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Abstract 
 

I den här uppsatsen har vi undersökt hur Dagens Nyheter Insidan och Svenska Dagbladets 

Idag har skrivit om depression och om vi kan se någon skillnad i rapporteringen på dessa 

sidor under åren 2002, 2007 och 2012. 110 artiklar har analyserats och de frågeställningar vi 

arbetet med är: I vilka sammanhang nämns depression, i vilken utsträckning nämns 

depression i Insidan och Idag och vilka medel använder sig Insidan och Idag av för att 

gestalta depression. 

För att besvara dessa frågor gjorde vi en kvantitativ analys där vi samlade in alla artiklar om 

depression från Insidan och Idag åren 2002, 2007 och 2012 och kodade dessa. Vi mätte hur 

många artiklar om depression som har publicerats, vem som var huvudperson i texterna samt 

vilken behandlingsmetod som förespråkades. En massmedieretorisk textanalys på tolv stycken 

artiklar gjordes också, med frågor som vi ansett vara relevanta för att tolka  

SvD/ Idag och DN/Insidan gestaltning valts ut. I denna analys undersökte vi hur SvD/Idag och 

DN/Insidan skildrat samtalet om depression under de valda åren. Vi har analyserat om det 

finns någon vinkling, användning av specifika ord, specifika roller eller om det finns offer och 

aktörer som får gestalta texten.  

Resultatet av vår kvantitativa analys är att Insidan haft en regelbunden ökning av artiklar om 

depression under åren 2002, 2007 och 2012. Idagsidans fördelning av publiceringar har 

däremot varit mer ojämn. Det som skiljer sig lite är vem som tilldelas huvudrollen i artiklarna 

och vem som får komma till tals. Däremot visade resultatet att det inte var någon större 

skillnad på hur Insidan och Idag skildrar depression. 

 

 

 

 

 

Nyckelord: Depression, gestaltning, Idag, Insidan, journalistik. 
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Populärvetenskaplig beskrivning - Att beskriva mörkret 
- En studie av hur depression framställs i artiklar av Dagens Nyheters redaktion Insidan och 

Svenska Dagbladets redaktion Idag under åren 2002-2012 

Depression är en sjukdom som hos många pågår i det tysta, men som idag debatteras öppet i 

medier. Det är ett ämne som berör många eftersom det har blivit en av de största 

folksjukdomarna i världen. Artiklars innehåll och budskap kan bidra till människors beslut i 

vardagen. 

Därför anser vi att DN/Insidans och SvD/Idags behöver presentera detta komplexa ämne på 

ett tillförlitligt sätt. I vår studie ville vi undersöka om det fanns underliggande budskap i de 

valda tidningarnas artiklar och om de skiljer sig från varandra. Vi undersökte hur 

gestaltningen har sett ut under 2002, 2007 och 2012. Vårt syfte var också att ta reda på hur 

många artiklar som publicerats kring depression och om det funnits någon skillnad mellan 

åren.  

Vi har utfört en kvantitativ undersökning för att få en övergripande bild av alla publicerade 

artiklar på Insidan och Idag samt för att analysera vilka personer och behandlingar som stått i 

fokus för artiklarna. Vi valde också att göra en kvalitativ undersökning för att reda ut 

gestaltningen ytterligare genom att analysera sammanlagt 12 artiklar från DN/Insidan och 

SvD/Idag. Där undersökte vi artiklarnas budskap, handling, huvudpersoner och dramaturgi. I 

detta arbete har vi intresserat oss för hur dessa sidor valt att rama in depression. Därför har vi 

använt oss av teorin framing för att analysera materialet.  

Studiens resultat visar att antalet artiklar om depression nästan har fördubblats på DN/Insidan 

år 2012 i  jämförelse med 2002, medan SvD/Idagsidan har publicerat lika många artiklar 2012 

som de gjorde 2002.  Depression nämns ofta tillsammans med andra sjukdomar och framställs 

både som en orsak till och en effekt av andra problem och sjukdomar. I övrigt använder sig 

Insidan oftast av människor med personliga erfarenheter som får berätta om sina depressioner 

medan SvD/Idag använder sig av områdesexperter såsom läkare, psykiatriker eller författare 

samt personer med flera yrkesroller. Det sistnämnda tror vi används för att förstärka de 

budskap som de vill sända ut.  

De här resultaten skulle kunna användas vid en större studie där också fler artiklar analyseras 

samt att fler gestaltande delar skulle kunna utredas såsom artiklarnas bilder och en större 

språklig analys.  
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1. Inledning och bakgrund 

1.1 Inledning 
Vårt intresse för psykiska sjukdomar började under vårt inriktningssår på 

journalistikprogrammet då vi läste en kurs som heter Människan och Medicinen. I kursen fick 

vi lära oss om människans anatomi och vi utvecklade båda ett specialintresse för hur hjärnan 

fungerar. Vi lärde oss bland annat om hur signalsubstanser och hormoner kan påverka 

kroppen. När vi sedan läste boken Pillret av Ingrid Carlberg under kursen 

Journalistikforskning Teori och Metod som handlar om depression och hur antidepressiva 

mediciner har tagits fram, blev vi båda intresserade av sjukdomen depression. 

Depression är en av våra största folksjukdomar och är större än både diabetes och högt 

blodtryck. Det är en psykisk sjukdom som kan drabba alla människor och den kan komma 

utan någon tydlig orsak. Men den kan också utlösas av olika yttre händelser, som exempelvis 

långvarig kroppslig smärta, familjeproblem, sorg eller traumatiska upplevelser. Både 

biologiska faktorer och svåra upplevelser tidigare i livet kan ge en ökad sårbarhet och kan ge 

en ökad risk att drabbas av depression i vuxen ålder. Vad du får för behandling beror bland 

annat på hur djup din depression är. (Wasserman, 2003) 

Kriterierna för depression utgår från den internationellt erkända diagnosmanualen Diagnostic 

and Statistical Manual of Mental Disorders – DSM-IV (American Psychiatric Association). 

För att bli diagnostiseras med depression bör minst fem kriterier uppfyllas. Exempel på dessa 

fem kriterier är att du ska ha känt dig nedstämd under minst två veckors tid, den andra är att 

man upplever minskad lust eller intresse för aktiviteter. Irritation och känslor av värdelöshet 

är ytterligare kriterier. Självmordstankar är det allvarligaste kriteriet som direkt för tankarna 

till depression. Mer än hälften av alla självmord har gått att spåra tillbaka till en pågående 

depression. Tankar på självmord är vanliga sätt för att slippa plågan däremot är planer på att 

begå självmord eller att faktiskt fullborda det är mer ovanligt. (Andersson, 2012) 

1.2 Vad är depression? 
För att ställa diagnosen depression använder sig läkare av flera olika metoder där samtal med 

patienten är det viktigaste instrumentet. Ibland händer det även att läkaren vill prata med 

anhöriga för att ta reda på depressions djup och längd. Läkare använder sig även av 

skattningsskalor där patienten svarar på frågor på hur de mår. Dessa skattningsskalor är 

vetenskapligt utprövade och pålitliga och de ger läkarna möjlighet att följa upp resultatet av 

behandlingen. Vid depression förekommer det hormonella störningar i hjärnan. Detta beror på 

att det förekommer avvikelser i funktionen av hypotalamus-hypofys-binjurebark axeln (HPA-



6 

 

axeln), också kallad stressaxeln. Denna avvikelse kan vara medfödd men kan också komma 

som en följ av traumatiska upplevelser. (Wasserman, 2003) 

SSRI-preparaten började säljas i Sverige på 1990-talet. SSRI står för selektiv serotonin-

återupptagningshämmare och medicinernas verkningsmekanism består i att öka tillgången på 

signalsubstansen serotonin i hjärnans synapser. Mellan 1992 och 2007 ökade försäljningen av 

antidepressiva mediciner med 700 procent och idag äter omkring 6 procent av den svenska 

befolkningen varje dag någon form av antidepressiv medicin. Att vara tillfälligt nedstämd är 

vanligt, det är en naturlig och oftast begriplig reaktion i olika livssituationer. Det är först när 

nedstämdheten blir djupare och ihållande, och förekommer dagligen under minst två veckor, 

som det övergår till depression. (Svenaeus, 2008)  

Den branta uppåtgående försäljningskurvan under 1990-talet sammanfaller med andra kurvor 

såsom utvecklingen över Sverige som beskriver arbetslöshet och krympande resurser till vård 

och omsorg. 1992 kollapsade svenska ekonomin, vilket ledde till otrygghet och stress. Högre 

reproränta under 1990-talet, höjdes med 500 procent, lägre bidrag gavs ut under 1990-talet 

samt försämrade arbetslöshets- och sjukvårdsförsäkringar och varsel och uppsägningar. 

Samtidigt försämrades vården för den äldre befolkningen mycket under denna tid. Under 

1990-talet var den äldre befolkningen de som åt mest antidepressiva i Sverige. (Svenaeus, 

2008) 

1.3 Redaktionerna 
Dagens Nyheter och Svenska Dagbladet är två av Sveriges största morgontidningar med en 

hög läsarkrets och högt förtroende. DN/Insidan och SvD/Idag är två ledande redaktioner i 

Sverige som båda skriver om livsfrågor som rör relationer, psykisk ohälsa, existentiella frågor, 

kropp och hälsa, sex m.m. På dessa sidor skrivs det också om depression ur olika perspektiv. 

De båda redaktionen ger också stort utrymme för synpunkter och berättelser från läsare. 

Ibland är artiklarna skriva utifrån anhörigas perspektiv till någon som lider av depression och 

ibland är det från en läkares perspektiv på sjukdomen. Idagsidan startades 1974 med Marianne 

Fredriksson som redaktör. Den första artikelserien hade namnet ”Ont i själen” och handlade 

om psykisk ohälsa. Under Marianne Fredrikssons ledning skapades en i dagspressen ny 

inriktning som kom att kallas insiktsjournalistik.  

Åtta år senare, 1982, följde Dagens Nyheter efter och startade Insidan. En av Insidans första 

artiklar handlade om psykiatrin i Blekinge där fyra kvinnor berättade om hur deras liv 

förändrades när ortens mentalsjukhus stängde. Redan från tidningssidornas start fick personer 

med någon form av psykisk ohälsa utrymme till att själva berätta om sin sjukdom. Att låta 
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båda tidningarna vara del av vår undersökning gav oss ett större underlag att studera hur 

depression gestaltas. Journalisterna på DN/Insidan och SvD/Idag arbetar med att förmedla 

kunskap och målet är att allmänbilda befolkningen. Eftersom att många av de beslut som vi 

tar i vardagen kan påverkas av det vi läser i tidningarna tycker vi att det är viktigt att 

undersöka hur tidningar väljer att gestalta dessa svåra frågor. (Eklöf Lignell, 2012) 

 

2. Syfte och frågeställningar 
I den här uppsatsen är syftet att undersöka hur depression gestaltas i DN/Insidan och 

SvD/Idag och om vi kan se någon skillnad i rapporteringen på dessa sidor under åren 2002, 

2007 och 2012. Detta görs med en kvantitativ analys och en kvalitativ textanalys. Vi 

undersöker hur symptom beskrivs, vilken behandling som förespråkas, hur de väljer att 

framställa personer med depression och vad de har för budskap med sina artiklar. 

 

De frågeställningar som vi har arbetat med är följande: 

 

 Hur stor del av DN/Insidans material utgörs av artiklar/texter om depression? 

 Hur stor del av SvD/Idags material utgörs av artiklar/texter om depression? 

 

 I vilken kontext (exempelvis personlig, medicinsk eller allmänt informativ) 

förläggs gestaltningen av depression i DN/Insidan resp. SvD/Idag under åren 

2002, 2007 och 2012? 

 

 Vilka språkliga medel använder sig DN/Insidan av för att gestalta depression? 

 Vilka språkliga medel använder sig SvD/Idag av för att gestalta depression? 

 Finns det några skillnader i DN/Insidans och SvD/Idags gestaltning av 

depressioner? 
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3. Tidigare forskning 
I en undersökning om depression från 2006 undersökte E. Jane Costello, Alaattin Erkanli och 

Adrian Angold (2006) om det förekom en epidemi av depression bland barn och ungdomar i 

avhandlingen Is there an epidemic of child or adolescent depressio. Anledningen till att 

undersökningen gjordes var att man kunde se en ökning av antidepressiva recept som skrevs 

ut till barn och ungdomar, samt att allt fler barn och ungdomar sökte hjälp för emotionellt 

lidande såsom ångest och depression. Epidemiologiska studier gjordes på brittiska barn födda 

mellan åren 1965-1996 där sammanlagt blev 60 000 barn och ungdomar blev intervjuade av 

psykologer. Denna undersökning visade att det inte förekom någon epidemi av depression 

bland barn och ungdomar. Däremot visade resultaten att en ökad medvetenhet om depression 

bland allmänheten bidrog till att allt fler människor sökte hjälp (Costello et. al, 2006). 

År 2010 publicerade Ann- Sofie Magnusson,fil dr i journalistik och masskommunikation, 

avhandlingen Bilden av psykiatriomra ̊det Nyhetsrapporteringen i Rapport 1980-2006. I 

avhandlingen undersöktes och analyserades nyhetsrapporteringen om psykiatriområdet i 

SVT:s rapport. Magnusson gjorde en kvalitativ analys där hon bland annat undersökte i vilka 

sammanhang som psykisk sjukdom i svensk nyhetsrapportering uppmärksammades och på 

vilket sätt som frågorna presenterades. Slutsatsen som Magnusson drog var att 

psykiatriområdet har fått ett betydligt större utrymme i media under de 27 åren som studien 

omfattar. Anledningen till detta tros vara att det kom en ny psykiatrireform på 1990-talet och 

att aktörer utanför medier har drivit kampanjer för att uppmärksamma problemet. Exempelvis 

drev patientföreningen för psykiskt sjuka en kampanj efter mordet på Anna Lindh samt andra 

brott som har begåtts av psykiskt sjuka. (Magnusson, 2010) 

Från ont i själen till terapi på appen: En studie av hur psykisk ohälsa beskrivs i artiklar på 

Dagen Nyheters Insidan och är en D-uppsats skriven av Karin Eklöf Lignell. Från denna 

uppsats har vi hittat mycket inspiration och tips. Eklöf-Lignell skriver väldigt brett om 

psykisk ohälsa och vi valde att rikta in oss på depression. Vi valde dock att ha ett liknande 

upplägg då vi båda skriver om ett liknande ämne. Eklöfs-Lignells uppsats handlar om hur 

psykisk ohälsa beskrivs artiklar från Insidan och Idag och om det är någon skillnad på hur 

rapporteringen har sett ut på de båda tidningarna. Eklöf Lignell har använt sig av kvantitativ 

metod och kvalitativ analys på artiklar från insidan och idag under åren 1982, 1992, 2002 

samt 2011 och 2012. Undersökningen visade att båda tidningarna publicerade färre artiklar 

om psykisk sjukdom åren 2011/2012 jämfört med tidigare år. (Eklöf Lignell, 2012) 
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4. Metod och material 
Vår uppsats bygger på en kvantitativ innehållsanalys och en kvalitativ textanalys på tolv 

artiklar. De texter som vi har analyserat finns att hitta på databasen Retriver. I uppsatsen har vi 

gjort nedslag under åren 2002, 2007 och 2012 för att få en översikt på tio år. De 12 artiklar 

som vi har gjort en kvalitativ undersökning på valdes under vår- och höstperiod. Därefter 

valde vi de artiklar som vi tyckte hade mest anknytning till ämnet depression. I den 

kvantitativa undersökningen analyserades artiklar från alla årstider under de valda åren för att 

få ett så stort urval som möjligt vilket samanlagt gav 110 artiklar.  

