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Using a critical discourse analysis, this study investigates how the Swedish organization 

1177 Vårdguiden writes about anxiety- and depression related conditions. The purpose 

of this study is to illustrate, analyze and problematize if, and in that case how, mental 

suffering through the use of language is constructed and reproduced as something ill and 

undesirable, based on the thesis that institutions and the social culture are characterized 

by a pathological view of mental suffering. This has been carried out from a social 

constructionist perspective using Fairclough’s three-dimensional model, supplemented 

with theories about medicalization. The analysis resulted in two identified discourses 

named “Part of life” and “You need health care”. Although the discourses in some 

regards showed common features, they show clear differences to the extent that they 

normalize and pathologize the different conditions. Furthermore, the study’s results 

show that 1177 may be regarded as a hegemonic discourse when it comes to mental 

illness and its classification by the lack of intertextuality and recurrent high modality. 
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Sammanfattning 

Titel: “Känsla eller symtom? En kritisk diskursanalys av ångest- och 

depressionsrelaterade tillstånd på 1177.se” 

Författare: Maja Andersson & Julia Lagerkvist 

Kursansvarig institution: Hälsohögskolan, Jönköping University 

Handledare: Nina Veetnisha Gunnarsson 

 

Med hjälp av kritisk diskursanalys har denna studie utforskat hur 1177 Vårdguiden på sin 

hemsida skriver om ångest- och depressionsrelaterade tillstånd. Syftet med studien är att 

utifrån tesen att institutioner och samhällskulturen i stort präglas av en patologisk syn på 

psykiskt lidande belysa, analysera och problematisera om, och i så fall hur, psykiskt 

lidande genom språkbruket konstrueras och reproduceras som något sjukt och icke 

önskvärt. Detta har genomförts utifrån ett socialkonstruktionistiskt perspektiv med hjälp 

av Faircloughs tredimensionella modell som kompletterats med teorier kring 

medikalisering. Analysen resulterade i två identifierade diskurser som benämns “En del 

av livet” och “Du behöver vård”. Trots att diskurserna inom vissa avseenden har 

gemensamma drag påvisar de tydliga skillnader i vilken omfattning de normaliserar 

respektive patologiserar de olika tillstånden. Vidare visar studiens resultat att 1177 kan 

betraktas som en hegemonisk diskurs gällande psykisk ohälsa och klassificering av denna 

genom en bristande intertextualitet och återkommande hög grad av modalitet. 
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1. Inledning 

Med psykisk ohälsa som hjärtefråga har vi som blivande socionomer intresserat oss för 

hur människor kategoriseras utifrån psykiskt mående, både av institutioner och i en 

vardaglig kontext, samt hur denna kategorisering till synes är präglad av ett patologiskt 

synsätt på psykiskt lidande (Fee, 2000). Patologi avser läran om sjukdomars orsak och 

utveckling (Nationalencyklopedin, u.å.) och när ett fenomen sjukdomsförklaras benämns 

detta patologisering (Fahlke & Johansson, 2012). Psykopatologi avser i sin tur läran om 

psykiska sjukdomar. 

I dagens Sverige är psykisk ohälsa ett stort folkhälsoproblem som kontinuerligt växer och 

intakt utgör en central roll i socialpolitiska sammanhang (Folkhälsomyndigheten, 2018a). 

Flertalet rapporter påvisar en ökning bland andelen som upplever psykisk ohälsa jämfört 

med hur situationen såg ut för tio år sedan och det är ångest- och förstämningssyndrom 

som oföränderligt fortsätter att stå för cirka 90 % av alla de sjukskrivningar som grundas 

i psykiska besvär (Folkhälsomyndigheten, 2018b; Försäkringskassan, 2013; 

Socialstyrelsen, 2017a). Utöver detta ökar uthämtningen av psykofarmaka stadigt, vilket 

Socialstyrelsen menar har en direkt koppling till den tilltagande diagnostiseringen av 

ovannämnda tillstånd (Socialstyrelsen, 2017b). 

Nuvarande sjukvårdssystem bygger på en lång och utbredd tradition av att ”om möjligt 

bota, ofta lindra och alltid trösta” (Läkarförbundet, 2009). När vetenskapen segrade över 

traditionella och religiösa förklaringar på hälsa började sjukdom i stället definieras genom 

de symtom som utbildade experter observerade och identifierade (Giddens, 2007). Det 

vedertagna blev att låta dessa experter (läkare och sedermera psykiatriker och psykologer) 

definiera och behandla fysiska och psykiska åkommor. Medicinen blev ett verktyg för 

förändring av i stort sett alla beteenden och känslo-yttringar som ansågs avvikande. Detta 

perspektiv benämns den biomedicinska modellen, vilken vårt nuvarande sjukvårdssystem 

bygger på (ibid.). I nutid lämnas mycket litet utrymme till sociologiska eller 

socialpsykologiska förklaringsmodeller i fråga om psykiskt mående (Carlsson, 2014). Ett 

exempel är ångest, vars orsak inte sällan förklaras neuropsykiatriskt eller av kognitiva 

brister. Det faktum att psykiatrin avseende psykiskt lidande de senaste årtiondena sökt sig 

bort från sociala förståelser, och därmed bidragit till en ökad polarisering mellan den 

biomedicinska respektive den mer samhällsvetenskapligt inriktade paradigmen, gör det 

idag beaktansvärt att angripa problematiken utifrån ett socialt perspektiv (ibid.). 
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Fokus i denna studie ligger på psykiska tillstånd inom ångest- och depressionsspektrat 

som utifrån diagnossättning inte har markanta symtom. Denna typ av befinnande är ofta 

problematisk att klassificera, då gränserna mellan vad som är kliniska ångest- och 

depressionstillstånd eller naturligt mänskligt lidande är flytande (Svenaeus, 2014). Detta 

visar sig på både mikro- och makronivå och tar sig uttryck i bland annat personliga 

relationer, institutioner och den allmänna samhällsdebatten. Ett enligt Ershadi och 

Hofverberg (2013) tongivande mönster i vår nutida kultur är att normaltillståndet i varje 

given situation ska vara att må bra, vilket följaktligen leder till fokus på att konstant känna 

tillfredsställelse. Denna samhällsnorm i relation till den vidsträckta psykiska ohälsan som 

statistik påvisar (Folkhälsomyndigheten, 2018a) menar vi utgör en paradox som är 

synnerligen väsentlig för den sociala professionen att förhålla sig till. 

Som socialarbetare hör det till yrkesrollen att möta människor som på ett eller annat sätt 

har det svårt och ibland ifrågasätter sitt psykiska mående. Vi menar att socionomrollen 

omfattar ett ansvarstagande avseende skapandet och upprätthållandet av sociala normer, 

eftersom den sociala verksamheten har en normproducerande och -reproducerande 

funktion (Swärd & Starrin, 2016). Denna position medför i sin tur både makt och ansvar. 

Med denna studie vill vi bidra till ett mer reflekterande och kritiskt förhållningssätt 

avseende normativa attityder för psykisk hälsa respektive ohälsa. Vidare vad gäller 

psykisk problematik finns ett subjektivt tolkningsutrymme som sällan nyttjas. 

Problematiken tenderar i stället att betraktas och kategoriseras inom den rådande 

diskursordningen, varför vi anser att det finns goda skäl till och behov av att genomföra 

studien utifrån en kritisk ansats kopplat till ett breddat samhälleligt perspektiv i en 

kontext av socialt arbete. 

Studien genomsyras av en socialkonstruktionistisk teoribildning och bygger på idén att 

det psykopatologiska sätt som psykiskt lidande ofta framställs på är socialt konstruerat 

(Burr, 2015). Språket ses som en aktiv handling som både skapar och skapas av individers 

och sociala gruppers verklighetsuppfattningar (Bergström & Boréus, 2012). Metoden 

som tillämpats i studien är kritisk diskursanalys, vilket möjliggör en fördjupad lingvistisk 

analys som dessutom tillåter oss att utforska den sociala världen bortom språket (Winther 

Jørgensen och Phillips, 2000). 

Då både professionella liksom privatpersoner idag i allt större utsträckning vänder sig till 

internet för att söka information, rådgivning och bekräftelse rörande hälsa (Fredholm, 

2009) kommer analysen att genomföras utifrån de texter som finns tillgängliga på 1177 
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Vårdguidens (1177) hemsida. I fokus står ångest- och depressionsdiagnoser samt 

närliggande tillstånd, med syfte att undersöka diskurser om psykiskt lidande samt ifall, 

och i så fall i vilken utsträckning, känslotillstånden framställs som patologiska. 

 

1.1. Syfte och frågeställningar 

1.1.1. Syfte 

Studien utgår från tesen att samhällskulturen och institutionerna i Sverige präglas av en 

patologisk syn på psykiskt lidande som kan härledas från den biomedicinska modellen 

(Giddens, 2007). Syftet med arbetet är att utifrån detta tankesätt synliggöra, analysera och 

problematisera om, och i så fall hur, psykiskt lidande genom språkbruket på 1177 

Vårdguidens hemsida framställs och reproduceras som något sjukt och icke önskvärt. 

Utgångspunkten är att psykisk ohälsa är känslor som förstås och kategoriseras normativt i 

relation till vad som är mer eller mindre naturligt och accepterat. Studien antar en kritisk 

diskursanalys för att fördjupa förståelsen för 1177 Vårdguidens sätt att uttrycka sig kring 

depressions- och ångestrelaterade tillstånd, men även närliggande känslomässiga tillstånd 

såsom sorg, stress och nedstämdhet inbegrips. 

 

1.1.2. Frågeställningar 

För att svara till undersökningens syfte har följande frågeställningar formulerats: 

 Vilka diskurser är framträdande inom ångest- och depressionsproblematik samt 

närliggande tillstånd vid 1177 Vårdguidens hemsida? 

 Hur ser språk- och begreppsbruk ut för denna typ av psykisk problematik? 

 På vilket sätt bidrar eller bidrar inte diskurserna till att konstruera och 

reproducera ett psykopatologiskt synsätt? 

 

1.2. Uppsatsens disposition 

Uppsatsen inleds med ett bakgrundsavsnitt som i huvudsak behandlar psykiatrins 

historiska utveckling och den kritiska antipsykiatrins grundantaganden, men också 

klassificeringen av psykiskt lidande samt tidigare forskning. Vidare presenteras i denna 

del även information om den organisation vars texter vi valt att studera – 1177 
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Vårdguiden. Detta för att ge en kontext till studiens uppkomst och relevans, såväl som en 

kunskapsöversikt. Fortsättningsvis presenteras de teoretiska utgångspunkter som 

uppsatsen vilar på, följt av ett metodavsnitt där uppsatsens metodologiska och 

kunskapsteoretiska ställningstaganden presenteras och motiveras. I kapitlet görs även 

reflektioner kring studiens tillförlitlighet samt etiska förhållanden. Efter detta 

introduceras resultatanalysen, i vilken studiens centrala empiriska fynd redovisas 

tematiskt i relation till teori och de frågeställningar som formulerats för undersökningen. 

Avslutningsvis diskuteras uppsatsens resultat och slutsatser utifrån den uttryckta 

problemställningen, för att sedan övergå till metoddiskussion och förslag till fortsatt 

forskning inom samma genre. 

 

2. Bakgrund 

I detta avsnitt presenteras en överblick av psykiatrins utveckling med tillhörande delar 

som antipsykiatri och den biomedicinska modellen. Denna översikt är relevant för 

studien då vårt sätt att tolka omvärlden både är historiskt och kulturellt betingat (Burr, 

2015). Vidare presenteras tidigare genomförd forskning inom fältet samt 1177 

Vårdguiden som organisation och vilka språkliga riktlinjer verksamheten uttalar att de 

bör förhålla sig till i texterna. Avsnittet syftar till att begripliggöra i vilken kontext 

studiens problemformulering blivit till. 

 

2.1. Psykiatrihistorisk utveckling 

Omfattande idéskiften har skett inom verksamhetsområden som rör psykisk ohälsa och 

synen på de berörda. Under antiken sågs de psykiskt lidande inte sällan som ”galna”, 

vilket oftare fick sin förklaring i religiösa sammanhang snarare än i medicinska (Sanner, 

2009). Själen och det psykiska välbefinnandet betraktades som tätt sammanlänkande och 

avvikande känsloupplevelser ansågs vara ett trosrelaterat straff. Det förekom dock 

förklaringsmodeller som idag förmodligen skulle anses vara av biologiska respektive 

psykologiska slag; psykisk ohälsa kunde motiveras av bristande balans mellan 

kroppsvätskor eller att förnuftet förlorat kontrollen över de känslomässiga aspekterna 

(ibid.). Dessa idéer växte kontinuerligt vidare i det västerländska samhället fram till 1800-

talet, som ofta betraktas som ett paradigmskifte för inställningen till psykiskt lidande 

(Hertzler, 2000). 
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Till 1800-talets början hörde åldrade idéer om personer med psykisk ohälsa. De utsatta 

sågs som en grupp som skulle förvaras snarare än behandlas till följd av synen på psykisk 

sjukdom som något obotligt, varför många togs in på det som vid denna tidpunkt 

benämndes ”sinnessjukhus” (Hetzler, 2000). Det var dock först under denna epok som 

en medicinsk modell för psykisk hälsa infördes och studiet av det komplexa mänskliga 

psyket fick ett alltmer vetenskapligt angreppssätt (ibid.). Tankar kring människan som en 

biologisk varelse växte i takt med att fysiologiska och darwinistiska discipliner 

uppdagades, och snart skulle psykologin och psykiatrin sammanföras som vetenskapligt 

grundade kunskapsområden (Sanner, 2009). Detta bidrog i sin tur till en strävan efter att 

sortera bort religiösa element för att ge plats åt empiriska arbetssätt och teoribildningar. 

Psykiatri som en del av den medicinska läran var nu ett faktum. 

Att de biologiska delarna utforskades alltmer bidrog till uppfattningar om arvets 

betydelse (Sanner, 2009). Den fundamentala darwinistiska idén ”survival of the fittest” 

resulterade i att psykiatriker, bland många andra, försökte påverka människans biologi för 

att garantera kommande önskvärda gener. Under 1900-talets början påbörjades därför 

arbetet med tvångssterilisering och i förlängningen ren utrotning av människor (ibid.). 

Samtidigt fastställdes miljöns betydelse för det mänskliga psyket, vilket utgjorde 

startskottet för olika psykoterapiers framväxt med grund i en växande behavioristisk 

förståelse (Carlsson, 2014). Behandlingsmetoderna bedrevs utifrån antagandet att psykisk 

sjukdom hade psykologiska orsaker och kunde behandlas genom manipulationer av 

psyket. Flera metoder hade utgångspunkten att det var konflikter i omedvetna delar av 

sinnet som utgjorde orsaken till lidandet (ibid.). Parallellt med ökade psykologiska 

tolkningar av människan växte andelen psykiskt sjuka, men skepticism förekom kring 

huruvida det faktiskt var fler personer som upplevde psykisk ohälsa eller om det snarare 

handlade om en ökning av människors benägenhet att söka hjälp och en växande 

medvetenhet om rättigheter att få densamma (Sanner, 2009). 

 

2.1.1. Antipsykiatrin 

Strax efter andra världskrigets ändpunkt inträdde en revolution genom psykofarmaka 

som snabbt bredde ut sig (Sanner, 2009). Som reaktion på detta och den parallellt ökade 

diagnossättningen ledde den skotske psykiatrikern och filosofen Ronald Laing under 

1960- och 70-talen den kritiska inriktning som ifrågasatte den biologiskt betonade 

psykiatrin och den normativa inställningen att avvikelser och störningar skulle betraktas 
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som sjukdomar – en rörelse som kommit att benämnas antipsykiatrin (Laing, 1968). 

Detta paradigmatiska synsätt står i många avseenden fortfarande som kontrast till de 

neurobiologiskt inriktade idéerna som dominerar västvärldens psykiatri än idag (Carlsson, 

2014). Den antipsykiatriska eran upplöstes redan under 1980-talet när psykiatrin fick en 

större inriktning på öppenvård och socialpsykologiska behandlingsmetoder (Hetzler, 

2000). 

