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Sammanfattning 

Den kreativa melankolikern. Uppsatsens titel sammanfattar det 
övergripande temat för denna studie. Individer med psykisk skörhet 
har ofta egenskaper som är förknippade med samhällsnyttiga värden, 
såsom kreativitet, uppfinnarförmåga och konstnärlighet. Trots det så 
tycks det som om psykiskt sjuka i det moderna samhället alltjämt 
kategoriseras och tillskrivs negativa egenskaper som utgör en 
samhällelig belastning. Vad som sällan eller aldrig uppmärksammas 
är att psykiskt sjuka personer ofta har långa perioder av friskhet och 
därmed borde utgöra en samhällelig kraft. Studien ger inledningsvis 
en skildring av hur psykisk skörhet genom tiderna haft olika status, 
och ansågs tidigare vara en viktig förutsättning för de stora geniernas 
framgång. Studien problematiserar det samtida synsättet  på psykiskt 
sjuka och den kategorisering som skapar dikotomin psykiskt sjuk / 
samhälligt problem och frisk / samhällelig nytta. Denna diskurs 
upprätthålls av medierna. Media beskrivs ofta som den tredje makten 
och utgör därmed ett viktigt fundament i samhället.  Den diskurs 
som medierna förmedlar är också utgångspunkten för denna studie. 
Mot denna bakgrund undersöks om det finns något massmedialt 
forum som ger en mer nyanserad och positiv bild. Studien syftar 
därför till att undersöka om och hur egenskaper som kreativitet, 
uppfinnarförmåga och konstnärlighet beskrivs och kopplas samman 
med psykisk sjukdom i forumet insändare. Undertiteln En 
betraktelse av en modern ensidig bild av psykiskt sjuka säger något 
om resultatet, där psykiskt sjuka även i det undersökta materialet ofta 
associeras med negativa egenskaper som kriminalitet, arbetslöshet 
och våldsbenägenhet. 
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Inledning 

 
Under 1800-talet och en bit in på 1900-talet tillhörde ”det sensibla jaget” (Johannisson, 2009) 

en liten krets av den exklusiva eliten: de konstnärliga, de intellektuella och uppfinnarna. De 

kreativa melankolikerna framställdes under denna epok som viktiga bärare av moderna 

ambitioner. Samtidigt beskrivs de särskilda yttringar som de tycktes vara benägna att drabbas 

av: beröringsskräck, tvångsmässighet, sömnlöshet, rastlöshet och nedstämdhet (Johannisson, 

2009). Weber, Nobel, Darwin, Nietzsche, Proust, Newton och Wolf – alla produktiva 

storheter som samtidigt var utrustade med en känslighet som kunde övergå i 

handlingsförlamning, sömnlöshet, ätstörningar, depression, utmattningskänsla, agitation och 

irritabilitet. De stora geniernas sensibilitet kunde kopplas samman med en utökad förmåga att 

vara kreativ och samhällsnyttig samtidigt som sårbarheten riskerade att gå över till sjukdom. 

Kombinationen av dessa egenskaper ansågs inte stå i motsats till varandra, tvärtom, menar 

Johannisson (2009) – sensibiliteten ansågs vara en förutsättning för kreativitet och individer 

utrustade med dessa egenskaper hade under den här perioden hög status.  Emellertid kom 

efterhand ett annat synsätt att utvecklas. I takt med att den medicinska kategoriseringen av 

människor allt mer kom att få betydelse utvecklades också förutsättningar för att skilja ut ” de 

vansinniga” från de normala (Foucault, 1986). I ljuset av detta tycks det som om ”den 

kreativa melankolikern” i dag förpassats till en marginaliserad ”särling” (Goffman, 1972) med 

mindre önskvärda egenskaper. De melankoliska dragen som kring sekelskiftet ansågs utgöra 

en förutsättning för konstnärlighet, intellekt och kreativitet tycks i modern tid ha glömts bort 

och förpassats till ett utanförskap på samhällets kant. Kopplingen mellan den melankoli som 

Johannisson (2009) beskriver och förmågan att samtidigt vara kreativ och produktiv tycks 

alltså vara mindre uppmärksammad i dag. Det är här denna studie har sin utgångspunkt. Det 

är i ljuset av den förr så upphöjda, sensibla kreatören som jag med denna studie vill betrakta 

dagens synsätt när det gäller ”melankolikern”. Det tycks som om dennes egenskaper alltjämt 

betraktas som problematiska och samhällsbelastande. Sällan eller aldrig uppmärksammas 

psykiskt sjuka individers positiva egenskaper såsom konstnärlighet, intellekt och kreativitet. 

Ett övergripande syfte med studien är följaktligen att uppmärksamma och problematisera en 

ensidigt problemorienterad bild av psykiskt sjuka individer. Finns det något forum som ger en 

mer nyanserad och positiv bild? Media är en viktig bärare av olika diskurser. De diskurser 
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som medierna förmedlar är alltså det centrala studieobjektet i denna uppsats. Jag har valt att 

studera forumet insändare, eftersom det är genom insändare som medborgarna kan komma till 

tals. Studien ägnas åt att undersöka om och hur egenskaper som kreativitet, uppfinnarförmåga 

och konstnärlighet beskrivs och kopplas samman med psykisk sjukdom i forumet insändare. 

Att kategoriseras som psykiskt sjuk och bli kopplad till en kategorisering förknippad med 

negativa  egenskaper kan givetvis få negativa samhälleliga effekter, såsom marginalisering 

och utanförskap och som en följd av det kriminalitet, sjukskrivningar och så vidare.  Men, och 

här följer en viktig poäng, samhället riskerar också att gå miste om en outnyttjad resurs. Den 

här aspekten kommer jag främst att belysa i slutdiskussionen.  

 

Begreppsapparatur 
Den här studien behandlar ett antal begrepp och uttryck. Varje epok och tid har sina egna 

uttryck som efterhand ersätts av nya. Dessutom använder sig tänkare och forskare av olika 

begrepp: melankoli, ”vansinne”, psykisk sjukdom och så vidare. Alla dessa omfattas av ett 

gemensamt tema som i den här studien kommit att beskrivas med ett modernt begrepp;  

psykisk sjukdom. Det finns också närliggande tillstånd som behandlas i datamaterialet och 

analysen, exempelvis AD/HD. Det sistnämnda är inte en psykisk sjukdom men behandlas i 

det moderna samhället inom ramen för psykiatrin. Poängen är att beskriva individer som 

kategoriserats och fått en sjukdomsetikett. Sjukdomstillståndet blir viktigare än individen som 

individ. Som en ingrediensförteckning förses dessa individer med olika egenskaper.  

 

Teori 

Goffman, stigma och identitet 
Goffman (1972) identifierar och analyserar samhällets normer och de avvikandes roll i 

förhållande till det. Han menar att varje samhälle bestämmer hur människor skall 

kategoriseras och vad som anses normalt och inte. Över tid fostrar de sociala spelreglerna oss 

in i vissa mönster och förväntningar på hur individer vi möter skall vara. De här 

föreställningarna är så djupt rotade att vi inte reflekterar över dem. Goffman (1972) menar att 

de i närmast oreflekterade reglerna blir tydliga för oss först när vi möter någon som inte 
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uppfyller de rätta kriterierna. När vi möter någon med en ”mindre önskvärd egenskap” 

placerar vi också in honom som mindre duglig, en utstött människa. Att stämplas på det här 

sättet, innebär enligt Goffman att man är bärare av ett stigma. Han poängterar att alla icke-

önskvärda avvikelser inte nödvändigtvis leder till stigma. Det handlar snarare om det som 

upplevs som avvikande enligt hur våra normer och mönster ser ut. Dessa normer varierar i sin 

tur mellan olika kulturella kontexter och över tid i ett och samma samhälle. Den 

stigmatiserade har ett drag som på ett negativt sätt avviker från det normala. Goffman (1972)  

menar att vår inställning till den stigmatiserade medför olika förhållningssätt och insatser i 

mötet med honom. Dessa kan vara alltifrån oreflekterade och välmenande till medvetet 

undvikande. I grund och botten handlar det om att, som Goffman (1972) uttrycker det, en 

individ med stigma inte betraktas som fullt mänsklig. Det här utgör en grund för 

diskriminering och reducerar i hög grad individers handlingsmöjligheter. Den stigmatiserade 

bär på en konstant känsla av att hela tiden vara ifrågasatt och måste hela tiden fullt medvetet 

vara på sin vakt och veta att föregå hur han skall bemöta de intryck han ”drabbar” andra med. 

Goffman lämnar målande skildringar av hur det konstanta anpassandet tar sig utryck. En 37-

årig man som driver en fastighetsmäklarrörelse och som fått sitt ansikte förstört säger: 

 
När jag tar emot en ny affärskontakt försöker jag ordna vårt första sammanträffande så att jag 

står lite på avstånd med ansiktet mot dörren så att den person som kommer in i rummet får mer tid 

att titta på mig och vänja sig vid hur jag ser ut innan vi börjar tala med varandra. (Goffman 1972: 

123) 

 

Det här bekräftar också att stigmatiserade individer själva kan ta till sig den negativa bilden, 

som en del av sin självbild. Det normativa trycket får betydelse – man inser att andra 

uppfattar en som avvikande och annorlunda och det kan leda till att man gör den identiteten 

till sin egen. Goffman berör också uppdelningen mellan ”vi och dem”. Fundamentet för 

stigmatisering vilar nämligen på en diskrepans mellan oss, ”de normala” och dem, ”de 

avvikande”, i denna studie ”de psykiskt sjuka”. Liksom Foucault (1986) belyser Goffman 

(1972)  psykiatrins kategorisering. Psykiatrin ger den psykiskt sjuke en jag- identitet men 

utifrån vissa ramar och med vissa regler: 

 
Individen får höra att om han bara följer den rätta linjen ( vilken linje det rör sig om beror på vem 

som talar) så kommer han på god fot med sig själv och blir en helgjuten människa. Han blir en 

mogen människa med värdighet och respekt. I själva verket kommer han för egen del att ha 

accepterat ett visst jag…men detta jag är en främling en särling, rösten av den grupp som talar för 
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och genom honom.  (Goffman 1972: 123) 

 

Jag skall stanna upp ett ögonblick och analysera detta citat där Goffman (1972) fångar flera 

dilemman. För det första pekar han på problemet med att individer delas in i kategorier. För 

det andra på problemet med att en specifik praktik bestämmer vilken linje som är den rätta 

och att det ”beror på vem som talar”, vilket knyter an till diskursens ordning, som vi nedan 

skall beskriva. Vidare så pekar han på att ”särlingen” genom kategoriseringen accepterar, eller 

tvingas acceptera, ett själv som han inte till fullo känner igen sig i. I ett sociologiskt 

perspektiv måste hela problematiken tolkas i en strukturell kontext där det centrala problemet 

är hur olika grupper placeras in i den sociala strukturen.  Goffman (1972) menar att alla 

individer, även den mest normale, har brister som kan ge upphov till skamliga situationer. På 

så sätt befinner sig alla individer på ”samma kontinuerliga skala” och skulle således 

analyseras med hjälp av en och samma ”begreppsapparat”.  Det handlar explicit om ett slags 

maktutövande där vissa individer klassificeras som avvikande, medan det i själva verket finns 

egenskaper som potentiellt skulle kunna användas för att beskriva alla individer som 

avvikande. Goffmans (1972) teorier får alltså betydelse för den här studien. På ett alldeles 

särskilt sätt får stigmatiserade individers självbild, utifrån de normativa ramarna, betydelse 

eftersom vi undersöker hur psykiskt sjuka beskrivs och beskriver sig själva i media. Detta kan 

innebära att psykiskt sjuka också ser sig som ”avvikande” på ett problematiskt sätt. 

 

Foucault, förnuft och vansinne 
I Vansinnets historia (1986) ger Foucault en bild av urskiljningsprocessen mellan förnuft och 

vansinne. Han pekar på att olika historiska epoker har sina olika strukturer och de utgör en 

grund för synen på de sjuka vilket också leder till olika diskurser. Foucault beskriver hur 

”dårarna” mot slutet av 1700-talet fick sina egna institutioner: asylerna. Han menar att 

upprättandet av dessa institutioner ledde till att vansinnet kunde studeras och utforskas. 