Vi utformade en strukturell undersökning med inspiration av Karin Eklöf Lignells D-uppsats 

Från ont i själen till terapi i appen: En studie av hur psykisk ohälsa beskrivs i artiklar på 

Dagens Nyheters Insidan och Svenska Dagbladets Idag. Detta gjorde vi för att kunna 

möjliggöra framtida jämförelser och på så sätt bidra till mer forskning inom området. Våra 

studier skiljer sig dock eftersom att vi har valt en smalare inriktning i vår uppsats.   

4.1 Kvantitativ undersökning 
Den här uppsatsen bygger på en kvantitativ undersökning som har gjorts på totalt 110 artiklar 

från Insidan och Idag åren 2002, 2007 och 2012. Dessa valdes på grund av kopplingen till 

depression som på ett eller annat sätt nämndes i artiklarna. Metoden är användbar för att mäta 

hur vanligt förekommande något är. Den kvantitativa metoden har vi använt för att få en 

överblick över många olika analysenheter. Det gör att vi kan få en generell bild över hur 

depression nämns, hur det gestaltas samt i vilken utsträckning som depression nämns. I 

analysen ställs två frågor; Vem är huvudperson i artikeln och vilka behandlingsmetoder 

beskrivs. Att ta reda på vem som är huvudperson i texten ger grundläggande information om 

var fokus i artikeln ligger. Att ta reda på vilka behandlingsmetoder som nämns i samband med 

depression tror vi kan visa hur depression gestaltas i tidningarna. Då Insidan och Idag 

publiceras i två ledande tidningar i Sverige, med stor tillit från deras läsare, tycker vi att det är 

viktigt att ta reda på hur de beskriver depression. Vi undersöker om reporterns sätt att till 

exempel ta upp behandlingar, använda påbjudande  tonfall, återkommande inslag eller en 

stark expertröst kan forma texten till att förmedla ett budskap och därmed bestämma hur 

artikeln ska uppfattas. Konsekvenserna av reporterns val kan bli avgörande för hur läsaren 

uppfattar artikeln. Därför anser vi det vara viktigt att undersöka denna fråga. 
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En huvudperson kan vara: 

 En person med egen depression 

 Läkare, psykolog, terapeut, personal i vård 

 Organisation, myndighet 

 Anhörig/vän 

 Ingen – Artikeln handlar om depression men ingen person medverkar 

 

Behandlingsmetod som nämns i artiklarna kan vara följande: 

 Läkemedel – Antidepressiva mediciner 

 Terapi 

 Elchock (ECT) 

 Fysisk aktivitet 

 Ingen 

 

4.2 Kvalitativ undersökning 
I den kvalitativa metoden ingår analyser av tolv artiklar där vi gjort en massmedieretorisk 

modell innehållande frågor för att tolka SvD/Idags och DN/Insidans gestaltning. Frågorna vi 

har utgått ifrån syftar till att fånga upp skribentens budskap och medel som skildrar 

depression. Vi har i analyserna undersökt om det finns någon vinkling, användning av 

specifika ord, specifika roller eller om det finns offer eller aktörer som gestaltar texten. Vi har 

också sett över om Idags och Insidans beskrivningar skiljer sig från varandra.  

Ett viktigt argument till att vi använde oss av kvalitativ textanalys är för att det möjliggör till 

att se mönster och en helhet i texten och på det sättet få fram skribentens budskap (Esaiasson 

et. al, 2012). Enligt Esiasson m. fl. (2012) så är ett viktigt skäl att använda denna metod att 

budskapet i texten ofta ligger gömt och endast upptäckas genom grundlig genomarbetning av 

texten. Den kvalitativa textanalyser är även användbar för att systematiskt organisera 

texternas innehåll i kategorier på ett överskådligt sätt. 

4.3 Urval 

De artiklar som analyserats i den kvalitativa undersökningen har valts ut från höst och vår  

eftersom det ofta är de årstider som många förknippar med depression på grund av de stora 

skiftningarna av tillgång till dagsljus. Ingvar Krakau, universitetslektor och är biträdande 

professor på Karolinska Institutet, menar att det finns en årstidsvariation och att minskandet 
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av ljus under hösten och ökandet av ljus på våren kan vara en bidragande orsak till 

depressioner. Han tror även att årstidsdepressioner är vanligare i länder med starkare årstider 

(Krakau, 2012). Alla artiklar kommer ifrån åren 2002 till 2012, detta på grund av att vi 

upplever det offentliga samtalet kring depression som mer och mer öppet. Vi misstänker att 

det kan kan synas en skillnad under den tidsperioden. 

 I vårt urval har vi valt ut artiklar som främst handlar om depression, men också de som 

endast nämner depression i olika sammanhang. Detta har vi gjort för att få en större spridning 

av artiklar och att vi även fångat upp texter som har depression som ett underliggande 

problem. Vid sökning av artiklar använde vi oss av Retriver. Där sökte vi på sökordet 

Depression*. Stjärnan efter ordet depression gjorde att vi även fick fram artiklar med 

böjningar på depression. Sedan valde vi ut 36 artiklar där det skulle finnas en anknytning till 

ämnet depression. Vi tog därefter fram de artiklar som hade störst anknytning till ämnet.   

4.4 Teoretisk utgångspunkt 
Framing är inom samhällsvetenskapen en metod som gör det möjligt att förstå hur individer, 

grupper eller samhällen kommunicerar kring verkligheten. Man skulle enkelt kunna beskriva 

det som att rama in en fråga eller placera den i ett speciellt samhällsvetenskapligt fack för att 

den ska förstås på rätt sätt. Man använder alltså en mall med specifika teoretiska perspektiv 

eller koncept för varje ämne. Genom att välja hur man vill rama in sin artikel så kan man med 

andra ord bestämma hur den ska uppfattas av läsarna. Begreppet framing kopplas ofta ihop 

med psykologi och sociologi och började omtalas under 70-talet då undersökningar gjordes 

över hur olika presentationer av identiska material gjorde att innehållet uppfattades olika. 

(Scheufele & Tewksbury, 2007) En annan studie säger att människor använder sig av sina egna 

erfarenheter för att tolka världen runt omkring sig och vi skapar ramverk för att förstå och 

kategorisera ny kunskap och information (Goffman, 1974). 

Druckman (2001) säger att framing innebär att människor skaffar sig ny kunskap med hjälp 

av godtycklig information vilket betyder att det kan uppstå stora missförstånd. Han säger även 

att det finns en risk att personer med mycket kunskap och makt manipulerar vanliga 

människor genom att vinkla sitt material så att det endast kan uppfattas på ett sätt. Druckman 

(2001) hävdar att människors kognitiva förmåga verkar innefatta möjligheten och behovet att 

använda ramar och strukturer för att förstå olika delar av världen.  

Enligt David Finer (2012), medicinjournalist med examen i folkhälsovetenskap vid 

Karolinska Institutet, är framing ett sätt att beskriva en företeelse på ett subtilt sätt vilket inte 
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uppfattas av mottagarna utan är dolt. Finer (2012) säger att problem samt dess orsaker och 

lösningar är underförstådda i den specifika ram som används. 

I den här uppsatsen använder vi oss av framing som teoretisk utgångspunkt för att vi vill 

undersöka hur Insidan och Idag har valt att gestalta depressioner. Vi vill ta reda på om alla 

artiklar följer samma mönster och ger samma bild eller om det förekommer variationer i hur 

de framställs. 

5. Resultatet av den kvantitativa studien 
 

5.1 Antal artiklar om depression i DN Insidan och SvD Idag 
Tabell 1: Antal artiklar om depression 

 
 

  
  Årtal 

 Total 
 

     2002 2007 2012  

 

   

Insidan – DN 

 

Idag - SvD 

7 17 32   56 

 

  22 10 22 54  

       

       

       

 Total 29 27 54 110  

 

Tabell 1 visar antalet artiklar som är publicerade på Insidan och Idag åren 2002, 2007 och 

2012. Insidan har åren 2002, 2007 och 2012 publicerat sammanlagt 56 artiklar om depression 

och Idag har sammanlagt 54 publicerade artiklar om depression. Det är en väldigt jämn 

fördelning mellan de båda redaktionerna i slutresultatet men däremot har insidan haft en 

regelbunden ökning gällande publicerade artiklar om depression genom åren medan Idag har 

haft en lite mer ojämn fördelning på artiklar om depression 
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5.2 Vem får utrymme i texten? 

Tabell 2: Huvudperson i texter på DN/Insidan 

    Huvudperson i text: Årtal 

Total 
 

     2002 2007 2012  

   Deprimerad person 1 6 6 13  

 Läkare/psykolog 4 1 6 11  

 Myndighet/organisation 1 1 3 5  

 Anhörig/vän 0 8 8 16  

 
Ingen person/om ämnet 1 1 9 11 

 

  Total 7 17 32 56  

 

Tabell 2 visar vem som har varit huvudperson i artiklarna från Insidan. Resultatet visar att 

Insidan har fördubblat antalet artiklar som relaterar till depression mellan de olika åren. Man 

kan utläsa av tabellerna att hos Insidan har de artiklarna om depression mest utgått från en 

anhörig till någon som lider av depression. Den jämna ökningen hos Insidan borde tyda på en 

ökad medvetenhet och ett ökat intresse kring de här frågorna.  

 

Tabell 3: Huvudperson i texter på SvD/Idag 

    Huvudperson i text: Årtal 

Total 
 

     2002 2007 2012  

   Deprimerad person 9 2 7 18  

 läkare/psykolog 6 6 10 22  

 myndighet/organisation 0 1 3 4  

 anhörig/vän 6 0 0 6  

 
ingen person/om ämnet 1 1 2 4 

 

 Total 22 10 22 54  

 

Tabell 3 visar vem som har varit huvudperson i artiklarna från Idag. Det är främst läkare och 

psykologer som har varit huvudperson i artiklarna. Hos både Idag och Insidan kan man se att 

det är vanligt med artiklar där huvudpersonen är den som lider av depression. 
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5.3 Vilken behandlingsmetod nämns i artiklarna? 
Tabell 4: Behandlingsmetod som nämns i text DN/Insidan 

 

 
   Behandlingsmetod: Årtal 

Total  

     2002 2007 2012  

   Läkemedel 0 1 7 8  

 Terapi 3 7 14 24  

 Elchock 0 1 1 2  

 Fysisk aktivitet 0 1 4 5  

 
Ingen 4 7 6 17 

 

 Total 7 17 32 56  

 

Tabell 4 visar vilka behandlingsmöjligheter som nämns i samband med depression i artiklar 

från Insidan.  Under 2002 så var det inga artiklar alls som behandlade frågor om läkemedel. 

2007 så hade ökade det något till en. 2012 så var antalet uppe i sju artiklar. Av totalt 56 

artiklar så beskrivs läkemedel i åtta. Under 2002 så var det tre av sju artiklar som tog upp 

terapi. 2007 hade antalet ökat till sju av 17. 2012 så var det uppe i 14 artiklar av 32. Totalt så 

är det alltså 24 av de 56 artiklarna som talade om terapi. Alltså var det under alla år nästan 

hälften av artiklarna som tog upp ämnet terapi. Det tolkar vi som att terapi var, är och kommer 

att förbli en viktig del i hanteringen av depressioner. Under 2002 så var det ingen av de sju 

artiklarna som tog upp fysisk aktivitet. 2007 så nämndes det i en av 17. 2012 så var antalet 

artiklar uppe i 4 av 32. Totalt så pratas det om det i 5 av alla 56 artiklar 

 

Tabell 5: Behandlingsmetod som nämns i text SvD/Idag 

    Behandlingsmetod Årtal 

Total 
 

     2002 2007 2012  

   Läkemedel 6 0 1 7  

 Terapi 3 1 7 11  

 Elchock 0 0 0 0  

 Fysisk aktivitet 2 4 4 11  

 
Ingen 11 5 10 26 

 

 Total 22 10 22 54  

 

Tabell 5 visar vilka behandlingsmöjligheter som nämns i samband med depression i artiklar 

från Idag. Under 2002 så nämndes läkemedel i sex av 22 artiklar. 2007 så var det ingen av de 

tio som publicerades som tog upp det. 2012 så var det endast en artikel av 22 som nämnde 
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läkemedel i samband med depression. Terapi togs under 2002 upp i tre av 22 artiklar, under 

2007 i en av 10 och under 2012 i sju av 22. Här ser vi en ökning sedan 2002 som vi tolkar 

som att medvetenheten och öppenheten kring depressioner har ökat vilket leder till att fler och 

fler söker hjälp hos terapeuter. Fysisk aktivitet nämndes under 2002 i två av 22 artiklar, under 

2007 i fyra av tio och under 2012 i fyra av 22. Här är det egentligen ingen stor ökning 

förutom under 2007. I Idag så förekommer inte något om terapi med elchocker. Det allra 

vanligaste är att inte behandlingar alls nämns i samband med depression. 

6. Kvalitativ textanalys 

6.1 Inledning 
Tolv artiklar har analyserats via textanalys i denna uppsats. Varje artikel har systematiskt 

ställts inför samma frågor och tolkats på samma sätt. En del frågor har tagits bort och eller 

kortats ned beroende på dess innehåll. För att kunna ge tyngd till resultaten så kan 

undersökningarna genomföras enligt samma metod. Om likvärdiga resultat framkommer i 

olika analyser så stärks de. Det går förstås aldrig att vara helt säker, men genom ett 

representativt urval från olika tillfällen stärks trovärdigheten i resultaten om de är likvärdiga. 

(Metodpraktikan, 2012)  

Ett underliggande syfte med varje textanalys har varit att undersöka artikelns budskap. Det 

har handlat om manifesta och latenta budskap, manifesta budskap kan utläsas omedelbart och 

latenta budskap innebär att de hålls mer dolda under ytan och det kan krävas ytterligare 

tolkning för att finna dem (Metodpraktikan, 2012). I Metodpraktikan (2012) slås det fast att 

”Tolkning handlar i grund och botten om att begripa och förstå vad en text säger i förhållande 

till den fråga som ställs”.  

