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Abstract 
 
Författare: Maria Nyström Persson 

Titel:  Depression – ett kvinnligt fenomen? – Framställningen av unga kvinnor och  

  flickor med depressioner ur ett genusperspektiv i svensk dags – och kvällspress.  

 

 

Under de senaste åren har det inom olika medier förekommit intensiva rapporteringar och 

debatter om fenomenet depression, hos kvinnor. Kvinnors sjuklighet har alltmer kommit att 

betraktas som orsakade av biologiska faktorer. Inom psykologin söker man finna 

könsskillnader i egenskaper och beteenden, ett område som massmedia visat stort intresse för. 

Uppsatsens syfte har varit att undersöka hur unga kvinnor och flickor med depression 

framställts i svensk dags– och kvällspress, vilka orsaker som angivits till uppkomsten av deras 

depressioner samt om man uppmärksammat detta ur ett genusperspektiv. De teoretiska 

utgångspunkterna har varit, dels genusteorin där Hirdmans genussystem fått fungera som 

analysverktyg, dels tre förklaringsmodeller för att undersöka vilka orsaksförklaringar som ges 

till depressionerna: sociokulturella, psykosocial och biologiska/genetiska. Diskursanalysen 

ligger till grund för hela denna studie där den kritiska diskursanalysens fått utgöra uppsatsens 

analytiska ram. Resultatet visar att de biologiska/genetiska och psykologiska 

orsaksförklaringarna dominerar i tidningarna samt att avsaknaden av ett genusperspektiv är 

stort. Tidningarnas framställningar bidrar därmed stort till att reproducera genussystemet men 

även till att skapa psykisk ohälsa. 

 

 

Nyckelbegrepp: Depression, diskursanalys, genus, unga kvinnor, flickor, media, konstruktion 

 

 

 

 

 

Sida 2 
 

  



 

Innehållsförteckning 
 
1. Inledning................................................................................................................................. 1 
2. Syfte och problemställning..................................................................................................... 2 

2.1 Avgränsningar .................................................................................................................. 2 
2.2 Disposition ....................................................................................................................... 3 

3. Tidigare forskning .................................................................................................................. 3 
4. Teoretiska utgångspunkter ..................................................................................................... 7 

4.1 Socialkonstruktionism...................................................................................................... 8 
4.2. Diskurs – ett centralt begrepp.......................................................................................... 8 
4.3 Diskursanalys ................................................................................................................... 9 
4.4  Begreppet kön och genus .............................................................................................. 10 
4.5 Genusteori ...................................................................................................................... 11 

4.5.1 Strukturell nivå........................................................................................................ 12 
4.5.2 Symbolisk nivå........................................................................................................ 14 
4.5.3 Individuell nivå ....................................................................................................... 14 

4.6 Förklaringsmodeller till uppkomsten av depression ...................................................... 15 
4.6.1 Biologisk/genetisk förklaringsmodell ..................................................................... 15 
4.6.2 Biologiska orsaker till skillnader mellan könen...................................................... 16 
4.6.3 Psykosociala förklaringsmodeller ........................................................................... 16 
4.6.4 Psykologiska orsaker till skillnader mellan könen.................................................. 17 
4.6.5 Sociokulturella förklaringsmodeller........................................................................ 18 
4.6.6 Analysverktyg ......................................................................................................... 19 

5. Metod ................................................................................................................................... 19 
5.1 Vetenskapsfilosofisk position ........................................................................................ 20 
5.2 Diskursanalys som metod............................................................................................... 20 

5.2.1 Diskursteori ............................................................................................................. 21 
5.2.2  Kritisk diskursanalys .............................................................................................. 23 

5.3 Urval och avgränsningar ................................................................................................ 25 
5.4 Tillvägagångssätt vid datainsamling .............................................................................. 27 
5.5 Tillvägagångssätt vid analysen....................................................................................... 27 
5.6  Reliabilitet och validitet ................................................................................................ 29 

6. Resultat och analys............................................................................................................... 30 
6.1 Förekomsten av genusperspektiv ................................................................................... 30 
6.2 Orsaksförklaringar till depression .................................................................................. 35 
6.3 Tidningarnas framställningar ......................................................................................... 40 

7. Sammanfattning och slutdiskussion ..................................................................................... 42 
Referenslista ............................................................................................................................. 45 
Bilaga 1. Datamaterial.............................................................................................................. 48 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Sida 3 
 

  



 

1. Inledning 
 
Tidningarnas löpsedlar har de senaste åren konstaterat att depressionerna ökat och det 

markant. Vid en närmare genomläsning av artiklarna har detta fenomen ofta visat sig 

”drabba” kvinnor och på senare tid även unga kvinnor och flickor. Intresset för detta fenomen 

tycks heller aldrig avta, tvärtom, det har istället hela tiden ökat.  

 

Depressioner är dessutom inte heller något nytt fenomen utan liknande symtom visade sig hos 

unga kvinnor redan vid förra sekelskiftet, fast då under en annan benämning. Dessutom sågs 

detta då som ett tecken på mental ohälsa. Sedan kvinnorörelsens framväxt under 1970 –talet 

har det kommit att ske en allt större patologisering (sjukliggörande) av kvinnors beteenden 

och egenskaper (Bengs och Hammarström, 2004:268-269). Man försöker finna orsaker till 

depressioner och annan psykisk ohälsa inom individen, dvs. i den fysiska kroppen eller i 

generna (a.a:270) snarare än att kvinnornas livsvillkor belyses ur ett genusperspektiv.  

 

Media, framförallt nyhetsmedier, är något majoriteten av befolkningen tar del av dagligen. 

Jag anser att man som socionom kritiskt bör granska den information som dagligen förmedlas 

genom olika medier. Media är en stor maktinstitution som mer eller mindre utgör påverkan på 

individen och dennes förhållningssätt och värderingar. Därför är det av intresse att, i denna 

uppsats, utifrån ett diskursanalytiskt angreppssätt, undersöka svensk dags – och kvällspress 

framställningar av unga kvinnor och flickor med depressioner. Vilken bild av gruppen unga 

kvinnor och flickor framställs och förmedlas? Vidare är jag intresserad av att undersöka vilka 

orsaksförklaringar som ges till uppkomsten av eller unga kvinnors och flickors högre 

förekomst, av depressioner.  

 

Inom det sociala arbetet möter man ofta utsatta individer. Många av dessa är kvinnor vilka 

ofta lever under sämre livsvillkor än män (Bengs och Hammarström, 2004:270). Jag anser att 

det är mycket viktigt att förstå hur dessa kvinnors situation med exempelvis sämre 

arbetsvillkor och dubbla roller kan se ut samt vilka följder dessa sämre villkor kan medföra, i 

form av exempelvis psykisk ohälsa och somatiska besvär. Jag har därmed för avsikt att 

anlägga ett genusperspektiv på de unga kvinnornas och flickornas depressioner för att se om 

man uppmärksammat denna grupps ofta ojämlika livsvillkor. Jag anser, som blivande 

socionom, att uppsatsen med dess övergripande frågeställningar känns betydelsefull att 
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genomföra. Jag hoppas samtidigt att denna uppsats skall kunna inspirera andra att använda sig 

av ett diskursanalytiskt angreppssätt och därmed synliggöra ojämlikheter mellan olika grupper 

i samhället. 

 

2. Syfte och problemställning 
 
Uppsatsens övergripande syfte är att undersöka vilken bild av unga kvinnor och flickor med 

depression som framställs i svensk dags - och kvällspress. Jag kommer att genom en 

genusteoretisk diskursanalys att undersöka om man i de olika tidningarna, som behandlar unga 

kvinnors och flickors depressioner, belyst denna grupps livsvillkor ur ett genusperspektiv då man 

förklarat orsakerna till uppkomsten av, eller unga kvinnors och flickors högre förekomst av, 

depressioner. Eller har man istället valt att individualisera problemet, genom att enbart använda 

förklaringsmodeller som anser orsakerna till depressioner finnas inom individen, såsom 

exempelvis medfödda skilda egenskaper eller genetiska skillnader mellan könen.  

 

Uppsatsens övergripande frågeställningar: 

 

1. Problematiseras unga kvinnors och flickors depressioner ur ett genusperspektiv i 

svensk dags - och kvällspress?  

2. Vilka orsaksförklaringar ges till uppkomsten av – samt till den högre förekomsten av 

depressioner hos unga kvinnor och flickor?  

3. Hur framställs unga kvinnor och flickor med depressioner i svensk dags- och 

kvällspress, sett ur ett genusperspektiv?  

 

2.1 Avgränsningar 
 
I uppsatsen fokuseras på depressioner hos unga kvinnor och flickor. För att kunna besvara 

uppsatsens frågeställningar krävs det därför att denna grupp nämns i artiklarna. Dessutom 

skall orsaksförklaringar till depressionen tydligt framgå. I uppsatsen kommer fokus inte att 

riktas på depression som fenomen och dess innebörd utan på hur olika tidningar framställer 

unga kvinnor och flickor med depressioner samt på om man i dessa problematiserat 

genusrelaterade orsaksfaktorer. Det är minst lika viktigt och intressant att även belysa denna 

problematik ur ett klass – och etnicitetsperspektiv men jag har i denna uppsats valt att inte 
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integrera dessa då jag anser att det krävs en mer heltäckande samt en mer djupgående studie 

för att kunna omfatta allt detta. I uppsatsen har även en tids – samt åldersbegränsning gjorts. 

Studien baserar sig på artiklar från perioden mellan år 2000 och fram till och med 2005. De 

utvalda tidningarna består av dags – och kvällspress i form av Aftonbladet, Expressen, 

Svenska Dagbladet samt Dagens Nyheter. Dessutom har i studien inriktats på unga kvinnor 

och flickor i åldersgruppen 11 – 24 år. 

 

2.2 Disposition 
 
Under rubriken tidigare forskning har jag sammanfattat den forskning som jag funnit inom 

området. Under teoriavsnittet återger jag sedan studiens teoretiska utgångspunkt där jag 

redogör för mina analysverktyg som jag ämnar använda under analysen samt den 

gemensamma grunden för de diskursanalytiska angreppssätten. Analysverktygen består dels 

av ett strukturellt och symboliskt genusperspektiv, där jag i analysen utgår ifrån Yvonne 

Hirdmans begrepp genussystemet samt dels av olika förklaringsmodeller som används för att 

beskriva förekomsten av och orsak till depression. 

 

Under metodavsnittet beskrivs sedan uppsatsens vetenskapsfilosofiska grund samt 

diskursanalysens metodologiska del och centrala begrepp. Det är den kritiska 

diskursanalysens tredimensionella modell som utgör studiens analytiska ram. Därefter 

behandlas hur jag gått tillväga beträffande insamling, bearbetning och analys av data. 

Dessutom tas studiens urval och avgränsningar samt reliabilitets – och validitetsfrågor upp 

under denna rubrik. Slutligen återges studiens resultat under resultat- och analysavsnittet, där 

detta sedan sammanfattas och diskuteras tillsammans med avslutande kommentarer om metod 

och vidare forskning, under studiens sista rubrik. 

 

3. Tidigare forskning  
 

Under mina sökningar i databaser kring tidigare forskning om depressioner fann jag inte 

mycket forskning vad gäller framställningar inom media. De studier där man i sin forskning 

utgått ifrån en diskursanalys eller kvantitativ innehållsanalys för att studera hur mediernas 

representationer av depressioner ser ut, återges under rubriken media. Här nedan tar jag upp 

forskning kring konstruktioner och genus. Bengs och Hammarström (2004:268-269) uppger 
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att de biologiska och psykologiska förklaringsmodellerna till kvinnors ”översjuklighet” i 

psykisk ohälsa dominerat under 1900-talet. En biologisk modell söker förklaringarna till 

ohälsa i människokroppen och där man i en mer renodlad biologisk/genetisk söker orsakerna 

till ohälsa inom individen såsom genetiska förklaringar samt faktorer som orsakar skador på 

den fysiska kroppen (sjukdomar, virus m.m.).  

 

Enligt Hammarström, Härenstam och Östlin (1996:20) finns det ett behov av forskning om 

kön och ohälsa. De anser att detta behövs inom den folkhälsovetenskapliga forskningen och 

inte minst inom det medicinska området (biologisk forskning) där forskningsresultat om män 

generaliseras till kvinnor. De (a.a:15) uppger dessutom att den skarpa åtskillnaden mellan de 

biologiska/genetiska och de sociokulturella förklaringsmodellerna kritiserats hårt då dessa 

förklaringsmodeller är nära sammankopplade genom att de ömsesidigt påverkar och påverkas 

av varandra. De anser att genusforskning skulle bidra till en förbättring av hälsosituationen 

hos båda könen.  

 

Hammarström och Löfmark har i en forskningsstudie (Statens folkhälsoinstitut [FHI], 

2004:10) kartlagt hur genusperspektivet använts inom forskningen. De uppger att en 

angelägen och prioriterad uppgift i folkhälsoarbetet bör vara att integrera ett genusperspektiv i 

folkhälsopolitiken för att uppnå lika villkor mellan könen. I samma publikation nämns att ett 

pågående tvärvetenskapligt samarbetsprojekt bedrivs på Umeå universitet där studien skall 

utgöra ett bidrag till den ”kvinnodominerade sjukdomen” depression. Syftet är att ur ett 

genusperspektiv analysera ”könade konstruktioner” (se nedan) av depression inom tre 

områden: medicinsk vetenskap, medier samt ur individnivå (de drabbade själva) (FHI, 

2004:10).  

 

Bengs och Hammarström (2004:267) menar att både genus och medicin måste ses som 

sociala konstruktioner då båda dessa kan betraktas som produkter av föränderliga historiska 

och kulturella sociala relationer och processer. Karin Johannisson, professor i idé- och 

lärdomshistoria (1990:99) menar att samhällets sjukdomar speglar det samhälle de uppstår i. 

Hon uppger att det inte enbart rör sig om ekonomiska, hygieniska eller sociala förhållanden 

utan även samhällets djupare liggande värderingar, normer och kulturella mönster.  

Det är utifrån samhället rådande ideal, normer och förväntningar som det manliga och det 

kvinnliga skapas (Bengs och Hammarström, 2004:268, Johannisson, 1990:100). Även 

sjukdom eller ohälsa samt förklaringarna till dess uppkomst betraktas olika beroende av tid 
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och rum. Dessutom tolkas symtomen olika beroende på könstillhörighet (Bengs och 

Hammarström, 2004:268-269). Wasserman (2000:180) uppger att kulturen och ibland även 

olika individers och gruppers uppfattningar försvårar gränsdragningen mellan exempelvis 

naturlig nedstämdhet och depression. Olika kulturer har olika uppfattningar om vad som skall 

anses friskt eller sjukt samt vilka beteenden och känslor som kan accepteras. 

 

Depressionen har sett annorlunda ut genom historien. I samhället idag, betraktas kvinnors 

större benägenhet för att drabbas av depression som något naturligt. Inom medicinen har man 

alltmer kommit att betrakta kvinnors sjuklighet som orsakat av biologiska faktorer från att 

denna sjuklighet under förra sekelskiftet sågs som ett tecken på mental ohälsa. I samband med 

kvinnorörelsens framväxt under 1970-talet har det skett en ökande patologisering 

(sjukdomsförklaring, min anm.) av kvinnors beteenden och egenskaper (Bengs och 

Hammarström, 2004:268-269).   