De radikala antipsykiatrikerna uttalade att psykiska symtom som klassificerades 

patologiskt snarare handlade om naturliga reaktioner mot ett sjukt samhälle, och stor 

kritik med krav om nedläggning framfördes mot mentalsjukhusen (Sanner, 2009). Dessa 

tankar stämmer överens med nutida idéer om ”samhällsdiagnoser”, vilka Wiklund med 

flera (2015) lyfter fram som ett alternativt perspektiv till det psykopatologiska synsätt 

som de menar dominerar diskurser om psykiskt lidande idag. Forskare har i efterhand 

fört resonemang kring huruvida den kritiskt lagda rörelsen kan ha ett samband med den 

successiva nedläggningen av flera mentalsjukhus. Utslussningen av patienterna fick 

problematiska följder när de tidigare intagna förväntades hantera sina svårigheter i ett 

samhälle som blev alltmer individualiserat och med normer kring vad som skulle klassas 

som psykiskt avvikande som tycktes bli allt snävare (Sanner, 2009). 

 

2.2. Klassificering av psykiskt lidande 

Socialstyrelsen (u.å.) definierar psykisk ohälsa som ett samlingsbegrepp för en variation 

av psykiska besvär; både mindre allvarliga tillstånd som betraktas som tecken på en 

temporär psykisk obalans, men också mer allvarliga symtom där diagnoskriterier för 

psykiatriska tillstånd uppfylls. Psykiatriska tillstånd definieras följaktligen som en 

allvarligare form av psykisk ohälsa som uttrycks i ett syndrom som vården kan känna igen 

utifrån olika diagnostiska kriterier (ibid.). 

För att få ta del av de resurser välfärdssystemet erbjuder krävs i flera sammanhang att 

individen tilldelats en klinisk diagnos. Klassificeringen av psykiskt lidande och det som 

benämns som beteendestörningar är således till stor del en systematisk funktion för att 

fördelningen av välfärdssystemets resurser ska fungera (Cooper, 2012). Individer 

möjliggörs därmed att ta del av dessa resurser i form av exempelvis specialundervisning 

eller sjukersättning. Detta kan dock problematiseras utifrån att skollagen (SFS 2010:800) 

säger att eleverna ska få den hjälp de behöver för att uppnå läromålen oavsett om de 
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diagnostiserats eller inte. Under våren 2013 lanserades den femte versionen av 

diagnosmanualen Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders (DSM) 

(American Psychiatric Association, 2013). Filosofen och professorn Fredrik Svenaeus 

(2014) klargör att manualen används i stora delar av världen och menar att den i det 

närmaste betraktas som sanningen inom klassificeringen av mentala tillstånd. I 

samstämmighet med Svenaeus yttrande är det svårt att hitta någon litteratur eller 

forskning inom studiens område som inte omnämner DSM på ett eller annat sätt. 

Författaren framhåller att idén om att sammanställa och undersöka olika sorters symtom 

på psykiskt lidande för att sedan på nytt kompilera dessa i till synes logiska kategorier, 

sedermera kliniska diagnoser, är extremt inflytelserik bland såväl den enskilda 

hjälpsökande individen som bland professionella inom människovårdande yrken, 

forskning samt läkemedelsföretag. Klassificeringsinstrumentets slagkraft kopplas samman 

med diagnosens nödvändighet för tillgången till samhälleliga resurser, men också för dess 

funktion som verktyg för den enskilda människans självförståelse och identitetsskapande 

(ibid.). 

Parallellt med utvecklingen inom evidensbaserad medicinsk forskning menar Svenaeus 

(2013) att DSM gör frågan om individens psykiska mående, och huruvida det kan knytas 

till en klinisk diagnos eller inte, ständigt aktuell. Professorn frågar sig i en kritisk ansats, 

som kännetecknar hans forskning (Svenaeus, 2013; Svenaeus, 2014), om det rimliga i att 

använda en diagnostisk manual som visar att hälften av jordens befolkning någon gång 

under sin livstid kommer att lida av en psykisk störning, vilket han menar att DSM-5 gör 

(Svenaeus, 2014). Vidare ifrågasätter Klonsky (2000) att DSMs diagnoskriterier baseras på 

empirisk forskning och menar att kriterierna snarare bygger på hypoteser av psykologer 

och psykiatriker, och påpekar att det saknas data som faktiskt underbygger de påstådda 

kriterierna för en diagnos. Klonsky framhåller även att det råder en brist på alternativ till 

diagnosinstrumentet och att de få valmöjligheter som finns ändå utgår från DSM och 

dess kriterier, samt att forskare idag blivit bekväma med de kategorier som finns i DSM 

eftersom det blivit en så standardiserad och normaliserad terminologi (ibid.). 

Komplexiteten kring att konstruera diagnosmanualer och klassificeringssystem som 

fungerar över både tid och kontextuellt sammanhang, kan härledas från föränderliga 

strukturer kring normalitet (Fahlke & Johansson, 2012). Författarparet menar att ett 

antagande om det normala är en självklar förutsättning för att kunna påvisa avvikelser 

och sammankopplar detta med traditionen inom medicinsk forskning. Följaktligen menar 
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de att det finns ett antagande om normalitet eller icke-normalitet bakom varje ställd 

medicinsk diagnos. För att belysa hur normalitetsbegreppet beror av tidsanda och 

kontext exemplifierar de med hur homosexualitet klassades som en psykisk sjukdom i 

Sverige fram till år 1979. Exemplet belyser påtagliga attitydförändringar under en relativt 

kort tidsperiod (ibid.). 

I samklang med klassificeringen av psykisk ohälsa som ett instrument för att tilldelas 

hjälpresurser står möjligheten att diagnosen för många människor kommer som något 

positivt; dels eftersom samhälleligt stöd trätt i kraft först då, men också för det personliga 

måendet (MUCF, 2015). Individen kan ha mått dåligt under lång tid (eller hela livet) och 

brottats med känslor av utanförskap. Detta kan tära på både självkänsla och relationer 

och vidare utmynna i besvärliga eller svåra konsekvenser för det vardagliga livet. Att då få 

en bekräftelse på att dessa besvär beror av en sjukdom kan upplevas som en befrielse. 

Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor (MUCF) beskriver utifrån en 

omfattande enkätstudie hur de flesta unga inte diagnostiserats för känslor av 

nedstämdhet och ångest eller långvarig stress och att de svarande upplever att de av den 

anledningen inte heller fått hjälp, vård eller samhälleligt stöd för sitt mående (ibid.). 

 

2.3. Tidigare forskning 

Vid sökning av tidigare forskning identifierades att flera studier gjorts som 

problematiserar komplexiteten i synen på psykiskt lidande utifrån diskurser. Nedan 

presenteras ett urval av dessa som är relevanta utifrån dess närhet till vår 

problemformulering för att på vis fördjupa samt nyansera denna studies kontext. 

 

2.3.1.  Populärvetenskaplig diskurs om psykiskt lidande idag 

Eberhard (2006) talar om hur det i dagens Sverige sällan är faktorer som hungersnöd och 

krig som skrämmer befolkningen, utan snarare en annan typ av hot som gör att den i 

övrigt relativt välmående människan utvecklat en närmast osund rädsla för det mesta – 

rädslan för livet självt. Mer eller mindre obekväma situationer undviks i en så hög 

utsträckning att det genomsyrar individens existens och tillvaro. Författaren, tillika 

psykiatrikern, menar att den mänskliga instinkten att söka nödvändig och basal trygghet 

har övergått till en kontraproduktiv strategi som riskerar att sätta individen i fara snarare 

än i trygghet på så sätt att den kan inskränka dennes handlingsutrymme i sådan 
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omfattning att rädslan i sig skapar svårare psykisk problematik. Människan behöver enligt 

Eberhard successivt stå kvar och lära sig att hantera motgångar och obehag och på så vis 

samtidigt rusta sig för livet så att motgångar inte uppfattas som reella trauman (ibid.). 

I likhet med Eberhards tankar om människans nutida rädsla för obehag beskriver Ershadi 

och Hofverberg (2013) hur psykoterapeuterna i deras intervjustudie uppfattar att den 

västerländska människan i allt större utsträckning lever i ett samhälle där det som är 

normala tillstånd eller faser i livet sjukdomsförklaras. Denna tes stämmer bra överens 

med det populärkulturklingande fenomenet ”feel goodism”. Feel goodism förklaras som 

den föreställning eller sociala norm samhället matar oss med; att normaltillståndet för 

människor i varje given situation ska vara att må bra, vilket leder till individens fokus på 

och strävan efter att ständigt vara lycklig. Denna villfarelse, menar psykoterapeuterna, 

riskerar leda till undvikande av negativa känslor och en rädsla för att må dåligt. 

Paradoxalt nog kan undvikandet och orosmomentet i sin tur bidra till att förvärra det 

dåliga måendet (ibid.). 

Med ovanstående författares reflektioner i ryggen är det av vikt att lyfta de psykiska 

upplevelsernas högst subjektiva karaktär. Det är orimligt att jämföra en persons 

upplevelse eller reaktion med en annans, varför de alltid behöver tas på allvar och 

behandlas respektfullt. 

 

2.3.2. Psykiskt lidande som en samhällsdiagnos 

Utifrån två omfattande intervjustudier redogör Wiklund med flera (2015) för unga 

vuxnas upplevelser av psykisk ohälsa i former av lättare oro till svår ångest och 

depression som därefter synliggörs i relation till nutidens samhällsklimat. Författarna 

problematiserar att gränserna kring vad som är normalt psykiskt lidande respektive vad 

som bör betraktas som sjukt i klinisk bemärkelse är otydliga. Upphovsmännen fastställer 

utifrån sin studie att den övergripande upplevelsen bland unga är att psykisk lidande inte 

platsar i dagens samhällsklimat. Följaktligen menar författarna att individernas 

upplevelser behöver betraktas utifrån en social och kulturell kontext för att förståelsen av 

de svarandes upplevelser ska vidgas. Samtidigt menar författarna att ett synliggörande av 

psykisk ohälsa ur ett samhällsperspektiv kan göra ansvarsfördelningen av dessa individers 

hälsa mer rättvis (ibid.). 
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2.3.3.  Psykiskt lidande och den biomedicinska modellens roll 

Kraft (2006) analyserar i sin psykologuppsats informationssajten Depressionslinjen enligt 

Faircloughs modell för kritisk diskursanalys. Studiens resultat påvisar att 

Depressionslinjen framställer låg serotoninhalt som orsak till depression. Författaren 

lyfter att individer i hans för studien kompletterande material har kluvna känslor till 

Serotonine Selective Reuptake Inhibitors (SSRI-preparat) och problematiserar det sociala 

dilemma som han menar beror av att den biomedicinska modellens syn på depression 

tenderar att ta över andra synsätt (ibid). 

Vidare visar Krafts (2006) analys att terapi och alternativ till psykofarmaka nämns vid 

sidan av medicinsk behandling men att denna typ av åtgärder genom sajtens retorik och 

språkbruk framställs vara vårdsförslag av sekundär art. Författaren identifierar två 

diskurser som står i motsats till varandra i fråga om behandling för depression, vilka är 

terapi och medicin. Vidare menar Kraft att hans diskursanalys över hur sajten talar om 

depression visar att det görs i ordalag som konstaterar tillståndet som ett medicinskt 

problem, vilket problematiseras utifrån att läkemedelsföretaget Pfizer står bakom 

Depressionslinjen samt det faktum att analysen visar inslag av att ideologiska och 

ekonomiska intressen föreligger (ibid). 

 

2.4. 1177 Vårdguiden 

1177 Vårdguiden är ett nationellt resultat av samverkan mellan samtliga svenska landsting 

och regioner som samlar information och olika tjänster rörande hälsa samt vård (1177 

Vårdguiden, 2013). 1177 består i huvudsak av två element; en dygnet runt-bemannad 

sjukvårdsrådgivning via telefon samt diverse nättjänster, såsom information om 

sjukdomar, vård, patienträttigheter, vårdcentraler och vårdrelaterade e-tjänster (ibid.). I 

studien har avgränsning gjorts till den information som finns tillgänglig om utvalda 

depression- och ångestrelaterade tillstånd från 1177s hemsida – 1177.se. 

 

2.4.1. 1177.se 

1177.se är en webbplats som samlar medicinska informationstexter och råd om 

sjukdomar och besvär, men också om olika behandlingar. Texterna skrivs av 1177 

Vårdguidens redaktörer utifrån värdeorden trygg, smidig, engagerad och nära (Sveriges 
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landsting och regioner, 2014). Efter detta faktagranskas texten av en eller flera personer 

med passande kunskapsområde och profession (1177 Vårdguiden, 2013). Granskarna är 

totalt cirka 350 personer till antalet och består av olika yrkeskategorier, dock framförallt 

läkare och sjuksköterskor. 

Drygt hälften av alla svenskar söker sig till nätet för medicinsk information inför ett 

läkarbesök, samtidigt som ett av de nuförtiden mest vanligt förekommande sätten att 

tillgodose sig information eller råd när man inte mår bra är att skriva in sina symtom på 

sökmotorer (Fredholm, 2009). Vid sökning av symtom uppenbaras att 1177 Vårdguidens 

hemsida i den absoluta majoriteten av fallen hamnar högst upp på träfflistan. Det hör 

dessutom till vanligheterna att andra hemsidor samt fysiska vårdinstitutioner hänvisar till 

1177 och dess webbplats eller telefonlinje. Detta leder till antagandet att många av de 

personer som söker förklaring eller bekräftelse på det egna måendet och eventuella 

symtom använder sig av tjänsterna på 1177 Vårdguidens hemsida. 

 

2.4.2. 1177 Vårdguidens språkliga riktlinjer 

Sveriges landsting och regioner (2014) har tagit fram nationella språkliga riktlinjer som är 

gemensamma för 1177 Vårdguidens och Ungdomsmottagningens webbplatser, där 

endast organisationernas respektive värdeord skiljer dem åt. I de språkliga riktlinjerna 

framgår att skribenterna ska ha ett normkritiskt perspektiv för att inkludera så många 

som möjligt och inte förutsätta att mottagaren har vissa egenskaper eller erfarenheter, 

liksom att läsarna inte är en homogen grupp. ”Vi tar inte för givet att det är på ett visst 

sätt. Vi skiljer inte ut något som normalt. Vi värderar inte. Vi uttrycker inte saker som 

problem i onödan – vi är positiva och stärkande” är en uppmaning som återfinns i 

direktiven (Sveriges landsting och regioner, 2014). Vidare råds författarna att skriva till 

läsaren i andra person som subjekt i texten i strävan efter en personstärkande diskurs 

samt använda sig av direkta uppmaningar. Att använda pronomen som ”man” uppges 

vara acceptabelt om ämnet är särskilt känsligt, alternativt vid förmodan att personen i 

fråga inte själv kan tillgodogöra sig texten av olika anledningar. För att uppträda positiva 

och stärkande föreslås författarna även att undvika negationer och negativa uttryck 

(ibid.). 

Avseende det som står i fokus för denna studie finns språkliga direktiv för 1177s 

redaktörer om hur orden friskt respektive sjukt ska brukas. 
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”Fundera över hur sjukt respektive friskt används. Ibland kan det vara positivt 

och stärkande att få en diagnos, som förklarar, kan ge rätt till behandling och 

få fler att söka hjälp. Men en diagnos kan ibland skrämma. Och ibland kan det 

vara bättre att ett tillstånd förklaras som en del av livet, till exempel 

nedstämdhet.” (Sveriges landsting och regioner, 2014, s. 3) 

 

Utdraget problematiserar hur upplevelser av att diagnostiseras kan variera, vilket är av 

särskild relevans för studien. Policyn framhäver att det kan vara bättre att vissa tillstånd 

förklaras som en del av livet snarare än som en diagnos, samtidigt som de inte vidare 

instruerar eller problematiserar vilken typ av tillstånd som bör ha detta språkliga 

angreppssätt. 

 

3. Teoretiska utgångspunkter 

Denna studie har sin utgångspunkt i socialkonstruktionistisk och kritisk diskursanalytisk 

teori. Vidare har idéer om medikalisering och normalitet en central roll för att möjliggöra 

en analys och problematisering av diskursernas sociala påverkan på synen av psykiskt 

lidande som något mer eller mindre patologiskt. 