Ambitionerna var dock aldrig högre än att stanna vid observationer och klassificering. När 

hospital Bicentre stängs 1794 så leder befrielsen av dårarna inte till någon egentlig befrielse, 

menar Foucault (1986). Den nya friheten ersätts med nya kedjor vid vilka dårarna är 

fastbundna. Dessa kedjor består i normativa bedömningar och leder till stigmatisering. Hela 

psykiatrin är uppbyggd kring tankegången om en normaliseringsprocess och en dikotomi där 

det normala upprätthålls och avgränsas genom dels klassificering av vansinnet som står i 
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motsats till det normala och det som uttalas genom diskursens ordning. Det intressanta här är 

inte psykiatrin eller psykologins historia utan hur psykiatrin uppkommit som en institution 

och, enligt Foucault (1993), en praktik som frambringar en viss typ av yttranden. Psykiatrin 

har alltså haft en betydande roll när det kommer till dels kategorisering av sjuka, genom vilket 

vansinnet skapas som ett visst socialt fenomen och dels som en praktik utifrån vilken en viss 

typ av uttalanden görs.  

 

Foucaults diskursbegrepp 
Diskursbegreppet har i denna studie betydelse för såväl det metodologiska perspektivet som 

det teoretiska. För att klarlägga detta krävs ett mer ingående förtydligande av begreppet. 

Ordet ”diskurs” i dess specifika betydelse betecknar ”hela den praktik som frambringar en 

viss typ av yttranden”. Foucault menar att parallella diskursarenor existerar och att dessa 

utgörs av ”objektsdomäner” som fixerar gränsen för diskursen (Foucault, 1993: 21f, 23, 25f). 

Olika ”discipliner”1 samsas och utgör olika diskursarenor . I stycket ovan har vi pekat på att 

olika epoker har sina olika strukturer. Poängen är att varje epok tillämpar eller använder olika 

sätt att ge mening åt sin tids företeelse -r och / eller fenomen. Olika tidsepoker har betraktat 

”de vansinniga” utifrån det rådande synsättet, som förändras över tid. I förordet till 

Vansinnets historia (1986) ber Sune Sunesson läsaren att ta ställning till ett citat för att vi ”så 

snart som möjligt” (Sunesson i Foucault 1986: 2) skall komma in på vad Foucault egentligen 

vill säga. Jag väljer här ut delar av citatet:  

 
Vid mitten av 1700-talet behandlade Pomme en hysterika genom att få henne att bada `tio, tolv 

timmar om dagen i tio månader´. Vid slutet av denna behandling som skulle motverka 

uttorkningen av kvinnans nervsystem, och den hetta som vållar denna uttorkning, såg Pomme 

membranliknande vävnader, som stycken av fuktig pergament…skalas av efter visst motstånd. 

Bitarna passerade ut med urinen varje dag… (Foucault 1986: 2). 

 

Sunesson vill med detta citat visa på att den en gång prima vetenskapen, i dag framstår som 

”mycket främmande och egendomlig, för att inte säga vettlös” (Sunesson i Foucault 1986: 2). 

Han ställer sig frågan. ”Hur vettlös och barbararisk är vår egen tids vetenskap? Hur kommer 

argumenten för vår tids inspärrningar att framstå för våra barnbarnsbarn?” (Foucault 1986: 2). 

                                                      
1 ”Discipliner” är såväl ett akademiskt som intellektuellt ämnesområde. Foucault nämner navigation och läkarvetenskap 

som exempel på discipliner. 
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Här pekar han på de olika epokernas struktur och hur mening ges åt olika fenomen. 

Vetenskapen ger således också uttryck för ett visst sätt att förstå, det vill säga, vetenskapen 

påverkar hur vi förstår olika fenomen. Foucault (1986) talar om ”forskarsubjektet” och menar 

då inte den enskilde forskaren utan snarare vetenskapen som system.  Forskaren är subjektiv 

och påverkad av det omgivande samhället, men och här följer en viktig poäng, forskaren är 

också med och påverkar varje epoks rådande diskurs. För att ytterligare att få klarhet i 

Foucaults diskursbegrepp. I en teoretisk betydelse existerar diskursen genom en ”diskursiv 

praktik”. Centralt är att kunskapsobjekten är avhängiga av diskursen och den diskursiva 

praktiken. På så sätt också till den sociala verkligheten och i vilken makt har stor betydelse. 

Den moderna medicinska vetenskapen, i det här fallet psykiatrin, är den praktik som i någon 

mening ”organiserar” kategoriseringen av individer och ”förskansar” dem med diagnoser av 

olika slag. Denna praktik eller disciplin är en viktig katalysator av vad som sägs och yttras om 

psykiskt sjuka. Detta utgör diskursen som i sin tur påverkar hur och på vilket sätt vetenskapen 

bedrivs. Implicit i detta så påverkas också den sociala verkligheten, till exempel allmänhetens 

uppfattning om psykisk ohälsa. De olika disciplinerna och diskursen utgör en maktfaktor 

genom att skapa och upprätthålla föreställningar som kan växla över tid. Under en epok är 

psykisk ohälsa förknippat med den kreativa eliten för att i nästa (!) epok förknippas med de 

”galna särlingarna”.  

 

Som tidigare nämnts utgör, enligt Foucaults (1986) teorier, psykiatrin en viktig disciplin som 

påverkar och reglerar vad som sägs och uttalas kring psykiskt sjuka. Psykiatrin har fått denna 

roll i samband med att det moderna samhället växte fram. Vi tittar på vad Foucault (986) 

säger om konstituerandet av `vansinnet` och den ”brutna dialog” med omvärlden som han 

menar att detta medfört. Han säger att syftet med upprättandet av institutioner för ”dårarna” 

aldrig handlade om att föra någon dialog med företrädarna, de ”vansinniga”: 

 
I mentalsjukdomens stilla värld kommunicerar den moderna människan inte längre med den 

`vansinnige`. Å ena sidan har vi den förnuftiga människan som avdelar läkaren att syssla med 

`vansinnet` och följaktligen inte godkänner någon förbindelse annat än genom sjukdomens 

abstrakta allmängiltighet; å andra sidan har vi den vansinnige som kommunicerar med den 

förnuftiga via lika abstrakta media; samhällsordning, fysiska och moraliska stängsel. /…/ Något 

gemensamt språk finns inte längre. Konstituerandet av vansinnet som mental sjukdom /…/ är ett 

tecken på att dialogen brutits, att separationen redan är uppnådd (Foucault, 1986: 10). 

 

Psykiatrin som praktik, konstituerandet av `vansinnet` som mental sjukdom och därmed 

 6



 

kategoriseringen av psykiskt sjuka lägger vi för ett ögonblick åt sidan. Det Foucault (1986) 

fångar i citatet ovan handlar om hur dialogen med de psykiskt sjuka förs. Psykiatrin i sig 

utgör förvisso ett viktigt fält men den samhälleliga dialogen förs alltmer i ett ständigt brus 

genom medierna. Jag vill i denna studie alltså infoga media som en viktig praktik eller 

diskursarena i diskursens ordning. I senare avsnitt skall jag mer noggrant presentera media 

och dess betydande roll gällande vad som kommuniceras.  

 

 
Tidigare forskning 
 

Melankoli, från kraft till sjukdomstillstånd 
Vem är inte galen? Vem är fri från melankoli? Robert Burtons berömda ord från The Anatomy 

of Melancholy (1621) sammanfattar de huvudsakliga dragen i de idéer om melankoli, dess 

väsen, uttryck och historia, som presenteras i detta stycke  (Johannisson, 2009). Johannisson 

(2009) konstaterar att melankoli som sjukdomskategori skrivits ut ur den moderna psykiatrin. 

Den har istället ersatts med ett antal nya och mer detaljerade uppsättningar av 

sjukdomskategorier. Johannisson (2009) menar att vi måste förstå melankoli som ett 

känslotillstånd och inte ett sjukdomstillstånd. Endast på det sättet kan vi säga något om dess 

kulturella förklaringskraft och peka på vilken betydelse den har för sin samtid. Jag skall här 

försöka mejsla ut de viktigaste aspekterna som får betydelse för denna studie. Johannisson 

(2009) menar att det länge existerade en slags bipolaritet där svärta och ljus hörde ihop. Först 

på 1700-talet skärs  utrymmet för vad som betraktas som normalt bort och skapar ett snävare 

utrymme för svängningar. Det som förr var oförnuft blev galenskap. I likhet med Foucault 

problematiserar Johannisson (2009) kategoriseringen och skapandet av sjukdomstillstånd.  

 
Under 1900-talet, skriver Jean Clair provokativt, har intensiva försök pågått att sjukförklara 

melankolin. I en tid besatt av välfärd, eugenik och rationalitet passar den inte in. Just därför har 

den placerats i förfrämligande medicinska diagnoser som depression, ångestsyndrom och 

utbrändhet. Det melankoliska jaget förvandlas //…// till en patient som bara experterna kan bota 

(Johannisson, 2009: 63). 

 
Hon menar att kategoriseringen och skapandet av sjukdomstillstånd har lett till att jaget kan 

mätas och inskränkas och förses med förklaringar och behandlingsbara sjukdomar. 
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Melankolin avförtrollas och blir en behandlingsbar sjukdom, lika meningslös som andra 

fysiska åkommor som halsfluss och diabetes. Det här är ett återkommande tema i denna 

uppsats.  

Förutsättning för kreativitet 

”Varför är alla framstående män melankoliker?” (Johannisson, 2009: 32). Här skall jag något 

mer ingående beskriva det som jag i inledningen nämnde som ”den nerviga känsligheten” 

(Johannisson, 2009: 115) och som Johannisson kopplar ihop med kreativitet. Under 1800-talet 

tillhör det ”sensibla jaget” en liten krets av den exklusiva eliten: de konstnärliga, de 

intellektuella och uppfinnarna. Här beskrivs de särskilda yttringar som drabbade de kreativa 

melankolikerna. Exempel. Max Webers utbrändhet och Alfred Nobels hypokondriska drag. 

Den svenske matematikprofessorn Gösta Mittag - Leffler, beskrivs som hyperaktiv och 

fullständigt uppslukad av sin egen fysiska bräcklighet. Utmattning, depression, agitation och 

irritabilitet var vidare vanliga stämningar hos författare som Henry James och Virginia Wolf. 

Alla bär de på gemensamma drag av melankoli, ett kaotiskt tillstånd, överkänslighet för 

sinnesintryck, nervositet och hyperaktivitet. Det enda som ger lugn i det kaotiska är - 

skapandet. Charles Darwin är ytterligare ett exempel. Han ansågs ha haft en särdeles dålig 

hälsa, med både en ”gåtfull blandning” av fysiska och psykiska problem och en särskild 

kreativ förmåga. Vid tjugo års ålder var han osedvanligt produktiv och aktiv för att redan vid 

trettio års ålder vara ständigt trött och drabbad av kronisk huvudvärk. Men 

sjukdomstillståndet kan också betraktas som en resurs, menar Johannisson (2009) och 

använder Darwin som exempel. Illamående gör att Darwin slipper onödiga resor och 

förflyttningar ”Varje avvikelse från min dagliga rutin suger fullständigt musten ur mig så att 

jag knappt får något uträttat när jag är i London” (Johannisson, 2009: 118). Därmed skapade 

sjukdomstillstånden och isoleringen möjligheter för Darwin att ägna kraft och tid åt 

vetenskapen.  Både psykoanalytisk teori och historisk erfarenhet visar, menar Johannisson 

(2009), att melankolin kan användas av individen som en kreativ kraft. 

 

Kommunikationens betydelse 

Var går gränsen mellan friskt och sjuk? Johannisson (2009) ägnar sig åt att fånga upp 

gränslandet mellan socialpsykologin och medicinen. I detta ingenmansland rör sig melankolin 

som en särskildhet mellan friskt och sjukt men samtidigt också mellan anpassning och revolt. 