 

Eva Magnusson, leg. psykolog och docent, uppger att man inom psykologin intresserar sig för 

att söka skillnader mellan dels män och kvinnor, dels skillnader i egenskaper mellan könen 

(2003:22). Sådan typ av forskning presenteras ofta bland annat i massmedier för att bevisa 

skillnader mellan könen beträffande deras egenskaper. Helst skall skillnaderna ha sitt 

ursprung i individernas grundläggande personlighet eller i deras biologi (a.a:6). En 

konsekvens av uppdelningen mellan könen blir att man bortser från olikheter bland kvinnor 

och bland män, där individer skiljer sig åt beroende av kulturell och social tillhörighet.  

Att söka skillnader i egenskaper mellan könen kan medföra att man istället bortser från 

olikheter beträffande kvinnors och mäns olika livsvillkor. Risken finns dessutom, att kvinnor 

och män definierar egenskaper på olika sätt (a.a:22-23). Magnusson (a.a:24) tillägger att detta 

framförallt får konsekvenser då man exempelvis utgår ifrån mannens handlingar och 

livssammanhang  som norm, något som kvinnor mäts emot.   

 

Genusforskningen har riktat kritik mot medicinen och menar att olika diagnoser ställs på män 

och kvinnor då läkare tenderar att utesluta sådan kunskap de inte förväntar sig att få (Bengs 

och Hammarström, 2004:268-269). Den ojämlika maktfördelningen mellan könen beträffande 

livsvillkor och arbetsfördelning skapar ”könade” uttrycksformer för känslor. Manlighet 

förknippas ofta med utåtvändhet såsom aggression och ilska medan inåtvändhet, oro och 

hopplöshet kopplas samman med kvinnlighet. Denna hopplöshet, eller maktlöshet, bidrar i sin 

tur till två samverkande processer. Dels till konstruktionen (skapandet) av psykisk ohälsa, dels 
Sida 5 

 
  



 

till kvinnors underordning, som i sin tur bidrar till psykisk ohälsa. Depression, som ständigt 

kopplas till kvinnor, blir ett uttryck för maktlöshet och därmed minskad kontroll (a.a:270).  

 

Media 

Utbudet av forskning där diskursanalys eller speciellt den kritiska diskursanalysen använts 

som metod har visat sig vara litet, särskilt inom det område jag intresserar mig för, media, 

genus och depressioner (eller annan psykisk ohälsa). I en rapport från Vetenskapsrådet [VR], 

2004:165) uppger Bengs att intresset för studier om hur sjukdom och hälsa representeras i 

medierna inom svensk humanistisk- och samhällsvetenskaplig forskning verkar vara litet 

medan det i utländsk forskning går att finna något fler studier. Studier med diskurspsykologi 

som metod med fokus på identitetskonstruktioner har förekommit desto oftare, likaså olika 

studier om genus och konstruktioner av kön utifrån andra metoder. Nedan presenteras det 

material som jag dock funnit under mina sökningar.  

 

Bengs och Hammarström (2004:271-272) uppger att medier ägnar stor uppmärksamhet åt 

sjukdomar samt medicinska nyheter och de anses ha en betydande roll i folkhälsoarbetet. 

Media medverkar genom sina framställningar av ohälsa och sjukdomar till att skapa och 

reproducera samhälleliga och kulturella värderingar och normer. Dessa framställningar utgör 

en stark påverkan på omgivningens förhållningssätt och ageranden. Dessutom uppger Bengs 

och Hammarström (a.a.) att journalistiken idag präglas av ett okritiskt förhållningssätt där 

tendensen till stor del varit att bevaka det naturvetenskapliga forskningsområdet.  

 

Ett stort intresse ägnas åt den kvinnliga kroppen som ofta framställts som sjuklig, svag och 

problematisk. Bengs (VR, 2004:165) uppger att medicinska ämnen skildras olika beroende av 

mediegenre, där nyhetsmedia, enligt Deborah Lupton (refererad i a.a.), ofta anklagats för att 

skapa panik hos omgivningen genom sina larmrapporter och sin sensationsjournalistik. 

Medierna bidrar även till att individualisera hälsoansvaret något som skulle kunna bidra till att 

sjukdom och hälsa kan betraktas som ett individuellt problem. Bengs och Hammarström 

(2004:272) uppger att nyhetsmedia även kritiserats för att de ofta förvränger fakta och missar 

viktiga detaljer. 

 

Kroll, Dietrich och Angermeyer (2003) anger i sin forskningsstudie att tidigare studier visat 

att den tyska allmänhetens kunskaper om depressiva störningar (min övers. av disorders) ökat. 

De har därför velat undersöka vilken bidragande roll media, dagstidningarna Süddeutsche 
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Zeitung, Frankfurter Allemeine Zeitung samt Bild Zeitung, har haft i denna utveckling. 

Utifrån en kvantitativ innehållsanalys av samtliga artiklar i dessa tidningar under den första 

månaden år 1990 och år 2000 fann de att ingen av dessa tidningar kunnat utgöra ett bidrag till 

denna utveckling då deras artiklar inte närmare redogjort för innebörden av detta tillstånd.  

 

Framförallt har tidningarna inte kunnat förmedla bilden av depression som en allvarlig form 

av psykisk ohälsa. Då vissa aspekter av denna psykiska ohälsa nämndes rörde det sig ofta om 

spekulationer om etiologiska faktorer (orsaker till dess uppkomst, min anm.). Dessutom 

nämndes i texterna vissa detaljer, vilka ofta ryckts ut från sitt sammanhang, något som snarare 

tenderar att skapa ännu större förvirring hos läsaren. Det förekom dessutom ofta att begreppet 

depression användes metaforiskt. Av de fåtal beskrivningar om deprimerade individer som 

förekom i tidningarna utgjorde negativa aspekter av depression en dominerande del av dessa.  

Vid en jämförelse av de två åren, 1990 och 2000 fann man dessutom att det inte skett någon 

förändring, till det bättre, vad gäller framställningen av depression i de nämnda tidningarna. 

 
Rowe, Tilbury, Rapley och O´Ferral (2003) använder sig av diskursanalys som metod i deras 

studie av olika tidningar I Australien. De jämför olika australiensiska tidningars och 

tidskrifters beskrivning av depression samt orsaksförklaringar till dess uppkomst. Samman-

fattningsvis fann de tre dominerande diskurser (biomedicinsk, psykosocial och 

”administrativa förvaltning/myndighet” (min övers. av administrative/managerial) som stod 

för artiklarna och där den mest använda orsaksförklaringen ansågs vara den biologiska.  

I dessa artiklar var medicinska begrepp som, ”illness” och ”cure”, vanligt förekommande 

vilket de ansåg konstruera bilden av depression som en sjukdom som skulle botas med 

medicin.  

 

4. Teoretiska utgångspunkter 
 

Här nedan följer en redogörelse av de teorier samt de begrepp som jag har för avsikt att 

använda mig av i analysen för att besvara de övergripande frågeställningarna. Jag har här valt 

att beskriva socialkonstruktionismen, vilken utgör en viktig grund för hela denna studie.  

Även genusteorin behandlas här nedan där jag valt att fokusera på den strukturella och 

symboliska nivån. I de diskursanalytiska angreppssätten har teori, metod och filosofi 

integrerats varför diskursanalysen måste betraktas som en helhet (Winther - Jørgensen och 
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Phillips, 2000:9-10). Här redogör jag dessutom närmare för de diskursanalytiska 

angreppssättens gemensamma teoretiska och vetenskapliga bakgrund samt ger en kort 

beskrivning av deras centrala begrepp diskurs. Under metodavsnittet ges sedan en mer 

detaljerad beskrivning av de två diskursanalytiska angreppssätten samt tillhörande centrala 

begrepp och verktyg.  

 

4.1 Socialkonstruktionism 
 

Vår kunskap om världen kan inte betraktas som en objektiv sanning. Vår verklighet består av 

vår kunskap som kan kategoriseras. Kunskapen skapas och upprätthålls i social interaktion 

där man i en process, både bygger upp och kämpar om gemensamma sanningar. Det är genom 

diskursiva handlingar (en viss form av socialt handlande, min anm.) som vi bidrar till att 

konstruera den sociala världen, kunskap, identiteter och sociala relationer. Vissa av dessa 

sociala mönster bevaras i en bestämd världsbild där vissa handlingar är accepterade och andra 

inte. Då våra världsbilder ser annorlunda ut skiljer sig också våra sociala handlingar åt. Den 

sociala konstruktionen av kunskap och sanning får därmed sociala konsekvenser. Vår 

uppfattning och representation av världen är historiskt och kulturellt specifik samt kontingent 

(världen kunde ha sett annorlunda ut och den kan förändras, min anm.). Detta innebär att 

världen och individers ”karakteristika” inte på förhand är förutbestämda (Winther - Jørgensen 

och Phillips, 2000:11-12). 

 

4.2. Diskurs – ett centralt begrepp 
 
Ett centralt begrepp är diskurs som har lite olika innebörder inom diskursanalysens olika 

angreppssätt. Inom kritisk diskursanalys används begreppet på två olika sätt, dels som diskurs 

och definieras då som språkbruk, som en form av social praktik. Dels i form av en diskurs där 

definition enligt Winther – Jørgensen och Phillips är: ”ett sätt att tala som ger betydelse åt 

upplevelser utifrån ett bestämt perspektiv” (1999/2000:72). Med den senare definitionen 

avses en bestämd diskurs, exempelvis den medicinska, som skiljer sig från andra diskurser 

(a.a.). Inom diskursteorin definieras begreppet enbart som ”en fixering av betydelsen inom en 

viss domän” (a.a:33), vilket kan liknas vid den kritiska diskursanalysens definition av en 

bestämd diskurs (a.a.).  
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4.3 Diskursanalys 
 
Ett diskursanalytiskt perspektiv ligger till grund för hela denna uppsats. En diskursanalys 

fokuserar på en texts olika innebördsaspekter (Bergström och Boréus, 2000:21). Dessa texter 

behandlas sedan som data, vilket innebär att man inte främst fokuserar på den information 

som texterna vill förmedla, utan man försöker istället analysera textens mönster samt dess 

mening (Sahlin, 1999:89). Diskursanalysen omfattar flera olika forsknings- och 

analysmetoder (a.a.) av vilka jag har valt Norman Faircloughs kritiska diskursanalys samt 

Ernesto Laclaus och Chantal Mouffes diskursteori.  

 

En gemensam målsättning för dessa två angreppssätt är att granska maktrelationer i samhället 

samt att utifrån normativa (styrande) perspektiv sedan kritisera dessa relationer för att kunna 

belysa vilka möjligheter som finns till social förändring (Winther – Jørgensen och Phillips, 

1999/2000:8). Dessa två angreppssätt delar även en gemensam teoretisk grund där 

socialkonstruktionismen hör till en av dem.  

 

En annan utgörs av strukturalistisk- och poststrukturalistisk språkfilosofi, varifrån 

diskursanalysens grundläggande syn på språket har sitt ursprung. Inom angreppssätten anser 

man att det är genom språket som representationer av verkligheten skapas, där denna 

verklighet inte enbart är en direkt avspegling av något redan existerande, utan 

representationerna bidrar till att skapa denna verklighet. Språket konstituerar därmed den 

sociala (sociokulturella) världen och på samma sätt även sociala identiteter och sociala 

relationer (a.a:9, 15, Fairclough, 1995:98). Språket är strukturerat i diskurser eller diskursiva 

mönster, och det är genom diskurserna som verkligheten ges betydelse.  

 

Enligt den kritiska diskursanalysen existerar en fysisk värld men denna får endast betydelse 

genom diskurs. Det är inte möjligt att nå verkligheten utanför diskurserna utan det är 

diskurserna i sig som är föremål för analysen. Olika handlingar, händelser eller fenomen 

tillskrivs mening genom diskurser. De aktuella diskurserna hänvisar sedan till specifika 

handlingsmöjligheter för den aktuella situationen vilket medför vissa sociala konsekvenser 

(Winther – Jørgensen och Phillips, 1999/2000:16, 18, 28). 

 

Diskursanalysens syn på individen är en vidareutveckling av den strukturmarxistiska 

individuppfattningen (a.a:9). Subjektet ses som decentrerat, dvs. där denne inte är sin egen 
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grund utan skapas genom diskursiva processer (a.a:21, 23). Subjektsuppfattningen skiljer sig 

dock åt något mellan angreppssätten där det inom den kritiska diskursanalysen både ses som 

aktör, vilket ger denne ett visst handlingsutrymme, men också som determinerat 

(förutbestämt) av strukturerna. Inom diskursteorin ses subjektet enbart som determinerat. 

 

Diskursanalysen är inriktad på makt och dess syfte består i att utforska vilka tvingande 

normer som finns inom diskurserna och som sätter gränser för individers 

handlingsmöjligheter. Makten organiserar diskurser och skapar därmed sociala identiteter, 

sociala relationer samt kunskaps - och betydelsesystem. Däremot inriktar sig diskursanalysen 

inte direkt i samhälleliga aktörer (Bergström och Boréus, 2000:236, 222, a.a:73). Inom 

diskursteorin ses makt inte som något som utövas av vissa agenter i samhället utan makten är 

istället utbredd över olika sociala praktiker. Makten är både produktiv, genom att den skapar 

omvärlden och begränsande, genom att den utesluter andra möjligheter att se världen på 

(Winther – Jørgensen och Phillips, 1999/2000:20, 44).  

 

Den kritiska diskursanalysen har en lite annan syn på makt. Makten ses dels som den ovan 

beskrivna, där diskursiva praktiker konstruerar världsbilder, identiteter, sociala relationer och 

sociala subjekt. Dels bidrar den diskursiva praktiken till att skapa och reproducera ojämlika 

maktförhållanden mellan olika grupper (sociala relationer) i samhället, vilka Fairclough kallar 

för ideologiska effekter (a.a:69).  

 

4.4  Begreppet kön och genus 
 
En åtskillnad görs mellan biologiskt kön (engelskans ”sex”, min anm.) och socialt kön 

(engelskans ”gender”, min anm.). Det biologiska könet är en uppdelning av man respektive 

kvinna och där skillnaderna mellan dessa är biologiskt givna (Hammarström, Härenstam och 

Östlin, 1996:8, Carlsson, 2001:18). De biologiska skillnaderna utgörs av exempelvis yttre och 

inre könsorgan, kromosomer samt hormoner. Det sociala könet används för att beteckna de 

skillnader mellan könen som ej är biologiskt givna. Här avses de sociala, psykologiska och 

kulturella aspekterna med vilka man menar exempelvis individens livsvillkor, individens 

tankegångar, egna självuppfattning samt beteende. Det sociala könet är socialt och kulturellt 

konstruerat och ej något naturligt ”givet” (Hammarström, mfl., 1996:8-9). Ett socialt kön kan 
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här likställas med genus och ses då som en ”princip för social organisation och kulturell 

kategorisering” (VR, 2003:11).  

 

Människan kategoriserar saker och ting i sin omvärld för att skapa ordning. Kön är en typisk 

kategori, en social och kulturell konstruktion som byggts för att man skall kunna tänka kring 

andra ting. Begreppet genus används för att beteckna att det som studeras är något människan 

konstruerat (VR, 2003:50). Britt-Marie Thurén, professor i genusvetenskap och ledamot av 

genuskommittén, uppger i en rapport ( [VR], 2003:11) att man genom att inta ett 

genusperspektiv inte tar avstånd ifrån det materiella och det biologiska könet men att man 

problematiserar allt som har med kön att göra.   

