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Op mod en femtedel af den danske befolkning rammes af en depression i løbet af livet, og forbruget af
antidepressiv medicin er eksploderet. Hvordan er vi nået et punkt, hvor depression er blevet en folkelidelse?

 

I Præstationssamfundet argumenterer Anders Petersen for, at opblomstringen af depressionsepidemien må ses
på baggrund af, at præstation har fået status af ideal for det gode liv. Opblomstringen af depression er en
seismograf for en tendens i tiden, hvor det er afgørende at gøre sig gældende og præstere på jobbet og i
privatlivet. Det er ikke vigtigt, hvad man er god til, men det er altafgørende, at man ustandseligt præsterer
optimalt inden for et eller andet. Det samfundsmæssige pres, som nutidens individer må håndtere og tage på

sig, er grundstenen til en depressionsbølge.

 

Anders Petersen er lektor i sociologi på Aalborg Universitet og har i mange år forsket i depression som
samfundsfænomen. Han er forfatter til en række artikler og bøger, senest Diagnoser (sammen med Svend

Brinkmann, 2015).
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