Hon poängterar att det viktigaste inte är hur känslotillstånd kategoriseras utan vad de vill 
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kommunicera. ”Melankolin är talande, depressionen är tyst” (Johannisson 2009: 30). För att 

förtydliga: Johannisson (2009) pekar här på att melankolin i en historisk kontext inbegriper ett 

känslotillstånd som dels rymmer en större bredd och variation av mänskliga egenskaper, och 

också har upphöjts för sin extravagans. Den får höras och kan visas upp. Depression däremot 

göms undan och får oss att tänka på en individ som är nertryckt. Ty det är i relation till 

omvärlden som jaget och den depressiva erfarenheten får betydelse; när individen som social 

varelse ställs inför den samtida bestämningen av hur känslotillstånd skall betraktas. Det 

strukturella skapandet av den psykiskt sjuke, kategoriseringen, avgör också vad som skall 

kommuniceras och hur det skall kommuniceras. 

 

Internationell forskning 
Framväxten av den medicinska kategoriseringen av individer under 1800 och 1900-talen leder 

oss in på hur det moderna samhället betraktar individer som etiketterats med en diagnos. Den 

internationella forskningen om attityder till och synen på individer med psykisk sjukdom är 

nästintill oöverskådlig. Att göra en sammanfattande och rättvisande redogörelse är en omöjlig 

uppgift. Jag väljer att istället göra en kort genomgång av några aspekter som några 

internationella författare berör och som har betydelse för den här studien. Schnittker (2008) 

menar att en ”genetisk optimism” vuxit fram under de senaste decennierna. Detta synsätt 

bygger på idén om att psykisk ohälsa kan förklaras genetiskt snarare än genom hänvisningar 

till individens dåliga karaktär. Psykiska sjukdomar skall betraktas som behandlingsbara 

sjukdomar. Genom att flytta föreställningen om en varaktig personlig svaghet (som mynnar ut 

i exempelvis våldsamt beteende) till en psykisk sjukdom, så skapas också en grund för ett mer 

tolerant synsätt, menar flera forskare (Conrad, 2001; Condit, Ofulue & Sheedy 1998). 

Schnittker (2008) är kritisk till detta synsätt och menar att frågan är mer komplex än så. 

Genetiska förklaringar, och därmed attityder till psykiska sjukdomar, interagerar nämligen 

med gamla invanda föreställningar om individer med psykiska sjukdomar och dess koppling 

till negativa karaktärsdrag, enligt författaren. 

Schnittker (2008) drar slutsatsen att stöd för medicinsk behandling har ökat. Emellertid är 

toleransen för psykiskt sjuka, i synnerhet när det gäller socialt avståndstagande, fortfarande 

låg. Det är, enligt författarens hänvisning till forskning, vanligt med en ovilja hos allmänheten 

att interagera med en person som har psykisk sjukdom, främst för att de tillfrågade tror att de 
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psykiskt sjuka är ”oförutsägbara och våldsamma” (Phelan, Link, Stueve & Pescolido, 2000). 

Schnittkers (2008) lyfter fram kopplingen mellan schizofreni och farlighet, som sedan flera 

decennier tillbaka är en fast förankrad föreställning.  Det här motsäger de forskare som hävdar 

att den medicinska inriktningen ökar toleransen.  

Det tvärvetenskapliga ramverket FINIS ( Pescosolido, Martin, Lang, Olafsdottir, 2008) 

sammanställer olika studier kring stigmatisering inom samhällsvetenskapen. Syftet med detta 

teoretiska ramverk är att bidra till en ökad förståelse för vad som formar stigmatisering och 

dess effekter. Likt Goffman (1972) så presenterar flera internationella forskare (Pescosolido, 

Martin, Lang & Olafsdottir, 2008) en någorlunda dyster bild av stigma. Forskning om 

personliga erfarenheter av stigmatisering uppvisar en ”enhetlig och beklämmande bild” ( 

Pescosolido, Martin, Lang, Olafsdottir, 2008:13). Individer med psykiska problem upplever 

ofta en djup och kontinuerlig stigmatisering och diskriminering. Den avvisande attityd som 

dessa individer utsätts för kommer från många håll; familjer, kyrkor, vårdpersonal med flera 

enligt den forskning som FINIS hänvisar till (Chernomas m.fl. 2000; Hinshaw och Cicchetti, 

2000). Likt Schnittker (2008) tar flera forskare upp problemet med attityder. En majoritet av 

amerikaner och kanadensare uppger sig ha en ovilja att arbeta eller ha intima kontakter med 

personer med psykisk ohälsa (Martin m.fl. 2000, Phelan m.fl 2000). Flera forskare 

(Schnittkers, 2008; Pescosolido, Martin, Lang, Olafsdottir, 2008) studerar medias betydelse 

för allmänhetens uppfattning och attityder till psykiskt sjuka. Även om bilden inte är entydig 

så pekar mycket av forskningen på att medierna utgör en viktig maktfaktor när det gäller 

speglingen av psykiskt sjuka. Studier av tidningar, filmer och TV finner en i stort sett 

konsekvent bild där ”psykiskt sjuka sällan skildras i ett positivt ljus” (Pescosolido, Martin, 

Lang, Olafsdottir, 2008: 7). Ett underliggande antagande, menar författarna, är att människors 

syn på världen, delvis utgör en social konstruktion. (Pescosolido, Martin, Lang, Olafsdottir, 

2008: 7). Genom mediekonsumtion och tv-tittande så får konsumenten selekterad information 

som skapar en verklighet, som uppmuntrar individer till att förhålla sig på ett visst sätt (jämför 

Winther Jörgensen & Philips, 2000). En viktig poäng i Schnittkers (2008) studie är att 

företrädare för olika synsätt på psykisk ohälsa har stort inflytande över den allmänna debatten 

och medias skildringar av psykiskt sjuka. Schnittker (2008) beskriver att en av de viktigaste 

företrädarna för psykiskt sjuka (i USA) The National Alliance, verkar för en minskad 

stigmatisering och driver frågan om ”genetisk optimism”, som de menar leder till ökad 

tolerans. Men, menar författaren, risken är att effekten blir den motsatta. Detta då många 

medier är oförmögna att ta itu med de många föreställningar som stöder stigmatisering. 

Stigma är mångfacetterad och komplex och idén om en biomedicinsk modell kan inte i sig 
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leda till en ökad tolerans menar Schnittker (2008). Författaren betonar också vikten av att inta 

en skeptisk inställning till en alltför ensidig bild av allmänhetens uppfattning och toleransnivå 

till psykiskt sjuka, som snarare skall betraktas som ett ”lapptäcke” av åsikter. 

Föreställningarna utgör en bred konstellation av åsikter som skär genom en rad olika 

domäner. Följaktligen kan, menar Schnittker (2008), föreställningar förändras över tid som en 

följd av sociala och kulturella strömningar. Författarna till FINIS ( Pescosolido, Martin, Lang, 

Olafsdottir, 2008) drar slutsatsen att forskning om stigma inte är en fråga bara om nyfikenhet 

utan det handlar om en ”viktig del av insatserna för att personer med allvarlig psykisk 

sjukdom ska få leva ett värdigt liv i gemenskap” (Pescosolido, Martin, Lang, Olafsdottir 

FINIS, 2008 s. 10). Den bild som träder fram av den medieforskning jag presenterat i det här 

stycket, är en någorlunda ensidig och negativ vinkling av hur psykiskt sjuka presenteras i 

medierna.  

 

Hur kan det då se ut i praktiken, på olika arbetsplatser, för människor som är psykiskt sjuka? 

Tielman (2003) undersöker i en fallstudie hur anställda med funktionshinder genom sociala 

processer betraktas som handikappade på sina respektive arbetsplatser. Tielmans (2003)  

fallstudie visar på situationer som får individer med funktionshinder att framstå som i första 

hand handikappade och inte som egna individer – handikappet blir en identitetskategori. 

Studien pekar vidare på situationer där problem på arbetsplatsen antingen kan betraktas som 

brister i miljön eller brister hos de anställda. Arbetsledningar uppger ofta att problem med de 

anställda med funktionshinder handlar om deras individuella särdrag, svagheter och behov. Å 

andra sidan uppger flera anställa med funktionshinder att det i första hand är samhället eller 

omgivningen som utgör ett problem. ”Det är inte jag som är svag. Det är samhället som gör 

mig svag” (Tielman, 2003: 35), säger en intervjuad kvinna. Implicit i diagnosen, menar 

Tielman (2003), betraktas individen som mindre förmögen. Det samhälleliga batteriet av 

insatser utgår från att den handikappade är icke-normal och att det stöd som ges syftar till att 

hjälpa denne för att hon i möjligaste mån skall anpassas till det normala.  Eller som Tielman 

uttrycker det: 

 
När funktionshindret blir betraktat som den primära orsaken till en persons prestationsnivå är det 

samma sak som att säga att `om det inte går göra dig icke-funktionshindrad, måste vi acceptera 

att du är handikappad (Tielman, 2003: 28).  

 
De medicinska diagnoserna har tvingat individer till att förpassas till en särskild samhällelig 
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”avdelning”, det vill säga, individen avskiljs i någon mening från samhället i övrigt. Eller 

annorlunda uttryckt, och på samma tema som Goffman (1972) och Foucault (1986)  

presenterar, denne befinner sig i periferi och måste anpassas eller anpassa sig för att närma sig 

det normala. Tielmans (2003) studie är begränsad  i den mening att den inte gör anspråk på att 

ge en heltäckande bild av funktionshindrades situation på arbetsmarknaden.  Men den pekar 

på några viktiga aspekter som vi kan ha nytta av i denna studie. Dels pekar den på problemet 

med de negativa aspekter som ofta förknippas med individer som har ett funktionshinder 

(fysiskt eller psykiskt). Frågan om hur dessa individer bemöts är bara delvis besvarad. 

Kvarstår gör frågan om huruvida egenskaper såsom kreativitet och konstnärlig förmåga 

fångas upp, både i det praktiska livet, i forskning och i diskursens ordning. Tielmans (2003) 

studie liksom flera internationella forskare ( Pescosolido, Martin, Lang, Olafsdottir, 2008 m. 

fl.) berör inte frågan nämnvärt. Frågan är också hur media, som en viktig praktik fångar upp 

och speglar psykisk sjukdom, främst kopplat till positiva egenskaper såsom kreativitet, 

uppfinnarförmåga eller konstnärlighet. Och som följdfråga hur egenskaper som kreativitet, 

uppfinnarförmåga och konstnärlighet beskrivs i medierna.  

 

Tidigare forskning om media 

Medias roll 

Medias roll när det gäller reproduktionen av normer och föreställningar har länge ägnats 

uppmärksamhet inom forskningen. Vi börjar med att kortfattat titta på medielogiken i mer 

allmänna termer. Media beskrivs ofta som den tredje statsmakten, vilket är ett uttryck för 

massmediernas granskande roll i samhället.  Den första och andra statsmakten är riksdag och 

regering som utgör den lagstiftande och verkställande makten. Som tredje statsmakt har alltså 

media den viktiga uppgiften att kontrollera makten (Camauer & Nohrstedth, 2006). Medierna 

har också en annan viktig roll.  Som Goffman (1972) och  Foucault (1986) visar så 

socialiseras individer in i vissa föreställningar och där ingår också en djupt rotad idé om ”oss” 

och ”dem”. Vi talar i denna studie om dikotomin psykiskt sjuk eller frisk. Precis som andra 

samhälleliga institutioner bärs föreställningar om vi / dem,  frisk / sjuk upp av medierna som 

institution. 

 
Camauer & Nohrstedt (2006) beskriver strukturell diskriminering som ett antal uppsättningar; 

till exempel regler, normer eller rutiner inom samhällets institutioner som mer eller mindre är 

vedertagna och som sammantaget bildar ett system som formar en struktur som ligger till 
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grund för diskriminering. Denna form av diskriminering är strukturell på det sätt att den i 

någon mening är systematisk och ingår i det samhälleliga systemet. Ett sådant exempel kan 

vara att psykiskt sjuka inte ges tillträde till att föra sin egen talan i olika sammanhang, till 

exempel i media. Författarna påpekar dock att media inte är en enskild och isolerad aktör som 

för sig bär ansvaret för att reproducera föreställningar, ofta negativa, om ”de andra” (Camauer 

& Nohrstedt 2006 s. 3) Jag har här inte för avsikt att vare sig ge någon djupgående teoretisk 

redogörelse för strukturell diskriminering eller att pröva dess ansats. Men påpekas bör att 

teorin kring strukturell diskriminering har kritiserats för att den inte går att falsifiera 

(Camauer & Nohrstedt 2006).  Författarna menar dock att det är fruktbart att inta ett mer 

pragmatiskt förhållningssätt till teorin och hävdar, trots kritik, att rapporten bekräftar 

antagandet om att strukturell diskriminering förekommer genom media. Vi skall i stycket 

nedan om andrafiering, diskriminering, och negativ framställning, samt inkludering titta 

närmare på hur diskriminering i media kan ta sig olika uttryck.  