I undersökandet av texternas gestaltning har framing använts. Finer (2012) skriver att framing 

kan beskrivas som en metod, med vilket medierna kan rama in en företeelse. Inom dessa 

ramar bestäms det hur ett problem definieras och var det har sitt ursprung. Denna inramning 

kan också innehålla, uttalat eller outtalat, dess lösningar, orsaker och vems ansvar problemet 

är. Det som får mycket utrymme är frågor om moral, skuld, rätt och fel. 

I den kvalitativa metoden har vi utgått ifrån Nyheter -Att läsa tidningstext  

av Lundgren et. al, (1999) och valt följande frågor för att göra vår tolkning: 

 Vad handlar artikeln om? Vilket faktaurval? Vilka källor? Öppna eller dolda? Är de 

citerade direkt eller indirekt? Får källorna vara subjekt och aktörer? Eller objekt och 

offer? Vem får komma till tals? Vem beskrivs/omtalas? 
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 Hur är materialet disponerat? Vad lyfts fram i rubrik och ingress? Hur är det 

vinklat? Ordval, stil och ton? Är berättelsen enkel eller problematiserad?  

 Dramatiseras händelsen? Vilken scen? Vilka roller? Vem ges huvudrollen/biroll? 

Vilken scen eller föreställningsvärld vill reportern ge som ram för läsningen? 

 Är det en öppen eller sluten text? Inbjuder den läsaren till egna tolkningar? 

Förstärkningar? Förenklingar?  

 Hur framstår reporterns egen röst och närvaro i texten? Framträder reportern dolt 

eller öppet? Finns det en dold argumentering och färdiga slutsatser?   

7. Resultat 

7.1 DN/Insidan 

7.1.1 Insidan 2002 vår - ”Målet är att livet ska levas” 
Artikeln Målet är att livet ska levas är publicerad i DN/Insidan den 31:e maj 2002 och är 

skriven av Awiwa Keller.  

Vad handlar artikeln om? Vilket faktaurval? Vilka källor? Är de citerade direkt eller indirekt? 

Får källorna vara subjekt och aktörer? Eller objekt och offer? Vem får komma till tals? Vem 

beskrivs/omtalas? 

Artikeln handlar om depressioner som ett resultat av människors bekymmer på grund av 

ofördelaktig livsstil och livsinnehåll och att alla människor har olika begränsningar och egna 

förutsättningar. Genom texten går reportern igenom docenten och psykoterapeuten Dan 

Stiwnes olika tankar kring behandling av depression och utmattning. Han menar att 

psykoterapin idag ofta förespråkar medicin, vilket leder till att människor blir mer avvaktande 

och inte tar itu med sina problem. Dan Stiwne säger att: ”Så vad vi alla behöver göra i livet är 

att ta reda på vilka vi är, gripa efter våra möjligheter och acceptera våra begränsningar”. De 

faktaurval som reportern har gjort är att ta med symtom som gestaltar en depressiv person 

såsom tung, seg och kraftlös utan livsglädje och lust. Andra fakta som tas med är en 

grundläggande beskrivning av den existentiella terapin med grundidén att ”om man mår dåligt 

så lever man fel”. Dan Stiwne är artikelns enda källa och citeras både direkt och indirekt i 

texten, han är en aktör i artikeln och framför upprepade gånger sina åsikter och uppmaningar. 

Han ser det som sin uppgift att hjälpa människor till att forma ett bättre anpassat livsinnehåll. 

Hur är materialet disponerat? Vad lyfts fram i rubrik och ingress? Hur är det vinklat? Ordval, 

stil och ton? Är berättelsen enkel eller problematiserad?  
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Rubriken ”Målet är att livet ska levas” lyfter fram vad vi människor egentligen ska ha som 

målsättning i livet, medan ingressen leder in läsaren på vad många människor strävar efter nu. 

Det vill säga meningsfullhet, frihet och herravälde över sitt liv. Ingressen talar gott om 

existentiell terapi som en bra behandling mot depressioner och utmattning. Det handlar om att 

acceptera sina begränsningar och arbeta med de förutsättningar man har. I texten lyfts kritik 

fram mot medicinering mot depression och det naturvetenskapliga synsättet. Tonen uppfattar 

vi ofta som neutral förutom då depression beskrivs, då språket är mer lågmält. Ord som tung, 

seg och kraftlös används för att gestalta depression. Genom att han använder ordet gråa för att 

beskriva depressioner så målar han upp en dyster bild av livet i det tillståndet. Texten är 

vinklad för att visa upp existentiell terapi som en mycket bra terapiform som tar behandlingen 

ett steg längre än traditionella metoder. Artikeln är problematiserad på det sättet att skribenten 

först lyfter fram hur människor vill ha livet idag för att sedan berätta om vad man bör sträva 

efter, alltså en bra livsstil som är anpassad för en själv. 

Dramatiseras händelsen? Vilken scen? Vilka roller? Vem ges huvudrollen/biroll? Vilken scen 

eller föreställningsvärld vill reportern ge som ram för läsningen? 

Texten framgår inte som dramatiserad. Artikeln är heller inte uppbyggd av scener. Den 

föreställningsbild som Awiwa Keller målar upp är att man inte får lyckan gratis eller att den 

bara dyker upp. Den föreställningsbild som vi kan urskilja att reportern vill förmedla är att via 

fokus på våra egna förutsättningar så kan vi skapa oss ett liv som känns mer meningsfullt. 

Genom att bygga upp sig själv mentalt så förbereder man sig för livets oförutsedda händelser. 

Är man är villig att lära känna sig själv så kan man lära sig att prioritera rätt och inte att inte 

slösa kraft på oväsentligheter. På detta sätt skulle man då kunna bli immun mot utbrändhet 

och depression. Artikelns huvudroll spelas av Dan Stiwne. Hans synsätt på terapi mot 

depression präglar hela texten. 

Är det en öppen eller sluten text? Inbjuder den läsaren till egna tolkningar? Förstärkningar? 

Förenklingar?  

Det är inte en öppen text utan snarare en artikel som säger ”såhär är det”. Ett exempel på detta 

visas i detta citat: ”Vi måste alla bli varse att det goda livet inte "finns" någonstans eller 

kommer att "ges" till oss på grund av någon gudomlig rättvisa.”. Denna mening anser vi 

sammanfattar artikelns budskap. Det är en uppmanande text som vill inspirera läsare att ta itu 

med sina problem. Vi som läsare har inget eget tolkningsutrymme i denna artikel utan 

informeras istället om hur man bör och inte bör tänka.  
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Hur framstår reporterns egen röst och närvaro i texten? Framträder reportern dolt eller 

öppet? Finns det en dold argumentering och färdiga slutsatser? 

I denna artikel återberättar endast reportern vad Dan Stiwne anser och har erfarenhet av. 

Hennes närvaro är därför dold i texten. En färdig slutsats som vi uppfattar är att man inte 

endast ska se de medicinska och naturvetenskapliga sidorna på ett problem utan även de 

filosofiska och psykologiska för att få helhetsbilden. En annan färdig slutsats är att när 

människor väl har hittat sin balans i livet och har hittat sig själva så ska livet levas utan att 

ständigt analyseras.  

7.1.2 Insidan 2002 höst - ”Grymt att inte ge medicin” 
Artikeln ”Grymt att inte ge medicin” är publicerad i DN/Insidan den 22:e november 2002 och 

är skriven av Malin Nordgren.  

Vad handlar artikeln om? Vilket faktaurval? Vilka källor? Är de citerade direkt eller indirekt? 

Får källorna vara subjekt och aktörer? Eller objekt och offer? Vem får komma till tals? Vem 

beskrivs/omtalas? 

Denna artikel handlar om den amerikanske författaren Andrew Solomons bok i ämnet 

depression. Boken handlar om depressionens påverkan på hjärnan, att den inte ska klassas 

som en medelklassjukdom och vad den kan leda till. Genomgående beskriver reporter Andrew 

Solomons synsätt på depression och vilken hantering han anser vara den bästa. Han säger att 

många av de han kommit i kontakt med försöker dölja sina depressioner för andra och vågar 

inte tala om det. Det budskap som framgår är att det är viktigt att våga tala om sin depression 

med personer i sin omgivning eftersom det är tungt nog att bara vara drabbad. Andrew 

Solomon är den enda källan i denna text. Han beskriver depressioner som tunga, svåra och 

smärtsamma. Journalisten berättar om att Andrew Solomon inte driver en särskild linje när det 

kommer till förklarar depressionsbehandling. Han tycker att man ska använda sina 

erfarenheter och göra det som passar för en själv, som till exempel ha en viss livsstil, gå i 

terapi eller ta medicin. Han anser att det finns en allt för negativ syn på antidepressiva 

mediciner och säger att det borde vara lika naturligt att ta dem som att gå till tandläkaren. 

Hur är materialet disponerat? Vad lyfts fram i rubrik och ingress? Hur är det vinklat? Ordval, 

stil och ton? Är berättelsen enkel eller problematiserad?  

Rubriken ”Grymt att inte ta medicin” är den åsikt som starkt förs fram också i texten. Detta 

stärks av beskrivningar av Andrew Solomons kompetens inom området. I det stora hela verkar 

han vilja framstå som objektiv när det kommer till depression och anser att den behandling 
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mot depression som passar var och en bör användas. Däremot verkar han förespråka medicin i 

sammanhanget vilket kan krocka lite med hans objektivitet. Utbredningen av medvetenhet 

kring depression ifrågasätts. Han menar att många blir så vana vid att vara deprimerade att de 

själva uppfattar det som något slags normaltillstånd. De ord som används för att måla upp 

depression är tungt, svårt och smärtsamt. 

Dramatiseras händelsen? Vilken scen? Vilka roller? Vem ges huvudrollen/biroll? Vilken scen 

eller föreställningsvärld vill reportern ge som ram för läsningen? 

Andrew Solomon har huvudrollen i denna text och det är hans upplevelser och tankar som 

beskrivs. Vem han är som person framgår inte så starkt, kanske vill journalisten inte att detta 

ska vara i fokus utan snarare ämnet depression och hur man kan se på sjukdomen. Citatet: 

”Trots att depression är så vanligt vågar många aldrig tala med andra i sin omgivning om det, 

de håller det hemligt, inom sig, måste ljuga. Som om det inte vore tungt nog med sjukdomen i 

sig” framställer den föreställningsvärld som vi uppfattar att reportern vill förmedla.  

Är det en öppen eller sluten text? Inbjuder den läsaren till egna tolkningar? Förstärkningar? 

Förenklingar? 

 Eftersom texten till stor del handlar om Andrew Solomon och hans starka åsikter så ges ett 

väldigt litet tolkningsutrymme för läsaren. Texten förmedlar hans kunskap som om han hade 

svar på alla frågor om depression eftersom han själv upplevt det och även forskat om det. 

Hans kunskap förstärks ytterligare av att han vill arbeta med att minska fördomar och myter 

om depression. Eftersom han också är den enda källan i texten så framstår den som mer 

sluten. 

Hur framstår reporterns egen röst och närvaro i texten? Framträder reportern dolt eller 

öppet? Finns det en dold argumentering och färdiga slutsatser?  

Journalisten beskriver i artikeln hur man bör hantera sin depression. Den bild som skildras 

uppfattar vi vara att man bör ta tag i depressionen på grund av de följder som den kan få. 

”Depressionen har lett till, eller accelererat, problem med ekonomi och arbete, och kanske 

missbruk”. Denna mening avslutas artikeln med. Journalisten framgår som väldigt neutral och 

återberättar Andrew Solomons uttalanden för att sedan sammanfatta och kommentera vad 

boken handlar om och vad han vill få fram.  

7.1.3 Insidan 2007 vår - ”Erik beskylldes för dotterns depression” 
Artikeln ”Erik beskylldes för dotterns depression” är publicerad i DN/Insidan den 13:e mars 

2007 och är skriven av Malin Nordgren. Insidans serie som handlar om att vara anhörig till 
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psykiskt sjuka har fått mycket belägg och denna artikel fungerar som en uppföljning av den 

serien.  

Vad handlar artikeln om? Vilket faktaurval? Vilka källor? Är de citerade direkt eller indirekt? 

Får källorna vara subjekt och aktörer? Eller objekt och offer? Vem får komma till tals? Vem 

beskrivs/omtalas? 

Artikeln handlar om två olika familjer vars anhöriga berättar om hur svåra psykiska 

sjukdomar, främst olika depressioner, påverkat familjerna negativt. Artikeln beskriver en 

kvinna som tror att hennes äldre dotters manodepressivitet bidragit till den yngre dotterns 

psykiska besvär. Skribenten beskriver hur de ofta haft problem med att få kontakt och 

information från vården och att öppenvården haft bristande kunskap om dotterns sjukdom.  

Den handlar också om en familjs krissituation där Erik berättar om sina erfarenheter av att 

leva tillsammans med en schizofren fru och en deprimerad dotter. De sökte hjälp vid BUP, 

barn- och ungdomspsykiatrin, men fick inte den hjälp de förväntat sig. Hustrun bedömdes av 

psykologerna som ett känslokallt monster och de ansåg att dotterns skulle placeras på 

fosterhem. De ansåg också att dottern inte kände tillräckligt med tillit till Erik. Skribenten 

lyfter fram var familjerna har sökt stöd och hjälp samt hur länge Lottas dotter varit 

manodepressiv. Faktaurvalen har nog gjorts för att förmedla en bred bild av deras situationer. 

Man får följa händelseförloppet inom de olika familjerna, hur det såg ut från början och hur 

det ser ut idag. Artikelns källor är Lotta och Erik som förmedlar sina berättelser och tankar, 

men också den information och de upplevelser de har kring BUP och barnpsykiatrin. De 

förklarar också sina familjemedlemmars situationer. Källorna citeras direkt och indirekt, men 

mestadels direkt. Lotta citeras med pratminus och Erik med citattecken, detta för att Eriks är 

tagna ur hans brev och Lottas från skribentens samtal. Erik och Lotta framgår båda som offer 

som drabbats av stora problem tillsammans med sina familjer genom att berätta om deras 

skam och hinder. Lottas två döttrar beskrivs medan deras pappa antas inräknas under familjen. 

Eriks hustru och dotter beskrivs också genom texten.  

Hur är materialet disponerat? Vad lyfts fram i rubrik och ingress? Hur är det vinklat? Ordval, 

stil och ton? Är berättelsen enkel eller problematiserad?  