 

4.5 Genusteori 
 
Det övergripande syftet med genus är och har varit att bekämpa uppfattningen om kvinnans 

underordning som rättfärdigade av biologiska könsskillnader samt att öppna för förändringar i 

samhället. Även psykodynamiska och sociala teorier har ifrågasatts och kritiserats för att 

verka essentialistiska (väsentliga, min anm.) och svåra att förändra då genusegenskaper, 

såsom personlighet, anses vara mycket grundläggande (Carlson, 2001:18).  

 

Det finns en mängd olika teorier om kön. Deras innebörd skiljer sig åt, historiskt sett, där 

varje period har skapat sina tolkningar av kön utifrån de rådande kulturella föreställningarna, 

intellektuella debatter samt utifrån samhällets organisering av kön (Widerberg, 2001:546). 

Dagens forskning om kön har olika benämningar och det pågår en ständig utveckling inom 

området beträffande teori och begreppsdefinitioner. Enligt Lundgren (refererad i 

Hammarström, Härenstam och Östlin, 1996:12) kan kvinno- och genusforskningen delas upp 

i två huvudgrupper, kompletterande- samt paradigmkritisk forskning. Med den första typen 

menas att man till den redan etablerade forskningen fyller ut kunskapsluckor samt att man 

lägger till (adderar) det kvinnliga. Den andra gruppen innebär istället att redan etablerade 

hypoteser, teorier, metoder samt begrepp ifrågasätts och ändras för att bättre spegla båda 

könens verklighet (Hammarström, Härenstam och Östlin: 1996:11-12).  

 

Sandra Hardings tredelade genusteori har kommit att få en viss betydelse inom den nordiska 

genusforskningen (Carlson, 2001:562). Hennes teori för att förklara könsskillnader har delats 
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upp i tre nivåer för att se hur ojämlika maktförhållanden reproduceras och konstitueras inom 

dessa: individuell, symbolisk och strukturell nivå. (a.a:28, Hammarström, Härenstam och 

Östlin, 1996:10, Widerberg, 1996/1999:562). Harding menar att studier som innefattar dessa 

tre delar bidrar till en ökad förståelse av varför genussystemet reproduceras i ett kulturellt och 

historiskt perspektiv (refererad i Hammarström, Härenstam och Östlin, 1996:10). Carlson 

(2001:28, 36) och Mattsson (2002:16) har gjort liknande nivådelningar för att beskriva hur 

genusanvändningen ser ut. Carlson (2001:28) menar att de tre nivåerna överlappar varandra 

och att det ibland kan vara svårt att skilja på exempelvis normerna för kvinnlighet och 

manlighet på samhälls- och individnivå. 

 
Trots att jag i min studie kommer att utgå ifrån den strukturella och symboliska nivån vad 

gäller genus så har jag valt att ändå återge den individuella nivån då det är svårt att dra en klar 

gräns mellan de olika nivåerna. Detta gäller framförallt mellan den individuella och den 

symboliska nivån där de konstruerade egenskaperna/dikotomierna ofta sammanhänger med 

varandra.   

 

4.5.1 Strukturell nivå 
 
Harding (refererad i Hammarström, Härenstam och Östlin, 1996:10, och Widerberg, 

1996/1999:562) menar att kön som ett strukturellt system skapas genom det sätt på vilket vi, 

utifrån dualistiska könsmetaforer (se nedan under symbolisk nivå), organiserar och 

strukturerar aktiviteter såsom exempelvis arbetslivet. Åsa Carlson (2001:34) forskare och 

filosofilärare, uppger att den strukturella nivån, till skillnad från den individuella, tar hänsyn 

till båda könen samt relationerna mellan dem. Hirdmans genussystem kan ses som ett 

exempel på genusteori på en strukturell nivå (Carlson, 2001:33-33).  

 
Genussystemet (genusordning)  

Historikern Yvonne Hirdman var först med att introducera genusbegreppet i Sverige 

(Hammarström, Härenstam och Östlin, 1996:10). Hirdman (1993:148-149) uppger att genus 

är förståelsen av hur manligt och kvinnligt ”görs”. Hon definierar genus som: 
 
 

”föränderliga tankefigurer ”män” och ”kvinnor” (där den biologiska skillnaden alltid 
utnyttjas) vilka ger upphov till/skapar föreställningar om sociala praktiker, vilka får till följd 
att också biologin kan påverkas/ändras – med andra ord, det är en mer symbiotisk kategori 
än ”roll och ”socialt kön.” (a.a.).  
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Genus ses av Hirdman som en föränderlig process och inte som något statiskt. En konsekvens 

av denna syn på genus är att även biologin kan påverkas eller ändras då genus är en mer 

symbiotisk kategori än de tidigare könsroll och socialt kön (a.a.). Carlson (2001:35) uppger 

att Hirdmans beskrivning av män och kvinnor som föränderliga tankefigurer skulle kunna ses 

som exempel på genus på en symbolisk nivå (se nedan) där kvinnor och män tilldelas olika 

karakteristika. Genussystemet, eller genusordning, är en dynamisk struktur, en, enligt 

Hirdman (1993): ”beteckning av ett ´nätverk´ av processer, fenomen, föreställningar och 

förväntningar vilka i sin tur ger upphov till ett slags mönstereffekter och regelbundenheter. 

[...] således en ordningsstruktur av kön.” (s.149). 
 
Denna ordning är en förutsättning för andra sociala ordningar. Ordningen hålls upp av två 

bärande balkar (logiker) som gör det möjligt att tala generellt om denna ordning på ett mer 

abstrakt plan. De två logikerna är således: dikotomin – isärhållandet av det manliga och det 

kvinnliga samt hierarkin – där mannen ses som norm. Män är människor och de utgör normen 

för det normala och det allmängiltiga (a.a:149). Genom genussystemet och dess principer om 

den överordnade mannen och den underordnade kvinnan kan Hirdmans genusbegrepp ses 

som ett könsmaktsbegrepp där genus och makt hör samman (Hammarström, Härenstam och 

Östlin, 1996:11, Johansson och Hovelius, 2002:40).  

 
Hirdman uppger att varje samhälle och tid har någon typ av osynliga kontrakt, så kallade 

genuskontrakt, mellan män och kvinnor. Genuskontrakten beskrivs som mycket konkreta 

föreställningar om exempelvis hur män och kvinnor skall agera gentemot varandra eller vilka 

redskap som hör till vem osv. Hirdman utgår ifrån Jürgen Habermas nivådelning (av 

reproduktionsprocesserna av livsvärlden) för att beskriva hur genuskontrakten kan pågå på 

flera olika nivåer:  

 
Kulturella överlagringen: genom tankefigurer,  

Social integration: genom institutioner och arbetsdelning mellan könen  

Socialiseringen: genom inlärningen  

 
Hon uppger dessutom att dessa kontrakt går i arv från generation till generation genom 

socialisering. Kontrakten ses som ömsesidiga föreställningar medan systemet är den process 

varigenom kontrakten skapar nya hierarkier och segregering (Hirdman, 1993:151-153).  
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4.5.2 Symbolisk nivå 
 
Sandra Harding (refererad i Hammarström, Härenstam och Östlin, 1996:10, Carlson, 2001:35 

och Widerberg, 1996/1999:562) menar att kvinnor och män tilldelas olika karakteristika 

(alternativt ”bekönade” dikotomier), såsom exempelvis makt/underordning, 

medvetande/kropp, varm/kall och aktiv/passiv som manligt/kvinnligt. Dessa könsmetaforer 

används som bilder av motsättningar mellan könen vilka inte kan kopplas till reella 

könsskillnader.  

 

Carlson (2001:32) uppger att man inom många områden påverkas av dessa, ovan nämnda, 

föreställningar. Hon nämner exempelvis biologin och psykologin, där hon anser att 

Aristoteles idéer om befruktningen än idag lever kvar med synen på ägget som det passiva 

och orörliga som inväntar den snabbsimmande tävlande spermien. Inom psykologin används 

dikotomin kvinnlighet/passivitet kontra manlighet/aktivitet vilka kan förklaras med att flickor, 

som inte skall utvecklas till män, inte heller utvecklar ett så starkt överjag (samvete) som 

pojkar. Flickan kan därför, till skillnad från pojken som räds kastrering, ha kvar sin 

föroidipala bindning till modern och stanna kvar i hemmets sfär (a.a:36).    

 

4.5.3 Individuell nivå 
 
På denna nivå skapas kön genom de processer som formar identiteten. Individen formas 

utifrån könssymboler och förväntningar, om vad som anses passande för respektive kön 

(Harding, 1996, refererad i Hammarström, Härenstam och Östlin, 996:10, och Widerberg, 

1996/1999:562). På den individuella nivån studeras likheter mellan individer av samma kön 

samt skillnader mellan könen. Enligt Carlson (2001:30) används genus som en beteckning på 

stereotypa egenskaper hos könen där dessa kan anses vara manliga eller kvinnliga. Vad som 

anses som manligt eller kvinnligt varierar kulturellt. Det finns ingen biologisk grund för 

genusskillnader. Carlson (a.a:30) räknar med ”gender identity” och ”gender role” till genus på 

individnivån. Med den förra menas individens föreställningar om sig själv och vilket kön 

denne tillhör. Med det andra syftas på individens införlivade förväntningar på sig själv och på 

andra i dennes omgivning samt på sitt och deras beteenden beroende av könstillhörighet. 

Gender role kan även förekomma på de två andra nivåerna vilka lätt kan sammanfalla med 

varandra (a.a.). 
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4.6 Förklaringsmodeller till uppkomsten av depression 
 
Jag har redan på ett tidigt stadium definierat förklaringsmodeller som jag valt att arbeta 

utifrån. Detta innebär att jag redan på förhand vet vilka svarsalternativ jag förväntar mig att 

få. Esaiasson, Gilljam och Oscarsson (2003:240) uppger att stora krav ställs på 

analysredskapet då man väljer att utgå ifrån ett på förhand definierat angreppssätt. De syftar 

då bland annat på att kategorierna skall vara ”ömsesidigt uteslutande, täckande och möjliga 

att tillämpa” (a.a.). Jag anser att mina förklaringsmodeller uppfyller dessa krav i förhållande 

till mina frågeställningar samt de orsaksförklaringar som givits i artiklarna. Det som kan 

tänkas vara problematiskt är att göra en åtskillnad mellan de olika orsaksfaktorerna då de ofta 

samvarierar genom att ömsesidigt påverka och påverkas av varandra. Enbart en orsaksfaktor  

är inte tillräcklig för att exempelvis ange orsaken till uppkomsten av depression.   

 

4.6.1 Biologisk/genetisk förklaringsmodell 
 
Orsakerna till depression kan utgöras av dels genetiska eller neurokemiska faktorer. De 

genetiska förklaringarna anses ha större betydelse vid svårare grader av depression, såsom 

manodepressivitet och melankolier, än vid lättare och medelsvåra depressioner (Wasserman, 

1999:170). Man har ännu inte kunnat finna någon gen som skulle kunna vara anlagsbärare för 

uppkomsten av depression. Man har dock, enligt en studie om genforskning, genomförd av 

Zubenko, Maher, Hughes, Zubenko, Scott, Stiffler och Marazita (2005) funnit nitton olika 

kromosomområden som kan kopplas till sjukdomen och forskarna anser att man borde finna 

gener där. Dessutom har man funnit att fem av de nitton kromosomområdena verkar samverka 

med genen CREB1 som har samband med kvinnors känslighet att drabbas av depressioner.  

Wasserman (1998:170-171) uppger att en individ som ärvt en viss sårbarhet (genetisk 

predisposition, min anm.) för depression inte behöver utveckla en depression trots denna 

sårbarhet utan att även andra faktorer måste vägas in.  

 

Utifrån de neurokemiska eller biologiska förklaringarna (Lilja och Larsson, 1998:46, 

Wasserman, 1998:154) anses orsakerna till depressionen bero på; brist på monoaminer, 

balansrubbning mellan olika monoaminer samt störd funktion i de nervreceptorer som 

reagerar med monoaminerna. Monoaminer är ett samlat begrepp för signalsubstanserna 

noradrenalin, serotonin och dopamin som är viktigt för individens välbefinnande. Ett 

överskott eller en brist på monoaminerna, en dysfunktion i signalsubstanserna, stör balansen. 
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Långvarig eller ofta återkommande stress kan leda till depression eller ångest då de 

överkänsliga noradrenalinreceptorerna i ökande grad stimuleras av noradrenalinsystemet och 

skapar känslan av oro. En lägre serotoninhalt kan förekomma hos friska individer med 

depression i släkten vilket kan öka dennes benägenhet för utveckling av depression. Obalans i 

serotoninsystemet kan även framkalla panikångest, tvångssyndrom och aggressiva beteenden 

(Wasserman, 1998:153-160). Med hjälp av olika former av psykofarmaka kan man höja 

halterna av de olika signalsubstanserna för att häva depressionen (a.a:205).  

 

4.6.2 Biologiska orsaker till skillnader mellan könen 
 
Wasserman (a.a:73-74) nämner några biologiska förklaringar till skillnader i depression 

mellan män och kvinnor. Det förekommer skillnader i hjärnans anatomi och funktion hos män 

respektive kvinnor. Kvinnor har det lättare för att tolka olika känslolägen till skillnad från 

män som bättre på att föra logiska resonemang samt uppfatta komplicerade mönster. Det har 

diskuterats kring och teorier har lagts fram om att män i mycket högre utsträckning, än vad 

statistiken anger, drabbas av depressioner. Dessa skulle kunna dölja sig bakom andra 

symptom såsom aggressivitet och självmord eller så kan de förnekas eller trängas undan då 

depressioner inte anses vara manligt. Kvinnor söker oftare upp läkare då de har lättare för att 

beskriva sin sinnesstämning. Deras beskrivningar underlättar för läkaren att ställa en diagnos.  

Här nämner hon kvinnors hormonsammansättning samt produktionen av signalsubstanser i 

hjärnan. Postpartumdepressionen, som kan uppkomma i nära anslutning till en förlossning, 

samt det premenstruella syndromet relateras till förändringar i könshormonernas nivåer vilka i 

sin tur påverkar signalsubstanserna och tvärtom. Wasserman nämner även studier gjorda på 

råttor som visar hur kvinnor är känsligare för stress. Kvinnors produktion av serotonin sker 

långsammare än mäns och det tar längre tid innan depåerna fyllts. P-piller kan vara en 

orsakande faktor till depression och nedstämdhet då den påverkar tryptofanmetabolismen. 

Tryptofan är en viktig faktor vid bildandet av serotonin (a.a:74-75, 80).   

 

4.6.3 Psykosociala förklaringsmodeller 
 
Wasserman (2000:177-178, 180) nämner att man genom utvecklingspsykologiska studier 

funnit att barn som varit utsatta för förluster eller separationer från någon av eller båda 

föräldrarna hade en ökad benägenhet för att utveckla depressioner senare i livet. Barn kan bli 
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stressade av att under en kortare eller längre period vara ifrån sina föräldrar, något som skulle 

kunna väcka oro och ångestkänslor senare i livet. Ett barn kan utveckla en känsla av 

hopplöshet eller hjälplöshet (inlärd hjälplöshet) om dennes föräldrar inte i tillräckligt stor 

utsträckning varit lyhörda för dennes behov eller då barnet upplever föräldrarnas beteenden 

vara oförutsägbara. Vissa föräldrar bemöter barnet med missnöje oavsett vad barnet presterar 

eller hur denne beter sig vilket sannolikt kan utgöra ännu en bidragande orsaksfaktor till 

inlärd hjälplöshet. Hur individer upplever sin psykiska hälsa beror till stor del på dennes 

känsla av sammanhang och upplevelse av att kunna påverka sin situation, att ha kontroll. Det 

är viktigt att känna sig behövd och betydelsefull samt att få uppleva en meningsfull tillvaro. 