 

Andrafiering, diskriminering, negativ framställning, inkludering 

Med stöd av olika forskare (Foucault, 1986, Camauer & Nohrstedt, 2006, Falkheimer, 2001) 

har vi  hittills diskuterat media som en praktik där  ”en viss typ av uttalanden”  mynnar ut. 

Brune (2007) och Ghersetti (2007) har mer ingående beskrivit hur media på olika sätt 

upprätthåller de mönster som presenterats i tidigare stycken. Med hjälp av Brune (2007) och 

Ghersetti (2007) skall jag i nämnd ordning redogöra för i media förekommande 

diskrimineringsformer, andrafiering, diskursiv diskriminering, negativ framställning och 

inkludering. Andrafiering handlar om att medietexter är konstruerade på ett sådant sätt att det 

finns en tydlig skillnad mellan ”vi” och ”de andra”. Utgångspunkten är att det finns ett ”vi” 

som utifrån en viss given diskurs är ”vår” hemvist. ”De andra” är marginaliserade och har 

ingen möjlighet att påverka hur ”de” konstrueras. Vi har tidigare redovisat Goffmans (1972) 

teorier om den marginaliserade människan, som placeras i en särskild gruppering och tillfogas 

specifika egenskaper. Ghersetti (2007) spinner vidare på samma tema och menar att 

rapporteringen är både diskriminerande och exkluderande. Författaren menar att 

rapporteringen både förmedlar och upprätthåller skillnader där exempelvis funktionshindrade 

( ”dom” ) blir en grupp ”som står vid sidan om och avviker från det `vi` som representerar den 

samhälleliga normen (Ghersetti 2007 s. 38). Skildringarna behöver inte nödvändigtvis vara 

negativa. De kan tvärtom vara till ”deras” fördel. Men, menar Brune (2007), om andrafiering 

utgör ett kontinuerligt och permanent inslag i medierapporteringen bidrar det likväl till att 
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skapa kategorier som får ”härbärgera” vissa egenskaper. Hur andrafieras individer som också 

har en psykisk sjukdom? ”Kreativ”, ”konstnärlig” , ”kriminell”, ”våldsverkare”? Diskursiv 

diskriminering handlar om negativ särbehandling av individer på grund av att de tillhör en 

särskild grupp, som definieras utifrån kategorier som till exempel kön, etnicitet eller fysisk / 

psykisk (o-) förmåga. Brune (2007) anger olika typer av diskursiv diskriminering. 

Utestängande från diskursen innebär att grupper helt eller delvis osynliggörs och utestängs 

från den offentliga arenan. Det vill säga, de tillåts inte yttra sig eller deras yttranden tillmäts 

inte betydelse (om de inte håller sig inom den etablerade diskursens ramar). Det här är, enligt 

Brune, ett tecken på gruppens maktlöshet. Eller som Foucault (1986) uttrycker det; ”I 

mentalsjukdomens stilla värld kommunicerar den moderna människan inte längre med den 

`vansinnige`” (Foucault, 1986 s. 10). Negativ framställning kan handla om olika beteckningar 

av negativ eller nedsättande betydelse, exempelvis ”idiot” eller ”vansinnig”. Dessa uppenbart 

nedsättande ”etiketter” används inte av seriösa medier men neutrala ord kan efterhand fyllas 

på med negativa konnotationer. Kategorier, till exempel ”psykiskt sjuka”, som används i 

negativa sammanhang där användningen av beteckningen saknar relevans verkar också 

diskriminerande. Brune menar att övergripande strukturer hjälper till att skapa mönster kring 

hur rapporteringen sker och detta leder till diskriminering. I en analys av tusen rubriker till 

nyhetstexter som rörde ”flyktingar” och ”invandrare” våren 1993 framställdes de aktörer som 

var svenska som aktiva i 80 % av artiklarna medan ”flyktingar och invandrare” snarare 

framstod som objekt, det vill säga som mottagare av insatser (Brune, 2007). Det finns en 

implicit diskriminering här som handlar om att invandrarna som passiva objekt inte tillskrivs 

de rätta egenskaperna för att platsa på den offentliga arenan, i det mediala rummets mitt. De 

placeras i marginalen eller i sämsta fall så hamnar de helt utanför. Vilka negativa etiketter 

förses individer med psykisk sjukdom med? På vilket sätt marginaliseras individer med 

psykisk sjukdom och var på den mediala arenan får de plats? Inkludering. Liksom andra 

författare (Foucault, 1986, Camauer & Nohrstedt, 2006, Falkheimer, 2001, Ghersetti, 2007) 

målar Brune (2007) upp en någorlunda dyster bild där osynliggörande och negativ 

beskrivning av marginaliserade grupper i media i hög grad existerar. Trots det så presenterar 

hon exempel som belyser en mer idealisk rapportering. Naturlig inkludering innebär att 

människor med olika bakgrund inkluderas i nyhetsmedierna oavsett bakgrund eller 

grupptillhörighet. Invandrare synliggörs inte bara i ”invandrarfrågor”. Brunes resonemang om 

hur invandrare beskrivs i media kan även tillämpas på hur andra kategorier av människor 

beskrivs. Frågan är om individer som har psykisk sjukdom omfattas av naturlig inkludering i 

medierna? Stereotyp inkludering där individer förses med positiva egenskaper förekommer 
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också. Invandrare framställs som antingen hjältar eller offer. Hur framställs individer som har 

psykisk sjukdom när det gäller stereotyp inkludering?  

 

Metod 

Diskursanalys som metod, socialkonstruktivism 
Det här avsnittet behandlar det socialkonstruktivistiska förhållningssättet till diskursanalys, 

som Winther Jörgensen & Philips (2000) presenterar det. Socialkonstruktivister menar att det 

sätt på vilket vi förstår och kategoriserar vår verklighet är något som producerats, en 

konstruktion som skapas och upprätthålls genom interaktion människor emellan i vardagen. 

Det handlar alltså inte om en direkt avbild av verkligheten, utan snarare handlar det om en 

produkt som bygger på våra föreställningar om världen, i en historisk och kulturell kontext. 

Den sociala världen är till sin karaktär således inte på förhand given och oföränderlig, snarare 

skapas och utvecklas världen i en ständig växelverkan och interaktion. Här kommer språket in 

som en viktig aspekt (Winther Jörgenssen & Philips, 2000). Enligt ett poststrukturalistiskt 

synsätt är språket inte bara en kanal genom vilket en redan färdig objektiv verklighet 

presenteras, utan språket bidrar till att konstituera den subjektiva verkligheten. Eller med 

andra ord, diskursen konstruerar vår verklighet. Poängteras bör att en diskurs inte bara är 

språk eller ord utan hänger samman med handling. Diskurser, det som sägs och uttalas, är 

kopplade till olika diskursiva praktiker. Ett visst sätt att tolka ett fenomen sätter också upp 

ramar för hur vi kan handla; om psykisk skörhet beskrivs med sjukdomstermer gör detta det 

troligt att vi förhåller oss till fenomenet som något som behöver botas med hjälp av 

medicinska behandlingsmetoder.  

 

Konkreta analysverkyg för diskursanalys 
Hur skall man då undersöka diskursens innehåll? Vilka verktyg för analysen kan vara 

lämpliga? Winther Jörgensen & Philips (2000) presenterar begreppet ”flytande signifikant”. 

De menar att det är ett utmärkt redskap för att finna och dokumentera en diskursordning. En 

flytande signifikant är ett centralt tecken som är speciellt omtvistat genom att olika diskurser 

kämpar om att definiera dess betydelse. Detta innehåll kan se olika ut i olika diskurser. 

Exempelvis kan begreppet ”kön” ges olika betydelse beroende på vilken diskurs vi talar om. I 
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en medicinsk diskurs kan ”kön” ges betydelsen ”biologiskt bestämd könstillhörighet”. I en 

samhällsvetenskaplig, feministisk diskurs kan det ges betydelsen ”socialt skapade skillnader / 

förväntningar på män och kvinnor” (kön kan också inom samhällsvetenskapen / av feminister 

ges ungefär samma betydelse som inom den medicinska diskursen, och där snarare begreppet 

”genus” ges betydelsen socialt konstruerade skillnader mellan män och kvinnor). Flytande 

signifikant som hänvisar till en helhet som är total och slutgiltig, kallar Laclau (Winther 

Jörgensen & Philips, 2000)  för myter. Med det menar Laclau att myten är en missuppfattning 

av verkligheten men är samtidigt en nödvändig horisont för vårt handlande, och ger oss en 

plattform eller utgångspunkt för hur vi ska kunna diskutera med varandra. Diskursanalysen är 

enligt författarna ett redskap för ”att avslöja vilka myter om samhället som objektiv realitet 

som  impliceras i tal och andra handlingarna (Winther Jörgensen & Philips, 2000:47). ” 

Att signifikansen är flytande betyder att en enskild diskurs inte lyckats fixera dess gränser. 

Snarare pågår en kamp mellan flera diskurser om ett teckens mening. Denna kamp bildar en 

inbördes ordning, diskursens ordning. Enligt Winther Jörgensen & Philips (2000) säger 

Laclau & Mouffe att samhället ”som objektiv storhet aldrig är fullbordat”, det finns ingen 

fullbordad totalitet där allt är fast fixerat och har en given plats. Det här betyder att diskursen 

inte heller är en fast fixerad och gjuten helhet utan snarare ”tillfälliga fixeringar av betydelse i 

en i grunden obestämbar terräng” (Winter  Jorgensen  & Philips 2000:46).  

Här kommer vi återigen in på begreppet flytande signifikant. Utgångspunkten är att det som 

förknippas med en viss signifikant, till exempel ”invandrare” ”psykiskt sjuka”, inom en viss 

diskurs kan vara så fast förankrade att vi uppfattar dem som fixerade. Det är först när man 

knyter ihop olika signifikanter som det blir intressant, det är då man etablerar vilken relation 

de har till varandra.  

Laclau & Mouffe talar om ekvivalenskedjor ”which constructs what is beyond the limits and 

which is not” (Laclau & Mouffe, 1985: 144).  I en förutbestämd och given kontext fixeras 

alltså mening genom att utsagor och berättelser eller termer (psykiskt sjuk) får betydelse i 

relation till varandra. Men med den mening som etableras så följer också ett gränssättande för 

hur exempelvis psykiskt sjuka ges handlingsutrymme. Procedurerna för begränsning och 

utestängande är inte en gång för alla givna (Mörkenstam, 1999). Det vill säga de utmanas hela 

tiden av de aktörer som deltar i diskursen. På så sätt är signifikanterna flytande och vi tänker 

oss att det möjliggör förändring. Vi har tidigare i denna studie sett att den allmänna 

uppfattningen om ”psykisk känslighet” förändrats över tid (såsom Goffman, 1972; 

Johannisson, 2009m. fl. presenterar den). Hur hittar jag då flytande signifikanter i min studie? 

Konkret innebär det att jag först och främst utgår ifrån en given kontext, där psykiskt sjuka 
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utgör en enskild kategori och har egenskaper som skiljer ut ”dem” från ”oss”, de normala. I 

den meningen kan vi säga att vi har en slags utgångspunkt där signifikanten ”psykiskt sjuk” 

förknippas med negativa egenskaper ”kriminell” ”våldsam” eller i en mer övergripande 

mening, en samhällelig belastning. Eftersom Laclau & Mouffe (1985) hävdar att signifikanter 

kan fyllas med olika innehåll, det vill säga de är flytande, så utgår jag från att det också kan 

vara möjligt att söka efter positiva egenskaper som är kopplade till psykisk skörhet. Hur ser 

jag vilken betydelse begreppen ges i olika texter? Till exempel genom att studera vilka andra 

ord/begrepp som associeras/används i samband med den flytande signifikanten. Jag söker 

efter ord / begrepp som psykiskt sjuka normalt sett är exluderade ifrån, till exempel 

”kreativitet” ”produktivitet” eller i en mer övergripande mening, en samhällelig tillgång..  