 

3.1. Socialkonstruktionism 

Vivien Burr (2001; 2015) har genomfört försök att definiera det socialkonstruktionistiska 

tankesättet och kommer tidigt fram till dess komplexitet eftersom det inte finns en 

enskild beskrivning av denna tradition som skulle vara adekvat nog att täcka de idéer som 

finns inom socialkonstruktionismen. Trots att de delar karaktäristiska drag finns det inte 

mycket som samtliga har gemensamt. Burr (2015) menar därför att det är lättare att 

identifiera ett socialkonstruktionistiskt perspektiv utifrån en eventuell överensstämmelse 

med ett eller flera av fyra grundantaganden. 

Det första antagandet handlar om att ha ett kritiskt förhållningssätt till det vedertagna 

sättet att uppfatta omvärlden och oss själva på genom att utmana tankarna om en 

objektiv och allmängiltig sanning (Burr, 2015). Socialkonstruktionismen står i detta 

avseende i opposition till den empiriska och positivistiska tradition där insamlandet av 

fakta genom exempelvis observationer anses redogöra för en objektiv värld. 

Socialkonstruktionister menar snarare att det som existerar är hur något uppfattas och 
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tolkas (Burr, 2001; Burr, 2015; Pujol & Montenegro, 2001). Dessa tankar uppmanar 

socialkonstruktionisten att vara misstänksam och ifrågasättande till sina antaganden om 

hur omvärlden på olika sätt visar sig. 

Med socialkonstruktionism ses omvärlden vidare som både historiskt och kulturellt 

betingad (Burr, 2015). Föreställningar om vad som exempelvis är friskt och sjukt skiljer 

sig beroende på var och när i världen man lever. Detta innebär att alla våra iakttagelser 

och tankegångar är relativa utifrån historisk och kulturell kontext. Människors 

subjektiviteter och världsuppfattningar skapas och formas av historien och kulturen, men 

även människorna själva reproducerar och bidrar i bildandet av nya kulturella 

sammanhang, vilket är det tredje antagandet; att de versioner av kunskap som finns är de 

som skapas genom människors interaktion, och framförallt genom språket (Burr, 2015; 

Pujol & Montenegro, 2001). Det är det socialt skapade som individer uppfattar som en 

temporär accepterad och sanningsenlig bild av verkligheten. 

Slutligen menar Burr (2015) att kunskap och sociala handlingar är tätt sammanlänkade. 

Människor försöker hela tiden att undersöka olika versioner av omvärlden och parallellt 

med denna process skapas kunskap om hur den sociala världen ser ut. Vi reproducerar 

mönster av uppfattningar, men exkluderar också de som inte klassificeras som trovärdiga. 

Detta leder i sin tur till olika typer av maktrelationer, normer och sociala ordningar, där 

innebörden av olika handlingar och fenomen betraktas som mer eller mindre acceptabla 

och önskvärda. 

Angående språket skriver Burr (2001) att det är mer än bara ett sätt att uttrycka oss själva; 

språket är enligt socialkonstruktionister det centrala för människor i alla typer av sociala 

sammanhang och det är i dessa interaktioner som den sociala och psykologiska världen 

konstrueras. Språket är därför att betrakta som en aktiv social handling. 

 

3.2. Diskursanalys som teori 

Diskursanalyser är konstruktionistiska till sin natur (Bryman, 2011). Det faller sig för 

denna teoribildning naturligt och det är obligatoriskt att i hög grad se till det 

perspektivbundna och subjektiva i tillvaron (Börjesson & Palmblad, 2007). 

Grundläggande tankar är att världen och verkligheten inte är objektiv eller oberoende 

samt att det inte heller finns en entydig realitet, utan snarare att olika avbildningar av 

verkligheten kommer att upptäckas beroende på vilken position som intas (Bergström & 
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Boréus, 2012). Således är diskursanalysen anti-realistisk och lämpar sig därför som 

metodologiskt förfarande när intentionen är att undersöka hur kunskap om något 

produceras och reproduceras i social och språklig mening. Mot denna bakgrund kan 

diskurs inte ses som något neutralt utan något som människor, mer eller mindre 

medvetet, använder sig av för att uppnå ett syfte (Bryman 2011; Burr, 2015; Börjesson & 

Palmblad, 2007). 

Genom att på olika sätt tala om eller namnge diverse beteenden, grupper eller ting skapar 

vi vårt eget sammanhang, vilket gör språket till något av det mest socialt konstruerande 

och kontruerade vi har (Burr, 2015). Vår verklighet och värld är så att säga namnsatt. 

Språket är dock inte något färdigt, orubbligt eller passivt system, utan ses i stället som en 

ständigt pågående och aktiv process (Börjesson & Palmblad, 2007). Burr (2001) menar att 

diskurser kan beskrivas som sammanhängande meningssystem som har till uppgift att 

både producera kunskap men också tjäna, alternativt ifrågasätta, maktrelationer. Detta 

ansvar, att dels skapa och lyfta fram en viss kunskap men också att tona ned en annan 

genom att inte benämna denna, diskuteras kontinuerligt av socialkonstruktionister (Burr, 

2001; Börjesson & Palmblad, 2007). I linje med det föregående menar Bryman (2011) att 

det som uppmärksammas, skrivs, sägs eller talas om också är ett sätt att inte tala om 

något annat. En avsaknad eller bristfällig synlighet kring ett visst ämne är ett viktigt 

område att inte förbise, varför det är av stor vikt att intressera sig för vad som inte 

uttalas. 

 

3.2.1. Kritisk diskursanalys som teori 

Den kritiska diskursanalysen är en socialkonstruktionistisk inriktning som utforskar och 

problematiserar relationen mellan diskurser och sociokulturella fenomen, i synnerhet 

kopplat till maktstrukturer och ojämlikhet (Winther Jørgensen & Phillips, 2000). Syftet 

med denna typ av diskursanalys är att utforska bredare strukturer, processer och 

relationer, samt hur diskurserna formas ideologiskt och beror av maktkamper 

(Fairclough, 1992). Vidare förklarar Bergström och Boréus (2012) att förhållandet mellan 

orsak och verkan kan betraktas som dialektiskt på så sätt att diskurser aldrig endast kan 

vara skapande, utan samtidigt alltid är skapade av externa strukturer. Det ligger även i 

inriktningens intresse att undersöka vilka eventuella dolda agendor, särskilda syften eller 

maktutövningar som döljer sig bakom de diskursivt konstruerade sanningarna 

(Fairclough, 1992). 
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Diskurser ses som en del av den allmänna diskursordningen, varpå analysen ämnar 

utforska hur dessa har en betydande roll i upprätthållandet av sociala strukturer, men 

också för social förändring (Winther Jørgensen & Phillips, 2000). Börjesson och 

Palmblad (2007) talar om hegemoniska diskurser – diskurser som vid en viss tidpunkt eller i 

en särskild kontext har en privilegierad position i att definiera verkligheten. Följaktligen 

leder detta till att en sådan diskurs uppfattas som den enda möjliga sanningen; den är 

stadigt förankrad i samhället och upplevs som universell. I själva verket utesluter 

hegemoniska diskurser alternativa sätt att betrakta världen på, vilket i förlängningen inte 

sällan innebär en marginalisering av grupper och ett exkluderande av alternativa 

förståelser av världen och dess sociala fenomen (ibid.). 

Slutligen betraktar sig inte den kritiska diskursanalytikern nödvändigtvis som politiskt 

neutral, utan ställer sig på de svaga eller missgynnade gruppernas sida och ser det som sin 

uppgift att genom sina forskningsresultat bidra till en samhällsförändring mot mer 

rättvisa maktförhållanden mellan sociala grupper och därmed medverka i kampen för ett 

jämlikt samhälle (Winther Jørgensen & Phillips, 2000). 

 

3.3. Medikalisering 

”Primum, non nocere; Först och främst, inte skada” – Hippokrates, 400 f.Kr. 

Medikaliseringsbegreppet lanserades av filosofen och civilisationskritikern Ivan Illich 

under den senare delen av antipsykiatrins era på 1970-talet (Färdow, 2011). Illich (1975) 

menar att sjukvården gör fel i att försöka upprätthålla den kontraproduktiva nollvisionen 

i fråga om mänskligt lidande och att den snarare borde stötta individer i insikten om att 

smärta och oro, men även lidande och död, är oundvikliga delar av det som innebär att 

vara människa. Författaren hävdar att medikaliseringens huvudproblematik visar sig i 

sjukvårdens konstanta ambition att få bukt med livstillstånd som inte anses önskvärda, 

vilket inte stannar vid fysisk problematik utan även når sociala och existentiella frågor 

(ibid.). 

I nutid lever kärnan i Illichs (1975) idévärld kvar. Coveney, Williams och Gabe (2011) 

beskriver att begreppet medikalisering används i modern tid för att klarlägga hur ett 

psykiskt, biologiskt eller psykologiskt beteende eller tillstånd förklaras, mäts och värderas 

medicinskt. I begreppet ingår även anspråk på att förklara förändringen från att ett 
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beteende betraktas utifrån en social förklaringsmodell till att det i stället kategoriseras 

som sjukt (Färdow, 2011). 

 

3.3.1. Medikalisering och normalitet 

Wiklund med flera (2015) menar att medikalisering är nära sammanlänkad med frågan 

om normalitet. De hävdar att det för individen alltid är ett risktagande att uttrycka sitt 

psykiska lidande eller sina normavvikande känslor, då denne riskerar att klassificeras som 

onormal och därmed sjuk i klinisk bemärkelse. I förlängningen kan detta skapa problem 

på en samhällsstrukturell nivå eftersom medikaliseringen gör normen och dess krav om 

ett ständigt välbefinnande allt snävare (ibid.). 

Ur ett sociologiskt perspektiv problematiserar Coveney med flera (2011) även den 

växande läkemedelskulturen och dess omgivande strukturer på så sätt att 

läkemedelsindustrin enligt deras mening har en betydande roll när det kommer till att 

definiera normalitet och vilka beteenden och tillstånd som är så pass avvikande att de 

kräver medicinsk behandling. Att ett tillstånd blir medikaliserat är dessutom ofta förenat 

med huruvida ett fungerande läkemedel för behandling eller lämplig terapiform finns 

tillgängliga. Vidare anser författarna att individens ansvar på grund av ovanstående ökar; 

för att veta om det egna måendet gynnas av någon behandling eller inte krävs både 

kunskap, kritiskt tänkande och god självkännedom. Individens ansvar i kombination med 

de professionellas auktoritet visar hur komplex frågan är (ibid.). 

 

3.3.2. Iatrogenes och noceboeffekter 

Illich (1975) har utöver medikaliseringsbegreppet också utmärkt sig genom upprättelsen 

av uttrycket iatrogen sjukdom (ungefär: läkarförvållad sjukdom) som filosofen menar finns i 

tre former. Kliniskt iatrogen sjukdom innebär försämring av tillståndet på grund av den 

medicinska behandlingen. Kulturellt iatrogena sjukdomar betecknar i stället fenomenet att 

människans förmåga att hantera vardagslivets utmaningar minskar genom de medicinska 

förklaringar och behandlingar som människan matas med. Medicinens växande 

expandering till arenor utanför dess ursprungliga område leder till en förkonstlad 

efterfrågan och tro på vad läkarvetenskapen kan göra för individen – så kallad socialt 

iatrogen sjukdom. 
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Som en fortsättning på idén om läkarförvållade sjukdomar bör företeelsen nocebo lyftas. 

Idéerna kring noceboeffekter vilar på antagandet om att våra förväntningar spelar en 

avgörande roll för den huvudsakliga upplevelsen (Lunde, 2009). I motsats till latinets 

placebo (”jag ska behaga”) ställs nocebo, som betyder ”jag ska skada”. Båda begreppen 

knyter an till det mänskliga medvetandet och dess föreställningar, varpå en noceboeffekt 

endast kan utlösas om individen förmodar att något negativt kommer att ske. Begreppet 

definieras ”sjukdom som orsakas av förväntningar om att bli sjuk, och de känslomässiga 

tillstånd som är knutna till detta” (Hahn, 1997). Detta i samband med forskning som 

tyder på att människor reagerar med negativa förväntningar och känslor till följd av 

negativ hälsoinformation (Barsky et al., 2002) ger i förbindelse med Hippokrates-budet 

”primum non nocere” en intressant grund för analys, eftersom skada i enlighet med 

nocebo-antagandet även kan åsamkas genom att framkalla sjukdomsrädsla och skapa 

negativa förväntningar. 

 

3.3.3. Misstro till den biomedicinska modellen 

En känslig punkt för den biomedicinska modellen är enligt dess kritiker hur lite hänsyn 

den tar till den hjälpsökandes upplevelser av sitt tillstånd (Giddens, 2007). Antagandet 

om medicinen som oupphörligt objektiv och uppfattningen att den vetenskapliga 

förklaringen av kroppen och själens åkommor är sanningen, gör att intresse för 

patientens syn på sitt mående blir överflödigt. Genom att betrakta åskådningar utanför 

vetenskapen som oacceptabla när det kommer till behandling menar kritikerna att 

läkarkåren, i vetenskapens namn, gör sig överlägsen andra förståelser av sjukdom och 

lidande. Läkardisciplinen har därmed en maktfullkomlig roll i att definiera och 

kategorisera ohälsa respektive hälsa inom ett brett spektra av livsområden (ibid.). 

Giddens (2007) poängterar dock att människors idag ökade medvetenhet om andra 

perspektiv på hälsa lett till att vi befinner oss i en föränderlig tid där vårdapparaten vidgar 

sina vyer och i större utsträckning accepterar behandlingsformer och synsätt utanför den 

medicinska kärnan, som ändå anses giltiga. Trots att tillgången till avancerad vård är hög i 

många industrialiserade samhällen söker sig alltfler till alternativa behandlingsformer; 

enbart eller kombinerat med den moderna medicinen. Vidare menar författaren att 

tendenser till alternativmedicinens fortsatta utveckling är synbara, även om det i nuläget 

inte finns skäl att tro att huvudmannaskapet kommer att skifta inom överskådlig tid. De 

huvudsakliga orsakerna till människors intresse för mer oortodoxa former av vård uppges 
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vara den asymmetriska maktrelationen mellan individ och behandlare samt en oro över 

mediciners biverkningar. Det finns även de som tar avstånd från den moderna medicinen 

av religiösa eller filosofiska skäl eftersom att de inte ställer sig bakom dess sätt att skilja 

kroppen från själen (Giddens, 2007). 

 

 4. Metod 

Här redovisas de urval som gjorts för studien, följt av presentationer och 

problematisering av vald metod. Avslutningsvis förs resonemang kring studiens 

tillförlitlighet samt reflektioner kring etik. 

Inledningsvis vill vi kort redogöra för att studien är av kvalitativt slag med en abduktiv 

ansats. Att ha ett abduktivt förhållningssätt innebär en medelväg mellan induktion och 

deduktion, där forskaren flexibelt rör sig mellan teori och empiri för att gradvis låta 

förståelsen växa fram (Bryman, 2011). Valet att tillämpa abduktion lämpade sig väl då vi 

delvis har utgått från befintlig kunskap inom ämnet och bildat oss en egen tes för att 

sedan analysera materialet på 1177s hemsida samtidigt som det abduktiva förfarandet ofta 

ses som en självklar del av den socialkonstruktionistiska idén (Danermark, 2013). 

 

4.1. Datainsamling, urval och begränsningar 

Under skrivandets gång uppmärksammades att ett flertal av texterna som valts ut för 

analysstudien uppdaterats och att innehållet ändrats i varierande grad, samt att ett fåtal av 

tillstånden omrubricerats. Till följd av detta togs beslut om att utgå från det material som 

primärt var tillgängligt vid tidpunkten för vår analys och därmed inte ta hänsyn till 

uppdateringarna, eftersom sådan hänsyn skulle leda till ett, inom ramen för denna studie, 

alltför omfattande arbete. 