Rubriken ”Erik beskylldes för dotterns depression” har täckning i texten, men tas inte upp 

förrän efter mer än halva artikeln och framgår inte som en sammanfattande rubrik. Ingressen 

visar att denna artikel är ett urval av starka reaktioner efter Insidans serie om att vara anhörig 

till psykiskt sjuka. Händelserna är vinklade för att visa de anhörigas perspektiv. Flera ordval 

tyder på att skribenten förmedlar en mycket negativ bild av de olika behandlingsformerna 
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inom vården. Berättelsen är skriven med en kritisk ton och upplevs som problematiserad 

genom de problem som förklaras i texten. Språket är genomgående ganska lågmält. 

Dramatiseras händelsen? Vilken scen? Vilka roller? Vem ges huvudrollen/biroll? Vilken scen 

eller föreställningsvärld vill reportern ge som ram för läsningen? 

Händelseförloppen kring Eriks berättelse dramatiseras med olika starka ord såsom 

helvetesvandring och känslokallt monster. Inga scener framgår i denna artikel. Huvudrollerna 

spelas av Lotta och Erik som får berätta från sitt personliga perspektiv. Birollerna innehas av 

deras familjemedlemmar, BUP, barnpsykiatrin, öppenvården och sjukhuset. Den 

föreställningsvärld som reportern vill förmedla är en frustrerad kamp där de anhöriga får 

kämpa för att få någon hjälp med depressionerna och att de i flera fall blir lidande. Detta görs 

med hjälp av presentation av de olika enheter som de kontaktat samt beskrivningar av falska 

anklagelser som det framgår i texten. Det beskrivs också att de gång på gång försöker få hjälp, 

men får inte tid eller rätt bemötande.  

Är det en öppen eller sluten text? Inbjuder den läsaren till egna tolkningar? Förstärkningar? 

Förenklingar?  

Skribenten trycker på att det finns stora brister inom öppenvården och psykiatrin. Däremot 

framställs många enskilda personer inom psykiatrin samt barnpsykiatrin på ett positivt sätt. 

Därför upplever vi denna artikel som sluten. Upprepade rop på hjälp framförs genom texten. 

Som läsare får man endast negativa vinklar av vården presenterat. Detta ger begränsat 

tolkningsutrymme. Historierna förstärks av ord som straffad, sveks, förlorade, lidande och 

kaos. Där lidande är ett ofta återkommande ord. Stundvis inbjuds läsaren till att tolka fritt som 

när skribenten nämner familjernas egna kriser och hantering.  

Hur framstår reporterns egen röst och närvaro i texten? Framträder reportern dolt eller 

öppet? Finns det en dold argumentering och färdiga slutsatser? 

Reporterns närvaro är dold genom artikeln eftersom varken intervjufrågor eller jaget uttrycks. 

Reportern benämner endast sig själv och redaktion Insidan som ”vi”. Däremot upplever vi att 

färdiga slutsatser uttrycks, som att familjerna blivit svikna och stått ensamma i sin kamp. 

 

7.1.4 Insidan 2007 höst -”Sorgen kan inte skyndas på” 
Artikeln ”Sorgen kan inte skyndas på” är publicerad i DN/ Insidan den 9:e november 2007 

och är skriven av Thomas Lerner.  
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Vad handlar artikeln om? Vilket faktaurval? Vilka källor? Är de citerade direkt eller indirekt? 

Får källorna vara subjekt och aktörer? Eller objekt och offer? Vem får komma till tals? Vem 

beskrivs/omtalas? 

Artikeln handlar om Niklas Rådström som skrivit en bok om sorgen och saknaden efter sin 

vän, som tog livet av sig för 30 år sedan. Artikeln beskriver Niklas sorgeprocess som präglats 

av perioder med raseri och rädsla. Under ett halvårs tid dog sex personer i Niklas närhet vilket 

ledde till att han drabbades av en depression, men med hjälp av läkare lyckades han ta sig ur 

den. Större delen av artikeln beskriver hans sorgeprocess och hur boken också har fungerat 

som en slags terapi för att bearbeta sorgen. Skribenten har i texten lyft fram fakta som till 

exempel deras ålder vid incidenten, den plats där Bengt begick självmord, olika symtom av 

depression och Sigmund Freuds tankar om sorg. Med detta tror vi att skribenten vill skapa en 

bredare bild för att läsaren lättare ska kunna reflektera över situationen och sorgen. Det 

faktum att alla helgons dag inträffade nära inpå reporterns möte med Niklas har nog tagits 

med för att göra det lättare för läsaren att relatera till texten. Socialstyrelsens anvisningar vid 

sjukskrivningar för olika sjukdomar och symtom som till exempel sorgereaktioner är också 

beskrivet i texten. Andra fakta som finns med är sorgens olika stadier som finns angivet i en 

faktaruta bredvid artikeln. Niklas Rådström är den som kommer till tals och är den enda 

källan som direkt citeras. Annan information har hämtats ifrån Socialstyrelsen och läkaren 

Sigmund Freud, de är källor som omtalas i texten. Niklas är den som framstår som offret i 

historien. 

Hur är materialet disponerat? Vad lyfts fram i rubrik och ingress? Hur är det vinklat? Ordval, 

stil och ton? Är berättelsen enkel eller problematiserad?  

Artikelns rubrik lyder ”Sorgen kan inte skyndas på”. Det som lyfts upp i rubriken har också 

täckning i texten. Den följande ingressen har en lågmäld ton och innehåller och innehåller ord 

son saknaden, sorg och bästa vän som förstärker sammanhangets allvar. Ingressen upplevs 

som en förstärkning av det vi uppfattar vara budskapet, alltså att sorgen inte går att skynda på 

och att unga människor inte alltid har varken mognad eller redskapen för hantering av sorg. 

Artikeln är vinklad för att visa Niklas långa sorgeprocess och för att visa en väg att möta 

sorgen på. 

Dramatiseras händelsen? Vilken scen? Vilka roller? Vem ges huvudrollen/biroll? Vilken scen 

eller föreställningsvärld vill reportern ge som ram för läsningen? 

Huvudrollen i denna artikel innehas av Niklas Rydström, som beskrivs och citeras på flera 

ställen i texten. Hans vän Bengt spelar en biroll i sammanhanget. Som läsare får man känslan 
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av att skribenten vill dramatisera den del då Niklas talar om sina minnen. Där används 

förstärkande och målande ord. ”Plötsligt minns Niklas Rådström klangen av hans röst, 

minspelet, oron och skrattet. Han minns händerna. Och mitt bland alla tårar ser hans sin döde 

väns fötter, kanske från när de satt på bryggan vid sjön i Hultafors. Han skrattar till”. 

Skribenten vill troligen lyfta fram de utmaningar som de drabbade ställs inför.  

Är det en öppen eller sluten text? Inbjuder den läsaren till egna tolkningar? Förstärkningar? 

Förenklingar?  

Eftersom journalisten valt att använda sig av neutrala anföringsord som ”tror” och ”säger” så 

framgår texten som mer öppen. Varken Niklas Rådström eller journalisten uttrycker ”såhär är 

det” utan snarare ”såhär kan det vara”. Detta ger ett större utrymme för läsaren dra egna 

slutsatser. Olika fakta presenteras i artikeln och ger publiken möjligheter till att bilda egna 

uppfattningar.  

Hur framstår reporterns egen röst och närvaro i texten? Framträder reportern dolt eller 

öppet? Finns det en dold argumentering och färdiga slutsatser?  

I det stora hela drar inte reportern några egentliga slutsatser. Den enda slutsats vi kan utläsa ur 

artikeln är då reportern talar om depressionen och dess symtom. ”I depressionen, melankolin, 

verkar den yttre världen vara densamma. Den inre däremot förefaller tömd på liv och utan 

någon som helst mening”. Reportern håller sig dold genom texten och summerar endast 

Niklas tankar och upplevelser samt varvar med fakta. Han verkar vilja understryka att 

sorgeprocessen inte behöver ha ett slutdatum och kan bestå av flera faser som skiljer sig från 

person till person. En dold argumentering genom texten anar vi vara att hon vill 

uppmärksamma politiker om detta och inspirera till förändring. 

7.1.5 Insidan 2012 vår - ”På ytan bra – men glädjen finns inte där” 
Artikeln ”På ytan bra – men glädjen finns inte där” är publicerad i DN/Insidan den 22:e maj 

2012 och är skriven av Malin Nordgren.  

Vad handlar artikeln om? Vilket faktaurval? Vilka källor? Är de citerade direkt eller indirekt? 

Får källorna vara subjekt och aktörer? Eller objekt och offer? Vem får komma till tals? Vem 

beskrivs/omtalas? 

Artikeln handlar om 76-åriga Marianne, en tidigare mycket glad person med stor livsglädje, 

men som nu blivit djupt deprimerad. Ett par år innan depressionen drabbades hon av en stroke 

som ledde till epilepsi. Sedan dess har hon fått ett antal mindre strokes, vilket hon tror är ett 

resultat av de depressiva symptomen. Exempel på dessa symptom är nedstämdhet och 

svårigheter att känna glädje. Under hennes tid som deprimerad har hon fått stöd och hjälp från 
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psykiatriker och sjuksköterskor som varit insatta inom äldrepsykiatrin. För övrigt presenteras i 

större delen av artikeln hur det är att vara deprimerad utan några yttre orsaker. Som läsare får 

vi reda på mycket om hennes situation som exempelvis hur stödet ser ut från hennes anhöriga 

och från vården, men också detaljer om den vård hon fått. I artikeln räknas det upp att hon har 

barn, barnbarn, vänner och en fin lägenhet. Vilket antagligen tas med för att uttrycka att 

hennes depression förmodligen inte beror på avsaknaden av nära släktingar. Marianne är 

artikelns enda källa. Reportern beskriver hennes upplevelser och citerar henne genom texten. 

Detta varvas med information om hennes hantering av depressionen såsom medicinering och 

samtalsterapi. Marianne beskrivs som ett offer som trots goda förutsättningar i livet inte kan 

känna glädje. Hennes motgångar såsom djup depression, epilepsi och flertalet strokes 

omnämns.  

Hur är materialet disponerat? Vad lyfts fram i rubrik och ingress? Hur är det vinklat? Ordval, 

stil och ton? Är berättelsen enkel eller problematiserad?  

Artikelns rubrik är ”På ytan bra – men glädjen finns inte där”. Rubriken har täckning i texten 

eftersom att det är just så Marianne beskriver sin tillvaro. Hon har nära anhöriga, men hon 

inte är kapabel att dela deras glädje. För att inte belasta dem så försöker hon dölja sin 

nedstämdhet. Ingressen förtydligar rubriken genom att förklara hur hon tidigare varit ”den 

glada” personen till att inte veta varför hon inte längre kan glädjas. Reportern arbetar med 

kontraster för att vinkla denna artikel. Depressionen målas upp med hjälp av ord som 

nedstämdhet, tungt, sorgsen och fel. Artikeln har en ton som framstår som dämpad. Vi får 

uppfattningen att berättelsen är problematiserad på grund av reporterns sätt att vilja utreda 

varför hon är deprimerad. 

Dramatiseras händelsen? Vilken scen? Vilka roller? Vem ges huvudrollen/biroll? Vilken scen 

eller föreställningsvärld vill reportern ge som ram för läsningen? 

Händelsen dramatiseras delvis, framförallt tidigt i texten där reportern beskriver hur Marianne 

hämtades en natt för att läggas in på sjukhus för att få behandling för den djupa depressionen. 

Marianne har huvudrollen i berättelsen. Den föreställningsvärld som vi uppfattar att reportern 

vill skildra är att människors liv kan se bra ut på ytan, men det behöver inte betyda att de är 

lyckliga. Något som reportern även beskriver är hur depressionen går i vågor och därför kan 

ibland vara mer eller mindre påtaglig. Vi får som läsare också känna till vilket stöd man kan få 

för depressioner vilket också uppfattas vara en del av det budskap som vi tror att hon vill 

sända ut.  
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Är det en öppen eller sluten text? Inbjuder den läsaren till egna tolkningar? Förstärkningar? 

Förenklingar?  

Eftersom det är en diskuterande text så öppnar texten för egna tolkningar. Här finns inga 

”rätt” eller ”fel” utan snarare spekulationer kring vad depressionen kan bero på. Berättelsen 

ger också läsaren en bred bild av Mariannes liv och därför kan läsaren lättare sätta sig in i 

sammanhanget och fundera kring problemet själv. Förstärkningen ”oerhört” används för att 

förklara hur glad hon var innan depressionen. Hennes lägenhet beskrivs som ”jättefin” som 

också är en förstärkning i sammanhanget. Detta anser vi stärka budskapet ”På ytan bra – men 

glädjen finns inte där” som reportern lyfter fram upprepade gånger i texten. Detta gör hon 

genom kontraster av dåtid (den lyckliga tiden) och nutid.  

Hur framstår reporterns egen röst och närvaro i texten? Framträder reportern dolt eller 

öppet? Finns det en dold argumentering och färdiga slutsatser?  

Reporterns röst är dold genom hela texten och framgår som berättande där hon återger vad 

Marianne har berättat om. Reportern framstår som en åskådare i sammanhanget där hon inte 

tagit någon del i berättelsen utan endast återberättar den. Hon framför inte heller några 

personliga åsikter. Den färdiga slutsatsen som vi urskiljer är att människors liv är inte alltid är 

som de ser ut att vara. Dolda argumenteringar är svårt att hitta i denna text.  

 

7.1.6 Insidan 2012 höst - ”Självskador måste tas på allvar” 
Artikeln ”Självskador måste tas på allvar” är publicerad i DN/ Insidan den 23:e november 

2012. Den är skriven av Emma Lofors. Denna artikel är en uppföljare på de två tidigare 

artiklarna ”Unga som skadar sig tolkas ofta fel” och ”Ida hade svårt att hitta någon annan 

identitet” som också publicerats i Insidan.  

Vad handlar artikeln om? Vilket faktaurval? Vilka källor? Är de citerade direkt eller indirekt? 

Får källorna vara subjekt och aktörer? Eller objekt och offer? Vem får komma till tals? Vem 

beskrivs/omtalas? 

Artikeln behandlar självskador och att det kan ses som vår tids tonårssjuka. I artikeln får tre 

personer; Jenny, Fredrik och Anna, framföra sina erfarenheter av ett självskadebeteende. Vi 

får läsa att det kan vara ett sätt att uttrycka sin ångest och avsky mot sig själv mer än ett rop 

på hjälp. Det kan även vara ett resultat av skam, skuldkänslor, depression eller att inte känna 

tillhörighet. Efter läsarnas berättelser presenterars en studie som undersökt hur man via 

insatser och åtgärder kan minska antalet unga med självskadebeteende. De fakta som används 



26 

 

är historierna från dessa tre personer och en grundinformation om studien. Reportern har även 

tagit med en länk för vidare läsning av studien. Källorna i denna artikel är Jenny, Fredrik, 

Anna samt Sveriges kommuner och landsting (SKL) som endast omnämns kort. I texten finns 

varken citat eller pratminus. Alla källor framgår som aktörer, medan de personerna vars 

erfarenheter beskrivs skiftar mellan aktörer och offer. Detta eftersom att de i situationen är 

offer, men genom berättandet blir aktörer.  