 

Sexuella övergrepp samt fysisk och psykisk misshandel under barndomen kan utgöra 

bidragande orsaksfaktorer till bland annat nedstämdhet, ångest, depression och självskadande 

beteenden hos barn och ungdomar (Gillander Gådin, 2004:368). Som riskfaktorerna kan även 

föräldrars separation, traumatiska händelser, sexuella övergrepp, mobbning, fysisk och 

psykisk misshandel samt barnets uppfostran om den karaktäriseras av kärlekslöshet och/eller 

överdriven kontroll (Wasserman, 1998:176-177, Hällström, 1996:134). Som en viktig social 

faktor nämner Wasserman (1998:75) och Lilja och Larsson (1998:59-61) vikten av stödjande 

miljöer för att förhindra uppkomsten av depression.   

 

4.6.4 Psykologiska orsaker till skillnader mellan könen 
 
Personlighetsfaktorer såsom graden av självkänsla och neuroticism (personlighetsdimensioner 

och egenskaper) relateras ofta till risken att utveckla depressioner. En skillnad mellan könen 

beträffande självkänsla och självförtroende, är att dessa under puberteten anses förändras hos 

pojkar och flickor där pojkars självkänsla ökar och flickors minskar. Denna förändring 

kopplas samman med hur tonåringar ser på sin kroppsliga utveckling. Hos unga kvinnor och 

flickor utgör det kroppsliga utseendet en större påverkan på deras självförtroende och 

självskattning än hos pojkar och män. Flickor anses under tonåren vara mycket känsligare än 

pojkar för exempelvis föräldrars skilsmässor. Vid svårigheter utvecklar pojkar och flickor 

olika kognitiva responsstilar där flickor är mindre aktiva och tycks fundera mycket över 

orsakerna till att de mår dåligt medan pojkar istället engagerar sig i fysiska aktiviteter. 

Beträffande pojkars och flickors identitetsutveckling skiljer de sig åt där pojkar får sin 

identitet främst genom sina prestationer medan flickors identitet utvecklas i relation modern 

(Hällström, 1996:135-136).  
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4.6.5 Sociokulturella förklaringsmodeller 
 
Hammarström, Härenstam och Östlin (1996:19) uppger att denna förklaringsmodell under 

senare år kommit att uppmärksammas alltmer då den fått fungera som en förklaring till 

kvinnors översjuklighet. De nämner två olika förklaringstyper, livsstil och beteenden samt 

livsvillkor, som orsaker till psykisk ohälsa mellan män och kvinnor.  

 

Livsvillkor 

Denna förklaringsmodell utgår ifrån mäns/pojkars och kvinnors/flickors olika livsvillkor. De 

könsrelaterade skillnaderna i ohälsa söks i olikheter beträffande exempelvis arbetsför-

hållanden, familjesituationer, sociala relationer och ekonomiska tillgångar. En orsaksfaktor är 

den könssegregerade arbetsmarknaden där kvinnor ofta har sämre arbetsvillkor med exempel-

vis lägre löner, mindre inflytande över sina arbetsuppgifter och sämre arbetsmiljö. En annan 

faktor som har stor betydelse för kvinnors ohälsa är det våld och de övergrepp som de oftare 

än män utsätts för. Det finns samband mellan kvinnors utsatthet och ökad förekomst av 

depression (Hammarström, Härenstam och Östlin, 1996:18-19).  

 

Katja Gillander Gådin, universitetslektor och med. dr vid institution för vård och 

hälsovetenskap, uppger att den psykosociala arbetsmiljön i skolan utgör en viss påverkan på 

barns och ungdomars hälsa. Skolan är ett område där föreställningar om kön och genus 

produceras och reproduceras. I skolan bemöts pojkar och flickor olika av lärare. Dessutom 

använder pojkar och flickor olika strategier då de skall förhandla om makt och handlings-

utrymme i skolan. Pojkar som grupp använder ofta så kallade ”härskartekniker” som 

strategier mot flickor som grupp, för att öka sitt handlingsutrymme. Härskarteknikerna består 

ofta av verbala, sexuella eller fysiska strategier och utövandet av dessa kan leda till att flickor 

upplever sig ha mindre makt och handlingsutrymme. Sextrakasserier som exempelvis att kalla 

en flicka för ”hora” eller att negativt kommentera hennes kropp, kan fungera som en strategi 

för att upprätthålla en underordning av flickor i skolan. Både negativa och positiva 

kommentarer om kropp och utseende som ges till flickor utgör markeringar som betonar 

betydelsen av att vara attraktiv (Gillander Gådin, 2004:366-367).  

Livsstil och beteenden 

Faktorer till uppkomsten av depression sammanhänger med individens hälsovanor. Hit räknas 

till exempel risktaganden i förhållande till liv och hälsa samt sjukdomsbeteenden beträffande 
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uppfattningar om och värdering av symtom. Även benägenheten för att söka hjälp hör hit. Det 

som i vår kultur betecknas som ”manligt” orsakar oftare dödlighet och sjukdomar, såsom 

tävlingsinriktade beteenden, risktagande (exempelvis i trafik och arbetsliv) våldshandlingar 

samt alkoholkonsumtion (Hammarström, Härenstam och Östlin, 1996:19). De hälsorelaterade 

levnadsvanorna har ett starkt samband med individers livsvillkor och sociala positioner och 

påverkas av samhällets kultur och traditioner (Socialstyrelsen, 2005). Wasserman (2000:178-

179) uppger att man inom olika kulturer gynnar vissa personlighetsdrag, något som kan 

utgöra en bidragande faktor till utvecklandet av depression hos individer som ej tillhör den 

gynnade gruppen. I det västerländska samhället värdesätts individer efter sina prestationer och 

för sina satsningar på den egna utvecklingen. 

 

4.6.6 Analysverktyg 
 
De teoretiska utgångspunkterna har här sammanfattats så att de bildar ett analysverktyg. Jag 

kommer i min analys av artiklarna att undersöka dels vilken eller vilka orsaksförklaringar som 

ges till uppkomsten av, eller unga kvinnors och flickors högre förekomst av, depressioner 

samt dels om man beaktat denna grupps förekomst av depressioner ur ett genusperspektiv.  

Till analysverktygen räknas dessutom de diskursanalytiska vilka återges under metodavsnittet. 

 

Förklaringsmodeller Genusperspektiv 

- Sociokulturell  - Strukturell nivå 

- Psykosocial  - Symbolisk nivå 

- Biologisk/genetisk 

 

5. Metod 
 
Under metodavsnittet presenteras uppsatsens vetenskapsfilosofiska position, hermeneutiken, 

vilken jag anser utgör en viktig grund i denna studie som till största del är baserad på mina 

subjektiva tolkningar. Jag har framförallt, vilket jag beskriver nedan, valt att göra mina 

analyser utifrån den hermeneutiska cirkeln. Dessutom kommer jag att ge en närmare 

beskrivning av diskursteorins och den kritiska diskursanalysens centrala begrepp samt för hur 

dessa tillämpas i praktiken. Winther – Jørgensen och Phillips, (1999/2000:31) uppger att 

Laclaus och Mouffes diskursteori, som inte erbjuder så många analysredskap för ett mer 
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praktiskt tillvägagångssätt, istället kan utgöra ett komplement till exempelvis ett annat 

angreppssätt. I min studie har jag därför valt att låta diskursteorin och dess analysverktyg få 

utgöra ett komplement till den kritiska diskursanalysen, vilken utgör studiens analytiska ram.  

Eftersom jag redan under teoridelen beskrev diskursanalytiska angreppssättens grunder 

kommer här enbart en närmare beskrivning av deras metodologi samt analysverktyg att göras.   

 

5.1 Vetenskapsfilosofisk position 
 
Uppsatsen kommer att grundas på en hermeneutisk vetenskaplig position. Hermeneutiken, 

som har sin grund i den holistiska filosofin, söker vinna en gemensam och giltig förståelse av 

textens mening och strävar efter motsägelsefria tolkningar (Olsson och Sörensen, 2001:63, 

Kvale, 1997:49,59). Jag har i denna studie valt att inta ett uttolkarperspektiv där jag söker 

finna vad texten betyder för mig som uttolkare i min egen tid. Quentin Skinner (refererad i 

Esaiasson, Gilljam och Oscarsson, 2003:245-246) menar att man måste skilja mellan olika 

tolkningsperspektiv som forskaren kan inta. Det har givetvis betydelse för tolkningen hur pass 

långt avståndet mellan text och uttolkaren är. Ett längre tidsmässigt avstånd gör tolkningen 

mer komplicerad och större vikt läggs vid uttolkarens förförståelse. I denna studie är det 

tidsmässiga, kulturella och sociala avståndet litet mellan mig som uttolkare och text då de 

senare är samtida.  

 

Uttolkaren har en förförståelse där tidigare erfarenheter och kunskaper styr tolkningen. Det 

som är centralt för den hermeneutiska förförståelsen är tolkningen av en viss mening samt de 

frågor som ställs till den text som skall tolkas (Sörensen och Olsson (2001:100-102). Min 

förförståelse redogörs för under rubriken validitet och reliabilitet. Jag har för avsikt att under 

analysen söka efter texterna manifesta budskap, den mening som går att utläsa tämligen 

omgående vid en första genomläsning. Vid tolkningar av texternas manifesta budskap krävs 

inte lika omfattande tolkningsarbete som då man söker finna textens underliggande mening 

(latenta budskap)  (a.a: 2003:245-246). Under analysens gång kommer jag sedan vid mina 

tolkningar att använda mig av den hermeneutiska cirkeln. Denna beskrivs mer ingående under 

rubriken ”tillvägagångssätt under analysen.”   

5.2 Diskursanalys som metod 
 

Sida 20 
 

  



 

Jag kommer med hjälp av den kritiska diskursanalysen, vilken utgör studiens analytiska ram, 

att undersöka hur de olika tidningarna framställer (konstruerar) bilden av gruppen unga 

kvinnor och flickor med depression. Det gemensamma för de diskursanalytiska 

angreppssätten är att de utgår ifrån att vårt tal (diskurser, språkbruk) inte avspeglar en redan 

existerande verklighet utan den bidrar till att skapa och förändra den. Det är inte enbart 

världen som formas och omformas utan även våra identiteter, vår kunskap och sociala 

relationer, dit även maktrelationer räknas (Winther - Jørgensen och Phillips, 1999/2000:7). 

 

Min utgångspunkt blir att undersöka vilka diskurser som förekommer i de olika 

tidningsartiklarna och vilken bild de bidrar till att konstruera av unga kvinnor och flickor med 

depression. Jag är även intresserad av att undersöka om artiklarna bidrar till att skapa eller 

reproducera genus. Analysen genomförs med hjälp av de diskursanalytiska verktygen, som 

kommer att nämnas här nedan, samt med de, under teoriavsnittet, nämnda analysverktygen.    

 

5.2.1 Diskursteori 
 
Som nämndes under teoriavsnittet, är det inte möjligt att nå en verklighet utanför diskurserna. 

Diskurserna i sig ger betydelse åt vår verklighet samt hänvisar till vilka handlingsmöjligheter 

som är möjliga. Det är sedan makten som organiserar diskurserna och diskursteorins syfte är 

att undersöka vilka tvingande normer som finns inom diskurserna som begränsar individens 

handlingsmöjligheter (Winther – Jørgensen och Phillips, 1999/2000:15-16, 20). Inom 

diskursteorin ses hela det sociala fältet som ett nät av ständigt föränderliga 

betydelsebildningar (diskursiva processer). Nätet kan ses som en slags metafor som används 

för att lättare kunna ge en beskrivning av hur betydelsebildningarna som process fungerar. 

Dessa nät kan sägas bestå av olika knutar vilka utgör speciella tecken i språket. Dessa tecken 

kallas för nodalpunkter eller  mästersignifikanter. Nodalpunkterna är de knutar i nätet som 

organiserar diskurserna genom att andra tecken binds till den så att de får en viss betydelse. I 

denna studie skulle exempelvis begreppet depression kunna utgöra en nodalpunkt.  

 

Mästersignifikanterna fungerar enligt samma system men de organiserar istället identiteter, 

där exempelvis ”kvinna” skulle kunna utgöra en mästersignifikant. Vilken innebörd som ges 

åt nodalpunkten ”depression” eller åt mästersignifikanten ”kvinna” bestäms av de rådande 

diskurserna som strider om (diskursiv kamp) att ge dessa sin innebörd. Nodalpunkten och 

mästersignifikanten får sin respektive betydelse enbart genom ekvivalenskedjor, genom vilka 
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de knyts samman med andra tecken (element) i nätet (a.a:57). Därmed har fenomenet 

depression samt identiteten ”kvinna” konstruerats diskursivt.  

 

Det är genom de politiska artikulationerna som ekvivalenskedjorna skapas. Genom att 

undersöka hur politiska artikulationer reproducerar (återger), ifrågasätter eller omformar 

diskurser kan man med hjälp av diskursteorin analysera hur diskurser konstitueras (bildas) 

och förändras (a.a:37). Med begreppet ”politik” menas den process varigenom samhället 

(därmed identiteter och depression, min anm.) formas på ett visst sätt som utesluter andra 

möjligheter. En medicinsk diskurs konstitueras genom att den utesluter andra diskurser 

(a.a:41, 32). Det är sedan genom artikulationer som denna uteslutning sker. Artikuleringen 

innebär att olika element kopplas samman med nodalpunkterna eller mästersignifikanterna så 

att en diskurs konstitueras (a.a:35).  

 

Vilken identitet som ges till gruppen unga kvinnor och flickor bestäms av den för tillfälligt 

rådande diskursordningen (se nedan). Diskurserna, som bestämmer vilka handlings-

möjligheter som är möjliga, ger även denna grupp vissa bestämda handlingsanvisningar som 

måste följas om man vill leva upp till och betraktas som tillhörande gruppen ”unga kvinnor 

och flickor”. Identiteterna ses enbart som sociala konstruktioner (skapelser) vilka individen, 

kan anta, förhandla om eller bli tilldelade genom diskursiva processer. Grupper är aldrig på 

förhand givna utan skapas genom representationer, ett viktigt element i gruppbildnings-

processen. Det är inte förrän då gruppen uttryckts genom ord som de börjar existera i det 

sociala (a.a:41, 50-51). Identiteter och diskurser etableras alltid relationellt, i förhållande till 

något annat som de inte är (a.a:58).  

 

En viktig utgångspunkt inom diskursteorin är att diskurser, och därmed definitionen av 

samhälle och identiteter aldrig kan fastställas helt utan det råder en ständig kamp (diskursiv 

kamp) om att uppnå en slutlig fixering (hegemoni) av samhällets och identiteters betydelse 

(a.a:13, 41). Denna kamp om betydelsebildningen av ett visst fenomen eller identiteter sker 

alltid mellan två eller fler diskurser vilka tillsammans utgör en grupp, en diskursordning som 

strider om betydelsebildningen inom en viss domän (a.a:64-65, 34).  