Vi har i denna studie valt att endast analysera skrift och lägger inte fokus på bilder eller 

illustrationer som förekommer i de olika artiklarna. Vid genomläsning av tillstånden 

konstaterades dessutom snart att vi båda aktivt lämnat samma delar av texterna 

omarkerade; de stycken som innehåller information om var man kan vända sig, länkar till 

hjälptelefoner, hjälporganisationer och dylikt. På grund av dess uppenbara 

relevansavsaknad då vi i denna studie syftar till att studera diskurser valdes dessa 

textfragment bort för analysen. 
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4.1.1 Urval av texter 

Arbetsgången påbörjades med att besöka 1177.se. I sökfunktionen på 1177 Vårdguidens 

startsida skrevs ”psykisk hälsa”. Under överskriften Psykisk hälsa påträffades 

underrubriker såsom Diagnoser och besvär, Egenvård och behandlingar, Frågor och svar, Barn och 

unga, Söka vård och stöd, För närstående samt Personliga berättelser. Vi valde att kort överblicka 

vad samtliga underrubriker behandlar och kom fram till att det är avsnittet Diagnoser och 

besvär som bäst lämpar sig för studien – ett avsnitt som i sin tur är uppdelat i 

underrubrikerna Diagnoser respektive Kriser och svårigheter. Här presenterades en rad olika 

tillstånd. De mer allmänna känsloupplevelserna listas under Kriser och svårigheter medan de 

diagnostiserade tillstånden återfinns, som rubriken säger, under Diagnoser. Rubriker som 

Borderline, Psykos, Till dig som har självmordstankar, Tandvårdsrädsla samt Ätstörningar 

sorterades bort trots att de innehåller inslag av både ångest och depression, eftersom vi 

fann att en gränsdragning var lämplig att göra för att materialet inte skulle bli ohanterligt 

stort. Dessa texter sorterades bort på tre grunder; den förstnämnda klassificeras som en 

personlighetsstörning, de två efterföljande har av rubrikerna att döma en hög 

allvarlighetsgrad och de två sistnämnda tillstånden är av för specifik karaktär. Samtliga 

befinner sig således utanför studiens vetenskapliga ramverk. Även underrubriken Att vara 

närstående som återfinns i samtliga utvalda texter valdes bort, då studien inte syftar till att 

omfatta anhörigas perspektiv. 

Totalt valdes således 26 stycken texter ut om olika tillstånd från 1177s hemsida. Dessa 

var relevanta utifrån dess antydan om innehåll av mående som på något sätt kan relateras 

till ångest eller depression bortom de svårare formerna, som exempelvis schizofreni och 

psykoser. Efter diskursanalysens uppstart insåg vi dock snart att vi skulle ha material nog 

att bygga vår kritiska analys på och att vårt första urval varit för generöst. Detta bidrog 

till att ytterligare specificering av urvalet möjliggjordes, vilket styrde oss till en diskussion 

om vilka känslotillstånd som var synnerligen aktuella och vilka som kunde strykas. De 

tillstånd som valdes bort var dels de med inriktning på barn och ungas mående då detta 

inte ligger i arbetets huvudfokus, varför det var irrelevant att granska texter skrivna 

särskilt om denna åldersgrupp samtidigt som dessa övergripande visade sig fokusera på 

föräldrarollen. Andra artiklar som valdes bort var Posttraumatiskt stressyndrom och 

Självkänsla, självförtroende och självbild, då den första ansågs vara av för specifik 

händelserelaterad karaktär medan den andra inte visade sig ha någon direkt anknytning 
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till den typen av mående vi ämnar undersöka. I tabellen nedan presenteras de 18 artiklar 

som slutligen stod kvar för analysen. 

 

Kriser och svårigheter Diagnoser 

1. Allvarliga händelser påverkar oss 10. Bipolär sjukdom 

2. Att hamna i kris 11. Depression 

3. Att må dåligt 12. Depression i samband med att du får barn 

4. Att vara ledsen 13. Generaliserat ångestsyndrom (GAD) 

5. Att vara orolig 14. Paniksyndrom 

6. Nedstämdhet 15. Social ångest 

7. Sorg 16. Utmattningssyndrom 

8. Stress 17. Ångest 

9. Ångest – starka känslor av oro 18. Årstidsbunden depression 

 

Tabell 1. Utvalda texter om olika depressions- och ångestrelaterade tillstånd på 1177.se 

 

Tillstånden har numrerats eftersom ett siffersystem kommer att användas som 

referensverktyg vid citering i resultatanalysen. 

 

4.2. Kritisk diskursanalys som metod 

Då syftet med studien är att utifrån vår tes synliggöra, utforska och analysera hur psykiskt 

lidande genom språket framställs har vi valt att använda oss av kritisk diskursanalytisk 

metod. Som vi redogjort för i avsnitt 3.2 är diskursanalys en bred forskningsinriktning 

där undersökning av hur socialt liv konstrueras och rekonstrueras görs genom granskning 

av språkliga processer av både muntligt och skriftligt slag (Bergstöm & Boréus, 2012; 

Burr, 2015). Vidare undersöks hur diskurserna kan ses i relation till både sociala och 
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historiska kontexter (ibid.). Det specifika för den kritiska diskursanalysen är studiet av 

språkanvändningen i ett visst socialt sammanhang, med syfte att utröna och tydliggöra 

hur diskursen upprätthåller ojämlika maktförhållanden mellan särskilda samhällsgrupper 

(Winther Jørgensen & Phillips, 2000). Metoden inrymmer därför i många avseenden även 

icke-diskursiva aspekter, vilket är till denna studies nytta för att kunna föra resonemanget 

kring psykiskt lidande från den konkreta textmassan till ett bredare sociokulturellt 

perspektiv. 

Nedan redogörs för de tre former av analysmetoder vi använt oss av i urvalsprocessen 

och resultatanalysen; Börjesson och Palmblads trestegsmodell, Faircloughs 

tredimensionella modell samt kritisk ideologianalys. De bör ses som komplement till 

varandra och utgör tillsammans vår analysmetod. 

 

4.2.1. Börjesson och Palmblads trestegsmodell 

Börjesson & Palmblad (2007) lyfter en enkel analysmodell för hur diskursanalyser kan 

göras utifrån tre steg; 

      1. Identifiera teman och diskurser som är återkommande eller centrala. 

      2. Beskriv diskurserna genom tematisering och kodning. 

      3. Undersök diskursernas inkluderande- respektive exkluderandegrad. 

Genom att i det sista steget undersöka i vilken omfattning en text skapar en inkluderande 

diskurs kan reflektioner kring vad som ryms och inte ryms inom diskursen göras, samt 

vilka konsekvenser detta kan medverka till (ibid). I studien används modellen 

huvudsakligen i urvalsprocessen och vid bearbetningen av utvald data. 

 

4.2.2. Faircloughs tredimensionella modell 

Norman Fairclough menar att diskurser bidrar till skapandet av sociala identiteter, sociala 

relationer samt kunskaps- och betydelsesystem (Bergström & Boréus, 2012). Lingvisten 

har i samhällskritisk anda utformat en tredimensionell modell som syftar till att illustrera 

hur diskurser är en stor del av skapandet och upprätthållandet av sociala värden. 

Analysen av detta innehåller två delar; den kommunikativa händelsen (i vilken 

språkbruket i en text, tal eller dylikt behandlas) samt diskursordningen (vilken innehåller 

summan av genrer och diskurser inom ett visst socialt sammanhang). Diskursordning 
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förklaras som ett system som både konstituerar och konstitueras av språkbruket och kan 

därför genom att användas på ett mer kreativt och normkritiskt sätt förändra diskursiva 

ordningar (Fairclough, 1992). 

I den tredimensionella modellen är nivåerna uppdelade enligt diskurs som text, diskursiv 

praktik och social praktik. Fokus läggs på texters utformning, produktion och konsumtion 

men även den relation som finns mellan texterna och de som producerar samt 

konsumerar dem (Fairclough, 1992). Om andra diskursteoretiska ansatser i huvudsak tar 

fasta på språkets konstituerande effekter så intresserar sig den kritiska diskursanalysen 

även för hur språket konstitueras av den praktik som det är en del av. 

 

 

Figur 1. Faircloughs tredimensionella modell 

 

Varje gång vi använder oss av språket är det en kommunikativ händelse som har tre olika 

dimensioner; den är en text tillika diskursiv som social praktik (Winther Jørgensen & 

Phillips, 2000). 

 

4.2.2.1. Diskurs som text 

I dimensionen diskurs som text läggs fokus på tal, skrift, bild eller en blandning av dessa 

(Bergström & Boréus, 2012). Detta innebär i en konkret analys granskning av textens 

formella egenskaper såsom vokabulär, grammatik och retorik. I denna nivå är lingvistiska 

analysverktyg som modalitet och etos av stort värde, vilka vi valt att lyfta för vår analys. 

Begreppet modalitet handlar om i vilken omfattning en författare kan antas förbindas 

med ett visst innehåll, vilket kan påvisas genom att dennes instämmandegrad och 
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sanningsanspråk granskas (Bergström & Boréus, 2012). Begreppet handlar om att 

synliggöra olika förhållningssätt som kan finnas i en text och studerar hur personen som 

ligger bakom en text kan ha varierande inställningar i sin skrift beroende på vad personen 

i fråga vill förmedla (ibid.). Modalitet ger sig tillkänna genom att skribenten instämmer i 

sitt påstående och framställer kunskap som oomtvistlig och verklig, i stället för att på 

olika sätt ge mottagaren val och möjligheter (Winther Jørgensen & Phillips, 2000). 

Sanningsanspråket visar sig i en högre grad när författaren förhåller sig objektivt 

instämmande till det som skrivs jämfört med när det framställs i en mer subjektiv ton 

(Fairclough, 1992). 

Etos benämner det analytiska verktyg som syftar till att undersöka hur texter och 

diskurser medverkar till ett identitetsskapande hos en individ eller grupp genom 

författarens ordval och språkbruk (Winther Jørgensen & Phillips, 2000). Att bli 

applicerad ett visst etos bidrar till risken att en individ eller grupp påtvingas 

personlighetsdrag och egenskaper som denne inte själv identifierar sig med. Detta kan i 

sin tur konstruera och rekonstruera stereotyper, vilket tillför en dimension i frågan om 

vad som är normalt kontra avvikande. 

 

4.2.2.2. Diskurs som diskursiv praktik 

En kommunikativ händelse är alltid även en diskursiv praktik (Winther Jørgensen & 

Phillips, 2000). Denna nivå utforskar vilka produktion- och konsumtionsprocesser som 

är sammanlänkade med texten, i vilken analys görs av genrer och diskurser som på olika 

sätt betonas. I vår studie använder vi oss av de litteraturvetenskapliga begreppen 

intertextualitet och interdirskursivitet för att möjliggöra en analys inom denna dimension. 

Intertextualitet kan sammanfattas som ett diskursanalytiskt verktyg, vilket används för att 

undersöka både i vilken utsträckning det refereras till andra källor men också vilken typ 

av andra verk en författare faktiskt väljer att hänvisa till och använda som bakgrund för 

den egna texten (Alba-Juez, 2009). Detta uppmärksammar hur en diskurs konstrueras 

och rekonstrueras i olika texter, men kan också ha kopplingar till graden av 

sanningsanspråk och självständighet på så sätt att en författare antingen kan välja att 

bygga på andra texter eller helt avstå från att referera till andra verk (ibid). En uppdelning 

kan även göras mellan direkt respektive indirekt intertextualitet, där den direkta formen 

innebär att textens författare redovisar varifrån denne hämtar sina påståenden eller 
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yttranden, medan en indirekt intertextualitet påvisar att denna transparens inte 

förekommer (Winther Jørgensen & Phillips, 2000). 

En typ av intertextualitet vilken innebär variationer av olika diskurser, både inom men 

också mellan olika diskursordningar, benämns interdiskursivitet (Bergström & Boréus, 

2012). Ett konventionellt diskurspraktiskt uttryckssätt bidrar i hög grad till 

upprätthållandet och konstruerandet av den redan dominerande diskursordningen, 

medan ett kreativt interdiskursivt förhållningssätt bidrar till att möjliggöra social 

förändring eftersom det påvisar en öppenhet inför att flera synsätt och åskådningar kan 

anses giltiga. Detta begrepp är användbart för att undersöka relationerna både mellan 

diskurser inom en och samma diskursordning samt olika diskursordningar emellan (ibid.). 

 

4.2.2.3. Diskurs som social praktik 

Användningen av språket kan slutligen ses som en social praktik, där texten är en del av ett 

bredare socialt sammanhang sett till makt och jämlikhet. Vid en analys ligger fokus i 

denna del på att överväga huruvida texten och den diskursiva praktiken i sin helhet bidrar 

till att reproducera eller omstrukturera den redan existerande diskursordningen, som i sin 

tur påverkar den bredare sociala samhällskontexten (Fairclough, 1992). Vid undersökning 

av den sociala praktiken görs denna ofta utifrån sociologiska teorier, då det inte räcker 

med enbart en diskursanalys för ett sådant ämne som social praktik som även inkluderar 

icke-diskursiva element (Winther Jørgensen & Phillips, 2000). 

 

4.2.3. Kritisk ideologianalys 

Begreppet nyttjas i denna uppsats som analysverktyg och används som komplement till 

Faircloughs tredimensionella modell – i synnerhet i analysen av den yttersta dimensionen; 

social praktik. 

I en kritisk ideologianalys vill man identifiera krafterna som ligger bakom de 

hegemoniska diskursernas allmängiltiga framställning av ett fenomen genom att noga 

undersöka den ideologiska dimensionen av diskursen (Börjesson & Palmblad, 2007). För 

att göra detta läggs fokus på kontexter där diskursen ser ut att vara en del av 

ideologiproduktionen. Målet är att identifiera försök, inom den hegemoniska diskursen, 

att framställa den egna ideologin som en allmängiltig sanning. Intressanta områden för 

den undersökningen är sammanhang där utsatta gruppers och individers situation 
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upprätthålls och återskapas genom det system de befinner sig i. Detta kan visa sig i 

stereotypa framställningar av individen eller gruppen och i hur problematiken rörande 

dessa individer eller grupper presenteras samt i vilka åtgärdsförslag man väljer att lyfta 

fram. Inte sällan legitimeras sedan framställningen med hjälp av cirkelresonemang (ibid.). 

 

4.2.4. Kritik mot vald metod 

Pujol och Montenegro (2001) lyfter att det ur olika aspekter kan vara en orimlig tanke att 

använda sig av diskursanalyser för att genom dessa försöka förstå sig på den komplexa, 

sociala världen eftersom språket blir dess enda uttryck. Språket är begränsande i sin natur 

och är på så vis ett problematiskt sätt att förhålla sig till omvärlden på. Vidare är frågan 

om hur mycket man kan förlita sig på kopplingen mellan detaljerade språkliga analyser 

och stora sociala samhällsfenomen nödvändig att förhålla sig till (Palicki, 2015). Att en 

typ av retorik eller ett visst ordval tyder på en, i denna studies fall, större psykopatologisk 

samhällsstruktur behöver också problematiseras. Det finns risk för vanskliga luckor när 

den grundligt ingående diskursstudien lyfts till att också omfatta den övergripande 

samhällsnivån. Vissa analytiker menar att det är omöjligt att göra helt korrekta 

diskursanalyser så länge forskarna inte är en heterogen grupp som rymmer alla de 

kompetenser som behövs för att täcka upp för samtliga diskurser som skulle kunna bli 

relevanta i den specifika analysen, vilket är nästintill en absurditet (ibid.). Det påstås även 

finnas en viss paradoxal aspekt då diskursanalytikern behöver undersöka och förstå hur 

diskurser framkommit och justerats utan att själv referera till icke-diskursiva enheter 

(Pujol & Montenegro, 2001). 

Burr (2015) skriver också om en annan del av motsägelsefullheten som finns inom den 

kritiska diskursanalysen. Hon menar att man med en kritisk diskursanalys vill utmana och 

ifrågasätta diskurser som på ett eller annat sätt upprätthåller förtryck och ojämlika 

maktstrukturer i samhället, samt därmed stärka de marginaliserade diskursernas uttryck. 