Hur är materialet disponerat? Vad lyfts fram i rubrik och ingress? Hur är det vinklat? Ordval, 

stil och ton? Är berättelsen enkel eller problematiserad?  

Rubriken ”Självskador måste tas på allvar” är en uppmaning till både privatpersoner och de 

som arbetar med att behandla självskadare. Ingressen talar om den tidigare intervjuade 

psykologen Jonas Bjärehed som kallat detta beteende för ”vår tids tonårssjuka”. Ingressen 

uttrycker även att forskare kan ha förstorat upp problemet för mycket och att Insidan nu givit 

ordet till de drabbade som får säga sin åsikt. Det är svårt att analysera reporterns ordval och 

stil under första delen eftersom större delen består av brev som är inskickade från 

privatpersoner och som inte blandats med reporterns beskrivningar. I den andra delen ger 

reportern en formell beskrivning och överblick av forskningen kring detta problem. Här 

används ord som allvarligt, omfattande och vittnar vilket ger större tyngd åt studien. Det hela 

problematiseras genom att hon först beskriver hur forskare och psykologer överdramatiserar 

självskadebeteendet med att sedan ge utrymme för de drabbade att ge sin syn och sina 

erfarenheter på det. Hon ifrågasätter sedan hur man ska minska utbredningen av detta.  

Dramatiseras händelsen? Vilken scen? Vilka roller? Vem ges huvudrollen/biroll? Vilken scen 

eller föreställningsvärld vill reportern ge som ram för läsningen? 

Tre olika historier presenteras i artikeln och dramatiserar det hela. Det är inga tydliga scener 

utan snarare beskrivningar av tankar, känslor och händelseförlopp. Huvudrollerna har Jenny, 

Anna och Fredrik. De får det största utrymmet i texten. Vi uppfattar att reportern vill visa 

deras uppfattningar om skadebeteendet, men också de processer som sker inom forskningen 

för att minska utbredningen. Hon berättar att många idag får fel behandling och att 

behandlingen bör anpassas från person till person.  

Är det en öppen eller sluten text? Inbjuder den läsaren till egna tolkningar? Förstärkningar? 

Förenklingar?  

Det är en sluten text som själv besvarar de frågor som ställs i artikeln. Därför finns inte något 

större utrymme för vidare tolkningar. Ett exempel på ett förstärkande uttryck som används är 
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ordet allvarligt som förstärker betydelsen av självskadebeteendet. Reportern ifrågasätter här 

vilken hjälp som självskadande behöver och ger större tyngd till ett ord som redan är starkt. 

Hur framstår reporterns egen röst och närvaro i texten? Framträder reportern dolt eller 

öppet? Finns det en dold argumentering och färdiga slutsatser?  

Reportern är till större delen dold genom artikeln. Endast i ingressen och den avslutande delen 

använder hon sina egna ord och förklaringar. En dold argumentering visas tidigt. Redan i 

ingressen får vi känslan av att det som psykologen Jonas Bjärehed uttryckt, att självskador är 

vår tids tonårssjuka, kommer att motbevisas. Genom att både ta med Fredrik som inte förrän i 

20-årsåldern skadade sig själv och Jenny som under hela 20- till 40-årsperioden varit en 

självskadare så talar reportern emot Jonas Bjäreheds påstående. Den färdiga slutsatsen i denna 

artikel är att självskadebeteendet inte alls är överdramatiserat utan är något som bör tas på 

allvar. Reportern visar upp detta allvar med att presentera den studie som gjorts av Lunds 

universitet på uppdrag av Sveriges kommuner och landsting.  

7.2 SvD/Idag 

7.2.1 Idag 2002 vår – ”Tystnad kring ledsen mor” 
Artikeln ”Tystnad kring ledsen mor” är publicerad den 23:e april 2002 i Idagsidan i Svenska 

Dagbladet. Den är skriven av Anna Lagerblad. ”Tystnad kring ledsen mor” är en uppföljning 

där läsare skickat in kommentarer på Idagsidans serie Familjekris (18/3 – 21/3).  

Vad handlar artikeln om? Vilket faktaurval? Vilka källor? Är de citerade direkt eller indirekt? 

Får källorna vara subjekt och aktörer? Eller objekt och offer? Vem får komma till tals? Vem 

beskrivs/omtalas? 

Artikeln baseras på två äldre kvinnors, Margaretha och en anonym 92-årig kvinnas, 

livshistorier då de som nyblivna mammor blev deprimerade. Båda kvinnorna kände lycka vid 

förlossningen som sedan gick över till en rädsla och en olust att gulla med sina barn. Det är 

något som kommit att påverka hela deras liv sedan dess. Som läsare får man veta att en av åtta 

kvinnor drabbas av depression i samband med föräldrablivandet och att det är en ganska dold 

sjukdom. Läsaren får veta att det två gånger i veckan kom hem en sköterska till Margaretha 

som vägde hennes dotter och att hon inte hade några depressionssymtom tidigare. Något annat 

som Anna Lagerblad lyfter fram är att intervjun med Margaretha fördes över telefon. Detta 

tror vi lyftes fram för visa att hon ville vara mer anonym. Margareta och 92-åringen är 

artikelns källor. Båda beskrivs som offer eftersom de varken var medvetna om att detta var 

normalt och de inte hade någon att anförtro sig åt.  
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Hur är materialet disponerat? Vad lyfts fram i rubrik och ingress? Hur är det vinklat? Ordval, 

stil och ton? Är berättelsen enkel eller problematiserad?  

Artikelns rubrik är Tystnad kring ledsen mor vilket även återspeglas i kvinnornas historier där 

de förklarar hur de under flera år inte kunde tala om sina depressioner. Artikeln är enkelt 

beskriven och tar upp hur kvinnor, på grund av omedvetenhet och brist på stöd, varit 

ensamma i sina depressioner. Den tar också upp hur kvinnor idag har mer möjligheter till stöd 

och att det finns en större medvetenhet om depressioner vid föräldratiden. Artikeln uttrycker 

samtidigt en problematisering eftersom den i början sammanfattar att denna typ depression 

fortfarande är mycket dold och få kvinnor söker hjälp. Artikeln beskrivs med en nedstämd ton 

som passar artikelns ämnesval. Ingressen sammanfattar att det är ett problem att denna typ av 

depression inte uppmärksammas mer.  

Dramatiseras händelsen? Vilken scen? Vilka roller? Vem ges huvudrollen/biroll? Vilken scen 

eller föreställningsvärld vill reportern ge som ram för läsningen? 

Textens två huvudroller är 92-åringen och Margaretha som beskrivs och citeras genom texten. 

Margarethas dotter spelar en biroll eftersom hennes uttalande också beskrivs i texten och har 

en betydande roll. Den som reportern vill förmedla är en jämförelse mellan dåtid och nutid 

och samtidigt uppmärksamma att detta fortfarande är ett problem. Hon lyfter också fram att 

det finns hjälp att få och att det är ett ganska vanligt problem. En betydande scen som tas med 

är när Margaretha står framför sitt barn vid skötbordet, hon har inget att säga och känner sig 

omotiverad till att gulla med sin dotter. Den visar att modersrollen inte alltid är självklar för 

alla kvinnor.  

Är det en öppen eller sluten text? Inbjuder den läsaren till egna tolkningar? Förstärkningar? 

Förenklingar?  

Vi uppfattar den som en öppen text eftersom den tar upp flera olika aspekter och inte värderar, 

vilket öppnar upp för läsaren att göra egna reflektioner. Förstärkande ord som stum och 

handfallen används för att beskriva Margarethas känslor som nybliven mamma. När den 92-

åriga kvinnan beskriver hur hon kände sig som nybliven mamma används kontraster. Först 

beskrivs hennes känslor med förstärkande ord som oändligt lycklig, men efter en tid kände 

hon sig så stressad och osäker att hon blev rädd för sig själv i sin roll som mamma. Eftersom 

skribenten endast väljer att gestalta hennes känslor och inte något hon gjorde så öppnar också 

detta upp för egen tolkning.  

Hur framstår reporterns egen röst och närvaro i texten? Framträder reportern dolt eller 

öppet? Finns det en dold argumentering och färdiga slutsatser?  
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Reporterns röst i texten framstår oftast som mycket dold förutom när det anges att Margaretha 

intervjuats över telefon. Ett annat ställe då hon framgår i texten är då hon nämner att 

Idagsidan tidigare skrivit om att barnavårdscentralen inte alltid upptäcker alla nedstämda 

föräldrar och benämner Idagsidan som ”vi”. Den färdiga slutsats i texten återfinns i ingressen 

då hon, som tidigare nämnt, säger att barnavårdscentralen inte alltid upptäcker alla föräldrar 

som är nedstämda. En annan slutsats är också att denna typ av depression är relativt dold.  

 

7.2.2 Idag 2002 höst - ”Anhöriga: Lita inte på vården!” 
 Artikeln ”Anhöriga: lita inte på vården!” är publicerad i SvD/Idag den 23:e september 2002. 

Den är skriven av Agneta Lagercrantz och fungerar som ett svar till artikeln ”Var detta 

nödvändigt?” skriven av Lars Isaksson och publicerad den 17:e oktober 2002. Den artikeln 

handlar om hur Patrik blev djupt deprimerad och fick psykiatrisk tvångsvård efter försök att ta 

livet av sig. Efter flertalet försök att få annan vård rymde Patrik och tog senare livet av sig. 

Patrik tas också upp i denna artikel.  

Vad handlar artikeln om? Vilket faktaurval? Vilka källor? Är de citerade direkt eller indirekt? 

Får källorna vara subjekt och aktörer? Eller objekt och offer? Vem får komma till tals? Vem 

beskrivs/omtalas? 

”Anhöriga: lite inte på vården!” handlar om hur djupt deprimerade behandlas på psyket. Den 

är berättad ur Alexandra Rydholm-Granqvists perspektiv. Den beskriver hur hon drabbades av 

en djup depression och hur hon uppfattade den hjälp och behandling som hon fick samt hur 

hon tog sig ur depressionen. Alexandra Rydholm-Granqvist kände Patrik, som omnämndes 

tidigare, och lades också in på psykiatrisk klinik. Artikeln tar upp fakta som hennes civilstånd, 

arbetssituation, antal barn, utbildning och fysiska aktiviteter för att skapa en bred bild av 

hennes livssituation. Vi får också läsa om vilken behandling hon erbjöds och inte erbjöds. 

Något annat som skribenten valt att lyfta fram är att hennes mamma tog livet av sig när 

Alexandra var två år gammal. Det sistnämnda uppfattar vi att skribenten har tagit med för att 

visa som en bidragande del till depression som Alexandra Rydholm-Granqvist drabbades av. 

Reportern använder sig av en del kontraster. Exempel på detta är Gökboet som beskrivs vara 

som hotellkedjan Sheraton i jämförelse med psyket. Den mest framträdande källan i texten är 

Alexandra Rydholm-Granqvist vars upplevelser återberättas. Hon framgår som en öppen källa 

och citeras direkt i texten. Genom artikeln fungerar hon som en aktör där hon uttrycker sin 

besvikelse på vården och råder anhöriga att inte lita på vården. Mindre framträdande personer 

är Patrik och andra patienters citat som inte framträder med namn. Dessa personer citeras av 
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Alexandra Rydholm-Granqvist. Hon är den källa som direkt citeras genom texten. Vi får lite 

en ”vi” och ”de”-känsla där läsaren och Alexandra är vi och läkarna är de. Patrik och 

patienterna är indirekta källor, där Patrik fungerar som aktör eftersom han styrker budskapet 

genom texten. Vi uppfattar att reportern vill förmedla hur svårt det kan vara för människor 

som är djupt deprimerade och inte får den hjälp och behandling som behövs.  

Hur är materialet disponerat? Vad lyfts fram i rubrik och ingress? Hur är det vinklat? Ordval, 

stil och ton? Är berättelsen enkel eller problematiserad?  

I rubriken beskrivs det som genomsyrar större delen av artikeln, alltså att man inte ska lita på 

den psykiatriska vården. Ingressen sammanfattar Alexandra Rydholm-Granqvists livssituation 

då hon drabbades av sin depression. Den beskriver hur hon, från att vara framgångsrik, blev 

deprimerad och sedan kämpade sig tillbaka. 

Hur är det vinklat? Ordval, stil och ton? Är berättelsen enkel eller problematiserad?  

I artikeln framstår det som mycket sensationellt att hon, tillsammans med andra 

framgångsrika människor, blivit deprimerad och inlagd på psykiatrisk klinik. Vården beskrivs 

negativt, där företrädare aldrig kommer till tals. Reportern beskriver Alexandra Rydholm-

Granqvist under tiden på psykiatriska kliniken som en deprimerad, men samtidigt förnuftig 

person som försökte behålla kontrollen på en galen plats. Då psykiatriska kliniken beskrivs 

med ord som farlig miljö och ren förvaring. Ordet mörk upprepas i artikeln, troligen för att 

skapa stämning. Berättelsen är problematiserad eftersom att artikeln visar upp problemet med 

att deprimerade får behandling som inte är personligt anpassad.  

Dramatiseras händelsen? Vilken scen? Vilka roller? Vem ges huvudrollen/biroll? Vilken scen 

eller föreställningsvärld vill reportern ge som ram för läsningen? 

Artikeln är väldigt beskrivande, men endast två scener framgår. I den första spelar Alexandra 

Rydholm-Granqvist huvudrollen och hennes rumskamrat spelar en biroll. I scenen beskrivs 

hur hon omgavs av flickor med otaliga ärr och hur hennes rumskompis hade 

tvångsföreställningar och slog på väggarna. Föreställningsvärlden som vi uppfattar att hon 

ville skapa var en galen plats utan kontroll. I den andra scenen spelar Alexandra Rydholm-

Granqvist också huvudrollen. Patrik som omtalats tidigare i texten fungerar här som en biroll 

och för handlingen framåt. Scenen beskriver hur Patrik var som person. I scenen gratulerar 

Patrik Alexandra Rydholm-Granqvist till hennes barn, därefter berättar hon hur hennes barn är 

handikappat. Patriks gensvar var att han tyckte hennes barn var vackert och det framstår som 
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mycket positivt. Vi tror att denna scen används för att visa att Patrik hade en stark 

personlighet.  

Är det en öppen eller sluten text? Inbjuder den läsaren till egna tolkningar?  

På ett sätt kan man säga att läsaren inbjuds till egna tolkningar eftersom mycket fakta om 

situationen redovisas. Samtidigt blir läsarens bild mycket vinklad eftersom det endast är 

Alexandras bild av situationen som framförs.  

