    
Blodkärl  Vasodilatation.  Blodtrycksstegring.  Förlängd blödningstid (såsom 

näsblod, gastrointestinal 
blödning eller hematuri).  

Andningsvägar, 
bröstkorg och 
mediastinum  

Gäspningar.    Bronkospasm.  

Mag-tarmkanalen  Illamående, muntorrhet, 
diarré, dyspepsi, magknip, 
kräkningar, förstoppning.  

  Pankreatit.  

Lever- och gallvägar    Reversibla transaminas-
ökningar.  

Hepatit, ikterus, 
leverpåverkan.  

Hud och subkutan 
vävnad  

Svettning, utslag.  Purpura, håravfall, periorbitalt 
ödem, pruritus.  

Ansiktsödem, ekkymos, 
urtikaria, fotosensitivitet, 
angioödem, Stevens Johnson´ 
s syndrom, toxisk epidermal 
nekrolys.  

Muskuloskeletala   Artralgi.  Muskelkramp.  
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Organsystem  Vanliga (>1/100)  Mindre vanliga (<1/100, 
>1/1000)  

Sällsynta (<1/1000, >1/10 
000)  

systemet och bindväv  
Njur- och urinvägar    Urininkontinens.  Urinretention.  
Reproduktions-organ 
och bröstkörtel  

Menstruella 
oregelbundenheter,sexuella 
störningar hos män.  

  Galaktorré, vaginala 
blödningar, priapism, sexuella 
störningar hos kvinnor, 
gynekomasti..  

Allmänna symtom 
och/eller symtom vid 
administrerings-
stället  

Asteni, bröstsmärtor, trötthet.  Feber, allmän 
sjukdomskänsla, perifert 
ödem.  

  

Undersökningar  Viktminskning.  Viktökning.  Trombocytrubbningar, ökat 
serumkolesterol.  

I samband med avslutande av sertralinbehandling har enstaka fall av symtom såsom 
agitation, oro, yrsel, huvudvärk, illamående och parestesi rapporterats. Majoriteten av 
utsättningssymtomen är milda och självbegränsande. 

Tecken och symtom associerade med serotonergt syndrom såsom agitation, konfusion, 
diafores, diarré, feber, hypertension, rigiditet och takykardi, i vissa fall i samband med 
samtidig användning av serotonerga läkemedel, har också rapporterats. 

Migränliknande huvudvärk har rapporterats, särskilt hos patienter med känd migrän.  

Suicidrisken hos deprimerade patienter kvarstår under behandlingen tills remission 
inträtt och kan i vissa fall även öka initialt då hämningen minskar innan stämningsläget 
förbättrats. På grund av en känd komorbiditet mellan tvångssyndrom och depression, 
paniksyndrom och depression, PTSD och depression samt social fobi och depression 
bör suicidrisken beaktas vid samtliga indikationer. 