Följaktligen uppstår frågan hur tanken om att vissa människor eller grupper i samhället är 

verkligt förtryckta kan rättfärdigas om det inte finns någon objektiv sanning och alla 

omvärldstolkningar har lika värde utifrån sanningsanspråk. Burr (2001) problematiserar 

vidare hur det kan göras skäl för tanken att privilegiera en diskurs över en annan. 
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4.3. Databearbetning 

I det inledande arbetet med diskursanalysen gjordes analyser parallellt och enskilt för att 

minimera risken att påverka varandras tolkningar av texterna på 1177.se samt för att få en 

så heterogen och bred analysbas som möjligt (se avsnitt 4.4 för en utförlig redogörelse av 

studiens tillförlitlighet). I ett senare skede konstaterades dock att materialet kunde delas 

upp oss sinsemellan för effektivisering av arbetet eftersom våra analytiska slutsatser var 

förenliga med varandra. 

Vårt tillvägagångssätt var att koda materialet med utgångspunkt i de analytiska modeller 

och begrepp som valts ut för studien allteftersom genomläsning gjorts av de utvalda 

tillstånd på 1177 Vårdguidens hemsida som vi bestämt att vår kritiska diskursanalys ska 

behandla. Samtidigt som samtliga tillstånd lästes upprepade gånger så förbehållslöst som 

möjligt, fördes anteckningar över återkommande och gemensamma drag tillika undantag 

som skiljde sig från övriga upptäckter. På så vis noterades olika diskurser inom ramen för 

ett psykopatologiskt förhållningssätt utifrån språkbruk och retorik. 

 

4.3.1. Diskurs som text 

Med fokus på vokabulär och retorik har denna nivå bidragit till textanalyser av de olika 

tillstånden med hjälp av begreppen modalitet och etos genom att undersöka graden av 

sanningsanspråk respektive identitetsskapande som förmedlas i skrifterna (Winther 

Jørgensen & Phillips, 2000). 

Vid genomläsning av tillstånden markerade vi ut de delar av texten där vi tyckte oss se 

hur redaktörerna gjorde ett visst sanningsanspråk genom att exempelvis hävda vad som 

är en normal respektive avvikande del av livet eller när det är av vikt att få medicinsk 

behandling. Andra exempel vi funnit som talar för en stark modalitet är när skribenten 

uttrycker att ”alla känner sig nedstämda någon gång” eller att ”du ska söka vård om din 

sociala ångest hindrar dig från att leva det liv du vill”. Med hjälp av detta analysredskap 

har vi därmed kunnat analysera 1177s redaktions sanningspåstående och i ett senare 

skede även problematisera hur detta i förlängningen kan bidra till upprätthållandet av 

1177 som en hegemonisk diskurs. 

Vid användning av det diskursanalytiska begreppet etos identifierade vi textfragment som 

vi fann betydelsefulla för identitetsskapandet i texterna. Återkommande är hur 

diskurserna skapar en uppdelning mellan ett ”friskt” respektive ”sjukt” etos, beroende på 
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i vilken omfattning de omtalade tillstånden konstrueras som patologiska. Om 

redaktörerna exempelvis använder sig av ord som kopplar samman en individs psykiska 

lidande med en psykiatrisk diagnos bidrar detta till konstruerandet av en identitetsbild 

som klassificeras som sjuk. Vidare kan även val av pronomen bidra till olika former av 

etos, där andra persons-pronomen som ”du” bidrar till konstruktion av en aktivt 

deltagande individ, medan ett tredje persons-pronomen som ”man” snarare omtalar än 

tilltalar individen och därmed konstruerar en passiv identitet och generaliserar bilden av 

de som upplever tillståndet (Winther Jørgensen & Phillips, 2000). 

 

4.3.2. Diskurs som diskursiv praktik 

Med hjälp av de diskursanalytiska redskapen intertextualitet och interdiskursivitet har vi 

utforskat i vilken mån 1177 tenderar att bygga på, och influeras av, andra texter samt 

vilka former av språkbruk, ordval och uppfattningar som ges plats tillika fokus i texterna 

(Winther Jørgensen & Philips, 2000). 

De utvalda texterna har i allmänhet utmärkt sig genom en bristande intertextualitet (Alba-

Juez, 2009), varför begreppet inte fått särskilt stort utrymme i resultatanalysen. 

Upptäckten av vad som därmed inte sägs eller refereras till är intressant i fråga om 1177 

som en hegemonisk diskurs (Bergström & Bodéus, 2012), vilket beskrivs närmare i 

uppsatsens avslutande diskussion. Dock uppmärksammades att en indirekt 

intertextualitet förekommer i 1177s relation till de standardiserade diagnosmanualerna 

DSM-5 (American Psychiatric Association, 2013) och ICD-10 (World Health 

Organization, 2011), med anledning av de identifierade sätten att uttrycka sig på när ett 

psykiskt tillstånd blir avvikande och därmed sjukt. Detta yttrades huvudsakligen i form av 

symtomkategorisering och tidsramar. Det diffusa förhållandet ansågs vara en låg grad av 

intertextualitet då redaktörerna tillsynes gjort ett aktivt val att inte presentera denna typ 

av källor.  

Interdiskursivitetsbegreppet har framförallt använts för att analysera vilka diskurstyper 

som får utrymme att konstruera psykisk ohälsa och hur dessa olika sätt att uttrycka sig 

varierar eller inte. I denna studie avses en hög grad av interdiskursivitet när 1177 låter 

olika diskurser och nyanseringar få ta plats i texterna om de olika tillstånden, vilket i sin 

tur öppnar upp för social förändring där mottagaren i högre grad ges möjlighet att föra 

egna reflektioner utifrån de alternativa diskurserna som presenteras. När skribenterna 

däremot använder sig av ett mer homogent sätt att uttrycka sig ses detta som låg 
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interdiskursivitet (Alba-Juez, 2009). Interdiskursivitet kan därför i denna studie ses som 

analysförfarandet över i vilken mån varierade diskurser konstruerar synsätten på ångest- 

och depressionsproblematik. Att problematisera medicinsk behandling genom att skriva 

”en del upplever ökad ångest under de första veckorna med antidepressiv behandling, 

och då kan det vara bra att ha ångestdämpande medicin till hands” tyder på en viss 

interdiskursivitet då redaktören delvis lyfter biverkningar av medicinen som negativ, men 

i samma mening uppmanar till ytterligare medicinering. 

 

4.3.3. Diskurs som social praktik 

Efter att ha kartlagt relationen mellan texten och den diskursiva praktiken som den är en 

del av möjliggörs utforskning av de sociokulturella strukturerna som skapar ramen för 

dessa relationer. Den sociala praktiken ger därför utrymme till att analysera i vilken social 

och kulturell kontext som texten blivit till (Alba-Juez, 2009). Här föreslår Fairclough 

(1992) inget specifikt analytiskt redskap. Winther Jørgensen och Phillips (2000) påpekar 

dock vikten av att använda sig av sociologiska teorier som stöd för att kunna använda 

den sociala praktiken som ett element för att analysera den bredare sociala samhällsbilden 

och dess icke-diskursiva inslag. Med detta utgångsläge har vi utforskat hur 1177 

Vårdguidens texter om olika tillstånd inom ångest- och depressionsspektrat kan ses i 

ljuset av medikaliseringsteorin och hur texterna påverkar synen på psykiskt lidande som 

mer eller mindre patologiskt för mottagarna; privatpersoner såsom professionella inom 

exempelvis socialt arbete. 

Den sociala praktikens dimension diskuteras framförallt i diskussionsavsnittet 6.1 i försök 

att redogöra för hur 1177s sätt att uttrycka sig skulle kunna influera synen på ångest- och 

depressionsrelaterade tillstånd. Där ställs texterna och dess diskurser i relation till ett 

bredare socialt sammanhang för att studeras i en sociokulturell kontext. 

 

4.4. Studiens tillförlitlighet 

Här förs resonemang kring studiens giltighet, reliabilitet och möjligheter att stå i centrum 

för slutsatser, vilket ofta är ett problem för samtliga studier som står på 

socialkonstruktionistisk grund (Burr, 2015). Vidare presenteras begreppet reflexivitet. 

 

4.4.1. Validitet, reliabilitet och generaliserbarhet 

Om en diskursanalytisk studie eftersträvar validitet, reliabilitet och generaliserbarhet står 



 

34 

den enligt Brymans (2011), Burrs (2015) och vår uppfattning inför ett problem. Som 

tidigare nämnts bygger diskursanalyser på en socialkonstruktionistisk grund och 

utgångspunkten är därmed att det inte finns en oberoende och sanningsenlig verklighet, 

utan att kunskap är konstruerad utifrån ett socialt liv (Burr, 2015; Winther Jørgensen och 

Phillips, 2000). Med detta sagt eftersträvar inte forskning med socialkonstruktionistisk 

utgångspunkt objektiva fakta eller att göra anspråk på sanning; det kan inte skapas någon 

slutlig beskrivning av omvärlden eftersom verkligheten och kunskapen om den är 

provisorisk, tillgänglig för ifrågasättande och konstant beroende av historien och kulturen 

(Burr, 2015). Detta är en ståndpunkt vi utgår från i detta arbete. 

Kunskap och kännedom om det egna tänkandets mekanismer är viktig för den kritiska 

analysen. Winther Jørgensen och Phillips (2000) skriver om svårigheten med att analysera 

den diskurs man själv på ett eller annat sätt är en del av och därmed oundvikligen har en 

åsikt om och uttrycker att forskaren behöver sätta en parentes kring sig själv för att 

minimera påverkan. Författarna lyfter även fram vikten av att ställa sig främmande inför 

sitt material just för att lyckas med diskursanalytikerns syfte att avslöja konstruktionen 

bakom det som till synes framstår och upplevs som sanningen. Författarna poängterar 

dock att dessa råd inte håller som forskningsetisk lösning på problemen utan bör ses som 

en grundläggande inställning. Vid en första anblick kan den kritiska diskursanalysen 

tyckas vara befriad från problemet eftersom analysmetoden i sig erkänner vissa diskurser 

som ideologiskt laddade. Denna förklaring för att legitimera forskarens inblandning 

förenklar dock verkligheten och frågan om objektivitet kvarstår vid närmare granskning 

av hur och av vem denna uppdelning mellan ideologisk och icke-ideologisk kan göras. 

Med ett noggrant användande och övervägande av teori och metod menar författarparet 

dock att man kommer en bra bit på väg i att producera vetenskaplig kunskap (ibid).  

I ovanstående stycke beskrivs komplexiteten i och på ett filosofiskt plan det kanske 

omöjliga uppdraget att beskriva hur något framställs, vilket diskursanalysen ju ämnar göra 

– ett dilemma som återfinns inom hela det socialkonstruktionistiska området (Burr, 

2001). Vetenskapliga studier med sin bas i socialkonstruktionismen betraktas ofta av 

forskarna själva som ett konstruerande av nya diskurser. Med andra ord har forskaren 

bidragit med ytterligare en av flera sanningar inom området som är undersökningens 

föremål (Winther Jørgensen & Phillips, 2000). Vid påbörjan av bearbetningen och 

sedermera kategoriseringen av datan var vi väl medvetna om hur vår förförståelse, egna 

inblandning i diskursen samt teoretiska utgångspunkt kunde färga processen. Trots vårt 
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val av metod strävar vi efter att i möjligaste mån vara neutrala i vår analys av texterna på 

1177.se. Ett steg i denna strävan efter att uppnå validitet är att utförligt redovisa 

arbetsgången under urval och bildandet av våra kategorier samt redogöra för vår egen 

relation till diskurserna och ge ett ödmjukt erkännande av hur denna relation bidrar till 

analysens utförande och resultat – allt i enlighet med begreppet reflexivitet.  

Reflexivitet i kvalitativa forskningssammanhang innebär en eftertänksam analys av den 

intersubjektiva dynamiken mellan forskare och material vilken bygger på forskarens 

självkännedom. Reflexivitet kräver forskarens kritiska självreflektion och en medvetenhet 

om hur faktorer som social bakgrund och ideologiska ståndpunkter hos den egna 

personen påverkar forskningen och dess resultat (Finlay och Gough, 2003). Författarna 

poängterar att variationen inom begreppet och användandet av det är stor. Vissa lägger 

tyngdpunkten på just den självkritiska aspekten medan andra använder begreppet som ett 

metodologiskt redskap för att säkra validitet. Winther Jørgensen & Phillips (2000) menar 

att ett sätt att motverka att den socialkonstruktionistiska synen på kunskapsbyggande 

hamnar i konflikt med den objektivistiska vetenskapssynen är forskarnas betoning på 

reflexivitet i sitt forskningsarbete. Man accepterar visserligen inte de objektivistiska 

kraven på tillförlitlighet och giltighet rakt av, men bortser inte för den sakens skull från 

att göra anspråk på att i möjligaste mån förhålla sig neutral. Ett sätt att tillämpa 

reflexivitet är att öppet redovisa vilken roll den egna forskningen kan tänkas spela för 

ifrågasättande eller reproducerande av samhällets maktrelationer i förhållande till den 

ideologiska innebörd arbetet har (ibid.). Forskning med socialkonstruktionistisk grund 

kompliceras av hur analyserna ska kunna rättfärdigas (Burr, 2015). Majoriteten av 

forskarna inom området menar att tyngdpunkten i stället bör läggas på att djupgående 

redovisa analysprocessens olika delar för att möjliggöra för läsaren själv att bedöma 

adekvat- samt lämplighet. 

 

4.4.2. Redovisning enligt reflexivitet 

Att redovisa sin förförståelse är viktigt i flera typer av kvalitativa studier och inte minst 

vid diskursanalytiska tillvägagångssätt, eftersom de egna erfarenheterna och tankarna i 

hög grad påverkar vilka diskurser som används.  

Vi som författare ställer oss kritiska till det psykopatologiska synsätt som vi tycker oss se 

dominerar samhällsdebatten just nu. Vår uppfattning är att normerna kring vad som är 

naturligt psykiskt lidande blivit allt snävare och att många mänskliga reaktioner och 
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upplevelser medikaliseras till följd av att vi som individer vill besparas obehagliga 

känsloupplevelser med de hjälpmedel som finns tillgängliga (Ershadi & Hofverberg, 

2013). Vi är intresserade av att undersöka vilka sociala strukturer i diskursiva slag som 

rekonstruerar dessa tankegångar. Vidare ifrågasätter vi huruvida den ökade 

medicineringen av psykiska tillstånd delvis kan grundas i vinstintressen hos 

läkemedelsföretag. 

Genom att vara öppna med vår förförståelse och att vi under studiens genomförande 

kontinuerligt försökt hålla oss reflekterande och medvetna om denna ämnar vi att på 

bästa sätt upprätthålla neutralitet (Finlay och Gough, 2003). 

 

4.5. Etiska överväganden 

Eftersom vår studie är en diskursanalys av sekundärdata som finns publicerat offentligt 

på internet ställs vi inte inför svåra forskningsetiska dilemman eller krav som annars 

vanligtvis visar sig i kvalitativa studier. Exempel på sådana krav är informationskravet, 

samtyckeskravet och nyttjandekravet (Bryman, 2011). Vi ser heller inte någon anledning 

till att anonymisera 1177 Vårdguiden av de anledningar vi nämnt i stycke 2.4. Vi utgår 

även från att hemsidans redaktion själva har gjort etiska reflektioner över sitt material. 

De normer i samhället som dominerar är även de som avspeglar de dominerande 

gruppernas intressen och ideal, vilket i sin tur bidrar till att minoritetsgruppers perspektiv 

ofta hamnar i underläge i förhållande till dessa (Andersson & Swärd, 2008). Detta 

förfarande är komplext eftersom man knappast kan kalla det stora antal människor som 

kategoriserats eller kategoriserar sig inom ramen för ångest- och depressionsproblematik 

för en minoritetsgrupp. Trots detta är många av de som berörs av psykisk ohälsa i vissa 

aspekter i en underlägsen maktposition på så sätt att de betraktas som avvikande från 

rådande samhällskultur (Swärd & Starrin, 2016), vilket vi med denna studie inte avser att 

återskapa. Vår intention i denna studie är att lyfta den problematik som finns i det 

psykopatologiska tankesättet, snarare än att ifrågasätta den enskilde individens diagnos. 