Hur framstår reporterns egen röst och närvaro i texten? Framträder reportern dolt eller 

öppet? Finns det en dold argumentering och färdiga slutsatser?  

Reporterns röst är synlig endast på få ställen i texten. Vid ett par tillfällen beskrivs dialogerna 

från intervjun vilket gör att journalisten framträder allt mer. Journalisten gör ett 

ställningstagande genom att de råd som gavs Alexandra Rydholm-Granqvist beskrivs som 

”goda”. Genom sådana styrkeord visar skribenten sin åsikt i sammanhanget. Eftersom 

skribenten inte ifrågasätter eller diskuterar det som berättas för henne så tror vi att hon har 

färdiga slutsatser. Vad som stärker detta är att hon använder sig av upprepningar och att hon 

skriver saker som att Alexandra Rydholm-Granqvist vill fortsätta trycka på att anhöriga inte 

ska lita på att de som läggs in på psyket får vård.  

7.2.3 Idag 2007 vår - ”I dansen stärks självbilden” 
”I dansen stärks självbilden” är en artikel publicerad i Idagsidan i Svenska Dagbladet den 

15:e mars 2007 och är skriven av Anna Lagerblad.  

Vad handlar artikeln om? Vilket faktaurval? Vilka källor? Är de citerade direkt eller indirekt? 

Får källorna vara subjekt och aktörer? Eller objekt och offer? Vem får komma till tals? Vem 

beskrivs/omtalas? 

I artikeln beskrivs en tonårsflickas livssituation med fokus på hennes depression. Vi får även 

ta del av docenten Barbro Renck och psykoterapeuten och dansterapeuten Erna Grönlunds 

erfarenheter av att dans kan ha en positiv inverkan på tonårsflickor med depressioner och 

unga pojkar med ADHD. Dans beskrivs som en terapimetod som behandlar både kropp och 

själ och underlättar bearbetningen av känslor. Depression beskrivs med ord som ilska, skam, 

skuld, aggressioner och håglöshet. Flera faktaurval har nog gjorts för att spegla livssituationer 

och känslor som läsare kan relatera till. Det gör det även lättare för läsaren att sätta sig in i 

sammanhanget och förstå orsaker till depressionen. Fakta i artikeln visar också att dans som 

behandlingsmetod har vetenskapligt stöd, något som förstärker läsarens tilltro till den. 

Artikelns källor är Barbro Renck, Erna Grönlund och psykoanalytikern DW Winnicott. 
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Barbro Renck och Erna Grönlund framstår som aktörer och hjälper till att lyfta fram 

dansterapi som ibland mer effektivt än samtalsterapi. 

Hur är materialet disponerat? Vad lyfts fram i rubrik och ingress? Hur är det vinklat? Ordval, 

stil och ton? Är berättelsen enkel eller problematiserad?  

Genom texten tas det upp exempel på hur dansen används för att stärka självbilden hos 

tonårsflickor och unga pojkar. Ingressen koncentrerar sig på det som vi uppfattar vara textens 

främsta budskap, alltså att dansen är en vetenskaplig fungerande metod som kan användas för 

att stärka självförtroendet och för att bearbeta psykiska problem. Vi tolkar det som att 

reportern vill visa upp en deprimerad flicka utan hopp, som sedan testar dans och plötsligt får 

livsglädje igen. Texten inleds i en dämpad ton, för att sedan övergå till positiv.  

Dramatiseras händelsen? Vilken scen? Vilka roller? Vem ges huvudrollen/biroll? Vilken scen 

eller föreställningsvärld vill reportern ge som ram för läsningen? 

Artikelns inleds med en scen som beskriver en flickas psykologiska förvandling i dansen. Hon 

kommer in i rummet och beskrivs som dystert och nedstämd för att sedan sprudla av lycka 

och glädje så fort hon börjat dansa. Vi uppfattar att reportern vill förmedla en känsla av 

positivitet och möjligheter. Vi uppfattar det som att reportern vill belysa att samtalsterapi 

kanske inte alltid är den mest lämpliga metoden.  

Är det en öppen eller sluten text? Inbjuder den läsaren till egna tolkningar? Förstärkningar? 

Förenklingar?  

I denna artikel matas läsaren med mycket information där ingenting ifrågasätts, därför  

uppfattar vi den som relativt sluten. Förstärkande ord som ”hatar” används för att beskriva hur 

tonårsflickan känner inför sitt utseende. Ord som förstärker resultatet av dansen är till 

exempel otrolig kreativitet, tydlig röst och mer kraft. Texten framstår delvis som öppen 

eftersom den inte säger ”såhär är det” utan istället beskriver på vilket sätt dansterapin fungerar 

och har fungerat för många. I texten nämns inga andra alternativa terapiformer i positiv klang.  

Texten framgår som sluten eftersom vi gång på gång matas med positiva resultat och för att 

den inte lämnar så mycket utrymme för egna reflektioner. 

Hur framstår reporterns egen röst och närvaro i texten? Framträder reportern dolt eller 

öppet? Finns det en dold argumentering och färdiga slutsatser?  

Reportern visar sin röst i texten genom att ta med två olika frågor som ifrågasätter terapin för 

att sedan få svaren på frågorna genom beskrivningar av terapin, som sedan följs av ett citat av 
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Erna Grönlund. Den färdiga slutsatsen som vi uppfattar är att dans är en mycket bra form av 

terapi som inte funkar i alla, men de flesta av fallen.   

7.2.4 Idag 2007 höst - ”Våra krav på lycka är orimliga” 
Artikeln ”Våra krav på lycka är orimliga” är publicerad i SvD/Idag den 20:e november 2007 

och är skriven av Karin Reibring.  

Vad handlar artikeln om? Vilket faktaurval? Vilka källor? Är de citerade direkt eller indirekt? 

Får källorna vara subjekt och aktörer? Eller objekt och offer? Vem får komma till tals? Vem 

beskrivs/omtalas? 

Artikeln handlar om vad som är lycka och människans strävan efter den fullkomliga lyckan. 

Journalisten gör jämförelser mellan dagens syn på lycka och den som fanns på 1800-talet. 

Hon citerar Kjell Kallenberg, professor i livsåskådning, etik och hälsa vid Örebro universitet, 

men också präst i Svenska kyrkan. Han återger sin syn på lycka och hur han anser att 

människor ofta tänker fel. Kjell Kallenberg och FN är de källor som lyfts fram i texten där FN 

endast omnämns i samband med deras världshälsodeklaration. I den här artikeln uppfattar vi 

det som att Kjell Kallenberg är en aktör på grund av hans sätt att driva tesen att religion kan 

vara en väg ur lidande och depression.  

Hur är materialet disponerat? Vad lyfts fram i rubrik och ingress? Hur är det vinklat? Ordval, 

stil och ton? Är berättelsen enkel eller problematiserad?  

Budskapet i artikelns rubrik, ”Våra krav är orimliga” diskuteras genom hela texten. Ingressen 

lyfter fram andra sätt att se på vad lycka egentligen är. Artikeln är problematiserad genom att 

den ifrågasätter vad som är rätt eller fel och vad som är målet i livet. Textens ton uppmanande 

och vi uppfattar det som att Kjell Kallenberg vill upplysa folk om att de har tänkt fel. 

Dramatiseras händelsen? Vilken scen? Vilka roller? Vem ges huvudrollen/biroll? Vilken scen 

eller föreställningsvärld vill reportern ge som ram för läsningen? 

Kjell Kallenberg har huvudrollen i denna artikel. Det är också hans tankar och åsikter som 

reportern ger som ram för läsningen med inslag av andra exempel inom sammanhanget som 

till exempel FN:s hälsodeklaration. En biroll i detta har den israeliske professorn Aaron 

Antonovsky som Kjell Kallenberg talar om i texten. Aaron Antonovskys budskap är att de 

som upplever sin tillvaro som begriplig, hanterbar och meningsfull håller sig friskare. 

Är det en öppen eller sluten text? Inbjuder den läsaren till egna tolkningar? Förstärkningar? 

Förenklingar?  
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På många sätt framgår denna artikel som sluten eftersom den tydligt talar om för läsaren hur 

det är idag och hur det tidigare har varit, vilket ger mindre utrymme för egna tolkningar. 

Samtidigt ställs frågor som ger läsaren möjlighet att reflektera, vilket kan göra att man kan 

tolka denna text som halvöppen. Genom att reportern lägger fram exempelvis FN:s 

världsdeklaration, och dessutom en annan professors åsikter så ges också läsaren mer fakta 

som kan leda till en bredare analys.  

Hur framstår reporterns egen röst och närvaro i texten? Framträder reportern dolt eller 

öppet? Finns det en dold argumentering och färdiga slutsatser? 

Journalistens närvaro är stor i artikeln då hon öppet diskuterar och framför sina egna åsikter. 

Hon bygger större delen av artikelns början på egna fakta och reflektion för att sedan leda in 

Kjell Kallenberg i sammanhanget. Ett budskap som Kjell Kallenberg vill förmedla är att de 

krav vi ställer på oss själva för att finna eller uppnå lyckan blir lätt ouppnåeliga. En dold 

argumentering som vi uppfattar är att man ska fokusera på det inre välbefinnandet och inte 

fastna i dagens trender med utseendefixering eftersom det kan leda till en ohälsosam bild av 

vem vi är och vem vi vill vara. Detta kan även driva oss bort ifrån våra ambitioner om att vara 

friska och välmående.  

7.2.5 Idag 2012 vår - ”Styrka för vardagen är målet” 
Artikeln ”Styrka för vardagen är målet” är publicerad i Idagsidan i Svenska Dagbladet den 

6:e mars 2012. Artikeln är skriven av Maria Carling.  

Vad handlar artikeln om? Vilket faktaurval? Vilka källor? Är de citerade direkt eller indirekt? 

Får källorna vara subjekt och aktörer? Eller objekt och offer? Vem får komma till tals? Vem 

beskrivs/omtalas? 

Artikeln handlar främst om fysisk aktivitet som behandling av depressiva symptom. Med 

hjälp av träning kan man uppnå en sorts psykisk balans genom att investera i sig själv och sin 

kropp. Artikelns huvudrollsinnehavare, Flemming Hansen, vill inspirera andra till att 

motionera och uppleva träningens positiva effekter. Flemming Hansen har bipolär sjukdom 

typ 2, som innebär att han har återkommande depressioner, dessa beskrivs som tunga och 

svåra och får honom att känna sig bedrövlig (Carling, 2012). Hans sjukdom gör att han ibland 

pendlar mellan upprymdhet och nedstämdhet. Som behandling har han av sin 

astmasjuksköterska fått ”FAR” (Fysisk Aktivitet på Recept). Artikeln tar upp fakta som hans 

ålder, yrke, prestationer inom träning, och fysiska aktiviteter som han utövar såsom 

styrketräning och sporter. Han framgår som den enda källan och citeras i texten. Flemming 
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Hansson upplever vi som en aktör genom hans sätt att driva en tes. Han beskriver hur det är 

viktigt för honom att inspirera andra, men att det inte får gå till överdrift. Han vill inte tvinga 

sina lösningar på andra personer. 

Hur är materialet disponerat? Vad lyfts fram i rubrik och ingress? Hur är det vinklat? Ordval, 

stil och ton? Är berättelsen enkel eller problematiserad?  

Artikelns rubrik lyder ”Styrkan för vardagen är målet”. Detta tycker vi har två betydelser, 

både att träningen kan ge både fysisk och psykisk styrka. Ingressen sammanfattar Flemming 

Hansens träning och sjukdom. Den är informativ och sammanfattande. Artikeln är vinklad för 

att visa positiva effekter med motion och svårigheterna med att lida av en depression men 

också för att lyfta fram fysisk ansträngning som en möjlig behandling mot svåra psykiska 

sjukdomar. Reportern beskriver hur steget från TV-soffan till ett hälsosamt liv kan vara långt. 

Detta tror vi tas med för att fler läsare ska kunna relatera till artikeln. Reportern använder 

uttryck som ”balsam för själen” för att beskriva träning och ”det depressiva mörkret” för att 

beskriva hans tillstånd. Detta tror vi görs för att ge en tydlig kontrast mellan olika 

sinnestillstånd. För att måla upp träningen och känslorna som följer den används ord som 

frisk, kraft och ljus. I denna artikel problematiseras motion som ett svårt, men mycket bra 

hjälpmedel mot depression, men också något som är svårt att ta sig an.  

Dramatiseras händelsen? Vilken scen? Vilka roller? Vem ges huvudrollen/biroll? Vilken scen 

eller föreställningsvärld vill reportern ge som ram för läsningen? 

Större delen av artikeln består av beskrivningar av hur Flemming Hansen med hjälp av 

träningen får livsglädje och gör att hans sjukdom blir mindre påtaglig. För honom hänger det 

psykiska och fysiska ihop mycket. Endast en scen går att urskilja i artikeln. Reportern och 

Flemming Hansen träffas i Studieförbundet Vuxenskolans lokaler där han bjuder henne på 

mackor och berättar om hur träningen förändrat hans liv. Flemming Hansen ges huvudrollen 

och genom artikeln berättas det om hans drömmar, fritidsaktiviteter, arbete och drivkrafter. 

Reportern vill visa en bild av den svåra sjukdom han har, men samtidigt inge hopp genom att 

visa effekter av en positiv inställning och en hälsosam livsstil.  

 

Är det en öppen eller sluten text? Inbjuder den läsaren till egna tolkningar? Förstärkningar? 

Förenklingar?  

Artikeln framstår som både öppen och sluten. Detta eftersom att den är skriven för att 

inspirera andra att skapa sina egna träningsupplägg. Den bjuder inte in läsaren till att göra 
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egna tolkningar. Den är öppen på det viset att den understryker att detta är just att hans sätt att 

motionera och därför inte behöver vara lämpat för alla. Hans sjukdom beskrivs som ”det 

depressiva mörkret” vilket också gör träningen som terapi mer sensationell eftersom den 

oftast gör att han mår mycket bättre.  

Hur framstår reporterns egen röst och närvaro i texten? Framträder reportern dolt eller 

öppet? Finns det en dold argumentering och färdiga slutsatser?  

Reporterns röst och närvaro i texten är oftast dold, förutom i den tidigare beskrivna scenen. 

De budskap som reportern vill förmedla visas mycket öppet och därför framgår inga dolda 

argumenteringar. Man kan dock utläsa färdiga slutsatser. Det är tydligt redan från början att 

träning är viktigt för alla att utöva, men det är upp till var och en hur mycket och på vilket sätt 

det utförs. En annan slutsats är att fysisk aktivitet kan vara en bra form av terapi och att den 

fysiska- och psykiska hälsan ofta hänger ihop.  