 

Diskursteorins syfte är att nå en förståelse av det sociala som diskursiv konstruktion, hur 

verkligheten skapas så att den för omgivningen framstår som något självklart och ej ifrågasatt 

(objektivt) (a.a:43). Mellan det politiska (se ovan) och det objektiva, eller självklara, finns 
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hegemonin. Då betydelsen aldrig slutligt kan fixeras, kan det objektiva återigen bli politiskt. 

Politik och objektivitet är nära sammankopplade med makt. En hegemonisk intervention 

anses ha lyckats då endast en diskurs dominerar en domän där det tidigare rådde en diskursiv 

kamp. Ett annat syfte med diskursteorin är att man genom dekonstruktion, kan visa världen att 

den objektivt givna verkligheten enbart är en produkt av politiska processer som går att 

förändra (Winther – Jørgensen och Phillips, 1999/2000:44, 55-56).  

 

5.2.2  Kritisk diskursanalys 
 
Den kritiska diskursanalysens syfte är enligt Winther – Jørgensen och Phillips (1999/2000) 

”att klarlägga den diskursiva praktikens roll i upprätthållandet av den sociala världen” 

(s.69) samt de sociala relationerna vilka består av ojämlika maktförhållanden. Syftet med 

detta klarläggande är att bidra till en social förändring av de ojämlika maktförhållandena som 

råder mellan olika grupper i samhället. I motsats till diskursteorin anser Fairclough att man 

bör göra systematiska analyser av språkbruket i vardagens sociala interaktioner. Därmed är 

den kritiska diskursanalysen en textorienterad diskursanalys som kan användas för att göra 

systematiska analyser av tal- och skriftspråk, exempelvis i media (a.a:69, 71).  

 

Den kritiska diskursanalysen som metod 

Fairclough har skapat en tredimensionell modell som får fungera som en analytisk ram i 

denna uppsats. Modellen består av tre dimensioner: text, diskursiv praktik och social praktik. 

Alla dimensionerna skall beaktas vid den konkreta analysen av en kommunikativ händelse (i 

mitt fall, texter). 

 

-- Diskursiv praktik är en form av institution eller social praktik, varigenom texter produceras 

och konsumeras (tolkas och mottas). I mitt fall utgörs denna institution av media, de olika 

tidningarna. I den konkreta analysen fokuseras vilka genrer och diskurser som artikuleras i 

texterna. Genre är ett språkbruk som är förbundet med och konstituerar en del av en bestämd 

praktik, exempelvis en nyhetsgenre (a.a:75).  

 

Det är enbart genom den diskursiva praktiken som texter formar och formas av den sociala 

praktiken. Man skulle kunna säga att den diskursiva praktiken fungerar som en slags 

förbindelselänk mellan den sociala praktiken och texterna (a.a:74-75). 
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- Texten, kan bestå av bild, skrift och tal. Denna består i mitt fall av texter i form av artiklar. I 

den konkreta analysen fokuseras artiklarnas språkliga uppbyggnad.  

 
- Den sociala praktiken, eller den sociokulturella praktiken, är den större praktik i vilken 

texten och den diskursiva praktiken är en del av (Winther – Jørgensen och Phillips, 

1999/2000:75). Vid analys av den sociala praktiken undersöks huruvida den redan existerande 

diskursordningen reproduceras eller omstruktureras av den diskursiva praktiken. Man 

undersöker även vilka konsekvenser reproduktionen eller omstruktureringen har för den 

sociala praktiken (a.a:7, 71). Den sociala praktiken fungerar enligt andra logiker än 

diskursanalysens diskurser och kräver därmed andra analysredskap (a.a:25). I denna uppsats 

kommer de analysverktyg som nämndes under teoriavsnittet, förklaringsmodellerna samt den 

strukturella och symboliska genusteorin, att användas för att undersöka hur den sociala och 

diskursiva praktiken bidrar till formandet av världen.  

 

Diskursiv praktik 

Vid analys av den diskursiva praktiken undersöker man hur texten är producerad (a.a:86). Här 

har jag valt att undersöka textens interdiskursivitet, vilket innebär att man identifierar vilka 

diskurser texten bygger på.  

 

Text 

Genom att sedan göra en detaljerad analys av texternas egenskaper kan man underbygga 

(stödja) sin tolkning genom att man vid en noggrannare genomläsning finner något som man 

inte tidigare hade lagt märke till (a.a:87). Vid analysen av texter kan en mängd olika 

analysverktyg användas. Förutom mina analysverktyg, som nämndes ovan samt under 

teoriavsnittet, har jag även valt att använda mig av en form av modalitet, sanning, där den 

intervjuade helt instämmer i sitt påstående genom att exempelvis konstatera ”Unga flickor är 

mer deprimerade än pojkar”. Denna sats uttrycker en hög grad av sanning vilket ger ett 

intryck av att det som sägs är sant och oomtvistligt. Jag har valt att under analysens gång 

undersöka texternas sammansättningar, deras rubriker och ingresser för att se hur tidningarna, 

som informationsförmedlare, bidragit till framställningarna.     

Social praktik 

Efter analysen av text och diskursiv praktik skall dessa sedan relateras till den sociala 

praktiken. Här undersöks huruvida den redan existerande diskursordningen reproduceras eller 

omstruktureras av den diskursiva praktiken (a.a:90).   
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Hur ser den rådande diskursordningen ut och vilka konsekvenser har den för den sociala 

praktiken (a.a.)? Vilka blir konsekvenserna av att en viss diskurs dominerar? Hur påverkar 

detta gruppen unga kvinnor och flickor med depression, ur ett genusperspektiv? I min analys 

kommer fokus att riktas på hur gruppen unga kvinnor och flickor med depression framställs i 

de olika tidningsartiklarna. De olika diskurser som förekommer i artiklarna ger, utifrån sina 

framställningar, denna grupp olika förutsättningar beträffande dess identitet (Bergström och 

Boréus, 2000:235-236). 

 

Jag har inte haft för avsikt att visa på förändringar över tid, utan är istället inriktad på att 

studera likheter och skillnader mellan de olika tidningarna. Dessutom kommer jag att enbart 

fokusera på tidningarnas presentationer, inte på mottagare eller aktörer.  

 

5.3 Urval och avgränsningar   
 
Jag har i min studie valt att använda mig av en kvalitativ textanalys i form av en  

diskursanalys där materialet kommer att bestå av artiklar från fyra olika tidningar som tillhör 

nyhetsgenren: dagstidningarna Dagens Nyheter och Svenska Dagbladet samt 

kvällstidningarna Expressen och Aftonbladet.  

 

Detta urval har skett strategiskt (Esaiasson, Gilljam, Oscarsson och Wägnerud, 2003:175), 

dels utifrån tidningarnas storlek (försäljningssiffror och omfattning) men även utifrån deras 

olika målgrupper, vilka skiljer sig åt beträffande dags - och kvällspress. Under den period som 

undersökningen sker inom (2000-2005) har Dagens Nyheter, Expressen och Aftonbladet är 

Sveriges varit de största beträffande morgon- och kvällstidningar. Expressen ges dessutom ut 

som GT och Kvällsposten. Det är intressant att se om budskapet skiljer sig åt beträffande de 

två typerna av tidningar (dags - och kvällspress). Troligen belyses fenomenet depression på 

ett likvärdigt sätt i tidningarna, eller åtminstone inom de olika tidningstyperna.  

Jag har dock valt att enbart studera nyhets-, ledar/debatt- och faktaartiklar då jag är intresserad 

av att undersöka hur tidningarnas framställningar av unga kvinnor och flickor med depression 

ser ut. Valet av debattartiklar framstår som intressant för att se vilket budskap som kan 

förmedlas av andra aktörer. Det är dock inte aktören som står i fokus utan dennes budskap.  
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Det har inte varit lika lätt att göra ett urval bland tidningarnas artiklar. Depression är ett 

fenomen som ofta anges som ett exempel av flera vad gäller psykisk ohälsa. Det är ett 

begrepp som ofta används, både metaforiskt och som diagnos. Jag har fått välja bort en del av 

dessa artiklar då jag ansett de vara mindre relevanta för denna undersökning. Det utgör 

dessvärre ett problem eftersom de här artiklarna benämner depression och då i samband med 

flickor eller unga kvinnor. En av uppsatsens övergripande frågor är just hur unga kvinnor och 

flickor med depression framställs i tidningarna. Jag har ändå valt bort dessa artiklar då jag 

anser att ett viktigt kriterium är att artiklarna skall kunna besvarar de tre övergripande 

frågorna på ett tillfredställande sätt så att uppsatsens interna validitet inte äventyras alltför 

mycket.  

 

De artiklar som jag valt att utesluta är de om exempelvis försäljning av och debatter om 

antidepressiva mediciner, artiklar som berör annan ohälsa eller sjukdom där depressioner 

enbart nämns i det förbigående såsom att depressioner förekommer hos en del av dessa 

patienter eller att depressioner utgör en möjlig orsak till uppkomsten av ohälsa eller sjukdom. 

Andra artiklar som valts bort är de där det i artiklarna inte tydligt framgår om 

orsaksfaktorerna relateras till depressionen eller till något annat.  

 

Jag har inte för avsikt att analysera de eventuella bilder som ofta sammanhänger med 

artiklarna, då de har visat sig vara svåra att få tag på. Dessutom är en analys av bilderna inte 

nödvändig för att nå ett gott resultat. Valet av dessa är individuellt.  

 
Jag har även valt att enbart fokusera på unga kvinnor och flickor. Jag har därmed valt att inte 

beröra unga mäns och pojkars situation trots att även deras situation måste beaktas. Jag har 

även valt att bortse från klass- och etnicitetsfrågor trots att dessa ofta borde ingår i studier där 

man fokuserar på ojämlika maktförhållanden. Dessutom har en tidsmässig avgränsning av 

materialet gjorts där jag valt att studera tidningsartiklarna från perioden mellan år  2000 fram 

till år 2005.  

Totalt utgörs materialet av 36 artiklar där fördelningen är följande: Aftonbladet: 17st, 

Expressen: 4st, Svenska Dagbladet: 11st och Dagens Nyheter: 4st. Urvalet presenteras i en 

medföljande bilaga. 
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5.4 Tillvägagångssätt vid datainsamling  
 
För att söka efter relevant litteratur har jag dels gjort en biblioteks- och databasbaserad 

sökning efter relevant litteratur inom ämnet och dels har jag fått tips från lärare samt funnit 

intressant litteratur i andra studenters c- och magisteruppsatser (där samtliga finns med i 

bibliotekets databaser, min anm.). Jag har sedan ur databaserna Mediearkivet och Pressarkiv 

sökt efter relevanta artiklar ur de, ovan nämnda, tidningarna. Jag har vid sökningen i 

databaser använt följande sökord: depress*, discourse, discourse analysis, gender, adolesc*, 

construction, media, health. 

 

Jag har även använt många andra sökord i kombination med dessa. Efter den första 

insamlingen av artiklar upptäckte jag att de artiklar som hämtats från Presstext, de från 

Dagens Nyheter och Expressen, var mycket få till antalet i jämförelse med de från 

Mediearkivet. Jag gjorde därmed två nya sökningar, ett där sökorden byttes ut mot 

nedstämdhet och ett där jag i databasen sökte halvårsvis istället för att göra en sökning av hela 

perioden (2000 fram till 2005). Det senare för att undersöka ifall Presstext hade samma 

problem som Mediearkivet visat sig ha, nämligen svårigheter med att söka artiklar för en 

längre period åt gången. Men jag har trots allt inte kunnat få flera artiklar ur dessa databaser, 

som jag kunnat finna vara relevanta i min undersökning. Tilläggas kan att i Dagens Nyheter 

och Expressen förekom istället en stor mängd artiklar som rörde barns och ungdomars stress 

och depressioner i allmänhet, dvs. artiklar där unga kvinnor och flickor ej nämnts specifikt. 

Efter insamlandet av artiklar, skedde ett första urval för att få med enbart de artiklar som berör 

den åldersgrupp som är i fokus för denna uppsats, 11-24 år. Jag har sedan, ur detta urval, 

sedan valt ut de artiklar där unga kvinnors och flickors depressioner nämns specifikt, såsom 

högre förekomst av depression hos denna grupp. En av uppsatsens övergripande 

frågeställningar är just unga kvinnor och flickor, där jag är intresserad av att undersöka 

huruvida depressioner hos denna grupp uppmärksamma ur ett genusperspektiv, i de olika 

tidningarna. Därefter har två genomläsningar gjorts av artiklarna för att bedöma deras 

relevans.  

5.5 Tillvägagångssätt vid analysen 
 
När insamlandet av material slutförts skedde en klarläggning av detta (Kvale, 1997:171). 

Urvalet i form av olika artiklar har sedan analyserats utifrån en diskursanalys där jag har valt 

att använda mig av analysverktyg från diskursteorin och den kritiska diskursanalysen. Jag har 
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valt att utgå ifrån en deduktiv ansats, där jag på förhand valt ut teorier och 

förklaringsmodeller, vilka styr de frågor som ställs till texten (Kvale, 1997:187). Under 

rubriken analysverktyg, har dessa modeller och teorier kort sammanfattats. Jag har, trots en 

deduktiv ansats, haft ett öppet förhållningssätt under hela analysens gång, för att se om jag har 

lyckats täcka alla de olika förklaringsmodellerna, detta för att nå en högre säkerhet 

beträffande studiens validitet. Jag har gjort vissa ändringar i analysverktyget, bland annat i 

förklaringsmodellerna. 

 

Tolkningen av de olika artiklarna har skett enligt den hermeneutiska cirkeln, där förståelsen 

av en text fås genom en process där textens delar får en mening genom textens helhet och där 

helheten, så småningom, förstås utifrån delarna (a.a:50). Det är viktigt att man studerar 

delarna i förhållande till den helhet som tolkningen ingår i. Den hermeneutiska forskningen 

betonar subjektiviteten där uttolkaren använder sina egna subjektiva värderingar (Olsson och 

Sörensen, 2001:102-103). Då jag som uttolkaren har en förförståelse där mina tidigare 

erfarenheter och kunskaper styr tolkningen är det också viktigt att jag redogör för min 

förförståelse (a.a:100-102).  

 

Efter de första två genomläsningar, vilka skedde efter urvalsprocessen gjordes ytterligare en 

genomläsning, för att få en bättre förståelse av helheten. Då språket är av central betydelse 

inom diskursanalysen krävdes det att texterna lästes igenom noggrant ett flertal gånger 

(Bergström och Boréus, 2000:266). Utifrån specifika begrepp i texterna har jag sedan försökt 

att finna en förståelse i textens olika delar, för att sedan relatera dessa delar till texten som 

helhet. Jag har sedan utifrån Boreús och Bergströms exempel (a.a:321) ställt följande frågor 

till texten: problem, orsak till problem samt lösningar för att kunna svara på frågan om 

förklaringsmodeller. Vid nästa genomläsning sökte jag istället efter genuskonstruktioner och 

om genus problematiserats alternativt uppmärksammats i artiklarna. Jag har även gjort 

noggranna analyser av texterna för att undersöka vilken påverkan journalisterna haft på 

textens innehåll och utformning.  