Vi har förståelse för och erfarenheter av att diagnoser i vissa avseenden fyller positiva 

funktioner. Vi ifrågasätter heller inte på något sätt att ångest, depression och liknande 

tillstånd åsamkar individen smärta och svårigheter, vare sig känslorna kategoriseras som 

sjuka eller normala av professionen eller av individen själv. Vi vill i stället belysa den 

biomedicinska modellens kategorisering av normavvikande beteenden och känslor som 
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problematisk. Med anledning av detta vill vi återigen poängtera vårt syfte som är att 

undersöka hur psykiskt lidande genom språket kan skapas och återskapas som 

patologiskt. Genom att belysa frågan hoppas vi i det långa loppet kunna bidra till att lyfta 

den grupp av människor som önskar alternativa synsätt på sitt mående. 

 

5. Resultatanalys 

Här tolkas studiens empiriska material genom tematiska analyser, vilka har resulterat i två 

framträdande diskurser som uppvisar distinkta skillnader. De presenteras under 

benämningarna ”En del av livet” respektive ”Du behöver vård”. Den förstnämnda 

diskursen omfattar i huvudsak texterna som 1177 rubricerat som ”Kriser och 

svårigheter”, medan den sistnämnda diskursen behandlar de texter som organisationen 

benämnt ”Diagnoser”. 

 

Psykiskt lidande som en 

diskursiv konstruktion 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 2. Psykiskt lidande som diskursiv konstruktion 

 

Modellen (Figur 2) har skapats för att tydliggöra de fynd som gjorts under analysen. En 

del gemensamma drag i hur psykiskt lidande framställs i texterna från 1177s hemsida har 

observerats, vilket illustreras i cirklarnas överlappning. Denna gemensamma diskurs 

konstruerar psykiskt lidande som icke-avvikande tills dess att redaktionen vid 1177 menar 

att tillståndet befinner sig inom ramen för en diagnos, vilket avgörs utifrån aspekterna tid 

och symtom. Vidare är det just dessa punkter som skiljer diskurserna från varandra. ”En 
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del av livet” kännetecknas av ett normaliserande språkbruk så länge de inte hänvisar till 

olika diagnoser som kan förknippas med befinnandet där en gränsdragning ofta görs 

utifrån specifika diagnoskriterier i kombination med hur länge individen har upplevt 

dessa. ”Du behöver vård” använder sig i högre grad av patologiserande ordval och 

retorik och anknytningen till den biomedicinska modellen är påtaglig. Det blev vid 

analysen snart uppenbart att den sistnämnda diskursen används i större utsträckning vid 

utvalda texter från 1177s hemsida, varför denna cirkel i modellen är större än ”En del av 

livet”. 

I resultatet beskrivs inledningsvis respektive diskurs för att sedan övergå i en kort 

redogörelse för vad som avses med de teman som diskursen rymmer. Temana 

underbyggs med exempel på citat och belysningar av diskurserna som de ingår i. Avsikten 

med detta presentationssätt är att belysa de olika analysnivåerna i Faircloughs modell på 

ett greppbart sätt. Det är framförallt de två inre nivåerna, diskurs som text och den 

diskursiva praktiken, som står i fokus för resultatanalysen. Med hjälp av dessa utforskas 

det psykopatologiska synsättet och hur det eventuellt konstrueras och reproduceras. Den 

yttersta analysnivån, den sociala praktiken, diskuteras mer ingående i avsnitt 6.1. 

Slutligen vill vi upplysa om att ett siffersystem kommer att användas för referering av 

citat. Varje tillstånd representeras av en siffra och referaten redovisas i uppsatsens 

appendix. Detta gjordes för att åstadkomma ett mer lättläst och följsamt 

presentationsutförande. 

 

5.1. En del av livet 

Diskursen kännetecknas av normalisering av tillstånden genom en hög grad av 

bekräftande uttryck och medmänsklig ton och utgörs huvudsakligen av tillstånden 

numrerade 1-9. 

 

5.1.1. De avdramatiserande inledningsfraserna 

Med inledande fras avses det första stycket i varje text som är en introduktion till 

tillståndet. De sammanfattar textens budskap och ger ett första intryck. I 1177s språkliga 

riktlinjer beskrivs att det viktigaste i texten ska presenteras i inledningen för att 

användaren lätt ska kunna hitta det den söker (Sveriges landsting och regioner, 2014). 

Språkbruket konstruerar tillståndet som normalt genom denna typ av första meningar: 
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”Alla känner sig ledsna då och då. Att vara ledsen är lika rätt som att vara glad.” 

(4) 

”Känslor av nedstämdhet, oro, sorg och håglöshet är en naturlig del av livet.” 

(6) 

Denna typ av fraser uppmärksammas som återkommande och är generella formuleringar 

inom diskursen. Samtliga texter som återfinns under 1177s rubrik ”Kriser och 

svårigheter” inleds med en normaliserande fras. Citaten ovan visar hur känslor som oro, 

sorg och stress konstrueras som icke-avvikande genom att de uttrycks som allmängiltiga. 

Vidare uttalas att innehav av denna typ av känslor är lika normalt som att känna glädje. 

När texten normaliserar dessa känslor, som enligt rådande sociala normer är mindre 

eftersträvansvärda (Ershardi & Hofverberg, 2013), styrks ytterligare skapandet av ett 

friskt etos (Winther Jørgensen & Phillips, 2000). Exemplen ovan visar på en stark 

modalitet (Bergström & Boréus, 2012) genom att de uttrycker att alla upplever detta 

under någon period i livet och att vissa känslor är en naturlig del av livet. Fraserna uttrycks 

bestämt och inget utrymme ges för ifrågasättande av det påstådda.  

Vidare skapar texternas introduktioner nya former av normalisering, genom att 

exempelvis tala om att känslor kan skilja sig i intensitet och både kan ha och inte ha 

tydliga orsaker. 

”I stort sett alla kommer någon gång att hamna i en kris. Krisen kan komma 

plötsligt eller utlösas av något som du har levt med en längre tid. Hur du 

reagerar under en kris och hur länge den pågår är olika från person till person. 

En kris går alltid över.” (2) 

”Att känna oro ibland hör till livet, oavsett hur gammal du är. Olika saker oroar 

olika människor och en del oroar sig mer än andra. Ibland vet du orsaken till 

din oro men ibland finns den där fast du kanske inte riktigt vet varför. I vissa 

situationer och perioder i livet kan du vara mer orolig än annars.” (5) 

Uttrycken i citaten ovan medverkar till att konstruera den friska identiteten (Winther 

Jørgensen & Phillips, 2000); det kan finnas olika anledningar, eller inga anledningar alls, 

till måendet. Vidare kan omfattningen av känslorna skilja sig individer emellan och 

upplevelsen kan även skifta under olika livsperioder, vilket de uttrycker inte är något 

konstigt. Citaten visar hur diskursen producerar en bild av att känslor inte är homogena 
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eller statiska. Uttryck som ibland och många gånger bidrar till en betryggande diskurs; det 

både kan och inte kan vara så. Även ord som olika stödjer diskursen som 

avdramatiserande genom att framställa variationer som normala. Sanningsanspråket är 

fortsatt påtagligt när författarna på 1177 uttalar sig om att alla kommer att hamna i en 

kris och att oroskänslor hör till livet. 

Undantagsvis börjar även två av de diagnostiserade tillstånden (11 och 12), som annars i 

huvudsak representeras i diskursen ”Du behöver vård”, med en normaliserande fras som 

går att sätta i relation till hur 1177 påbörjar texterna i denna diskurs. De öppnande 

fraserna läser då att det inte är ovanligt att känna sig nedstämd ibland samt att denna 

känsla är naturlig att uppleva under graviditet eller som nybliven förälder.  

Inom diskursen ”Du behöver vård” börjar texterna sällan med en avdramatiserande fras. 

I stället inleds texterna med kort information om vad det specifika tillståndet innebär, 

samt vilka upplevelser av det psykiska måendet som betyder att en eventuell diagnos 

föreligger. 

”Om du har återkommande panikattacker under minst en månad och är så rädd 

för att få en ny attack att du börjar undvika vissa situationer och platser kan du 

ha fått något som kallas paniksyndrom.” (14) 

Citatet ovan visar ett exempel på en inledande mening från ”Du behöver vård” vilken är 

talande för hur de flesta tillstånd inom den diskursen introduceras. Citatet lyfts här 

eftersom hur meningen kontrasterar till denna diskurs inledningar belyser och tydliggör 

den normaliserande karaktären som temat behandlar. 

 

5.2. Du behöver vård 

Diskursen utmärker sig genom 1177s starka tilltro till den biomedicinska modellen samt 

att medicinsk eller terapeutisk behandling föreslås, vilket i allmänhet är utmärkande för 

modellen (Giddens, 2007). Detta språkbruk återfinns framförallt i tillstånden numrerade 

10-18. 

 

5.2.1 Tilltro till den biomedicinska modellen 

Den biomedicinska modellens aktualitet är synlig i samtliga texter som diskursen 

behandlar. Redaktionen uppvisar en hög tilltro till antidepressiva läkemedel och andra 
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typer av farmaka, vilket bidrar till konstruktionen av tillstånden som psykopatologiska 

(Coveney et al, 2011). Detta framgår genom att medicinering nämns återkommande i 

nästan uteslutande positiva och okritiska ordalag inom diskursen samt genom att 

skribenterna rekommenderar klinisk behandling med uttryck som det finns bra behandling 

att få (11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18). Citaten nedan visar hur läkemedel, genom ett resolut 

och förhållandevis oreflekterat språkbruk, konstrueras som en nödvändighet för att 

förbättra måendet. 

”Vid svår depression hjälper inte psykoterapi som enda behandling, utan då 

behöver man alltid läkemedel i första hand.” (11) 

”Om du får manier eller depressioner trots behandling med litium behöver du 

få tillägg av andra mediciner.” (10) 

”Läkemedel lindrar vissa symtom som psykoterapin inte påverkar, till exempel 

sömnproblem.” (11) 

Modaliteten (Bergström & Boréus, 2012) tolkas som hög utifrån ordval som behöver och 

alltid. I den mån skribenten nämner alternativa metoder för att må bättre, såsom 

psykoterapi, motion eller social interaktion, följer att dessa inte kan ersätta professionell 

hjälp eller läkemedelsbehandling. Följaktligen leder detta till en konstruktion av individen 

som oförmögen att själv kunna påverka sitt mående. På så vis skapas ett svagt etos 

(Winther Jørgensen & Phillips, 2000) genom den påvisade misstron till individens 

förmåga att själv hantera och bedöma sitt mående. Detta kan speglas i idéerna om 

iatrogenes (Illich, 1975) och människans minskade kapacitet att handskas med 

utmaningar till följd av de medicinska förklaringar denne förses med. 

”En del upplever ökad ångest under de första veckorna med antidepressiv 

behandling, och då kan det vara bra att ha ångestdämpande medicin till hands.” 

(17) 

”De flesta brukar inte få några större besvär av litium. (...) Lös avföring och 

illamående brukar gå över efter en tid. Darrigheten i händerna kan kännas 

besvärlig, men den brukar minska så småningom.“ (10) 

Interdiskursiviteten (Bergström & Boréus, 2012) i det första citatet visar sig i hur 1177 

först berättar om eventuella biverkningar i form av ökad ångest och därmed visar en 
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öppenhet inför besvärliga konsekvenser av medicinering, samtidigt som de uppmanar till 

ytterligare medicinering om denna effekt skulle inträffa. Vikten av medicinering mot 

obehagliga känslor konstrueras således i dubbel bemärkelse och markerar tilltron till 

psykofarmaka ytterligare. Skribenterna avdramatiserar de negativa följderna som kan bero 

av medicineringen genom att använda fraser som en del, samtidigt är det viktigt att påpeka 

att det enligt FASS (u.å.) snarare hör till vanligheten att antidepressiva läkemedel bidrar 

till ett sämre allmäntillstånd i början av medicineringen. Det andra citatet påvisar 

interdiskursivitet genom ett något mer reflekterande uttryckssätt till medicinering när de 

talar om litiumbehandling. Här framställs bilden av att de flesta inte brukar få några större 

problem av behandlingen och att de som får vanligare biverkningar brukar få bukt med 

detta så småningom. Att individen som medicineras med litium kan uppleva darrighet 

beskrivs som något potentiellt obehagligt men inte farligt. Vokabulären antyder 

redaktionens fortsatta positiva inställning till medicinering och läkemedelseffekter, vilket 

kan ses som försök till avdramatisering och normalisering i en form som motsvarar den 

som återfinns inom diskursen ”En del av livet”. Detta påvisar också skillnaden i hur 

normaliseringstekniken används i diskurserna; det avdramatiserande språkbruket är mer 

övergripande och allomfattande i ”En del av livet”, medan det i ”Du behöver vård” inte 

är kopplat till tillståndet i allmänhet utan snarare medicineringens eventuella bieffekter. 

Nedanstående citat visar på en hög interdiskursivitet på annat vis genom dess öppenhet 

inför andra diskurser (Bergström & Boréus, 2012). Texten framhåller att en del kan 

känna tveksamhet till antidepressiva läkemedel, och framställer en tillåtande attityd till 

alternativa behandlingsformer.  

”Om du har tankar och funderingar kring antidepressiva läkemedel är det bra 

att ta upp dem med din läkare, och passa på att ställa frågor om sådant som du 

undrar över. (...) Även om du inte tycker att läkemedel verkar bra, är det viktigt 

att be om hjälp för dina besvär. Det finns andra behandlingsformer som du 

kan prova.” (11) 

I efterföljande stycke anmanas dock att det är viktigt att be om hjälp, prata med läkare 

och få behandling för besvären. Detta samstämmer med vad Giddens (2007) säger om att 

människor ställer sig alltmer kritiska till den allmänna formen av medicinering och söker 

alternativa vägar. 1177s formulering kan tolkas som ett sätt att inkludera denna grupp, 

vilket gör modaliteten (Bergström & Boréus, 2012) något tudelad eftersom textstycket 

dels visar på en svagare form av sanningsanspråk genom att bjuda in mottagaren till att 
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ha egna åsikter och genom att använda ord som prova och dels en starkare modalitet 

genom att påpeka att det är viktigt att be om hjälp för sin problematik. 

 

5.2.2. ”Att ge dig själv tid att sörja och vara ifred kan vara bra, men inte för 

länge” 

Temat behandlar hur diskursen lyfter tid som en avgörande faktor för när ett tillstånd 

inte längre är sunt för individen. Tillstånden inom denna diskurs presenterar generellt 

mycket specifika tidsangivelser, vilka ofta åtföljs av rådet eller uppmaningen att söka 

vård. Temat lyfter också texternas tidsangivelser i förhållande till normer kring specifika 

upplevelser av sorg och familjebildning. 

I texterna som hör till denna diskurs återfinns meningar som lyfter en specifik 

tidsangivelse. Symtom som tidigare i texten omtalats leder i kombination med 

tidsaspekten till konstaterandet att diagnosen som texten behandlar kan föreligga. De 

tillstånd som handlar om olika depressionsdiagnoser talar om två veckor (10, 11, 12, 16, 

18), medan texterna om ångestproblematik anger olika specifika tidsramar för respektive 

ångestdiagnos (13, 14, 15, 17). 

”Vid en depression är du nedstämd nästan varje dag i mer än två veckor.” (12, 

18) 

”Om du känner dig nedstämd och orkeslös varje dag under mer än två veckor 

och har tappat lusten till sådant du vanligtvis brukar tycka om att göra, kan du 

ha blivit deprimerad [...] Om du har varit nedstämd under minst två veckor och 

har andra symtom på depression kan du kontakta en vårdcentral eller 

psykiatrisk öppenvårdsmottagning.” (11) 

”Om du har återkommande panikattacker under minst en månad och är så rädd 

för att få en ny attack att du börjar undvika vissa situationer och platser kan du 

ha fått något som kallas paniksyndrom. Då finns det behandling som hjälper.” 