Metodproblem 
Kritik har riktats mot diskursteorin.  Dels ger Laclau & Mouffe inga anvisningar kring hur 

man kan analysera empiriskt material (Winther Jörgensen & Philips, 2000: 57). Med den här 

studiens begränsande omfattning är det en svår uppgift att använda analysverktyget ”flytande 

signifikanter” i det konkreta analysarbetet. Detta främst för att mycket av tolkningen lämnas 

åt den enskilde forskaren. Vidare så  menar Chouliararki och Fairclough (citerade i Winther 

Jörgensen & Philips (2000: 64) att diskursteorin har problem när det gäller förhållandet 

mellan diskurs och diskursivt fält. För att förtydliga: Diskurs är (enligt diskursteorin) ”det 

entydigt fixerade betydelserna” och det diskursiva fältet är ”alla de andra möjligheterna till 

betydelsebildning” (Winther Jörgensen & Philips (2000: 64). Det här betyder alltså att det inte 

finns någon formulering eller något begrepp som inbegriper att det finns vissa möjligheter 

som är mer sannolika än andra, som vid vissa tidpunkter inte ges betydelse. Det vill säga, det 

kan finnas saker som det råder strid om på det diskursiva fältet medan vissa andra saker inte 

ens tycks vara aktuella att strida om. På det diskursiva fältet är det kanske så att det inte ens 

råder någon strid om att lyfta fram psykiskt sjuka som en samhällig tillgång där kreativitet, 

intellekt och konstnärlighet får betydelse. Men, enligt den kritik som framförs så rymmer inte 

diskursteorin den här aspekten.  

Andra metodproblem är att jag endast använt mig av en databas för att söka insändare, detta 

begränsar urvalet (se även avsnittet källkritiska perspektiv). Ett ytterligare metodproblem är 

att det som publiceras på insändarsidor är material som redaktionerna gjort en utsållning av. 

Det här kan innebära begränsningar i vilka som får uttala sig och vilka som inte får det. En 

ytterligare begränsning är att det som skrivs i en insändare kan vara begränsat på så sätt att 
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individer kanske väljer att utesluta en del av det de egentligen vill få sagt. Det är också 

möjligt att det finns andra forum där psykiskt sjuka beskrivs som en resurs, exempelvis i 

skönlitteratur, på konferenser, i debattsidor. Vidare hade intervjuer med psykiskt sjuka 

eventuellt kunna bidra till ett annorlunda resultat. Genom djupintervjuer hade det gått att få 

mer utförliga och ingående svar utifrån individers egna erfarenheter och på så sätt hade 

ytterligare essenser kring temana troligtvis kunnat mejslas ut.  

 

Data och insamlingsprocedur 

Forskningen visar att psykiskt sjuka ofta är ställda på sidan i det mediala rummet men i den 

mån de ges utrymme återfinns ofta skildringar av mer negativ karaktär. Det här leder in på 

syftet med den här studien, nämligen att undersöka forumet insändare och att söka efter en 

mer nyanserad bild av psykiskt sjuka. Jag söker alltså efter skildringar där psykisk sjukdom är 

kopplat till positiva egenskaper. Jag skall i detta stycke presentera det data jag valt för 

undersökningen och beskriva hur insamlingsproceduren gått till.   

Utgångspunkt för datainsamling har varit att granska om insändare eller bloggar är ett forum 

som ger en mer nyanserad bild av psykiskt sjuka. Idén var att titta på forum där medborgarna, 

i det här fallet psykiskt sjuka eller individer intresserade av frågorna, har möjlighet att komma 

till tals. Först ville jag undersöka om det skrivits insändare eller bloggar om psykisk sjukdom 

främst kopplat till positiva egenskaper såsom kreativitet, uppfinnarförmåga eller 

konstnärlighet. Jag ville därefter undersöka hur egenskaper som kreativitet, uppfinnarförmåga 

och konstnärlighet beskrivs i datamaterialet. Det här kräver ett noggrant hantverksarbete.  

Med denna studies begränsningar avseende tid så har arbetet genomförts enligt nedan 

beskrivna insamlingsprocedur, och resulterat i en analys av 15 insändare.   

 

Källkritiska aspekter 
Att studera insändare utgör kärnan i undersökningen. Söktjänsten Presstext online har valts 

som söktjänst för att hitta insändare. Presstext online är en fulltextdatabas som omfattar 
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artiklar ur ledande svensk press. Av dessa utgör 29 tidningar2. Ett visst problem är att 

Presstext online inte omfattar alla tidningar. Aftonbladet och Svenska Dagbladet finns 

exempelvis inte med i databasen. En kompletterande manuell genomgång av fler tidningar 

hade sannolikt kunna leda till att ett större urval av relevanta insändare kunnat identifieras. 

Studien omfattar artiklar från 2000-03-26 till 2008-03-06.3

Insamlingsprocedur  
Den detaljerade beskrivningen av insamlingsproceduren ger i någon mening svar på den 

första frågan i studien, där jag vill undersöka  om det skrivits insändare eller bloggar på temat 

psykisk sjukdom kopplat till positiva egenskaper såsom kreativitet, uppfinnarförmåga eller 

konstnärlighet. Jag har studerat tolv föreningars och organisationers hemsidor. Föreningen 

Balans, anhörig och patientförening för drabbade av depressionssjukdomar, Kriminellas 

revansch i samhället, KRIS, riksförbundet för hjälp åt narkotika- läkemedelsmissbrukare, 

RFHL, riksförbundet Attention, riksföreningen anorexi – bulimi, riksföreningen Autism, 

RFA, riksförbundet för Social och Mental Hälsa, RSMH, Schizofreniförbundet 

Suicidprevention och efterlevandes stöd, SPES, svenska OCD-förbundet Ananke,  Sveriges 

Fontänhus, SF,  Ångestsyndromsällskapet, ÅSS.  

 
Hemsidorna har ett brett innehåll med allt ifrån information till boktips med titlar som Vad 

kan en veterinär lära en psykiater, Ung och galen? Berättelser ur verkligheten och Nu åker 

jag slalom - om olika perspektiv på återhämtning vid psykisk ohälsa. Hemsidorna innehåller 

intressant material men är för omfattande och av för varierande slag för denna studie. Via 

hemsidorna har jag hittat två branschtidningar, ÅSS Emellan och Revansch, samt 

medlemsbladet Phrenicus. Revansch innehåller medlemmarnas egna sidor och en framtida 

studie av dessa skulle vara intressant. Via hemsidorna fann jag ett antal bloggar som, i ett 

källkritiskt perspektiv, varit svåra att identifiera när det gäller avsändare. I vissa fall finns 

ingen signatur, och i andra fall går det inte att härleda en kommentar eller inlägg till 

föregående inlägg. Trots detta fann jag ett fåtal men desto mer intressanta inlägg. Bloggaren 

                                                      
2 Dagens Arbete, Dagens Handel, Dagens Nyheter, Expressen, Folkbladet, Forskning & Framsteg, 

Gotlands Allehanda, Gotlands Tidningar, Göteborgs-Posten, Göteborgs-Tidningen, Helsingborgs Dagblad, 

Hufvudstadsbladet, Jusektidningen, Kristianstadsbladet, Kvällsposten, Lön & jobb, MånadsJournalen, 

Norrbottens-Kuriren, Norrköpings Tidningar, Piteå-Tidningen, Privata Affärer,  Resumé, Riksdag & 

Departement, Situation Sthlm, Skolvärlden, Språktidningen, Stockholm City, Sydsvenskan, Tidningen Vi. 

3 En sökning gjordes från 1990 och framåt, dvs från det år Presstext Online har artiklar publicerade.  
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Trollhares inlägg kan i någon mening sammanfatta kontexten i denna studie: 

 
Man måste välja mellan att framställa sig som sjuk eller som frisk. Och nåde den som försöker 
luckra upp den gränsen. Det är ju som att ifrågasätta vad som är friskt överhuvudtaget. Bipolär 
friskdom var ordet (Citat Trollhares hemsida, http://trollhare.wordpress.com, 2009-04-28)   
  

Hemsidorna utgör ett intressant underlag för en studie. Med tanke på materialets omfattning i 

förhållande till den avgränsade tiden för denna studie har jag emellertid uteslutit hemsidor och 

således valt att koncentrera studien till insändare. Nedan beskriver jag hur jag arbetat med 

materialet. 

Insändare 
Den 29 april 2009 genomfördes en sökning på Presstext online med ett antal sökord. Jag 

avgränsade sökningen till insändare. Jag började brett med sökordet psykisk sjukdom och fick 

52 träffar. Jag har därefter sökt med nedanstående sökord, var för sig och i kombination med 

varandra: psykiskt sjuk, psykisk ohälsa, manodepressiv, bipolär, utanförskap, ad/hd, galen, 

mani och manisk.4. För att finna insändare där positiva egenskaper finns med så har jag lagt 

in sökorden nationalekonomi, resurs / resursslöseri, uppfinnare, kreativ, konstnär, 

entreprenörskap i kombination med samtliga tidigare nämnda sökord. Syftet har varit att få 

fram insändare där psykisk sjukdom kopplas ihop med positiva egenskaper. Av 4955 träffar 

har endast ett fåtal insändare varit relevanta för denna undersökning. De insändare jag bedömt 

som icke-relevanta har exempelvis handlat om andra saker än det som omfattar 

undersökningen eller bestått av korta inlägg som varit svår att härleda eller förstå. Jag har 

gjort ett urval på femton insändare och i möjligaste mån baserat urvalet på att inte enbart 

innehålla ett eller flera av sökorden utan att också ha genomgående teman, om exempelvis 

psykisk sjukdom.  Sammanfattningsvis har datainsamlingsproceduren i en mycket liten, 

omfattning lett till att jag kunnat identifiera insändare (eller bloggar) där det skrivs om 

psykisk sjukdom kopplat till positiva egenskaper såsom kreativitet, uppfinnarförmåga eller 

konstnärlighet. Antalet insändare (och bloggar) med koppling till negativa egenskaper är 

större men ändå förhållandevis litet. I tabell 1 redovisas sökorden och antalet träffar. 

Meningen med denna detaljerade redovisning är att inför läsaren visualisera och på det viset 

                                                      
4 Sökning har också skett med hjälp av * för att hitta närliggande ord. Exempel krea* som kan ge 

sökningar på fler alternativ, exmpelvis kreativ och kreativitet.  

5 Sökorden har kombinerats med varandra och antalet träffar är därför fler än antalet insändare. 

 20

http://trollhare.wordpress.com/


 

ge en tydlig bild av datainsamlingsproceduren. I nästa stycke presenteras resultatet. 

 

Tabell 1. Antal träffar vid sökning på ord kopplade 
till psykisk sjukdom på Presstext Online  
 

 enbart Nationalekonomi Resurs / 
resursslöseri 

Uppfinnare Kreativ Konstnär Entreprenör 

Psykiskt sjuk 52 0 7  0 0 0 0 
Psykisk ohälsa 35 0 8 0 0 0 0 
manodepressiv 2 0 0 0 0 0 0 
bipolär 1 0 0 0 0 0 0 
utanförskap 169 1 21 0 1 1 3 
Ad hd 38 0 7 0 0 2 0 
galen 127 0 17 0 0 0 0 
Mani / manisk 3 0 0 0 0 0 0 

 
Tabellen 1 illusterar sökning på forumet insändare 2009-04-29 i mediedatabasen  Presstext Online. Resultatet i tabellen visar antalet träffar 

på såväl enskilda sökord som fler ord i kombination med varandra.  I kolumn 2 visas antalet träffar på enbart ett sökord från kolumn 1. I 

kolumn 3-8 visas antal träffar där två sökord kombinerats med varandra. Exempel. Sökordet utanförskap ger 169 träffar sökorden 

utanförskap + kreativ ger 1 träff. (sökning har också skett med hjälp av * för att hitta närliggande ord. Exempel krea* som kan ge sökningar 

på fler alternativ, exempelvis kreativ och kreativitet). 