 

I analysen av själva texterna har fokus legat på själva representationen av texterna. Jag har 

sedan för avsikt att, som tolkningsstrategi, relatera texten till mig själv som uttolkare samt till 

den omgivande diskursen (a.a:25-26).  
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5.6  Reliabilitet och validitet 
 
Jag har för att undvika felkällor försökt att vara så noggrann och systematisk som möjligt vad 

gäller de urval som gjorts samt vid genomläsningarna av texterna.  

 

För att nå god intersubjektivitet krävs att undersökningen skall kunna genomföras av andra 

individer och resultatet skall bli densamma vid varje tillfälle (Bergström och Boréus, 

2000:37-39). Då min studie baseras på subjektiva tolkningar är det inte fullt möjligt för en 

annan person att nå exakt samma resultat. Men jag har under resultat - och analysdelen genom 

en mängd olika citat försökt belysa de olika tidningsartiklarnas ”rätta innebörd” samt deras 

variation. Dessutom har jag valt att kommentera och argumentera varje citat enskilt för att 

visa hur jag har tolkat texternas innebörd. För en nå en hög intersubjektivitet krävs att 

analysverktyget täcker alla aspekter av det jag valt att undersöka (a.a.). Saknas 

förklaringsmodeller är risken stor för att en kategorisering av texterna sker utifrån de 

förklaringsmodeller som analysverktyget omfattar. Här måste nämnas att jag under studiens 

gång har anpassat analysverktyget efter de orsaksförklaringar som angetts i texterna. Det 

nuvarande analysverktyget har täckt de orsaksförklaringar som givits specifikt till unga 

kvinnors och flickors högre förekomst av (eller uppkomst, min anm.) av depressioner.  

 

Andra felkällor under analysen kan bero på felaktiga bedömningar av textinnehållet. Det är 

här viktigt att göra rätt bedömning av texterna så att de inte kategoriseras felaktigt. För att 

uppnå god intrasubjektivitet krävs att samma resultat nås genom samma sorts analys och av 

samma material. Trots att studien utgår från ett socialkonstruktionistiskt synsätt, där en 

gemensam grund utanför språket inte existerar, bör en förklaring ges om hur man kommit 

fram till resultatet (a.a:38-39, 259). Jag har gjort ett antal noggranna genomläsningar av 

texterna och detta i ett flertal olika omgångar då jag varit medveten om att mina tolkningar 

och bedömningar förändrats under analysens gång. Dessutom påverkar min förförståelse mina 

tolkningar av texterna, trots att jag försökt att inta en så objektiv uttolkarroll som möjligt. Jag 

har nog till ganska stor del blivit påverkad av den tidigare forskning som finns inom ämnet 

samt mina egna kunskaper och värderingar. Det är lätt när man intar ett genusperspektiv att 

till övervägande del fokusera på de ”utsattas” (i det här fallet de unga kvinnornas och 

flickornas, min anm.) situation och därmed bortse från att se på handlingar eller händelser 

från andra perspektiv. Min kunskap är dessutom begränsad till viss del vilket också påverkar 

mina tolkningar och perspektivval. 
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6. Resultat och analys 
 
Analysen är organiserad tematiskt utifrån uppsatsens övergripande frågeställningar för att få 

en tydligare återkoppling till dessa. Jag kommer att inleda tema ett och två med en kort 

sammanfattning för att därefter återge citat ur artiklarna. Under tema tre skall jag återknyta till 

de två tidigare temana för att kort sammanfatta hur unga kvinnor och flickor med depression 

framställs i de olika tidningsartiklarna. Jag kommer dessutom att koppla resultatet till Yvonne 

Hirdmans begrepp genussystem. Under de första två temana har jag dessutom för avsikt att 

kommentera artiklarnas utformning, deras rubriker, sammanfattningar och vissa andra detaljer 

för att kunna återge vilken påverkan de utgör för framställningarna. Under tema tre 

sammanfattas de sedan kort. Jag har valt att under resultat- och analysavsnittet vara kritiskt 

argumenterande för att bättre kunna redogöra för vissa aspekter i artiklarna. Jag har även valt 

att lyfta in en del av mina slutsatser under detta avsnitt. Jag kommer dessutom att under 

analysen fokusera på både det som sägs respektive inte sägs (utelämnats) i texterna. 

 

6.1 Förekomsten av genusperspektiv  
 
Vad gäller de olika tidningarnas problematisering av könsskillnader utifrån ett 

genusperspektiv, beträffande förekomsten av depressioner, har detta visat sig vara något 

sällsynt förekommande. I alla artiklar nämns skillnader i förekomst av depressioner mellan 

könen men endast i ett fåtal av dessa uppmärksammas eller problematiseras skillnaderna ur ett 

genusperspektiv.  Dessutom sker i artiklarna ofta det Magnusson (2003:22) nämnde, nämligen 

massmedias stora intresse för forskning där man fokuserar på könens skilda egenskaper. 

Beskrivningarna av pojkar/unga män och flickor/unga kvinnor utifrån dikotomier såsom 

utåtagerande/inåtvänd eller aggressiv/orolig och ängslig, som om det är taget för givet att 

dessa egenskaper hör till respektive kön. I de artiklar där man valt att intervjua individer som 

är/har varit deprimerade har intervjupersonerna i samtliga fall varit flickor eller unga kvinnor.  

Jag skall här nedan redovisa några av artiklarna genom utdrag ur dessa. Att enbart redovisa 

utdrag ur artiklarna ger inte alltid en rättvis bild av artikelns innehåll då utdragen tagits ur sitt 

sammanhang. Även mitt val av artiklar och utdrag från dessa påverkar vilken bild av 

tidningarnas innehåll som förmedlas. De utdrag som redovisas här nedan har jag valt för att 

försöka återge en så korrekt bild av tidningarnas presentationer som möjligt.  
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Jag har valt att kommentera artiklarna under respektive citat. 

 
 

”Allt fler svenskar drabbas av depressioner. 
 
I åldern 16- 17 år är depressioner ännu vanligare, särskilt bland tjejer. Enligt 
landsomfattande undersökningar är en av fem tjejer deprimerad i den åldern.” (Aftonbladet, 
2000, maj, 24).  
 
 

I denna artikel ges inga orsaksförklaringar alls till att depressioner är vanligare 

förekommande hos tjejer.  

 
 
” En undersökning som presenterades på Apotekarsocieteten i Stockholm igår visar att uppåt 
två procent av alla barn lider av en depression. Efter puberteten stiger siffran dramatiskt. 
Framför allt hos flickorna. Det hänger ihop med när de får mens och hormonerna får fart 
[…].”  (Aftonbladet, 2000, oktober, 5). 

 
 
Här ges en biologisk orsaksförklaring till flickors högre förekomst av depressioner, en vanlig 

orsaksförklaring i många av artiklarna. Enligt Hammarström (2004:268-269) har de 

biologiska och de psykologiska förklaringsmodellerna till kvinnors ”översjuklighet” i psykisk 

ohälsa dominerat under 1900-talet. Genom användningen av enbart biologiska/genetiska 

orsaksförklaringarna för att förklara uppkomsten till depressioner söker man orsaker till 

depressionen inom individen, vilket medför att de deprimerade anses sjukliga. Självklart utgör 

dessa orsaksförklaringar en viktig faktor vid depressioners uppkomst men de borde ha 

kompletterats med andra faktorer såsom de sociokulturella och psykosociala.  

 
 
” NY LARMRAPPORT AVSLÖJAR: Tjejer mår uselt. Det är ett väldigt gap jämfört med 
killarna”. ”Unga kvinnor mår dåligt i Sverige. Sämre än både jämnåriga män och äldre 
kvinnor. Det visar en färsk larmrapport från allmänmedicinska enheten vid Karolinska 
sjukhuset. Kvinnor mellan 18 och 24 år har uselt självförtroende och är inte friskare än 
kvinnor i 65 –årsåldern. Unga män, däremot, är fyllda av självtillit. De känner sig unga, 
friska och starka.” (Expressen, 2000, februari, 8). 

 
 
Detta citat består av en rubrik och ingress från en artikel som jag citerat här nedan. Ingressen 

är en mycket kort sammanfattning av textens innehåll. I flertalet av mina insamlade artiklar är 

ingressen, som i denna, skriven i en passiv form där orsaker utelämnats och där 

sammanfattningen gjorts utifrån meningar i texten som verkar ha tagits ur sitt sammanhang. 

Detsamma gäller för de rubriker och de sammanfattningar som gjorts mellan citaten i stort sett 

i samtliga av tidningarnas artiklar. Förutom att ge en missvisande bild av textens innebörd kan 
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ingress, rubriker och sammanfattningar dessutom förstärka bilden eller effekterna av det som 

omnämns i texten (ofta det negativa, min anm.), i det här fallet att unga kvinnor mår dåligt 

eller genom betoningen av skillnaderna mellan könen som ”ett väldigt gap”. Dessa betoningar 

och förstärkningar, likaså benämningen ”larmrapport” har jag funnit vara vanligare 

förekommande i kvällstidningarna än i dagstidningarna. Enligt Bengs och Hammarström 

(2004:272) har nyhetsmedia ofta kritiserats för att de förvränger fakta och missar viktiga 

detaljer. Detta intygas även av Kroll, Dietrich och Angermeyer (2003) som i sina 

forskningsresultat uppgav att man i tidningstexterna nämndes vissa detaljer, vilka ofta ryckts 

ut från sitt sammanhang, något som tenderar att skapa ännu större förvirring. 

 

I denna ingress sker dessutom en ständig växling mellan flicka, ung kvinna och kvinna 

respektive mellan pojke, ung man och man, något som kan ge en missvisande bild av vilken 

åldersgrupp man syftar till. Detta särskilt i de fall då olika åldersgrupper jämförs med 

varandra. I denna artikel sker dock (för)växlingen i hela artikeln och liknande förväxlingar 

förekommer även i andra artiklar. I artikeln görs även en jämförelse mellan unga kvinnor och 

kvinnor i 65–årsåldern där de unga kvinnorna inte anses vara friskare än de äldre. Det finns en 

viss risk att denna jämförelse, utan vidare förklaringar, får det att låta som att de 65–åriga 

kvinnorna förutsätts vara sjuka. Nedan ges ett citat från resterande del av artikeln. Den 

kommer att ge en annan bild av de 65–åriga kvinnorna än den man fått genom att enbart läsa 

ingressen. Jag har valt att kommentera denna ingress då jag vill illustrera hur 

journalister/media kan bidra till att förstärka och reproducera könsskillnader samt hur de 

också genom exempelvis förväxlingar bidrar till förvirring och missförstånd.  

 
 

”Tidigare har man väl trott att kvinnornas hälsosituation haft att göra med låglönejobb och 
vårdjobb […]. Inte heller när vi tittat på familjesituationen, om kvinnorna haft barn eller 
inte. Åldern är det helt avgörande. 
 
Det som jag ser som särskilt bekymmersamt är att de unga kvinnorna mår så mycket sämre 
än betydligt äldre kvinnor. Först i riktigt hög ålder, efter 65, börjar kurvan vända nedåt igen. 
 
Varför vet vi inte. Man kan bara spekulera i att det kan vara kopplat till de dubbla roller 
kvinnor lever med och som andra undersökningar visat. Dels ska de konkurrera med killarna 
om jobben på samma villkor, dels har de stark press på sig att också stå för allt som kvinnor 
av tradition gjort. När det gäller männens skattning av sin egen hälsa är den på topp i unga 
år och sjunker sedan i takt med åldrandet, vilket verkar vara mer normalt. 
 
[…] skillnaderna mellan män och kvinnor i andra åldersgrupper är marginella. 
 
Det är första gången man samtidigt jämför åldersgrupper och kön…” (Expressen, 2000, 
februari, 8). 
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Med återkopplig till det förra citatet, så anser jag att man i denna del av artikeln får en något 

bättre förståelse för varför en jämförelse av hälsan mellan de yngre och de äldre kvinnorna 

görs. Studien utgångspunkt är just att göra jämförelser mellan åldersgrupper och kön, något 

som inte framgick av ingressen. Genom att läsa hela artikeln och inte enbart ingressen, får 

man reda på vad som menades med att de unga kvinnorna inte är friskare än kvinnor i 65-

årsåldern. Kvinnorna i den senare åldersgruppen är inte sjukare utan de, i likhet med 

jämnåriga män, skattar sin hälsa lägre efter 65-årsåldern, vilket i statistiken visar sig som en 

nedåtkurva. Denna lägre skattning förefaller vara normal hos dem som passerat 65 årsåldern.   

 

Beträffande orsaksförklaringar till könsskillnaderna gör forskarna inga konstateranden utan de 

uppger sig vara osäkra samt ger exempel på eventuella möjliga faktorer till varför de unga 

kvinnorna mår sämre än de jämnåriga männen. De orsaksförklaringar som ges rör kvinnors 

sämre livsvillkor där de förväntas leva upp till dubbla roller. Denna artikel hör till en av de få 

där unga kvinnors situation uppmärksammats ur ett strukturellt genusperspektiv.  

 
 

”Pojkarna förstör för andra och får hjälp – flickorna lider i det tysta. En depressiv, 
självmordsnära flicka mellan 12 och 16. En orolig, stökig kille mellan 9 och 12. Så ser den 
vanligaste patienten ut hos barn- och ungdomspsykiatrin (BUP). 
 
Det finns en avgörande skillnad mellan killar och tjejer som kommer till BUP, utöver 
symptomen. 
 
Om en 15-årig flicka kommer in akut efter ett självmordsförsök, så har hon bara i 
undantagsfall fått någon hjälp tidigare. Om däremot en jämngammal kille kommer in, 
våldsam och aggressiv, så har det ofta satsats pengar på honom ända sedan han gick i 
mulleskolan. Sanningen är att den som förstör för sig själv och andra får all uppmärksamhet 
medan den som bara förstör för sig själv inte uppmärksammas. Ett skäl är att det är svårare 
att fånga upp de unga flickorna som mår dåligt. De syns inte, de hörs inte.  
 
Finge man önska sig något så vore det att lärare och andra i barnens omgivning fick gå på 
kurs och lära sig känna igen en flicka som lider i det tysta.” (Expressen, 2001, mars, 29). 

 
 
I denna artikel nämns skillnaderna mellan pojkar och flickor beträffande deras olika 

möjligheter till att få hjälp av omgivningen. Det är mycket viktigt att även flickornas situation 

uppmärksammas så att de får den hjälp de behöver. Däremot problematiseras inte i artikeln 

varför flickors och pojkars beteenden skiljer sig åt, utan enbart ett konstaterande görs. Varför 

flickor vänder sin ilska inåt och lider i det tysta. Varför använder flickor inte samma strategi 

som pojkar, nämligen att agera utåt och göra sig hörda, när detta verkar vara lönsamt, i alla 
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fall då man vill ha hjälp av omgivningen? Orsaken till detta kan ha att göra med de osynliga 

genuskontrakt som upprättats mellan könen, vilka förts vidare genom socialisationen. Detta 

skulle i praktiken kunna innebära att om kontraktet bryts kan detta komma att sanktioneras på 

något sätt. Kanske har flickorna och de unga kvinnorna redan försökt men upplevt att detta 

inte gav något resultat? I artikeln nämns dessutom kategorierna ”de deppiga tonårstjejerna” 

och ”de stökiga killarna”, något som skulle kunna bidra till att förstärka bilden av flickor som 

deppiga och pojkar som stökiga.  