(14) 

Genom att författaren använder ordet kan i ovanstående citat framställer redaktionen att 

de inte gör några direkta anspråk på att veta hur det är, utan talar i stället om hur det kan 

vara. Innebörden av satsen kan du ha blivit deprimerad undermineras dock av att ingen 

annan förklaring på måendet presenteras. I stället övergår författaren till att förklara att 
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den som är deprimerad inte alltid upptäcker det själv eftersom gränsen är diffus mellan 

depression och nedstämdhet. Den deprimerade tillskrivs därmed ett svagt etos (Winther 

Jørgensen och Phillips, 2000) genom framställningen av individens självkännedom och 

självinsikt som opålitlig. 

De specifika tidsangivelserna i kombination med beskrivningen av symtom för 

depression visar på sannolikheten att diagnosmanualerna DSM-5 och ICD-10 är 

inblandade (American Psychiatric Association, 2013; World Health Organization, 2011). 

Nämnda manualer anger att tillståndet varat i minst två veckor för att en 

depressionsdiagnos skall kunna ställas. Vidare bekräftas att manualerna har samtliga 

tidsangivelser som 1177 använder sig av och överensstämmer med diagnoskriterierna 

som DSM-5 kräver för respektive diagnos. Detta visar på en form av intertextualitet 

(Alba-Juez, 2009) i texterna på 1177s hemsida när de klassificerar individers psykiska 

ohälsa baserat på antingen DSM-5 eller ICD-10. Intertextualiteten är dock indirekt 

eftersom redaktionen vid 1177 inte redogör för att deras texter bygger på manualernas 

kriterier för diagnos. I stället presenteras dem som en form av sanning. Texterna ger lite 

utrymme åt alternativa teorier eller synsätt på klassificering i detta avseende och visar 

därigenom en konventionell diskursordning eftersom den dominerande diskursen 

upprätthålls genom utelämnandet av andra diskurser på området (Winther, Jørgensen, & 

Phillips, 2000). 

Följande exempel är annorlunda; dels eftersom att de återfinns under 1177s rubrik 

”Kriser och svårigheter” samt genom att tidsangivelsen inte explicit knyts samman med 

en diagnos eller att vårdbehov föreligger. Uttrycket sorgeår förklaras under rubriken ”Det 

första året kan vara svårt”. 

”Det första året efter att någon har dött kan vara svårt. Då måste du uppleva 

födelsedagar, storhelger och semestrar för första gången utan den du har 

förlorat. Vid sådana tillfällen kan sorgen kännas extra stark, eftersom den som 

brukade vara med inte är det längre. Det kallas för ett sorgeår. Sorgeår betyder 

däremot inte att sorgen tar slut efter ett år.” (2) 

Trots citatets sista mening skapas, genom att låta rubriken lyfta ett år, ändå en förväntning 

på hur länge sorgen ska fortgå för att befinna sig inom normalitetens gränser. Ytterligare 

ett citat exemplifierar att det finns antaganden om att något är normalt inom en viss 

tidsrymd: 
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”Under graviditeten eller när du är nybliven förälder är det mycket vanligt att 

bli nedstämd, få humörsvängningar, känna ångest och vara mycket trött. Du 

kan även fundera över om du skulle kunna skada ditt barn. Det behöver inte 

betyda att du har en depression. Det är vanligt att den som har varit gravid blir 

nedstämd två-tre dagar efter att barnet har fötts. Det brukar kallas för baby 

blues. Det går vanligtvis över inom två veckor.” (12) 

Det korta stycket innehåller flera intressanta dimensioner där två-tre dagar samt två veckor 

av nedstämdhet eller ”baby blues” är av relevans för detta tema. Inledningsvis 

normaliseras känslorna i hög grad och de två-tre dagarna anges vara konventionellt för 

detta tillstånd och framställs således som en reaktion inom det normala, liksom att ”baby 

bluesen” går över inom två veckor. Svängningar mellan normalt å ena sidan men inte om 

det pågått under ett visst antal dagar, veckor eller år å andra sidan är en återkommande 

retorik i samtliga texter om tillstånden och visar prov på hur diskurser har en 

motsägelsefull relation inom en och samma text, så kallad interdiskursivitet (Bergström & 

Boréus, 2012). Inkluderandegraden är hög för de som befinner sig inom det givna 

tidsspannet, medan texten är exkluderande för de som inte gör det. 

 

5.2.3. Känslor, beteenden och somatiska besvär etiketteras som symtom 

Detta tema lyfter fenomenet att känsloyttringar, beteenden och somatiska besvär som i 

diskursen ”En del av livet” benämns just så, här i stället betecknas som symtom. Dessa 

symtom lyfts fram som tecken på, eller bevis för, att en klinisk diagnos föreligger. 

Samtliga artiklar inom ”Du behöver vård” listar symtom som är vanliga för respektive 

diagnos. Inom de tillstånd som behandlar depression i olika former (10, 11, 12, 16, 18) 

presenteras följande känslor och beteenden som tecken på depression: 

koncentrationssvårigheter, sömnproblem, ökad eller minskad aptit, minskad eller 

försvunnen sexlust, känslor av hopp- och meningslöshet, obefogade eller starkt 

överdrivna skuldkänslor, känslighet och svårigheter i individens sociala relationer, 

växlande humör samt orkeslöshet inför arbete, vardagsliv och relationer. I graden svår 

depression tillkommer tankar om att skada sig själv och/eller sitt barn samt oförmåga att 

ta hand om sin hygien och de mest basala vardagliga bestyren. Motsvarande sätt att lista 

symtom inom ångesttillstånden (13, 14, 15, 17) visar att dessa nästan uteslutande lyfter 

fysiska besvär, exempelvis tryck över bröstet, yrsel och värk i kroppen. Att känna igen sig 
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i samtliga eller några av dessa symtom, i kombination med nedstämdhet för tillståndet 

depression och oro för tillståndet ångest, utgör således grunden som diagnosen baseras 

på och avgör huruvida någon form av behandling behövs. Symtomen som listas för 

ångest- och depressionstillstånden följer DSM-5s kriterier för diagnos (American 

Psychiatric Association, 2013). Även i detta sammanhang är nämnd intertextualitet 

indirekt. 

Dessa känsloyttringar och beteenden kan ses som vanligt förekommande för de flesta 

människor under korta eller långa perioder i livet, men kan också vara mer eller mindre 

konstanta livstillstånd (Svenaeus, 2014). Sättet att para ihop vissa känslor och beteenden 

med en diagnos inkluderar många människor på så vis att de flestas allmäntillstånd kan 

kopplas till några eller flera av symtomen på depression eller ångest. Texterna uttalar sig 

emellertid inte om alternativa synsätt på eller förhållningssätt till de uppräknade 

symtomen och konstruerar på så vis att dessa fysiska och psykiska uttryck inte ska 

accepteras av en person som anser sig frisk. Redaktionen på 1177 förklarar att diagnos 

ställs genom samtal med läkare eller psykiatriker: 

”Det finns inga prover eller kroppsliga undersökningar som kan visa om du 

har en depression, utan bedömningen görs helt och hållet utifrån det som 

kommer fram i samtalet. Ofta får du fylla i ett så kallat skattningsformulär. Det 

innehåller olika frågor och svarsalternativ och handlar om hur svårt man har 

det när det gäller till exempel nedstämdhet, sömn och koncentration. Utifrån 

den sammanlagda bilden gör läkaren sedan en bedömning och ställer en 

diagnos.” (11) 

Först uttalas ovan att det finns utrymme för läkaren och patienten att föra ett samtal 

kring hälsotillståndet som ska leda till en slutsats avseende diagnosens möjliga 

befintlighet. Sedan följer att mötet med läkaren vanligtvis innefattar ett fysiskt 

skattningsformulär vars frågeställningar syftar till att utvärdera vilka symtom patienten 

eventuellt har samt hur svåra dessa i så fall är, vilket indikerar att det är förekomsten av 

dessa symtom samtalet ska bestå av. 

Redaktionen hänvisar i texten om social ångest till symtom på ångest (som är av somatisk 

karaktär, vilket exemplifierats ovan) och dessutom att oron samt de kroppsliga symtomen 

måste bero av eller påverka det sociala livet. Innan stycket nedanstående citat utgör 

poängterar skribenten att social ångest inte är detsamma som att vara introvert eller blyg. 
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”Den som har social ångest kan uppleva problem på alla områden där man 

förväntas vara socialt aktiv med andra människor. Det kan till exempel göra att 

man har svårt att fungera på en arbetsplats där man måste träffa nya människor, 

arbeta tillsammans med andra eller prata i telefon. Eller så märks problemet 

mest på fritiden, genom att man drar sig undan och mest är för sig själv.” (15) 

Citatet påvisar i samstämmighet med tidigare resonemang ett språkbruk kring föreliggande 

tillstånd där antaganden utifrån sociala normer implicerar att beteendet är så pass avvikande 

att det klassificeras som en klinisk diagnos. Redaktörens ansats till förtydligande av den 

sociala ångestens särställning gentemot introversion eller blygsel skapar en bild av att dessa 

tre tillstånd har olika essenser och allvarlighetsgrad, trots att de kännetecken som lyfts fram 

för social ångest är nästintill identiska med sedvanliga beskrivningar av blygsel eller 

introversion (Jung, 1941). 

 

5.2.4. Bipolaritet som det svarta fåret 

Under analysmomentet upptäcktes snart att texten om bipolär sjukdom på flera sätt 

skiljer sig från resterande texter. Texten är särskilt intressant att analysera utifrån de 

språkliga riktlinjer som 1177 lyfter med hänsyn till pronomen och negationer (Sveriges 

landsting och regioner, 2014). 

”Det är viktigt att få behandling om du har bipolär sjukdom, eftersom både 

manier och depressioner kan leda till svåra följder för dig själv och andra.” (10) 

I ovanstående utdrag synliggörs sanningsanspråk genom att författaren konstaterar att 

det är viktigt med behandling. De språkliga direktiv skribenterna ska förhålla sig till 

poängterar att negationer ska undvikas och understryker att meningar som innehåller ord 

som inte, dåligt eller farligt ofta kan omformuleras (Sveriges landsting och regioner, 2014). 

Avsikten med rådet är enligt policyn att lugna, stärka samt inge hopp om att individen 

själv har möjlighet att påverka sin situation (ibid.). I texterna som studien behandlar är 

det ofta påtagligt att denna riktlinje generellt anammats av 1177. Texten om bipolär 

sjukdom följer inte dessa direktiv. Citatets fras svåra följder påvisar exempel på sådan 

intensitet i språkbruket som riktlinjerna råder att omformulera. 

Vidare återfinns ord som måste, viktigt och ska vid upprepade tillfällen i sammanhang som 

lyfter medicinsk behandling, vilket visar på den biomedicinska dominansen i relation till 

ett tillstånd som bipolär sjukdom. Ytterligare uttryck med fortsatt stark laddning är 
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försätta sig (...) i farliga situationer, självmordsförsök, livshotande och aggressiv. Ordet allvarlig 

används elva gånger i texten, vilket i relation till samtliga av studiens tillstånd där ordet 

används totalt sju gånger tydliggör textens särställning avseende ordbruk och att 

tillståndet betraktas som betydligt mer allvarligt än de andra tillstånden. När redaktionen 

gör undantag från de språkliga riktlinjerna medverkar diskursen till att konstruera en bild 

av bipolär sjukdom som ett fenomen utanför gängse norm. 

Ytterligare särdrag för texten om bipolaritet är hur pronomen används. Skribenten talar 

nästintill uteslutande om personen med bipolär sjukdom i tredje person, således omtal i 

stället för direkt tilltal. Detta uppmärksammas inte i någon av de andra texterna, med 

undantag för tillståndet ”Allvarliga händelser påverkar oss” (1). I detta tillstånd (1) tilltalas 

dock den berörda som subjekt i frågor kring föräldraskap, varför slutsatsen att texten i 

huvudsak vänder sig till föräldrar med barn som innefattas av den problematik texten 

åsyftar kan göras. 

”Det är också vanligt att man har svårt att koncentrera sig, har dåligt 

självförtroende (...).” (10) 

”Många som har bipolär sjukdom är helt utan symtom mellan 

sjukdomsepisoderna, medan andra har ständiga humörsvängningar.” (10) 

”De allra flesta som har bipolär sjukdom typ 2 utvecklar aldrig några riktigt 

maniska perioder, men ungefär en av tio gör det.” (10) 

Citaten ovan visar på den tendens som upptäckts i tillståndet om bipolaritet att 

pronomenet man används i betydande högre utsträckning än du, vilket producerar en 

icke-inkluderande diskurs där personer med bipolär sjukdom passiviseras. Vidare 

återkommer uttryck som många som har bipolär sjukdom och de allra flesta som har bipolär 

sjukdom, vilket ytterligare styrker att redaktionen talar om personen som upplever 

känslotillståndet ifråga. I de språkliga riktlinjerna uppmanas författarna att skriva om 

läsaren som subjekt i texten i strävan efter en personstärkande diskurs (Sveriges landsting 

och regioner, 2014). Användningen av man ses som adekvat i två fall; när det handlar om 

särdeles känsliga frågor och när personen i fråga inte själv förmodas kunna tillgodogöra 

sig texten. Att bipolaritet skulle vara känsligt i högre mån än andra former av psykisk 

ohälsa förhåller vi oss tveksamma till, liksom att en person som diagnostiserats med 

bipolär sjukdom skulle ha svårare att tillgodogöra sig texten. De starkt laddade orden i 
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kombination med den passiviserande formen av tilltal kan bidra till att gruppen av 

individer som diagnostiserats med bipolär sjukdom tillskrivs ett etos (Winther Jørgensen 

och Phillips, 2000) vilket konstruerar dem som avvikande, passiva och allvarligt psykiskt 

sjuka. 

 

5.3. Slutsatser 

Två diskurser är framträdande i 1177s texter om ångest- och depressionsrelaterade 

tillstånd, vilka benämns ”En del av livet” respektive ”Du behöver vård”. 

”En del av livet” konstruerar i mindre omfattning lidandet som psykopatologiskt genom 

ett inkluderande språk med låga sanningsanspråk, vilket framför allt visar sig i de för 

tillstånden talande inledningsfraserna, liksom i att känslor och beteenden accepteras som 

just en del av livet. Genom att förknippa en allvarligare och mer långtgående form av 

lidande med diagnoser medikaliseras dock känslolivet i viss mån.  

”Du behöver vård” konstruerar i hög omfattning lidandet som patologiskt, genom dess 

höga tilltro till den biomedicinska modellen och genom ett indirekt intertextuellt 

förhållande med diagnosmanualerna DSM-5 och ICD-10. Detta förhållande påvisas 

huvudsakligen i form av tidsangivelser samt att normativa antaganden görs om känslor 

och beteenden som sedan kopplas samman med det redaktionen lyfter som typiska 

symtom för respektive diagnos. Dessa symtom är ofta samma beteenden och känslor 

som anses vara en del av livet i motsatt diskurs.  

Texten om bipolär sjukdom utmärker sig genom negationer och uppmaningar att 

medicinera. Följaktligen konstrueras tillståndet som mycket allvarligt, medan personen 

som upplever det tillskrivs ett normavvikande och sjukt etos. I tillståndet skrivs dessutom 

om personen i stället för till, vilket bidrar till att skapa bilden av individen som passiv.  

Den genomgående påtagliga bristen på intertextualitet och en återkommande hög grad av 

modalitet bidrar till idén om 1177 som en hegemonisk diskurs (Börjesson & Palmblad, 

2007). En typ av intertextualitet påvisas; den är indirekt och bygger på 

diagnosmanualerna DSM-5 och ICD-10, vilka är ledande för det nutida systemet av 

klassificering av psykisk ohälsa inom västvärldens sjukvårdsapparat (Svenaeus, 2013). 

Vidare hänvisar redaktionen vid 1177 endast öppet till ytterligare texter på hemsidan 

skrivna av redaktörerna själva. När 1177s skribenter inte redovisar att deras information 

och anvisningar utgår från dessa handböcker för diagnossättning, samtidigt som de inte 
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refererar till någon ytterligare källa än den egna hemsidan, befästs deras hegemoniska 

ställning ytterligare och ett starkt sanningsanspråk framställs. 