Resultat 

Tre teman 
Jag skall nu undersöka de insändare som ingår i studien och söka svar på frågan om hur 

psykiskt sjuka skildras i materialet. Inledningsvis har jag delat in datamaterialet i tre 

huvudkategorier eller orienteringar efter det förhållningssätt till psykisk sjukdom som träder 

fram i materialet: samhällelig belastning, medmänsklighet och samhällelig resurs (tabell 2). I 

mitt sökande efter mönster i insändarna hade jag för ögonen att upptäcka och undersöka 

negativa respektive positiva egenskaper som i sin tur utgör en samhällelig belastning eller 

samhällelig resurs. Under mitt letande trädde ytterligare en aspekt fram. Det handlar om 

beskrivningar av en annan karaktär. Här står den psykiskt sjuke i fokus i ett individuellt 

perspektiv där medmänsklighet och allas lika värde lyfts fram. Påpekas bör att vissa insändare 

tar upp flera aspekter, såsom exempelvis samhällelig belastning och medmänsklighet. En röd 
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tråd i alla insändare är ”vi” / ”dem”, ”frisk” / ”sjuk”, ”normal”/ ”icke normal”. Det är 

antingen någon som representerar ”vi”, de friska, normala som talar om någon av ”dem”, de 

sjuka, icke normala. Eller så är det någon av ”dem” som talar om sig själva, men med 

utgångspunkt ifrån att denne tillhör den andra gruppen ”de sjuka”. Det här temat återkommer 

i alla insändare. 

 

Det socialkonstruktivistiska förhållningssättet till denna diskursanalys, som Winther 

Jörgensen & Philips (2000) presenterar det, påminner också om att det sätt, på vilket vi förstår 

och kategoriserar vår verklighet, är något som producerats. Det handlar alltså inte om en 

direkt avbild av verkligheten, utan snarare om en produkt som bygger på våra föreställningar 

om världen, i en historisk och kulturell kontext. De texter jag analyserar tolkar jag i ljuset av 

att de beskrivningar om psykiskt sjuka som görs bygger på en slags social konstruktion. En 

sådan konstruktion, för att hitta ett exempel bland insändarna, är föreställningen om att det 

finns något som betraktas som normal studietakt. Den här aspekten tar signaturen HE6 

(Dagens Nyheter 2004-03-28) upp i sin insändare. ”Studiestödet är anpassat efter de normala 

och på så sätt skapar systemet sämre förutsättningar för funktionshindrade, som i sin 

förlängning leder till att många avstår från studier och blir fortsatt bidragsberoende.” En rad 

regler och uppsättningar har över tid format en slags gängse norm eller regel för vad som är 

att betrakta som normal studietakt, som i det här fallet. Det här bottnar i att det finns en 

uppdelning mellan vi och dem, de normala och de psykiskt sjuka, som flera teoretiker och 

författare tar upp (Foucault, 1986; Goffman, 1972; Brune, 2007 m.fl.). 

 
6 I de fall där signaturen har ett namn har det förkortats med initialer.   
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Tabell 2. Illustration av de tre temana samhällelig belastning, medmänsklighet och samhällelig belastning 

Orientering: Samhällelig 
belastning 

Orientering: Medmänsklighet  Orientering: Samhällelig 
tillgång / resurs  

Kriminalitet, våld, arbetslöshet. 
 
 
Ekonomisk belastning viktig, 
makroperspektiv 
 
 
Exempel: 
”De här människorna är så 
många att man kan tala om ett 
gigantiskt samhällsproblem”. 

Rätt till sjukvård, värdigt liv, 
likabehandling 
 
Individuella aspekter viktiga, 
mikroperspektiv 
 
 
Exempel: 
”Den totala integrationen är en 
utopi”.   

Kreativitet, intellekt 
konstnärlighet 
 
Ekonomisk tillgång viktig, 
makroperspektiv 
 
 
Exempel: 
Sjukskrivna individer skall 
betraktas som en resurs 

Orientering: vi och dem          Orientering: vi och dem Orientering: vi och dem 



 

 

Samhällelig belastning 

 
Det första temat är det jag har valt att kalla samhällelig belastning. Avsikten har, som tidigare 

nämnts, varit att söka efter insändare som kopplar samman psykisk sjukdom med negativa 

egenskaper såsom kriminalitet, sjukskrivningar, våld mm, alltså egenskaper som i 

samhälleligt perspektiv är att betrakta som en belastning. Här är samhället i fokus. Det 

handlar om att betrakta samhället och att söka efter vad enskilda individer belastar samhället 

med. Det är ”de” (sjuka) som drabbar ”oss” (samhället). Signaturen K. J. (Dagens Nyheter, 

2000-03-26) skriver under rubriken ”Samhällets barn består inte bara av idel elit” och menar 

att det är skillnad på vad som begärs av individer idag jämfört med ”förr”. I insändaren 

betonas samhällets krav och förväntningar på den enskilda individen: de sjuka är ofta inte alls 

mindre begåvade, däremot fungerar de på ett annorlunda sätt än vad som anses normalt. 

Emellertid betonas de negativa samhälleliga aspekterna:  

 
Deras sätt att fungera stämmer inte med vad som anses normalt…vissa kan inte ens umgås med 

andra människor och har blivit stämplade som enstöringar eller byfånar. Unga människor bland 

dessa saknar ofta kompisar och är därför lättledda. Mobbning och utanförskap har gjort att 

många hamnar snett, med missbruk och kriminalitet som följd (Dagens Nyheter, 2000-03-26). 

 

Samhällelig ekonomisk belastning är ett viktigt inslag i flera insändare. Det här är dock något 

som ofta uttrycks mer implicit, alltså inte alltid direkt i texten utan mer eller mindre 

underförstått. Signaturen K.J. säger att ”De här människorna är så många att man kan tala om 

ett gigantiskt samhällsproblem”.  K.J. betonar att automatiserade jobb tar bort sysslorna för 

”dem” och en lösning på detta är att det måste till hänsyn som ger även den här gruppen en 

chans. Om så sker ”skulle mycket av samhällets resurser i form av psykvård och kriminalitet 

kunna sparas”. K.J. anger både direkt och indirekt att ”dessa barn” utgör en samhällelig 

belastning och att åtgärder måste till för att spara på samhällets resurser. Utgångspunkten, där 

”de” utgör en samhällelig belastning bekräftas också av signaturen HE (Dagens Nyheter, 

2004-03-28) som skriver att samhället skulle tjäna på att låta funktionshindrade studera med 

fortsatt bidrag från försäkringskassan. Incitamentet med skribentens förslag är av ekonomisk 

karaktär och poängen är att samhället har ”möjlighet att bli av med en hel del bidragstagare”. 

HE har förvisso ett konkret förslag men inte någonstans pekar HE på att ”de” kan betraktas 

som en resurs. Det handlar snarare om att i möjligaste mån minska problemen och att få 
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”dem” att vara till så låg belastning som möjligt. Andra uttryck på samma tema är 

”långtidssjukskrivningar” där exempelvis skribenten SE (Dagens Arbete, 2003-06-24) talar 

om ”enskilda människoöden”, ”nattsvart statistisk” och effekter såsom att 

”försäkringskassorna går på knäna” och ”kostnaderna för sjukbidrag”. Vidare så återkommer 

ord / begrepp som ”handikappersättning” ”bostadstillägg” ”aktivitetsersättning” 

”sjukersättning” ”arbetslöshet” ”förtidspension” ”låtsasjobb” (SM m.fl, Dagens Nyheter, 

2005-10-16.). Den handlar alltså om samhälleliga kostnader som dessa individer, kopplat till 

dess specifika personliga egenskaper, utgör för samhället. Det faktum att man talar om 

psykiskt sjuka som en grupp som utgör en ekonomisk belastning innebär ju också implicit att 

man gör uppdelningar mellan dem – de psykiskt sjuka som de ”tärande” och vi - dem 

”närande”.  Det synsätt som begränsar vissa individer till att anses utgöra en belastning är en 

begränsning och ett problematiskt sätt att betrakta människor på. För frågan är varför inte alla 

individer kan anses vara en belastning för samhället?  

 

Ett annat tema som återkommer är att psykiskt sjuka anses utgöra en fara för andras säkerhet. 

Här finner jag ord som ”fasansfulla dåd” ”skräck” ”skräckscenario” ”dödshot mot barnen” 

och beskrivningar som att ”det är bara bedrövligt att det alltid ska behöva gå för långt” där 

signaturen ME (Expressen 2003-06-03)7 skriver om en psykiskt sjuk människa som hotade 

”våra” barn på dagis. ME ställer sig också frågan om vad som hänt med dennes familj om de 

vistats i Åkeshov eller Gamla Stan då passerande dödades genom psykiskt sjuka personers 

”vansinnesdåd”.  Skribenten ”Ropen skalla från M i Hässelby” (Expressen, 2003-06-03) 

proklamerar att samhällets medborgare måste skyddas från psykiskt sjuka:  

 
Öppna ”Beckis” och liknande igen, Avskeda de psykläkare som har bedömt tillståndet på de två 

senaste fallen. Välj hellre att frihetsberöva än att utsätta människor för fara.(Expressen, 2003-06-

03). 

 

 

Flera av skribenterna uttrycker alltså mycket tydligt att de psykiskt sjuka är en särskild grupp 

med generella egenskaper som är farliga för oss andra. Återigen så handlar det om att skilja ut 

eller göra en uppdelning mellan människor. De farliga -psykiskt sjuka och de vanliga – de 

                                                      
7 Singaturerna M och ”Ropen skalla från M i Hässelby” är publicerade vid samma tillfälle -ibland väljer 

tidningar att sortera olika insändare under ett tema vid ett och samma tillfälle. Detta förekommer vid flera 

tillfällen i datamaterialet.  

 25



 

som drabbas. Men är det inte problematiskt att betrakta vissa individer som farliga och ett hot 

för oss övriga? Är det inte en alltför förenklad och stereotyp bild av verkligheten?  

 

Medmänsklighet 

Ett återkommande tema hos några av insändarna är det jag här kallar medmänsklighet. Här är 

individen i fokus. Diskussionen utgår i vissa insändare ifrån det samhälleliga perspektivet, 

men mynnar ut i ett fokus på den enskilde individen och dennes rättigheter, ett 

mikroperspektiv. Det handlar om vad ”vi” (samhället) kan eller bör göra för ”dem” (enskilda 

individer). Det handlar om rätt till sjukvård, rätt till ett värdigt liv, rätt till likabehandling. En 

del insändare beskriver det också som ett resursslöseri att inte hjälpa individer med problem. I 

andra insändare utgår diskussionen ifrån ett individuellt perspektiv och mynnar också ut i en 

diskussion om enskilda individer. Här kan vi dock notera att det tycks finnas ett intresse från 

avsändarens sida att tala med någon. Ibland är mottagaren samhället. Stundom tycks det som 

om avsändaren vill säga något utan att det finns en uttalad mottagare. Signaturen ”Gett upp” 

skriver: 

 
Förtidspensionär, dör i förtid, ja av trötthet, fördomar, utanförskap, icke önskvärd på 

arbetsmarknaden och bland friska. Tror (f-n) man dör i förtid (Expressen, 2005-10-16) . 

 

Det tycks alltså som om insändaren är skriven ut i ”tomma intet”. I den här insändaren blir det 

extra tydligt att skribenten mer eller mindre tycks har accepterat den position denne blivit 

placerad i; ”trötthet” ”fördomar” ”utanförskap” ”icke önskvärd på arbetsmarknaden” Det här 

är intressant, eftersom det tycks handla om en uppdelning av individer som den enskilde 

individen inte kan göra så mycket åt annat än att acceptera den placering denne fått och att 

utifrån det förhålla sig på olika sätt. 