 
 
”Könsskillnaderna man hittills sett i undersökningen rör dock inte bara antalet 
deprimerade flickor respektive pojkar. Även när det gäller sättet att uttrycka nedstämdheten 
finns tydliga könsmönster. Pojkar kan också gråta och säga att de är ledsna, men de 
konstaterar mer som ”a matter of fact” att de depressiva symptomen finns där. Sin ilska 
eller förtvivlan riktar de oftare mot omgivningen.  
 
De deprimerade flickorna lägger mer tid på sig själva. De ifrågasätter sina egenskaper, tror 
inte att de duger och riktar ilskan inåt. Depression verkar påverka flickornas självkänsla på 
ett annat sätt.”  (Svenska Dagbladet, 2003, oktober, 9). 

 
 
I denna artikel nämns att det finns tydliga könsmönster vad gäller att uttrycka nedstämdhet. 

Det sker en uppdelning mellan hur flickor och pojkar reagerar/beter sig vid nedstämdhet 

vilket sker genom ett konstaterande som får dessa skillnader att verka naturliga, att pojkar och 

flickor är olika och beter sig olika. I resterande del av artikeln görs dock inte något försök till 

att problematisera dessa skillnader ur ett genusperspektiv. Dessa könsmönster fortsätter 

därmed att reproduceras hos läsarna.  

 
 

”En allvarlig konsekvens av depression är självmord. Fler flickor än pojkar gör 
självmordsförsök, men fler pojkar begår självmord. Det är svårt att säga vad det beror på. 
För självmord krävs det mer än en depression. Man kan ju spekulera i att pojkar är mer 
aggressiva och handlingskraftiga än flickor.”  (Dagens Nyheter, 2001, november, 11).  

 
 
Detta är ännu en artikel som betonar könsskillnaderna genom att beskriva pojkar som 

aggressiva och handlingskraftiga. Dessa beteenden är inte naturligt givna, det vill säga 

biologiskt medfödda, utan snarare socialt och kulturellt konstruerade beteenden för vad som 

anses vara manliga respektive kvinnliga egenskaper. I denna artikel förstärks bilden av det 

manliga som den ”handlingskraftiga” vilket samtidigt även förstärker bilden av kvinnan som  

passiv. Jag anser att det hade kunnat vara lätt för den intervjuade att i detta sammanhang 

uppmärksamma varför beteendet skiljer sig åt mellan könen. I majoriteten av artiklarna 
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förekommer liknande könsstereotyper. Det vanligaste är dock att flickor anses vara inåtvända 

medan pojkar istället anses vara aggressiva och utåtagerande.     

 
 

6.2 Orsaksförklaringar till depression  
 
I artiklarna förekommer en mängd olika orsaksförklaringar till könsskillnaderna i uppkomsten 

av depressioner hos unga kvinnor/flickor respektive unga män/pojkar. De 

biologiska/genetiska och psykosociala modellerna har visat sig vara i majoritet. Ett liknande 

resultat har även Rowe, Tilbury, Rapley och O´Ferral (2003) kommit fram till i deras 

forskningsstudie i Australien. De fann då den biomedicinska orsaksförklaringen vara 

dominerande.  

 

I artiklarna förekommer ibland andra orsaksfaktorer såsom de socioekonomiska och 

strukturella för att beskriva barn och ungdomars situation. Exempelvis nämns ofta samhällets 

ökade krav på skolelever som utgör en stressfaktor och bidragande orsak till ohälsa. Men 

dessa används nästan uteslutande för att beskriva barns och ungdomars situation i allmänhet. 

Könsskillnaderna konstateras istället med andra orsaksförklaringar eller inga alls. Jag kommer 

att ge exempel på det här nedan.  

 

De olika tidningarna eller respektive tidningsgrupp skiljer sig inte åt i någon större 

utsträckning vad gäller valet av orsaksförklaringar till skillnader i uppkomst och förekomst av 

depressioner hos unga kvinnor och flickor. Möjligen kan Svenska Dagbladet ha använt sig av 

något fler biologiska/genetiska modeller än övriga tidningar.  

 

Vad gäller skillnader mellan tidningsgrupperna är det, som tidigare nämnts, svårt att dra 

någon slutsats då materialet från Dagens nyheter och Expressen är mycket litet. Vad som är 

gemensamt för majoriteten av artiklarna är att de termer och begrepp som används för att 

förklara depression hör till den medicinska diskursen såsom exempelvis ”sjukdom”, 

”sjuklighet”, ”drabbas” och ”symptom” i artiklarna vilket kopplar samman depression med 

sjukdom eller sjuklighet, något som individer drabbas av. Ibland ges också förslag till åtgärd i 

form av antidepressiva läkemedel eller terapi vilket förstås också leder tankarna till sjukdom 

som måste botas. 
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Här måste även tilläggas att kvällstidningarna ofta i sina artiklar ger råd och information till 

läsarna om hur man själv kan lindra depressioner eller förebygga dess uppkomst. Det har även 

förekommit några självskattningsskalor som läsarna kunnat använda sig av för att se om de 

drabbats av depressioner. Dessa inlägg vänder sig direkt till läsarna genom att ord som ”vi” 

och ”du” används. Detta i samband med råd för att förebygga depressioners uppkomst, som 

avdramatiserar det som tidigare i artikeln beskrivits som sjukdom. Jag kommer här nedan att 

under respektive rubrik återge några citat ur tidningsartiklarna.  

 

Sociokulturella förklaringsmodeller 

De sociokulturella förklaringsmodellerna har förekommit i ganska hög utsträckning men,  

som nämndes ovan, främst som orsaksförklaring till barns och ungdomars depressioner i 

allmänhet. I några av artiklarna problematiseras unga kvinnors och flickors högre förekomst 

av depressioner ur ett genusperspektiv, en av dessa artiklar redovisades redan under tema ett.  

 
 
 
  

”Unga kvinnor är en ny riskgrupp att bli beroende av sömnmedel. 
Kvinnor hon möter på mottagningen är ofta högutbildade och projektanställda med korta 
deadlines. De har sällan åtta till halv fem-jobb. De ska alltid kunna nås på mejlen eller 
mobilen. De har också press på sig att vara socialt kompetenta och trevliga, var snygga, 
smala och gå på gympa. De måste även umgås med arbetskamrater på fritiden. Det kan vara 
happy hour på fredagen eller någon ”event” på helgen. De ska hela tiden ge järnet och gasa 
på. En del ska dessutom klara en familj […]. Unga kvinnor dricker idag också alkohol på 
samma sätt som männen […].”  (Aftonbladet, 2001, december, 18).  

 
 
Detta citat är från en artikel som berör unga kvinnors situation i dagens samhälle ur ett 

strukturellt genusperspektiv. Här nämns deras livsvillkor, att de har förväntningar på sig från 

olika håll, samt att de även skall kunna klara av att ta hand om familjen. Vidare nämns även 

unga kvinnors förändrade livsstil där deras alkoholvanor i dag liknar männens.  

 
 

”Den baserar sig på Becks självskattningsformulär som besvaras anonymt av barnen själva. 
Betydande  könsskillnader kommer fram i materialet.  
 På varje påstående i ångestskalan och depressionsskalan har flickorna högre poäng det 
vill säga mår sämre än pojkarna. På ilskeskalan gäller detta 18 av 20 påståenden. Flickor är 
alltså både ängsligare, mer nedstämda och ilsknare än pojkar.  
  Man måste fråga sig om könsskillnaden på ilskeskalan beror på att flickornas situation 
inte uppmärksammas tillräckligt och därför skapar frustration hos flickorna som tar sig 
uttryck i ilska. Tillåts pojkarna breda ut sig för mycket och ta plats och kommunikations-
utrymme från flickorna? Andra studier har visat att pojkar får mer uppmärksamhet än flickor 
av lärarna i skolan. De könsskillnader som redovisas ger vid handen att det är alldeles 
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nödvändigt att anlägga ett genusperspektiv på skolans undervisning.”  (Dagens Nyheter, 
2003, augusti, 8). 

 
 
Här återges ytterligare ett exempel på en artikel där man uppmärksammar flickornas situation 

ur ett genusperspektiv. Forskaren försöker problematisera varför flickorna upplever så stor 

ilska jämfört med pojkarna. Barnens skolsituation går inte riktigt att jämföra med de vuxnas 

där man talar om ojämlik arbetsdelning mellan könen på en strukturell nivå. Men skolan är 

barnens förberedelse in i arbetslivet samt en början till vidare studier. Om de redan under 

skoltiden åsidosätts av lärarna så att de inte får samma möjligheter att utveckla strategier som 

pojkar, som bättre förberedelse inför framtida yrkesliv och skolgång, kommer de med all 

sannolikhet att vara sämre rustade för konkurrens.  

  
Psykosociala förklaringsmodeller  

Vad gäller de psykosociala förklaringsmodellerna finns det många olika orsaksförklaringar till 

depressioner hos unga kvinnor och flickor. Det rör sig om allt från svåra separationer, 

avsaknad av grundläggande trygghet till mobbning och incest. I tidningsartiklarna har man 

fokuserat mycket på skilda beteenden och egenskaper hos könen samt förmågan att hantera 

stress. Ofta förekommer de psykosociala orsaksförklaringarna i kombination med andra 

förklaringar, särskilt de genetiska.   

 
 

”84 procent av våra patienter är kvinnor […].  
 Det beror på att kvinnor biologiskt och genetiskt möter trauman med större inåtvändhet 
än den av naturen utagerande mannen. Kvinnan har en benägenhet att sluta skalet om det 
svåra, oftast stanna i en frusen chock. Det är nedärvt, historiskt betingat allt sedan kvinnan 
stannat hemma och hållit om barnet, till och med spelat död när mannen försvarat familjen.”  
(Svenska Dagbladet, 2000, december, 5). 

 
 
Ett citat från en artikel där kvinnors fibromyalgi beskrivs och vilka processer som leder fram 

till depression och senare fibromyalgin. Orsaksförklaringarna här är genetiska där kvinnors 

större utsatthet beror på medfödda kvinnliga egenskaper, att reagera med inåtvändhet, sluta 

skalet om sig och spela död i svåra situationer. Genom att man i artikeln benämner kvinnor 

som de som oftast drabbas av fibromyalgi, 84 procent, blir också kvinnan, i förhållande till 

mannen, en avvikare. Mannens beteende och egenskaper leder ju inte till att han drabbas av 

fibromyalgi. Denna artikel bidrar även stort till isärhållandet av det kvinnliga och det manliga, 

genom att betona skillnaderna och använda dikotomier såsom inåtvänd och utåtagerande.  
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”Tonårsflickor drabbas procentuellt mer än tonårspojkar […]. Barn som utsätts för vanvård 
eller svåra separationer kan få depressioner[…]. Generella riskfaktorer är psykiskt sjuka 
eller missbrukande föräldrar. Vanvård och saknad av grundläggande trygghet […]. Både arv 
och miljö påverkar barn och ungdomars psykiska ohälsa.” Aftonbladet, 2000, juni, 5).   
 
 

Detta citat visar exempel på psykosociala orsaksförklaringar till uppkomsten av depressioner. 

I citatet benämns också att arv och miljö utgör faktorer. Liknande orsaksförklaringar 

förekommer i ett ganska stort antal av artiklarna. 

 
 

”Rädda barnen från stressen! […] fann i sin senaste studie att svenska niondeklassare mår 
allt sämre. De mår sämre än sina jämnåriga i de nordiska grannländerna, sämst av alla mår 
flickorna. Och det är just de stressrelaterade åkommorna som ökar.”  (Expressen, 2000, 
oktober, 31). 
 
 
”Statistiken är oroväckande: bara var tredje av de 15-åriga flickorna uppger att de trivs bra  
med livet, jämfört med hälften av pojkarna. […] menar att en förklaring kan vara den ökade 
valfriheten i livet. Förr var framtiden mer utstakad. Föräldrar och skola bestämde vad 
ungdomarna skulle göra. Idag finns en större möjlighet att själv bestämma över sitt liv. Detta 
skapar prestationsångest.”  (Aftonbladet, 2003, maj, 13).   
 

 
Jag har valt ut två utdrag från artiklar där man använt sig av strukturella, kulturella och 

psykosociala faktorer som förklaringar till stress i barnens vardag. I den första artikelns 

inledning (visas ej här) nämns dels, att ”prestationssamhället” skapar större stress vilket leder 

till att skola och föräldrar i sin tur ställer högre krav på barn och ungdomar vad gäller 

utbildning. Dels är det föräldrarna, som inte har tid med sina barn, som ser till att barnen får 

delta i olika fritidsaktiviteter på fritiden. I denna artikel nämns sedan att flickor mår sämre än 

pojkar och någon annan förklaring än en ökning av ”stressrelaterade åkommor” ges inte, 

vilket kan tolkas som att flickor inte klarar av stress i samma utsträckning som pojkar. Om så 

är fallet, är flickor med andra ord mer stressbenägna eller sårbara än pojkar. Även det andra 

exemplet utelämnar specifika orsaksförklaringar till varför flickor trivs mindre med livet 

vilket medför att man kan tolka det som att flickor upplever högre prestationsångest till följd 

av ökad valfrihet.    

 
 
Biologiska/genetiska förklaringsmodeller 

De biologiska/genetiska orsaksförklaringarna har varit många, tillsammans med de 

psykosociala modellerna. Den ärftliga sårbarheten har visat sig vara vanligare förekommande 

hos unga kvinnor och flickor då de i större utsträckning än unga män och pojkar ”drabbas” av 
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depressioner till följd av sin större benägenhet för stress samt andra yttre orsaksfaktorer. Här 

nedan ges några exempel på biologiska och genetiska orsaksförklaringar. 

 
 

”Magont – nej, du är deppad. En av tre lider av dold depression.  
 Nedstämdhet, oro, sömnproblem, bristande aptit. Depression är en av våra vanligaste 
folksjukdomar. Varannan kvinna och var fjärde man drabbas någon gång i sitt liv. 
Depressioner kan ha en rad olika orsaker. Ofta är det en kombination av biologiska faktorer 
och livsomständigheter […].”  
 

Här beskrivs hur en undersökning på ett sjukhus under en dag gjordes och att man intervjuade 

267 patienter:  

 
”Bland de unga, huvudsakligen flickor, var 47 procent deprimerade, hälften så djupt att 
behandling borde erbjudas. Det är allvarligt att så många flickor tycker att livet är hopplöst 
[…]. Depression är en folksjukdom som måste avdramatiseras.”  (Aftonbladet, 2002, 
november, 15). 

 
 
I detta citat görs inget försök till att problematisera skillnaderna eller åtminstone 

uppmärksamma dessa mellan män och kvinnor ur ett genusperspektiv. Det konstateras enbart 

att män och kvinnor drabbas i olika utsträckning och att orsakerna är en kombination av 

biologiska faktorer samt livsomständigheter (vilka dessa är definieras inte vidare). För 

flickornas del konstateras detta med ett djupt beklagande samtidigt som man betonar allvaret i 

situationen.  

 

Jag skulle även vilka kommentera medias roll, beträffande artiklarnas utformning och 

sammanfattningar, i detta sammanhang. Utdraget här ovan visar ett exempel på en 

framställning av depression som skulle kunna bidra till missförstånd. Rubrik och ingress (den 

övre delen av citatet) ger en bild av depression som något mindre allvarligt. Det är 

förhållandevis många som drabbas och depression kan ta sig uttryck i exempelvis sömnlöshet, 

magont eller nedstämdhet. I den andra delen av citatet beskrivs en allvarligare form av 

depression, så som jag tolkar det, då det nämns att de är ”djupa” samt att de kräver 

behandling.  