 

6. Avslutande diskussioner 

6.1. Diskussion utifrån resultat 

1177 Vårdguiden är produkten av en omfattande samordning av vårdrelaterade tjänster 

som Sveriges regioner och landsting står bakom (1177 Vårdguiden, 2013). Studier har 

gjorts som visar att 1177s hemsida har en betydande position när det kommer till folkets 

syn på hälsa (Fredholm, 2009). Den biomedicinska modellen genererar att synen på 

ohälsa är patologisk (Giddens, 2007), varför det är en självklarhet att även 1177 har detta 

perspektiv. Det är först när det kommer till att tala om psykisk ohälsa utifrån en 

patologisk infallsvinkel som komplexiteten uppstår. Eftersom psykiatrins fokus 

successivt flyttats från sociala förståelser av psykiskt lidande och därmed bidragit till en 

polarisering mellan den biomedicinska inriktningen respektive det samhällsvetenskapliga 

perspektivet (Carlsson, 2014) bör socialarbetarens roll lyftas. Socionomen har en bred 

beteendeinriktad utbildning och en helhetssyn på samspelet mellan individ och samhälle 

som ger ett perspektiv på psykiskt lidande som skulle kunna komplettera och gynna 

psykiatrin och sjukvården i större utsträckning än vad den i dagsläget gör. Vår 

uppfattning är att socionomens röst är svag i detta avseende, vilket också förstärks av 

vilka yrkeskategorier som granskar de texter på 1177 som analyserats i studien; läkare 

med specialistområden som psykiatri, allmänmedicin och läkemedelslära samt 

psykiatriker och psykologer. I några fall har också psykoterapeuter granskat texterna 

vilket skulle kunna påvisa att ett sociologiskt perspektiv bidragit till textens utformning.  

De två för studien observerade diskurserna talar om psykisk ohälsa på olika sätt i flera 

avseenden och det är i en, av 1177 utförd, uppdelning av ”Kriser och svårigheter” 

respektive ”Diagnoser” som dessa diskurser blir framträdande. Diskursen ”En del av 

livet” utgörs i huvudsak av texterna i kategorin ”Kriser och svårigheter”, medan ”Du 

behöver vård” utgörs av texterna i ”Diagnoser”. Det faktum att vi oberoende av 1177s 

uppdelning identifierat våra diskurser efter i stort sett samma sortering belyser att 

organisationen differentierar friskt och normalt kontra sjukt och avvikande. Att en del 

tillstånd faller inom ramen för klinisk sjukdom är inget konstigt, inte heller att 

allvarlighetsgraden på ett mående kan kräva att individen behöver professionell hjälp i 
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form av medicin eller annan behandling. I det avseendet visar 1177s redaktion att psykisk 

ohälsa tas på allvar. Dock kan synen på människans psyke som något kvantifierbart, som 

med hjälp av kriterier och symtom är möjligt att bestämma essensen av, ifrågasättas 

(Svenaeus, 2013). Klassificeringen av den typ av tillstånd som studien behandlar är 

kontext- och normbunden (Fahlke & Johansson, 2012), varför det kan ses som 

problematiskt att använda sig av en diagnosmanual utan att förhålla sig kritiskt till vad 

den faktiskt har möjlighet att uttala sig om. Styrkan i manualerna DSM och ICD ligger i 

dess effektivitet att möjliggöra att individen tillgodogörs resurser (Svenaeus, 2014), men 

när det kommer till att påvisa hur en individ faktiskt mår, orsaker till måendet samt 

åtgärdsförslag till detta är manualen av mindre betydelse (Klonsky, 2000; Svenaeus, 

2014). Det normaliserande språkbruket i ”En del av livet” kan lyftas utifrån den nämnda 

problematikens motsats. När diskursen avdramatiserar känslor av lidande kan det leda till 

att individer blir förbisedda och känner sig exkluderade. Många unga vuxna uppger att de 

inte fått den hjälp de behöver för sitt dåliga mående, vilket kan korrelera med att de inte 

diagnostiserats (MUCF, 2015).  

En följd av att diskurserna skiljer sig åt, avhängigt vilken rubrik läsaren söker sig till på 

1177s hemsida, är att graden av patologisering och normalisering av tillståndet beror av 

hur mottagaren själv i detta skede klassificerar sitt mående. Vid upplevelse av 

nedstämdhet kan personen som undrar över sitt mående antingen söka sig till texten som 

behandlar exempelvis depression eller nedstämdhet. Beroende av vilken av dessa texter 

som individen läser konstrueras tillståndet som mer eller mindre patologiskt eller 

normalt, vilket gör att individens egen klassificering av måendet blir avgörande för vilket 

perspektiv denne erhåller för sin hälsostatus. Detta faktum kan ses som problematiskt 

med bakgrund i tankarna om noceboeffekter (Lunde, 2009) samtidigt som proceduren 

styrker redaktionens tilltro till individens egen självkännedom. Det komplexa i 

förfarandet kan även appliceras på när professionella inom olika yrkeskategorier söker 

fördjupad kunskap om psykisk ohälsa, då denna informationsinhämtning bidrar till att 

producera och reproducera en viss social verklighet. Vidare kan detta förorsaka att andra 

perspektiv på psykiskt lidande vid bemötandet av klienter osynliggörs. För att möjliggöra 

en nyansering av synen på psykiskt lidande behöver språkbruket om psykisk ohälsa 

förändras. Genom användandet av ett kreativt och mångsidigt interdiskursivt 

förhållningssätt skulle fler alternativa perspektiv på måendet kunna utvecklas och tilldelas 

en giltighet som i sin tur möjliggör social förändring (Bergström & Boréus, 2012). 

Eftersom diskurs som text och praktik hör ihop med den sociala praktiken (Fairclough, 
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1992) ser vi således att ett medvetet och aktivt val av språkbruk och retorik behöver 

genomföras för att bredda synen på psykiskt mående.  

1177s texter påvisar en bristande intertextualitet, vilket bidrar till idén om 1177 som 

hegemonisk diskurs (Börjesson & Palmblad, 2007). En typ av indirekt intertextualitet 

påvisas dock och utgörs av dolda referat från diagnosmanualerna DSM-5 och ICD-10 

som är ledande för det nutida systemet av klassificering av psykisk ohälsa (Svenaeus, 

2013). När skribenterna vid 1177 inte redovisar att deras information och anvisningar 

utgår från dessa manualer befästs deras hegemoniska ställning. Utifrån resultatet kan 

knappast några slutsatser göras i fråga om huruvida ideologiska intressen ligger bakom 

1177s ställning. Genom temat Tilltro till den biomedicinska modellen visar genomförd analys 

att tilltron till medicinsk behandling är stor och att en sådan konsekvent åsyftas eller 

föreslås, varför ändå läkemedelsindustrin behöver nämnas. Flera röster i 

samhällsdebatten indikerar dess påverkan på diagnoser och psykofarmakans genomslag 

(Coveney et al, 2011; Svenaeus 2013). Ett typiskt förfarande när en diskursordning vill 

framställa den egna ideologin som allmängiltig är att det åtgärdsförslag som lyfts fram 

styrks med cirkelresonemang som legitimerar ideologin (Börjesson & Palmblad, 2007). 

Detta visar 1177 exempel på när redaktionen menar att mediciners biverkningar bör 

åtgärdas genom ytterligare medicinering, vilket ger litet utrymme för alternativa 

uppfattningar.  

För den som väljer alternativ till den konventionella vården behövs vid behov av 

sjukskrivning eller dylikt intyg, utredningar och diagnoser från den statliga vårdapparaten 

(Cooper, 2012). På så vis är individen oundvikligen en del av den patologiska 

organisationen eftersom tillstånden behöver klassificeras inom rådande diskursordning. 

En möjlig effekt av denna relation mellan institutionen och individ är att de som har en 

annan syn på sitt mående inte känner sig bekväma med den identitetsbild som en klinisk 

diagnos kan föra med sig (MUCF, 2015). En för begreppet sjukroll huvudtes är att den 

sjuka aktivt ska försöka att bli frisk genom att kontakta sjukvårdsinstans och gå med på 

att bli ”patient” (Parsons, 1991). På så vis accepteras den medicinska professionens 

instruktioner och anspråk på sjukdom legitimeras, vilket också leder till omgivningens 

acceptans. Om läkarprofessionen däremot ifrågasätts eller ignoreras får detta följden att 

den enskildes upplevelser betvivlas. Så länge individen accepterar vårdens premisser kan 

1177 därmed betraktas som inkluderande, medan individen som önskar en annan typ av 

förståelse för sitt mående i stället i viss mån exkluderas genom 1177s språkbruk. 
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För att återkoppla till studiens tes att institutioner och samhällskulturen präglas av en 

patologisk syn på psykiskt lidande som kan härledas till den biomedicinska modellen ser 

vi att denna både kan bekräftas och motbevisas utifrån de olika diskurserna som 

identifierats. Det normaliserande språkbruket som återfinns i ”En del av livet” bestrider 

genom dess ordval, friska etos och retorik tesen om 1177.se som patologiserande, medan 

”Du behöver vård” i stället kan anses styrka påståendet. Sammanfattningsvis anser vi att 

studien är av nytta för socialt arbete både när det kommer till teori och praktik, eftersom 

den belyser språkbrukets makt i relation till uppfattningen av den sociala världen. Vidare 

synliggör den de dominerande diskurser som influerar synen på psykiskt lidande och vilka 

konsekvenser dessa kan tänkas medföra, vilket är betydelsefullt för oss som socionomer 

med vår normproducerande maktfunktion (Swärd & Starrin, 2016) att ha ett kritiskt 

förhållningssätt till. 

 

6.2. Metoddiskussion 

Specifikt för den kritiska diskursanalysen är att det redan vid studiens början finns en 

uttalad tes som analysen sedan ska behandla (Bergström & Boréus, 2012), varför studiens 

tillförlitlighet kan diskuteras. Att vi som författare utgår från påståendet att 

samhällskulturen och institutionerna i Sverige präglas av en psykopatologisk syn på 

psykiskt lidande, härledd från den biomedicinska modellen (Giddens, 2007), medför 

risken att vi gått in i arbetet med ett förutbestämt perspektiv och därmed vinklar analysen 

utifrån ett önskvärt resultat. För att hantera detta på bästa möjliga sätt har vi som 

författare burit med oss denna tanke från start och läst materialet både enskilt och 

gemensamt upprepade gånger samtidigt som vi så ingående som möjligt förhållit oss till 

Faircloughs tredimensionella modell. Vi har även redogjort för studiens tillvägagångssätt 

och databearbetning på ett transparent sätt samt redogjort för fynden med koppling till 

de teoretiska ansatserna för att så gott det går undvika att resultatet ska vinklas till tesens 

fördel. Användningen av medikaliseringsteorin som komplement till studien har även 

varit betydelsefull för att språket inte ska bli den komplexa sociala världens enda yttring, 

som Pujol och Montenegro (2001) presenterat som kritik mot det diskursanalytiska 

tillvägagångssättet. 

Trots att samma antal texter från respektive rubrik (”Kriser och svårigheter” samt 

”Diagnoser”) föreligger, har de fått olika stort utrymme i resultatet. Som författare har vi 

diskuterat huruvida detta går att koppla till tankar om subjektivt intresse för analysens 
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blivande resultat då det finns en uppenbar problematik i att analysera de diskurser vi 

själva är en del av, eftersom vi således har egna idéer och åsikter om dessa (Winther 

Jørgensen och Phillips, 2000). Detta ställer krav på genomföraren av analysen utifrån en 

neutralitetsaspekt, då denne i största möjliga mån behöver distansera sig till sina 

förförståelser, egna värderingar och ståndpunkter för att minimera risken att resultatet 

ska bli subjektivt påverkat (se vidare redogörelse för studiens tillförlitlighet i avsnitt 4.4). 

Vi har försökt att ta dessa varningar i anspråk genom att oreserverat läsa samt analysera 

texterna och, efter upptäckten av ”En del av livet”s mer ringa analysomfattning, läst 

igenom flertalet texter på nytt för att försäkra oss om att vi inte missat något relevant. 

Efter detta förfarande kvarstod dock att det finns stora skillnader i hur mycket som var 

av relevans att analysera för respektive diskurs. Resonemang har förts oss författare 

emellan och vi har kommit fram till att den högst troliga anledningen till att delarna 

skiljer sig så mycket åt är att “En del av livet” visade sig ha en hög grad av normalisering 

av känslor och upplevelser samt ett språkbruk som tenderar att inkludera mottagaren, 

vilket vi från början inte förväntat oss. För studien innebär detta att det var svårt att 

utforska texterna vidare utifrån vår tes och våra frågeställningar, varför “Du behöver 

vård” fått ett större fokus. 

I efterhand kan vi i resultatet se att texten om bipolär sjukdom i många aspekter skiljer 

sig från övriga tillstånd. Det tål även att ifrågasättas varför texten om bipolär sjukdom vid 

urvalet selekterades för analysen när vi exempelvis valt bort texten om psykoser, 

eftersom båda dessa klassificeras som psykiska sjukdomar snarare än tillstånd. Vi som 

författare får i detta skede erkänna en viss oförståelse för allvarlighetsgraden för bipolär 

sjukdom. Hade vi gjort om analysen med den vetskap vi har om detta idag hade vi 

möjligtvis därför sorterat bort denna text, samtidigt som den har gett en intressant 

dimension för språkanalysen på så vis att den tydliggjort markanta lingvistiska skillnader. 

Fortsättningsvis ser vi att det finns skäl att diskutera valet att analysera material från 

internet, då texterna kontinuerligt uppdateras. Detta kan i sin tur bidra till att studiens 

resultat och slutsatser endast kommer att vara aktuella under en kortare period, varför 

denna studie bör betraktas som en tvärsnittsstudie (Bryman, 2011). Detta ser vi som 

författare dock inte som problematiskt, utan vi vill snarare förtydliga uppsatsens roll i 

forskningsväsendet som något som kan påvisa vilka diskurser inom ångest- och 

depressionsrelaterade tillstånd som är framträdande och aktuella för vår nutida epok. 
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Avslutningsvis anser vi som författare att den kritiska diskursanalysen, trots eventuell 

kritik denna studie kan få samt det faktum att den metodologiska ansatsen är berättigad 

viss diskussion, är noga övertänkt och stämmer bra överens med studiens syfte. Vår 

avsikt har varit att genom språket undersöka hur psykiskt lidande konstrueras som något 

mer eller mindre patologiskt snarare än att lyfta en objektiv verklighet, varför metodvalet 

är adekvat. 

 

6.3. Förslag till framtida forskning 

Genom denna studie har vi synliggjort och analyserat de diskurser som är framträdande 

vid 1177 Vårdguidens texter om ångest- och depressionsrelaterade tillstånd utifrån tesen 

att psykiskt lidande alltmer konstrueras som något patologiskt. 

För att bidra till en mer enhetlig bild av patologiseringen respektive normaliseringen av 

upplevt tillstånd vore det berikande att fortsättningsvis utforska i vilken grad individers 

uppfattning av det egna måendet påverkas av att läsa de texter som finns tillgängliga på 

1177s hemsida. En sådan undersökning skulle även vara relevant för att fastställa de, i 

denna studie i viss mån redan förgivettagna, effekter som diskurserna har på individen 

och dennes självbild. Eftersom vi även uppmärksammat att förhållandevis omfattande 

uppdateringar görs kontinuerligt i tillståndens texter vore det även intressant att följa 

utvecklingen av språkbruket och retoriken över tid för en djupare sociokulturell 

förståelse. Därmed vore en longitudinell studiedesign för samma ämne spännande för att 

på så vis undersöka frågan ur ett bredare historiskt perspektiv. Vidare hade en analys av 

diskurserna för den mer omfattande typen av psykisk problematik (exempelvis 

schizofreni) kunnat vidga förståelsen, då denna studie har visat att texten om bipolaritet i 

hög grad utmärker sig i psykopatologiskt avseende, varför det finns skäl att tro att 

allvarligare typer av diagnoser skulle kunna ge ytterligare en dimension till analysen. 
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