7.2.6 Idag 2012 höst - ”Stöder killar som fastnat” 
Artikeln ”Stöder killar som fastnat” är publicerad i SvD/Idag den 21:e november 2012. 

Artikelns skribent var Maria Carling.  

Vad handlar artikeln om? Vilket faktaurval? Vilka källor? Är de citerade direkt eller indirekt? 

Får källorna vara subjekt och aktörer? Eller objekt och offer? Vem får komma till tals? Vem 

beskrivs/omtalas? 

Artikeln handlar främst om unga mäns livskriser och föräldrarnas vilja att hjälpa dem. 

Depression bland unga män beskrivs som en dold sjukdom och inte speciellt 

uppmärksammad, vilket också gör att vården vanligen missar symtomen och tecknen. I 

artikeln lyfts jämförelser mellan killars och tjejers olika uttryck av livskriser fram. 

Psykiatrikern Jan Löwdin berättar killarnas kriser som uttrycker sig i rädsla, ångest, 

sömnsvårigheter och tvångstankar. Faktaurvalen har reportern gjort utifrån vad Jan Löwdin 

berättat. Hans uppfattning är att många som söker deras terapi känner sig skamfyllda, 

uteslutna och värdelösa. Han som är artikelns enda framträdande källa citeras direkt i texten. I 

artikeln framstår han som en aktör genom sitt aktiva arbete där han är tydlig med vad de gör 

och vad arbetet innebär. Artikeln handlar inte uttryckligen om depression, men underförstått 

uppfattar vi det som att depression ligger som grund för ångesten och den nedstämdhet som 

reportern beskriver att många av de som söker terapi har. 

Hur är materialet disponerat? Vad lyfts fram i rubrik och ingress? Hur är det vinklat? Ordval, 

stil och ton? Är berättelsen enkel eller problematiserad?  
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Rubriken ”Stöder killar som fastnat” är en beskrivande rubrik som tar upp det som Jan 

Löwdin talar om genom texten. I ingressen presenteras vägen in i vuxenlivet som en svår väg 

som inte är självklar för alla. Relationer tas upp i ingressen som den vanligaste anledningen 

till att söka hjälp. Artikeln är vinklad för att visa varför många söker sig till terapi och 

resultaten av detta. Samtalsterapin framgår som mycket effektfull som hjälpt många till en 

lyckligare vardag. Vi uppfattar att texten uppmanar fler till att söka hjälp och ta sina symtom 

på allvar. Ord som upprepas i artikeln är skam, rädsla och skrämmande, vilket reportern 

troligen gör för att de drabbade ska kunna känna igen sig. Artikeln är mycket informativ och 

läsaren blir matad med information om detta relativt vanliga problem. Ämnet i artikeln är 

enkelt uttryckt. Reportern söker inga svar i artikeln utan presenterar färdiga åsikter och 

slutsatser.  

Dramatiseras händelsen? Vilken scen? Vilka roller? Vem ges huvudrollen/biroll? Vilken scen 

eller föreställningsvärld vill reportern ge som ram för läsningen? 

Inga scener presenteras i denna artikel. Det framgår heller ingen större dramatisering av 

någon specifik händelse. Den dramatisering som tas med är ett exempel på hur depression hos 

unga män kan visa sig. Huvudrollen i artikeln ges till Jan Löwdin vars åsikter och tidigare 

erfarenheter beskrivs genom hela texten. Reportern visar i denna artikel upp att depressioner 

och livskriser hos unga män är vanligare än vad många ofta tror. Reportern skapar en 

föreställningsvärld tillsammans med Jan Löwdin som säger att livskriserna kan ha många 

bakomliggande orsaker, som rädsla för relationer, ångest, brist på trygghet, avsaknad av 

manliga förebilder och förhoppningar om kärlek och närhet.  

Är det en öppen eller sluten text? Inbjuder den läsaren till egna tolkningar? Förstärkningar? 

Förenklingar?  

Det är en relativt sluten text eftersom den endast är skriven ur Jan Löwdins perspektiv. Egna 

tolkningar av texten är svåra att göra då den inte inbjuder till diskussion utan snarare berättar 

om hur det kan vara. Genom hela texten så uppfattar vi att reportern vill lyfta fram att många 

har fastnat i depressioner och på grund av rädslor och nedstämdhet väljer att inte komma ut i 

verkligheten och istället stanna inomhus. Detta gör reportern genom att upprepa ord som 

rädslor, ensam och skam. 

Hur framstår reporterns egen röst och närvaro i texten? Framträder reportern dolt eller 

öppet? Finns det en dold argumentering och färdiga slutsatser?  

Reporterns röst är dold genom hela artikeln men däremot så framgår en del åsikter. Färdiga 
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slutsatser i denna artikel är att det är viktigt att söka terapi om man lider av de uppräknade 

symtomen. Det är även mycket vanligare än många tror att känna sig utelämnad och man inte 

ska låta det hindra det vardagliga livet.   

8. Analys och diskussion av resultaten 

8.1 Analys av den kvantitativa undersökningen 

8.1.1 Antal artiklar och fördelning 
DN/Insidan har nästan fördubblat antalet artiklar som relaterar till depression om man jämför 

antalet artiklar under 2002 och 2012. SvD/Idagsidan har publicerat lika många artiklar om 

depression 2012 som de gjorde 2002. Under 2007 så var antalet nere i mindre hälften. Den 

jämna ökningen hos DN/Insidan tyder på en ökad medvetenhet och ett ökat intresse kring de 

här frågorna. Människor har i allmänhet ett stort intresse av vetenskap, speciellt kring 

medicin, enligt en studie som gjordes i 27 europeiska länder under 2007 (Finer, 2012). Det 

skulle kunna vara så att mer forskning och fokus på hälsofrågor har gjort att de får mer 

utrymme i tidningen. Dock så gäller det ju endast DN/Insidan eftersom SvD/Idagsidan inte 

har ökat sitt antal artiklar kring depression.  

8.1.2 Huvudpersoner 
Det finns en trend i vilka som tilldelas huvudrollerna i artiklarna hos de olika tidningarna. I 

DN/Insidan så innehas de till största delen av privatpersoner som antingen drabbats själva 

eller varit med om att någon anhörig har drabbats. I SvD/Idag så är det i större utsträckning 

experter som läkare och psykologer, som kommit till tals. Generellt så är det vanligaste att 

den som drabbats eller lider av depression får huvudrollen. Det här borde ju hänga ihop med 

vad de olika tidningarna vill förmedla. Att använda sig av exempelvis läkare kan vara lämpligt 

om man vill ge tyngd åt en artikel eller om det är ett specifikt budskap man vill förmedla. I 

det här sammanhanget så är faktabaserade artiklar mer lämpliga. Ämnen är olika känsliga och 

beroende av det så kan man välja vem man vill använda för att förmedla det budskap som 

man har tänkt sig. I artiklar som ska förmedla känslor är det nog mer lämpligt att använda en 

privatperson. Genom att göra det så kan man få läsaren att känna igen sig och känna 

gemenskap med huvudpersonen. Rörande just depression som kan vara ett känsligt ämne så 

kan det vara positivt att skapa en känsla av samhörighet mellan huvudperson och läsare. Det 

skulle göra att en deprimerad person som läser artikeln inte kände sig lika ensam längre och 

lite av den komplexitet som upplevs kanske skulle försvinna. 
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8.1.3 Omnämnda behandlingsmetoder 
Den allra mest förekommande behandlingsmetoden som omnämns är terapi. Det som 

förespråkas är att man ska prata om sin depression och tillsammans med terapeuten skapa en 

trygghet som gör att man kan gå till roten av problemet. Artiklarna handlar vanligen om hur 

en person tagit sig ur en depression. Då är det ofta just terapi och samtal som har räddat dem 

ur depressionen. Det är inte helt ovanligt att artiklarna inte nämner eller föreslår några 

behandlingar utan bara presenterar att depressionen finns. Det är vanligt förekommande att 

artiklarna rekommenderar medicinering i samband med samtalsterapi eller enbart 

medicinering. Antidepressiva mediciner har skapat en spricka i samhället. Det är sällan någon 

är neutralt inställd till dem utan man är antingen för eller emot. En alternativ behandling som 

enligt den kvantitativa undersökningen har ökat är fysisk aktivitet. För många så är det fysiska 

och det psykiska välmående nära sammankopplat. Träningen frigör endorfiner och minskar 

spänningar i kroppen vilket gör att vi känner oss mer avslappnade och nöjda. En annan 

alternativ behandling som endast nämns i två artiklar i DN/Insidan är elchocker. 

8.1.4 Fördelningar i omnämnda behandlingsmetoder mellan de olika åren i 
DN/Insidan: 
Under 2002 så var det inga artiklar alls som förespråkade läkemedel. 2007 så ökade det något 

till en artikel. 2012 så var antalet uppe i sju artiklar. Av totalt 56 artiklar så förespråkas 

läkemedel i åtta. Detta innebär att det inte ökat speciellt mycket i förhållande till de andra 

förutom mellan 2007 och 2012. I och med att antalet artiklar om depression har ökat från sju 

till 32 så är det inte konstigt att läkemedel omnämns oftare. Detta tolkar vi ändå som att 

inställningen till antidepressiva läkemedel har förändrats och att det idag är mer accepterat att 

ta medicin mot depression.  

Under 2002 så var det tre av sju artiklar som tog upp terapi. 2007 hade antalet ökat till sju av 

17. 2012 så var det uppe i 14 artiklar av 32. Totalt så är det alltså 24 av de 56 artiklarna som 

talade om terapi. Alltså var det under alla år nästan hälften av artiklarna som förespråkade 

terapi. Det tolkar vi som att tidningarna vill förmedla att terapi var, är och kommer att förbli 

en viktig del i hanteringen av depressioner.  

Under 2002 så var det ingen av de sju artiklarna som tog upp fysisk aktivitet. 2007 så 

nämndes det i en av 17. 2012 så var antalet artiklar uppe i 4 av 32. Totalt så pratas det om det i 

5 av alla 56 artiklar. Den slutsats som vi drar av det är att fysisk aktivitet än idag inte ses som 

en av de viktigare delarna av behandlingen utan snarare som ett komplement till terapi och 

läkemedel. Det finns många delar av depressionen som inte går att lösa med fysisk aktivitet 

som exempelvis att komma ur dåliga tankemönster eller skuldkänslor. För många så kanske 
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träning ses som ett sätt att fly från ångesten en stund men inte som en behandling. Den sista 

behandlingen som nämns är elchocker. 2002 så togs det inte upp en enda gång, medan det 

nämndes en gång under 2007 och en gång under 2012. Vår analys är att det fortfarande är en 

omdiskuterad metod som inte är fullt accepterad och att den därför inte får så stort utrymme i 

media. I många artiklar så nämns inga behandlingsmetoder alls. Vår analys av detta är att det 

inte är behandlingen som är i fokus i dem utan själva historien. 

8.1.5 Förändringar i omnämnda behandlingsmetoder mellan de olika åren i 
SvD/Idag: 
Då antalet artiklar inte ökat sedan 2002 så kan vi endast titta på fördelningen av de olika 

behandlingsmetoderna. Under 2002 så nämndes läkemedel i sex av 22 artiklar. 2007 så var det 

ingen av de tio som publicerades som tog upp det. 2012 så var det endast en artikel av 22 som 

behandlade det. Det här ser vi som en trend att alternativa behandlingar blir mer och mer 

populära. 

Terapi togs under 2002 upp i tre av 22 artiklar, under 2007 i en av 10 och under 2012 i sju av 

22. Här ser vi en ökning sedan 2002 som vi tolkar som att medvetenheten och öppenheten 

kring depressioner har ökat vilket leder till att fler och fler söker hjälp hos terapeuter. Fysisk 

aktivitet nämndes under 2002 i två av 22 artiklar, under 2007 i fyra av tio och under 2012 i 

fyra av 22. Här är det egentligen ingen stor ökning förutom under 2007. Vår analys är att det 

är en av de här alternativa behandlingarna som passar en del men inte alla och att den för det 

mesta ses som ett komplement till andra behandlingsmetoder. I SvD/Idag så förekommer inte 

något om terapi med elchocker. Det allra vanligaste är att behandlingar inte nämns alls och 

som vi tidigare sagt så kan det vara ett tecken på att artikelns berättelse är i fokus snarare än 

behandling och terapi. 

8.1.6 En jämförelse mellan de två tidningarna: 
När det gäller läkemedel så kan vi se två olika trender. I DN/Insidan så ökar antalet artiklar 

som nämner läkemedel medan det i SvD/Idag minskar. Det skulle vi kunna koppla samman 

med de olika tidningarnas val av intervjupersoner. En teori kan vara att de privatpersoner som 

kommer till tals i Insidan vill dela med sig av sina erfarenheter där läkemedlet har spelat en 

stor roll. I motsats till det så kanske en psykolog inte vill uttala sig på grund av att det med 

yrkets profession följer ett stort ansvar. De kan inte säga att medicin är bra för alla. Däremot 

så är terapi och samtal något som ingen påverkas negativt av. Just terapi är en 

behandlingsmetod som tas upp allt oftare i båda tidningarna. Vi tror att det beror på att det är 

något som varje deprimerad människa kan tjäna på och att läkare kan uttrycka sig mer fritt 

kring detta då det inte har några potentiella sidoeffekter på samma sätt som läkemedel. 
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Om vi tar de artiklar som använts i den kvalitativa analysen så är det i stor utsträckning 

väldigt känsliga och personliga ämnen som berörs. I Insidan beror flera av depressionerna på 

orsaker som många kan ha svårt att relatera till och förstå som exempelvis depressioner på 

grund av långvarig sorg, familjemedlemmar med depressiva symptom eller andra svåra 

sjukdomar. Det kan till och med vara så att man utåt sett har ett liv fyllt av lycka och glädje 

men på insidan känner sig tom och deprimerad. På grund av att många har svårt att förstå för 

komplicerade situationer gör att de drabbade känner att terapi blir en naturlig utväg. Dessutom 

så kan det vara så att ämnet känns så personligt att man inte vill tala öppet om det. Då är ju 

samtalsterapi ett lämpligt alternativ. 

Nästa behandlingsform som faktiskt förespråkas en hel del i båda tidningarna är fysisk 

aktivitet som exempelvis styrketräning eller dans. Som terapiform verkar det vara nyttigt 

eftersom många mår bättre psykiskt när de mår bra fysiskt. Även om fysisk aktivitet 

balanserar kropp och själ så kanske det inte bryter negativa tankemönster lika bra som andra 

former av terapi. Det kan leda till mer energi och en bättre självbild men det finns en risk att 

de destruktiva tankarna fortfarande kan finnas kvar. Som nämnts tidigare så tar många av 

artiklarna inte upp några behandlingsmetoder överhuvudtaget. Vår analys är att det då inte 

finns någon anledning att nämna några typer av behandling för att förmedla artikelns budskap. 