 

Nu vill jag återkomma till signaturen KJ (Dagens Nyheter, 2000-03-26), som jag analyserat 

under kategorin samhällelig belastning. Här blir det tydligt att de olika perspektiven makro 

och mikro i någon mening flyter in i varandra. Det går inte att dra en stringent gräns mellan 

det samhälleliga perspektivet och det individuella. Det råder heller inget motsatsförhållande 

mellan dessa perspektiv.  KJ pekar alltså i sin insändare på såväl det samhälleliga perspektivet 

som det individuella. Individer har blivit mer synliga och på så sätt har också deras behov 

uppmärksammats allt mer. Signaturen ställer krav på samhället att ta hand om ”dessa 
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samhällets barn” som inte bara består av ”idel elit” Om så inte sker riskerar de att hamna snett 

med missbruk och kriminalitet som följd (se citat i stycket ovan). Signaturen BE (Dagens 

Nyheter, 2002-06-03) menar att ”Den totala integrationen är en utopi”.  BE beskriver att hon 

hela tiden från samhällets sida blir påmind om deras dotters utanförskap. Hon ger ett exempel 

från kyrkans ungdomsverksamhet där en ledare meddelat att dottern inte ”platsade” i gruppen. 

BE. menar att ”90 procent av barn och vuxna som deltar i verksamheter för fullsinnade barn 

och vuxna deltar som femte hjulet under vagnen”. Här återkommer alltså ord och 

associationer som ”olyckliga och ensamma människor” ”problem” ”ett kantigt sätt” 

”konstiga” och ”stämplade som enstöringar och byfånar”.  Vidare ”missförstådda” ”rädda” 

”skygga” ”mobbade” ”utstötta” (K.J) ”utanförskap” femte hjulet under vagnen” (BE). Här 

handlar det implicit om att någon, förmodligen någon som tillhör, eller själva placerar sig i 

gruppen de normala, samtidigt placerar de andra, de psykiskt sjuka (eller individer med andra 

diagnoser) i en särskild kategori förknippade med särskilda egenskaper, konstiga, 

missförstådda, rädda.  Men vid närmare eftertanke, är det inte så att alla individer kan vara 

konstiga, missförstådda och ensamma? Var går gränsen för den exakta uppdelningen mellan 

individer? 

En annan skribent med signaturen SE (Dagens Arbete, 2003-06-24) skriver främst om 

sjukskrivna individer som en resurs som behövs i samhället, men betonar också att den 

viktigaste vinsten består i att människor kan ”rehabiliteras och återgå till ett meningsfullt 

arbete.” Under rubriken ”Utanförskapets land” skriver signaturen HE (Dagens Nyheter, 2004-

03-28) om ”utsatt position ” ”frustration”  och ”desperation”, dessa är kopplade till det 

skribenten beskriver som ett livslångt utanförskap. Vad är en fullvärdig medborgare, frågar 

sig skribenten? Den allmänna uppfattningen är att det är en person som har en inkomst och 

betalar skatt, förklarar HE. Men vad händer för alla som inte har möjlighet att göra rätt för 

sig? De riskerar att hamna i ett utanförskap präglat av arbetslöshet och maktlöshet. Flera 

skribenter (insändare med signaturer J; M; H; Anonym; sammanställda och publicerade i 

Dagens Nyheter 2002-10-22) spinner vidare på samma tema med associationer som 

”ensamheten” ”oron” ”sorgen” ”skuldkänslorna” ”tystnaden” ”isoleringen” ”skammen” 

”rädslan” ”respektlösheten” ”samhällets förakt” ”avståndstagande” och ”förtvivlan”.  Här 

beskrivs alltså tydligt de olika effekter eller symtom som följer av att individer både direkt 

och implicit delas upp i de friska och de sjuka. Det är uppdelningen som skapar isolering, 

avståndstagande och sorg hos individer som egentligen kanske skulle kunna känna en bättre 

gemenskap om såväl samhälle som individer vore mer benägna att inte kategorisera och 

därmed skapa negativa förutsättningar för ett ”livslångt utanförskap”.  Signaturen Anonym 
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skriver:  

 
Jag är 30 år och båda mina föräldrar har varit psykiskt sjuka sedan jag varit mycket liten. Jag har 

aldrig tidigare läst eller hört någon prata om problemet barn till psykiskt sjuka och jag känner 

igen mig i det som skrivits i artikelserien. Om ensamheten, oron, sorgen, skuldkänslorna, 

tystnaden, isoleringen, skammen, rädslan har jag inget mer att tillägga. Det…som gör mest ont 

och som också gör att jag är vansinnigt rädd för att drabbas av psykisk sjukdom är den 

respektlöshet som psykiskt sjuka bemöts med, framför allt inom psykvården. Kanske är det det 

yttersta uttrycket för samhällets förakt och avståndstagande som återspeglas i myndigheternas sätt 

att hantera saken (Dagens Nyheter 2002-10-22 ). 

 

Anonym ger också en dyster bild av sina besök hos sin mor och far på en institution i den 

moderna psykiatrin:  

 
Jag minns hur jag som liten kom till sjukhuset för att hälsa på någon av dem. Den mörka, gråa, 

oändliga korridoren, det kala, kalla rummet på sjukhuset, den låsta dörren. Min mor och far som 

ofta var så drogade av medicinen att de inte kunde styra sina egna rörelser eller tala för att 

tungan var förlamad. Jag såg de förtvivlade ögonen men hörde inte vad de sa.. …Hela miljön var 

så omänsklig och deprimerande. Jag vet att jag ville gråta när besökstiden var slut och dörren 

låstes mellan oss, min mor och far vinkade ibland i det lilla fönstret på dörren (Dagens Nyheter 

2002-10-22 ). 

 

En annan skribent, GB (Dagens Nyheter, 2000-06-03), målar upp en ljusare bild av hur den 

moderna psykiatrin har förändrats. Från att ha varit en institution där de psykiska åkommorna 

betraktades som en defekt hos individen och där de samhälleliga och sociala aspekterna aldrig 

berördes. ”De sinnesslöa” skulle låsas in och bestraffas och allmänheten skulle skyddas. 

Numera, skriver BG, ser man inte patienten som en psykiskt sjuk person utan snarare som en 

person med psykiska problem. Det här kan tolkas i ljuset av det som Laclau & Mouffe  

hävdar, att signifikanten är  flytande. För att förtydliga, signifikanten psykiskt sjuk, är inte 

fixerad en gång för alla utan dess innehåll kan förändras, det vill säga den allmänna diskursen 

säger inte längre att ”de sinneslöa” skall låsas in utan säger snarare att det individuella och 

mänskliga perspektivet kommer i första hand, åtminstone om vi ska tro på skribenten GB. 
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Samhällelig tillgång / resurs 

 
Det tema som i minst utsträckning återkommer i insändarmaterialet är det jag här kallar 

samhällelig tillgång / resurs. Avsikten har, som tidigare nämnts, varit att söka efter positiva 

egenskaper, såsom kreativitet, konstnärlighet och uppfinnarförmåga. Fokus i sökandet är att 

hitta insändare som beskriver psykiskt sjuka med egenskaper som i ett samhälleligt perspektiv 

är att betrakta som en tillgång eller en resurs. Det handlar om att betrakta samhället och att 

söka efter vad individer kan bidra med i ett samhälleligt perspektiv. Inte i någon av 

insändarna hittar jag egenskaper som jag sökt efter; kreativitet, intellekt, konstnärlighet. 

Signaturen KA (Sydsvenskan 2008-03-06) skriver under rubriken ”Jag är minst lika normal 

som du” om samhällets problem med kategorisering och att inte se individen bakom en 

diagnos:  

 
Vad sysslar folk med? //…// Jag personligen är så himla trött på att bli kategoriserad som ett 

något, och inte som en person. //…// Jag är minst lika normal som du som läser detta 

(Sydsvenskan 2008-03-06). 

 

KA poängterar att alla individer har svårigheter och att personer med diagnos inte är 

”dummare” än andra. Här säger alltså skribenten rakt ut att denne tillhör en viss kategori och 

implicit förstår man att denna kategori är något som någon annan placerat denne i. Det 

betyder också att det finns en uppdelning mellan vi och dem. Denna uppdelning säger också 

att KA inte är normal, utan att denne måste ”strida” för att bli betraktad som normal. Det här 

kan också tolkas som att om skribenten fick en möjlighet att betraktas som ”minst lika normal 

som du som läser detta”, så skulle denne också kunna betraktas som en samhällelig resurs / 

tillgång.  För att belysa exempelvis den ekonomiska aspekten så finner jag ord och uttryck 

som att ge ”denna grupp en chans” ”produktionsbortfall” ”nettobesparing”, ”ekonomisk 

vinst” och ett resursslöseri utan like” (K.J, Dagens Nyheter, 2000-03-26; SE, Dagens Arbete, 

2003-06-24). SE skriver om att ohälsan varje år leder till direkta och indirekta kostnader i 

form av produktionsbortfall. Det stora antalet sjukskrivna (och här ingår ofta gruppen med 

psykiska problem) behöver komma ut i arbetslivet eftersom vi närmar oss en ”svår 

arbetskraftsbrist”. SE skriver att ”nu har ett ljus tänts” och hänvisar till en statlig satsning som 

skall slussa sjukskrivna ut i arbetslivet. Med fantasi och beslutsamhet är det möjligt, menar 

signaturen, att göra folk friskare istället för att göra dem fattigare. SE. pekar visserligen på de 
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samhälliga kostnaderna för sjukskrivningar men betonar att sjukskrivna individer skall 

betraktas som en resurs. En individ som lämnar en sjukskrivning och går ut i arbete ger en 

samhällelig nettovinst på 216 000 kronor / år.  Här behövs en kort diskussion om huruvida det 

finns skillnader mellan vad för slags resurs man betraktar psykiskt sjuka som. De kan ses som 

en resurs ur ett ganska snävt ekonomiskt perspektiv, en resurs som ofta underutnyttjas, genom 

att, som tycks vara fallet här, få bidrag istället för att förvärvsarbeta. I en vidare mening kan 

de psykiskt sjuka ses som en resurs där det inte bara handlar om produktivitet eller som här, 

produktionsbortfall utan om kreativitet mer allmänt (som i sin tur kan leda till produktivitet). 

Men här talar flera skribenter alltså implicit om ekonomiska vinster i ett någorlunda snävt 

perspektiv där de psykiskt sjuka, som kategorin ”dem” betraktas som mer eller mindre 

”tärande”. På så sätt ringar insändaren inte in de ”närande ”egenskaper som den här studien 

avser att lyfta fram; kreativitet, konstnärlighet och uppfinnarförmåga. Det här pekar på ett 

problem som är centralt för denna studie; nämligen att positiva beskrivningar i de insändare 

jag studerat knappt existerar. 

Diskussion 

Uppsatsens titel – Den kreativa melankolikern – sammanfattar det övergripande temat för 

denna studie. Undertiteln En betraktelse av en modern ensidig bild av psykiskt sjuka säger 

något om resultatet. Det finns all anledning att misstänka att personer med hög ´sensibilitet´ 

har egenskaper som är förknippade samhällsnyttiga värden, såsom kreativitet, 

uppfinnarförmåga och konstnärlighet. Trots det så tycks det som om psykiskt sjuka i det 

moderna samhället alltjämt kategoriseras och tillskrivs negativa egenskaper som utgör en 

samhällelig belastning; kriminalitet, arbetslöshet, våldsbenägenhet. Vad som sällan eller 

aldrig uppmärksammas är att psykiskt sjuka personer ofta har långa perioder av friskhet och 

därmed borde utgöra en samhällelig kraft. Jag ville mot denna bakgrund undersöka om det 

fanns något massmedialt forum som gav en mer nyanserad och positiv bild. Studien ägnades 

därför åt att undersöka om och hur egenskaper som kreativitet, uppfinnarförmåga och 

konstnärlighet beskrevs och kopplades samman med psykisk sjukdom i forumet insändare. 

Vilka slutsatser kunde jag dra av studien och vilken betydelse får det i en större kontext? 