 

Denna artikel bidrar till att skapa föreställningen om att depressionen är något ”sjukligt”, 

något som kräver behandling. Dessutom antyder artikeln att denna ”sjuklighet” förekommer 

hos så många som varannan kvinna och var fjärde man samt att depressioner som fenomen 

bör avdramatiseras. Framställningen skulle kunna utgöra en bidragande faktor till ett försök 
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att genom sin hänvisning till att avdramatisera detta fenomen, försöka neutralisera fenomenet. 

Men det är inte säkert att läsarna anser att tidningarna är särskilt trovärdiga, framförallt 

kvällstidningarna, som ju är relativt kända för sin sensationsjournalistik. Deras beskrivningar 

har ofta varit av sådan dramatisk art att de nästan verkar osannolika.   

 
 
”Gen orsak till att depression oftare drabbar kvinnor. 
 Denna genetiska könsskillnad är en av de viktigaste upptäckterna i den första 
kartläggningen av hela den mänskliga arvmassan […]. Ännu har dock ingen gen direkt 
kunna pekas ut som inblandad i depressionsuppkomst. Men Pittsburgh-forskarna har hittat 
19 olika kromosomområden som är inblandade i sjukdomen och där gener borde finnas. De 
har också kunnat fastställa att 16 av dessa kromosomområden var könsbundna på så sätt att 
de gav upphov till depression hos antingen män eller kvinnor, men inte hos båda könen. 
”[…] lokaliserat ett litet område på kromosom 2 som innehåller en gen kallad CREB1. De 
har tidigare rapporterat att den har samband med just kvinnors känslighet att få 
depressioner.”  (Svenska Dagbladet, 2003, juli, 3).  
 
 

Här visas ett utdrag från en artikel där man i rubriken konstaterar att det är en gen som utgör 

orsaken till att kvinnor oftare drabbas av depressioner. Vid en snabb genomläsning verkar det 

som att det är de kvinnliga generna som framkallar depressioner oftare. Men vid en mer 

noggrann genomläsning visar det sig slutligen att det rör sig om en gen i ett av kvinnors 

kromosomområden, CREB1, som har visat sig ha samband med ”kvinnors känslighet för att 

få depressioner”. Vad som menas med detta förklaras inte vidare. Men jag uppfattar det som 

att det enbart rör sig om en allmän ökad känslighet hos kvinnor. Av citatet framgår nämligen 

att någon gen som förklarar depressionsuppkomsten ännu inte kunnat identifieras.  

   

6.3 Tidningarnas framställningar 
 
Som framgår i analysen av förekomsten av ett genusperspektiv samt under redovisningen av 

vilka förklaringsmodeller som förekommit i de olika artiklarna, bidrar dessa tidningar till stor 

del att reproducera genus. Genom sina framställningar har de bidragit till att upprätthålla 

genussystemets ordning vilken bärs upp av de två logikerna: hierarkin – där mannen ses som 

norm samt dikotomin - isärhållandet av det manliga och det kvinnliga. Dessutom kan 

tidningsartiklarnas beskrivningar av flickor och unga kvinnor samt pojkar och unga män i 

dikotomier såsom inåtvänd respektive utåtagerande, ses som genuskonstruktioner på den 

symboliska nivån. Dessa bidrar också till upprätthållandet av genussystemet genom att göra 

åtskillnad mellan det manliga respektive det kvinnliga. 
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Upprätthållandet av genussystemet har skett genom att man inte, ur ett genusperspektiv, dels 

problematiserat flickors högre förekomst av depressioner och dels att dessa könsskillnader till 

större del konstaterats utifrån biologiska/genetiska och psykosociala orsaksfaktorer utan att ta 

de sociokulturella orsaksfaktorerna i beaktning.  

 

De orsaksförklaringar som givits till uppkomsten av eller unga kvinnors och flickors högre 

förekomst av depressioner har till största del bestått av biologiska/genetiska och psykosociala 

förklaringsmodeller. De biologiska/genetiska och psykologiska modellerna söker 

förklaringarna till depressioner inom individen, såsom gener eller medfödda egenskaper.  

 

Genom användningen av enbart dessa förklaringsmodeller för att förklara unga kvinnors och 

flickors högre förekomst av depressioner framställs en bild av denna grupp som ”mer 

sjukliga” än pojkar och unga män, där denna ”sjuklighet” beror på unga kvinnors och flickors 

medfödda genetiska arv eller grundläggande egenskaper. Därmed har man kunnat göra en 

åtskillnad mellan könen och genom att unga kvinnor och flickor mäts emot unga män och 

pojkar, vilka utgör normen för det normala, blir de unga kvinnorna och flickorna det motsatta, 

avvikare. Därmed har man lyckats upprätthålla genussystemet, med mannen/pojken som den 

överordnade och kvinnan/flickan som den underordnade.  

 

Bengs och Hammarström (2004:267) som återgavs under avsnittet om tidigare forskning 

uppgav hur ”könade” uttrycksformer av känslor skapas av den ojämlika maktfördelningen 

mellan könen beträffande deras livsvillkor eller arbetsfördelning. Dessa uttrycksformer bidrar 

till två samverkande processer: psykisk ohälsa samt unga kvinnors och flickors underordning. 

 

Depressionens uttryck är, såsom de beskrivs i tidningarna, oro, ängslan, nedstämdhet och 

passivitet vilka kan liknas vid de ”könade” (konstruerade) uttrycksformer som 

sammankopplas med de kvinnliga egenskaperna, såsom inåtvändhet.  

Tidningsartiklarna har genom sina framställningar inte enbart bidrar till konstruera bilden av 

unga kvinnor och flickor som sjukliga. De har även bidragit till att reproducera denna 

sjuklighet genom sina framställningar av unga kvinnor och flickor utifrån deras konstruerade 

egenskaper vilka just utgör symptom på depression (sjukligheten). 

 

Huruvida de olika tidningarnas framställningar utgör påverkan på läsarna eller inte ingår inte i 

denna studie att utforska. Men enligt Bengs och Hammarström (2004:271-272) utgör medias 
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presentationer av sjukdomar och medicinska nyheter en betydelsefull roll inom 

folkhälsoarbetet. Som jag nämnde tidigare under tema ett och två ger de två olika 

tidningstyperna, dags – respektive kvällspress, aningen skilda intryck. Framställningen av 

depression som fenomen har i kvällstidningarna ibland varit mer eller mindre dramatisk, 

något som hos läsarna skulle kunna skapa panik eller det motsatta: ge ett mindre seriöst 

intryck då det verkar alltför dramatiskt .  

 

I kvällstidningarnas artiklar förekommer ofta några avslutande inlägg i form av råd, tips eller 

information. Dessa är beskrivna i ”vi och du – form” något som sannolikt bidrar till en 

avdramatisering. Något som redan nämnts är dessutom att kvällstidningarna är kända för sin 

sensationsjournalistik vilket jag anser utgör en påverkande faktor. Det som här nämnts 

bekräftas dessutom av Deborah Lupton, som jag återgav under forskningsavsnittet, som 

uppger att nyhetsmedia, ofta anklagats för att skapa panik hos omgivningen genom sina 

larmrapporter och sin sensationsjournalistik (VR, 2004:165) 

Trots dramatik kring depressionerna och dess uttryck återstår det faktum att unga kvinnor och 

flickor är de som står i fokus då det är de som drabbas. Även de ”könade uttrycksformerna” 

finns där som ett faktum och dessa har varken dramatiserats eller avdramatiserats. Dessutom 

förekommer dessa genuskonstruktioner ibland dolt i tidningsartiklarna och är därmed svåra att 

uppmärksamma vid enbart en snabb genomläsning.  

 

7. Sammanfattning och slutdiskussion                 
 
Som framkommit av resultatet har i alla artiklar konstaterats könsskillnader i förekomsten av 

depression men endast i ett fåtal av dessa har man uppmärksammat unga kvinnors och 

flickors förekomst av depressioner ur ett genusperspektiv där orsaksförklaringarna till största 

del varit de ojämlika livsvillkoren mellan könen. Orsaksförklaringar som angetts har annars 

varit mycket skiftande och ibland saknats helt. Det senare gäller framförallt faktaartiklarna. I 

artiklarna har framförallt de biologiska/genetiska och psykosociala förklaringsmodellerna 

dominerat orsaksförklaringarna för unga kvinnors och flickors depressioner. I de fall då 

journalisterna valt att intervjua någon med depression har dessa i uteslutande fall varit unga 

kvinnor eller flickor.  
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Artiklarnas utformning och de rubriker samt sammanfattningar som förekommer i dessa, har 

ofta varit otydliga vilket kan tyda på att delar ryckts ut ur sitt sammanhang. Det finns en viss 

risk att detta kan leda till missförstånd och förvrängda uppfattningar av artiklarnas innehåll. 

Det råder inga större variationer mellan de olika tidningarna respektive tidningsgrupperna vad 

gäller val av förklaringsmodeller eller förekomsten av ett genusperspektiv. Möjligen förekom 

något fler biologiska/genetiska orsaksförklaringar i Svenska Dagbladet. En annan skillnad 

mellan tidningarna var den stora skillnaden i förekomsten av artiklar, där Expressen och 

Dagens Nyheters artiklar utgjorde en minoritet av hela urvalet. En skillnad mellan de två 

tidningsgrupperna, som framkom under resultatet, var att kvällstidningarna ofta 

överdramatiserar sitt innehåll till den grad att läsarna antingen kan drabbas av panik eller det 

rakt motsatta. Denna tidningsgrupp är relativt känd för sin sensationsjournalistik vilket kan ha 

lett till att läsarna inte tar tidningarnas skriverier på allvar.  

 

Tidningsartiklarnas framställningar av unga kvinnor och flickor har dels bidragit till att hålla 

isär det manliga respektive det kvinnliga, dels bidragit till att konstruera bilden av unga 

kvinnor och flickor som sjukliga och bräckliga. Det senare då orsaksförklaringarna till unga 

kvinnors och flickors depressioner till största del består av de biologiska/genetiska och 

psykologiska. Dessa söker sina orsaker till depressioner inom individen såsom medfödd 

sårbarhet eller egenskaper och när unga kvinnor och flickor mäts emot män, som utgör norm, 

framstår de som avvikare, man har därmed lyckats hålla isär könen.  

 

De olika tidningarna har också, till stor del, bidragit till att reproducera ”sjukligheten” 

depression som ett kvinnligt fenomen. Detta dels, genom sina framställningar av fenomenet, 

som något gruppen unga kvinnor och flickor drabbas av på grund av medfödda skillnader. 

Samt dels, genom den ständigt återkommande beskrivningen av depressionens uttryck samt 

unga kvinnors och flickors (könsstereotypa) beteenden, uttryck som visat sig vara identiska.  

Tidningarnas framställningar bidrar till att reproducera genussystemet, vilken bidrar till unga 

kvinnors/flickors underordning respektive unga mäns/pojkars överordning. Därmed kan 

tidningarnas framställningar sägas utgöra en bidragande faktor till uppkomsten av 

depressioner. Detta genom att underordning bidrar till känslan av maktlöshet och där den 

senare i sin tur kan utgöra en påverkande faktor till utvecklandet av en depression eller annan 

psykisk ohälsa.   
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Tidningarna har även genom sina framställningar av unga kvinnor/flickor och unga 

män/pojkar utifrån stereotypa dikotomier, såsom inåtvänd och utåtagerande bidragit till att 

ytterligare förstärka isärhållandet mellan könen. Tidningarna har också därmed till stor del 

lyckats med att upprätthålla genussystemet, denna ordningsstruktur där kvinnan/flickan hålls 

underordnad och mannen/pojken som överordnad, och norm. Dock finns det en viss möjlighet 

till förändring, något som de artiklar där unga kvinnors och flickors livsvillkor 

problematiserats ur ett genusperspektiv visar. 

 

Mitt syfte har varit att undersöka dels hur tidningarnas framställningar av unga kvinnor och 

flickor har sett ut, dels vilka konsekvenser dessa framställningar bidragit till. Resultatet visar 

på just vilka konsekvenserna är. Jag anser att denna uppsats, om än liten, till viss del 

synliggjort den ojämlika maktfördelningen mellan könen. Det är skrämmande att dessa 

tidningar som dagligen förmedlar nyheter till en så stor andel läsare, ständigt bidrar till att 

återskapa genuskonstruktioner samt kvinnornas och flickornas underordning. Särskilt gäller 

detta dagstidningarna som har ett relativt gott rykte som nyhetsförmedlare. Jag måste tillägga 

att jag blev förvånad över hur journalisterna lyckats dölja vissa effekter så bra. Vid en snabb 

genomläsning finns det knappast någon chans att lägga märke till dem, konstruktionerna har 

antagligen blivit så självklara. Det är som Yvonne Hirdman säger: ”Ju kraftigare som 

isärhållandet mellan könen verkar/fungerar, ju självklarare, ju mer legitim, ju mindre 

ifrågasatt blir den manliga normens primat.” (1993:157). 

 

Jag tycker att det är underligt att inte fler forskare eller debattörer ägnat sig åt studier av detta 

slag i Sverige, och då framförallt åt nyhetsmedia. Kanske är det så att forskningsanslagen inte 

är ämnade för denna typ av forskning? Eller är det intresset som saknas? Jag anser att det är 

viktigt att man försöker synliggöra ojämlikheter så långt det är möjligt, det gäller även inom 

etnicitets- och klassfrågor.  

 

 

 

Diskussion kring vald metod 

Min studie bygger till stor del på subjektiva tolkningar samt ett litet urval, vilket påverkar 

möjligheterna till att generalisera resultaten. Dessutom kunde analysverktyget, beträffande 

förklaringsmodellerna, ha varit mer utvecklat för att minimera eventuella riskerna för att 

missa något väsentligt. De har visserligen under studiens gång anpassats efter texternas 
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innehåll men det utesluter inte riskerna ändå. Jag har annars försökt, att i studiens alla led, 

vara så noggrann och systematisk som möjligt samt försökt att motivera för mina handlingar 

och val.  

 

Metoden lämpar sig väl för studier där man är intresserad av att synliggöra ojämlika 

maktförhållanden inom olika områden.  

 

Förslag till vidare forskning 

Som förslag till vidare forskning skulle kunna nämnas en studie lik denna där även 

förändringar över tid beaktas. Hur har tidningarnas framställningar av unga kvinnor eller 

flickor med depressioner sett ut åren 1970, 1980, 1990 och 2000? Hur såg samhällets, då 

rådande, kulturella värderingar och normer ut, beträffande kön? Har det skett några 

förändringar? Dessutom skulle studien kunna innefatta flera olika tidningsgenrer alternativt 

utöka nyhetsgenren. 

 

Ett annat förslag vore att genom ett diskursanalytiskt perspektiv undersöka den pågående 

läkemedelsdebatten i olika tidningar. Det har handlat om huruvida antidepressiva läkemedel 

skall skrivas ut till barn och ungdomar eller inte. Debatten har varit het. Å ena sidan har man 

upptäckt att ett stort antal barn och ungdomar drabbats av depressioner och att dessa måste 

botas med antidepressiva läkemedel. Å andra sidan är läkemedlen inte utprovade på vare sig 

kvinnor, barn eller äldre. Dessutom anses att tonårsdepressioner inte skall medicineras bort, 

då dessa anses vara normala. 
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