Det kan till exempel vara så att skribenten vill berätta en historia och att budskapet i artikeln 

är något annat än att uppmana till att söka hjälp och behandling. 

8.2 Analys av den kvalitativa undersökningen 

8.2.1 Ramar för beskrivning av depression. 
I texterna används ett flertal olika medel för att beskriva depression och hur den bäst ska 

behandlas. Nedan följer de tre huvudkategorier som identifierats i de analyserade texterna. 

8.2.2Antidepressiva läkemedel och psykoterapi 
En metod för att rama in begreppet depression är genom läkemedel och terapi. Det kan handla 

om effekter av olika terapiformer eller att huvudpersonen i en artikel använt sig av en speciell 

metod. I artikeln ”På ytan bra men glädjen finns inte där” berättas det om hur den drabbades 

enda väg ur depressionen varit en kombination mellan samtalsterapi med läkare eller 

psykolog och antidepressiva mediciner. Gällande läkemedel så kan det nämnas både som 

positivt och negativt. Nya trender gällande terapier tas upp i artiklarna och ger kanske därför 

depressionen utrymme i media. Det är inte många av de valda artiklarna som uttryckligen 

handlar om antingen läkemedel eller psykoterapi utan det nämns snarare som ett hjälpmedel 
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på vägen ur depressionen. Artikeln ”Grymt att inte ge medicin” är den enda som tydligt 

förespråkar användandet av antidepressiva läkemedel. 

8.2.3 Livsstil 
Depression kan omtalas i och med olika former av livsstil. Det kan till exempel vara en text 

som uppmanar läsare till att ta ansvar för hur de lever sina liv. Vi uppfattar att den här typen 

av texter förmedlar budskapet att depressionen framför allt beror på ofördelaktig livsstil. På så 

sätt läggs det stora ansvaret hos varje individ och lyfts från samhället. Människor uppmanas 

att ta tag i sig själva och ta kontrollen över sina liv. Den här synen av depression tas främst 

upp i ”Målet är att livet ska levas” och ”Våra krav på lycka är orimliga”. En del av det här 

sättet att arbeta med sin depression kallas för existentiell terapi (Andersson, 2012). Det är 

ingen terapi i traditionell form och där ställs ingen diagnos. Där fokuseras det mycket på hur 

man bör leva sitt liv för att vara så lycklig, eller nå ett så högt välbefinnande, som möjligt. 

Som Kjell Kallenberg säger så kanske många idag har för högt ställda krav på sig själva som 

de inte klarar av att leva upp till. Det kan leda till att dessa personer får en väldigt negativ 

självbild och till slut hamnar i en deprimerat tillstånd. Dagens trender och vårt ökade intresse 

för hälsa har gjort att träning och fysisk aktivitet nu har börjat användas som 

behandlingsmetod. I artikeln ”Styrka för vardagen är målet” så har huvudpersonen till och 

med fått träning och fysisk aktivitet på recept från läkare. Ytterligare ett exempel är artikeln ”I 

dansen stärks självkänslan” där dans framställs som en, i det specifika fallet, mer effektiv 

behandlingsmetod än samtalsterapi. 

8.2.3 Personliga livsöden 
En av de ramar som kan användas för att beskriva depression är personliga livsöden. I många 

fall gestaltas depressionerna med hjälp av personer som drabbats själva, eller sett någon 

närstående drabbas. Det är ofta berättelser om hur personen, eller i vissa fall familjen, har 

hanterat sin situation. De delar med sig av sina erfarenheter och ger inte sällan läsaren en 

känsla av att hopplösheten i depressionen faktiskt kan vändas och att hjälp går att finna. Flera 

av de analyserade texterna kan placeras in i denna kategori. Exempel på dessa är ”Erik 

beskylldes för dotterns depression” och ”På ytan bra men glädjen finns inte där”. De texterna 

visar upp exempel på olika människors upplevelser av depression. Den förstnämnda artikeln 

ger en inblick i hur man kan påverkas av en närståendes depression och vilka svårigheter som 

finns med att stötta den drabbade. Ett annat exempel finns i artikeln ”Anhöriga, lita inte på 

vården”. Där beskriver Alexandra hur hon inte fått en behandling som var anpassad för henne 
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och att hon trots alla motgångar tagit sig igenom sin depression med hjälp av sin egen 

viljestyrka.  

8.2.4 Hur skildras depression i artiklarna från 2002: 
De artiklar som vi valt ut från 2002 i DN/Insidan behandlar de depressiva problem som en 

ofördelaktig livsstil innebär. På SvD/Idagsidan så skriver de om problem som inte borde 

finnas där, om personer som borde må bra men inte gör det i ”Tystnad kring ledsen mor” och i 

”Anhöriga: lita inte på vården!”. En skillnad som vi lägger märke till är att DN/Insidan har 

ett färdigt budskap att förmedla medan SvD/Idag vill öppna folks ögon och få de att se att det 

finns ett problem. Vi upplever att DN/Insidans artiklar säger emot varandra. I artikeln ”Målet 

är att livet ska levas” förespråkas det att vi ska gå till botten med problemet och att vi inte ska 

förlita oss för mycket på medicinerna. Den skapar en slags moralpanik och ifrågasätter om 

man är frisk och om läsaren bidragit till sina besvär med sin livsstil (Finer, 2012). Det kan 

kännas något provocerande för en person som har varit svårt deprimerad att få höra att det. I 

”Grymt att inte ge medicin” så skriver de däremot att det finns stor potential hos medicinerna. 

En likhet är att i båda artiklarna så vill författarna säga att det kan vara bra att söka hjälp och 

undersöka om en förändring är nödvändig. En annan skillnad är att det på Insidan är en 

författare och en terapeut som kommer till tals medan det på Idagsidan endast är 

privatpersoner. Det skulle kunna hänga ihop med de olika vinklingarna. Det är kanske lättare 

att förmedla ett budskap och ge det tyngd om en terapeut har uttalat och mer lämpat att få folk 

att öppna ögonen genom att berätta en privatpersons historia. 

8.2.5 Hur skildras depression i artiklarna från 2007: 
De artiklar som vi valt ut från 2007 i DN/Insidan behandlar frågor som hanteringen av 

depression. I ”Erik beskylldes för dotterns depression” belyses svårigheterna och problemen 

med bristande behandlingar. I ”Sorgen kan inte skyndas på” berättas en historia om 

depression till följd av djup sorg där det går att behandla depressionen men att sorgen kan 

bestå På SvD/Idagsidan skriver de i ”I dansen stärks självbilden” om att unga kvinnor med 

dålig självbild lätt hamnar i en depression. I ”Våra krav på lycka är orimliga” så skriver de att 

våra krav på lycka ofta är ouppnåeliga. De budskap som vi kan se på SvD/Idagsidan är det 

alltid finns en väg ur depressionen, det gäller att se nya möjligheter och hitta balansen mellan 

kropp och själ. DN/Insidan förmedlar att det är viktig att hitta rätt personer som ger en 

personlig behandling. Det krävs tålamod och tid för att ta sig ur depression.  

Precis som i artiklarna från 2002 så skiljer sig tidningarna lite åt. SvD/Idagsidan har valt att 

publicera budskapen från experter, som en professor och en docent medan DN/Insidan har 
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valt att ge utrymme åt individernas historier. Något som vi uppmärksammat i artikeln I dansen 

stärks självbilden är att reportrarna har använt sig av en övergångsförebild där en deprimerad 

ung flicka går från dyster och nedstämd till att vara sprudlande, eldig och att hon känner sig 

vacker i dansen. Hon har alltså förändrat sitt beteende från negativt till positivt. I DN/Insidan 

både beröms och ifrågasätts de behandlingar som används inom vården idag. Det är bra med 

behandling om den är rätt anpassad för personen som ska få den. Så är även fallet i 

SvD/Idagsidan där dansen nämns som en alternativ behandlingsform som funkar för vissa. 

8.2.6 Hur skildras depression i artiklarna från 2012: 
De artiklar som vi valt ut från 2012 i DN/Insidan behandlar depression som anledning till 

kroppsliga skador i ”På ytan bra - men glädjen finns inte där” och kroppsliga skador som 

anledning till depression i ”Självskador måste tas på allvar”. På SvD/Idagsidan så skriver de 

om träning som behandlingsform i ”Styrka för vardagen är målet” och samtalsterapi med 

unga män som fastnat i en depression i ”Stöder killar som fastnat”. I DN/Insidan så har de gett 

utrymmet till privatpersoner och på SvD/Idagsidan så är det en privatperson och en psykolog 

som kommer till tals. I artikeln ”Självskador måste tas på allvar” så försöker de motbevisa en 

psykologs påstående genom att publicera insända läsarsvar där skribenterna själva har ett 

självskadebeteende i sitt förflutna. Vi uppfattar att budskapet från DN/Insidan är att slå hål på 

fördomarna och visa att det inte alltid är som det ser ut. På SvD/Idagsidan är budskapet att det 

i många fall finns en koppling mellan det fysiska och det psykiska välbefinnandet. Där säger 

de även att det är viktigt att prata om sina problem och att skapa tillitsfulla relationer för att 

lyckas komma ur depressionen. De behandlingar som förespråkas i artiklarna på DN/Insidan 

är först och främst samtalsterapi och i viss mån även medicinering. På SvD/Idagsidan är det 

också samtalsterapi som framhålls men även alternativ behandling som träning och 

kroppsarbete. 

 

 

8.3 Generell diskussion: 
Efter att ha summerat analyserna så kommer vi fram till att det inte finns någon större skillnad 

mellan de olika åren. Ingenting som är anmärkningsvärt i alla fall. Något som är uppenbart är 

att Insidan i större utsträckning låter privatpersoner komma till tals och dela med sig av sina 

erfarenheter. Skildringen av depression har varit något olika mellan SvD/Idagsidan och 

DN/Insidan. SvD/Idagsidan öppnar mer för bedömning och behandling, deras artiklar 

uppmanar till förändring och att ändra sitt tankesätt. Vi tror att de vill göra oss 
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uppmärksamma på vad som kan vara fel och ge oss verktyg till att förändra det som krävs. Vi 

upplever att DN/Insidan öppet förmedlar sina åsikter och synpunkter samt återberättar 

livshistorier i större utsträckning. SvD/Idagsidan presenterar mer individuella råd som dans, 

träning och samtalsterapi medan DN/Insidan pratar i större sammanhang och vi kan skönja 

kritik mot samhället och det sätt vi ser på och hanterar depressioner idag. Medicinjournalistik 

har sedan länge kritiserats för ytlighet, förvrängning, förenkling och sensationsmakeri. Då det 

ofta inom journalistiken handlar om att skapa intressanta rubriker som lockar många läsare är 

det lätt att man skapar en sensation för sticka ut ifrån mängden. Det är heller inte ovanligt att 

man gör en förenkling av ämnet för att alla läsare ska kunna följa med. Detta gör att vissa 

avgörande delar inte tas med. Det finns även risk att budskapet ändras. (Finer, 2012) Detta 

kunde i viss utsträckning märkas på rubriker i de analyserade artiklarna, exempelvis i 

”Anhöriga, lita inte på vården!”. 

8.4 Teoretisk anknytning: 
Vår uppfattning är att SvD/Idagsidan valt att rama in depression genom att gestalta den med 

hjälp av experter som exempelvis läkare och psykologer. På så vis skapar de en känsla av tillit 

hos läsarna. Det gör det även lättare för dem att förmedla ett budskap på ett tydligt och säkert 

sätt. Här består grunden till förståelse av frågeställningar om moral, skuld och vad som är rätt 

och fel. Just därför så är det vanligt förekommande att inte bara lösningar presenteras utan 

även problemens orsaker och anledningar samt vem som anses bära ansvaret. Vi anser att 

detta stämmer väl in på Druckmans (2001) beskrivning av framing och att SvD/Idagsidan har 

använt sig av en liknande metod för att få läsarna att uppfatta texten på ett visst sätt. I 

DN/Insidan som istället har valt att publicera historier från privatpersoner, uppfattar vi det 

som att de vill berätta en historia som berör läsarna. Här ramas depression in med hjälp av 

människors personliga erfarenheter och känslor. Här ser vi en tydlig koppling till psykologin 

då artiklarna anspelar mycket på känslor (Scheufele & Tewksbury, 2007). Detta gör att varje 

läsares erfarenheter bestämmer hur den uppfattas. Båda tidningarna beskriver depression med 

hjälp av utmärkande detaljer som mörker, ensamhet och skuld. Detta kan skapa känslor av 

igenkännande eller medlidande beroende på vilken situation som beskrivs eller gestaltas. 

Detta är något som uttalas i vissa artiklar men ligger dolt i andra. Vi kan se att likheten mellan 

de olika tidningarna är ganska stor i hur depression gestaltas, men att det finns vissa skillnader 

rörande budskapet i specifika artiklar. 
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9. Slutsatser:  
 

Efter att ha gjort både kvantitativa och kvalitativa analyser så kan vi konstatera att 

depressioner ofta nämns i samband med andra problem och inte är något som bara uppstår 

utan i regel har en orsak. I många av artiklarna så är det inte själva depressionen som är i 

fokus utan även andra sjukdomar. Depressionen kommer alltså som en följd av andra 

problem. Det kan till exempel vara ett resultat av sorg, dålig självkänsla eller andra mer 

svårgreppade problem. I DN/Insidan kan vi sedan 2002 se en tydlig ökning av antalet artiklar 

som nämner depressioner medan det i SvD/Idagsidan inte har ökat alls. Det totala antalet 

artiklar i Insidan och i SvD/Idagsidan skiljer sig trots allt endast marginellt (56 i Insidan och 

54 i Idag). Vårt antagande utifrån detta är att intresset hos DN/Insidan har ökat från att vara 

väldigt mycket lägre än hos SvD/Idagsidan till att vara relativt mycket högre. SvD/Idagsidan 

som däremot inte har ökat alls hade troligen ett mycket högre intresse 2002 och låg alltså före 

DN/Insidan i det anseendet. För att gestalta depressionerna använder DN/Insidan sig ofta av 

privatpersoners historier och erfarenheter. Vi upplever att det ger mer känsliga och berörande 

artiklar. SvD/Idagsidan har en större spridning av sina källor och låter i större utsträckning 

personer med makt komma till tals. Vi upplever att det görs för att ge mera tyngd till det de 

vill förmedla. 

Våra slutsatser i denna uppsats bygger på ett litet urval och är de resultat som vi kunnat utläsa. 

Slutsatserna kring denna uppsats kan därför inte säkert säga hur det generellt ser ut i 

gestaltningen av depression i DN/Insidan och SvD/Idagsidan, men de visar upp exempel på 

hur det kan se ut och vilka tolkningar som vi har gjort kring detta. 
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