Studiens omfattning med dess begränsningar gör att det givetvis inte går att några generella 

slutsatser. Det kan snarare betraktas i ljuset av de teorier (Goffman 1972;  Foucault; 1986) 
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och den forskning (Johannisson, 2009; Schnittker, 2008 m.fl.) jag presenterar i den här 

studien. I materialet, de femton insändarna, är bilden onyanserad, enlig min tolkning, med 

stort fokus på negativa aspekter. När det gäller temat samhällelig belastning fann jag dels att 

temat samhällelig ekonomisk belastning återkom som ett viktigt inslag.. Med hjälp av 

analysverktyget ”flytande signifikant” fanns jag begrepp som ”långtidssjukskrivningar” 

”nattsvart statistisk” och effekter såsom att ”försäkringskassorna går på knäna” ”kostnaderna 

för sjukbidrag” ”handikappersättning” ”bostadstillägg” ”aktivitetsersättning” ”sjukersättning” 

”arbetslöshet” ”förtidspension” ”låtsasjobb”. Jag fann alltså att många skribenter skildrar de 

kostnader som dessa individer, kopplat till dess specifika personliga egenskaper, utgör för 

samhället. Det faktum att man talar om psykiskt sjuka som en grupp som utgör en ekonomisk 

belastning innebär ju, som tidigare nämnts, också implicit att man gör uppdelningar mellan 

dem och oss. Såväl Goffman (1972) som Foucaults (1986) dystra bild av det moderna 

synsättet, där individer kategoriseras och delas upp som de sjuka och de friska känns igen i 

den bild jag fick av de insändare jag studerat. Det underliggande antagandet till att individer 

anses vara ekonomiskt samhällsbelastande kan förklaras genom Foucault (1986), som skildrar 

framväxten av psykiatrin som en epok som framkallade ett åtskiljande mellan ”de vansinniga” 

och de friska. På så sätt uppstod en polarisering mellan sjuka och friska. Bara genom att 

studera några av de uttryck som jag beskrivit ovan så finns implicit en koppling till 

sjukdomstillstånd. ”Långtidsjukskrivningar” ”kostnaderna för sjukbidrag” 

”handikappersättning” antyder att individer kategoriserats till en särskild grupp, de sjuka och 

att de utgör en samhällelig kostnad. Det synsätt som antyder att psykiskt sjuka utgör en 

”tärande” del av befolkningen, bör belysas i en mer övergripande fråga om vilken betydelse 

ekonomiska aspekter har haft över tid och därmed vad de betyder i det moderna samhället.  

Det andra temat som trädde fram som en negativ aspekt är att psykiskt sjuka förknippas med 

samhällelig fara. Internationella studier bekräftar den bild jag fångar upp i materialet – ett 

avståndstagande och en generalisering där psykiskt sjuka anses vara ”oförutsägbara och 

våldsamma” (Phelan, Link, Stueve & Pescolido, 2000).  Återigen – genom att studera de ord 

och associationer som jag funnit och delvis tidigare analyserat så antyder skribenterna att det 

handlar om överhängande livsfara; ”fasansfulla dåd” ”skräck” ”skräckscenario” ”dödshot mot 

barnen”. Det tycks alltså handla om ett mycket starkt avståndstagande och uppdelningen 

mellan friska och sjuka blir mycket tydlig. Det här kan betraktas i ljuset av vad flera 

internationella forskare hävdar, nämligen att individer med psykiska sjukdomar ofta kopplas 

ihop med negativa karaktärsdrag och att det är kopplat till gamla invanda föreställningar. 

Frågan är vilka samhälleliga konsekvenser det synsätt som skribenten representerar, får?  
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I det andra övergripande temat medmänsklighet återkom skildringar som dels handlar om de 

psykiskt sjuka individernas utsatthet och utanförskap men också ljusare beskrivningar som 

skildrar att det (sen)moderna samhället har en bättre människosyn. Genom att närmare studera 

ord och begrepp så fann jag genomgående att det handlar om att det finns ett ”vi” och ett 

”dem” där vi – de normala skildrar en specifik grupp av individer som betraktas som 

annorlunda och med negativa egenskaper.  I analysen fann jag dels begrepp som ”ett kantigt 

sätt” ”konstiga” ”enstöringar och byfånar” ”skygga”. Även om skribenten har goda 

intentioner, vilket antyds i rubriken medmänsklighet, så är dessa beteckningar implicit ett 

uttrycks för att dessa individer befinner sig på marginalen. De problem som det här 

avståndstagandet utgör blir mer begripligt i ljuset av Goffmans (1972) skildringar av det 

stigma som vissa individer bär på och som vilar på det särskilda fundament med en 

diskrepans mellan oss -de normala och de -de sjuka. Emellertid så fanns också i materialet 

skildringar där skribenterna menar att den moderna psykiatrin har förändrats och man 

betraktar inte längre patienten som en psykiskt sjuk person utan snarare som en person med 

psykiska problem. I analysen tolkade jag, med hjälp av analysverktyget ”flytande signifikant”, 

att signifikanten psykiskt sjuk, inte är fixerad en gång för alla. För att förstå hur det hela 

hänger samman i ett större perspektiv kan vi stödja oss på Foucaults diskursbegrepp, som i 

korthet går ut på tankegången om att diskursen kan förändras över tid. Det skribenten skriver 

kan vara ett uttryck för och säga något om att diskursen om hur man skall betrakta psykiskt 

sjuka har förändrats, detta över en någorlunda kort tidsperiod. Den diskurs som nu råder, eller 

tycks råda, där ett individuellt och mänskligt perspektiv kommer i första hand, har varit 

tongivande i den psykiatrireform som trädde i kraft i Sverige för några årtionden sedan.  

När det gäller det tredje övergripande temat samhällelig tillgång / resurs letade jag efter 

beskrivningar såsom kreativitet, konstnärlighet och uppfinnarförmåga. Det här blir intressant 

att belysa i en historisk och samtida kontext. Beskrivningar av de ”stora melankolikerna” som 

Johannisson (2009)  så målande skildrar kändes inte igen i de insändare jag studerat. Den 

ekonomiska aspekten återkom i viss mening. Med hjälp av analysverktyget ”flytande 

signifikant” fanns jag begrepp och uttryck som att ge ”denna grupp en chans” 

”produktionsbortfall” ”nettobesparing”, ”ekonomisk vinst” och ett ”resursslöseri utan like”.  

Jag fann alltså att några skribenter skildrade de samhälleliga besparingar som dessa individer, 

kopplat till dess specifika personliga egenskaper, skulle bidra med, givet att rätt resurser sattes 

in. Men, och här följer en viktig poäng: som jag nämnde i analysen så handlar de ekonomiska  

vinsterna implicit om att eliminera de tärande kostnaderna och inte att beskriva ”närande” 

egenskaper hos individer såsom exempelvis kreativitet, konstnärlighet och uppfinnarförmåga. 
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Genom att närmare studera några av de uttryck som jag ovan nämnt så fann jag alltså en 

implicit en antydan om att det handlar om minsta möjliga samhälleliga kostnad; 

”nettobesparing”, ”ekonomisk vinst” och ett ”resursslöseri utan like”.  En antydan om att en 

viss grupp (psykiskt sjuka), kräver specifika insatser (ge ”denna grupp en chans”). I en vidare 

mening är det intressant att ställa frågan om vilken resurs / tillgång samhället riskerar att  gå 

miste om, i den särskilda utrustning av kreativitet som individer med psykisk skörhet, enligt 

Johannisson (2009) anses vara utrustade med, men som jag i den här studien inte funnit 

diskuteras i insändare.  

Vidare vill jag diskutera psykiatrin, som enlig Foucault (1993) är en viktig disciplin som 

påverkar och reglerar vad som sägs och uttalas kring psykiskt sjuka. Det här blev intressant att 

undersöka med tanke på att studieobjektet utgjordes av insändare som är en del av det 

mediala rummet. Jag tog särskilt fasta på att Foucault (1993) kastar ljus på att konstituerandet 

av `vansinnet` också medfört en bruten dialog med omvärlden. ”I mentalsjukdomens stilla 

värld kommunicerar den moderna människan inte längre med den `vansinnige`”. Det faktum 

att jag fann så få insändare som överhuvudtaget fångar upp de psykiskt sjuka skulle kunna 

härledas till den brutna dialog Foucault talar om. Eller för att citera Johannisson (2009 s. 30) 

”Melankolin är talande, depressionen är tyst.”.  Jag nämnde också i analysen att det tycktes 

som om skribenterna i vissa fall skrev ut i ”tomma intet”. Som om de på förhand redan visste 

att ingen ”lyssnar”. Det svarar också delvis på den första delen av den fråga jag ställde i 

studien; om (och hur) skildras psykiskt sjuka i insändare. 

Det här kan betraktas i ljuset av det som Brune (2007) betecknar som utestängande från 

diskursen, där en viss grupp inte kommer till tals. Brune talar också om diskursiv 

diskriminering. Genomgående i materialet fann jag att psykiskt sjuka själva i stort sett inte 

finns med i diskussionen, trots att insändare, kan tyckas skulle vara ett forum där alla 

medborgare kan komma till tals. Det är någon annan som talar om de andra. Som exempel 

kan vi se på följande citat: ”De här människorna är så många att vi talar om ett gigantiskt 

samhällsproblem (signaturen K. J, Dagens Nyheter, 2000-03-26)”. I en större kontext är det 

givetvis problematiskt att vissa grupper inte kommer till tals. Frågan är alltså om den 

”kreative melankolikern” stängs ute från det mediala rummet? Negativ framställning (Brune 

2007) handlar om att individer framställs som objekt, som mottagare av insatser. Det finns en 

implicit diskriminering här, som antyder att de psykiskt sjuka blir till passiva objekt och också 

inte tillskrivs de rätta egenskaperna, utan förses med negativa egenskaper. De placeras i 

marginalen. För att nämna ett exempel som jag fann i materialet ”…vissa kan inte ens umgås 

med andra människor och har blivit stämplade som enstöringar eller byfånar. Unga människor 
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bland dessa saknar ofta kompisar och är därför lättledda. Mobbning och utanförskap har gjort 

att många hamnar snett, med missbruk och kriminalitet som följd. (signaturen K. J, Dagens 

Nyheter, 2000-03-26).” Det här kan givetvis i en vidare mening bidra till att upprätthålla 

negativa föreställningar om psykiskt sjuka. Eftersom medierna utgör en institution som bidrar 

till att upprätthålla strukturell diskriminering (Camauer & Nohrstedt, 2006) så innebär det 

alltså att varje tillfälle av negativa skildringar, såsom i exemplen, också bidrar till ett mer 

övergripande  och strukturellt upprätthållande av vissa föreställningar, som i den här studien 

om psykiskt sjuka.  

 

Jag vill avsluta diskussionen med att återkomma till ”melankolikern” och dennes särskilda 

utrustning av produktivitet som Johannisson beskrivit (2009). Flera frågor väcks. Har 

urskiljandet av vansinnet lett till att ”sensibla” individer, särskilt utrustade med kreativitet och 

produktivitet inte får plats i det moderna samhället? I ett nationalekonomiskt perspektiv skulle 

det vara intressant att studera huruvida samhället har tjänat på ´sensibla´ storheters kreativitet 

och uppfinnarförmåga?  Weber, Nobel, Darwin, Nietzsche, Proust, Newton och Wolf – vilka 

samhälleliga effekter har deras produktivitet lett till? Följdfråga av mer sociologisk karaktär, 

hur har den tidsepok de levt i och den allmänna diskursen om ´den känsliga nerven´ burit de 

stora genierna?  Varför har alla stora män kunnat få vara melankoliker? Eller i ett 

kontrafaktiskt resonemang; hade Weber, Nobel, Darwin, Nietzsche, Proust, Newton och Wolf 

kunnat verka med samma kraft i en modern tid där samtiden tycks ha ´övergivit melankolins 

kraft´ och istället tycks fokusera på psykiska sjukdomstillstånd. Hur hade den medicinska 

klassificeringen / stigmatisering som präglar det moderna samhället påverkat den egensinnige 

vetenskapsmannen Einstein? Eller för att föra frågan vidare till modern tid. Var finns den 

kreative melankolikern idag? Är denne förpassad till ett utanförskap på samhällets utkant? 

Utgör denne enbart en samhällelig belastning, kriminell, våldsbenägen, arbetsoförmögen?  

eller riskerar samhället att gå miste om en outnyttjad resurs utrustad med konstnärlighet, 

intellekt och kreativitet? 
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