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Mental illness as a rhetorical reflection of time 

-A study of the construction of mental illness in textbooks 

Abstract  
The purpose of this study is to examine the rhetorical function of mental illness regarding the 

way it constructs the public view of individuals with mental illness. The study is based on the 

following research questions: What is the rhetorical function of mental illness during the time 

period 1951-2016? How has the language used to describe mental illness changed over time? 

How does language use construct and deconstruct the public view on mental illness? Methods 

based on theories about ideology, genre and discourse have been used to disclose the view on 

mental illness in medical discourse. The results indicate that the rhetorical function of mental 

illness is to construct what is normal or deviant. The results also suggest that language use 

changes the public perception of mental illness. This study shows that the medical discourse is 

a powerful tool to decrease stigma related to mental illness.   
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1. Inledning 

Psykisk ohälsa är ett utbrett problem i det svenska samhället och berör många människor 

direkt eller indirekt. Rådande ideologier i samhället styr den allmänna uppfattningen om 

exempelvis psykiska sjukdomar, och en negativ syn på personer med psykisk sjukdom kan 

leda till stigmatisering och utanförskap vilket kan vara svårt att bryta. Styrande diskurser, så 

som den medicinska diskursen, spelar en viktig roll för hur synen på sjukdomar konstrueras. 

Mot bakgrund av detta, är det angeläget att ta reda på hur medicinska experter bidrar till att 

förhandla fram uppfattningen om vad som är friskt respektive sjukt. Ur ett retoriskt perspektiv 

är det därför intressant att undersöka hur språkbruk formar och konstruerar sjukdomar samt 

hur språkbruk för med sig makt och inkluderar eller exkluderar människor.  

     I denna uppsats undersöks hur experter inom psykiatrin, genom läromedelstexter, har 

argumenterat för synen på psykisk sjukdom under tidsperioden 1951 till 2016. Min 

förhoppning är att resultatet kan användas för att belysa hur fördomar skapas samt generera 

kunskap om hur stigmatisering kan motverkas.  

2. Bakgrund och problem 

Psykiska sjukdomar är ett problem som har en negativ inverkan på många människors liv. 

Socialstyrelsen skriver i en lägesrapport att den psykiska ohälsan ökar hos den svenska 

befolkningen. Allt fler får psykiatriska diagnoser och sjukskrivningsantalet stiger 

(Socialstyrelsen 2017). Psykisk ohälsa kan därmed ses som ett högst aktuellt samhällsproblem 

som berör många. Utifrån ett retoriskt perspektiv, är det intressant att undersöka hur 

språkbruk och språkliga strategier formar och därmed även potentiellt kan omkonstruera 

synen på psykisk sjukdom. 

    Inledningsvis vill jag inkludera en beskrivning för att belysa hur psykisk sjukdom, eller 

samlingsbegreppet psykisk ohälsa kan förstås, då detta är huvudtemat i denna uppsats. Det är 

dock problematiskt att beskriva vad psykisk ohälsa innebär då det innefattar flertalet olika 

diagnoser och är ett mångfacetterat begrepp som skiljer sig åt beroende på vem man frågar. 

Enligt Socialstyrelsen kan begreppet förstås på följande sätt:  

Benämningen psykisk ohälsa kan ses som ett övergripande begrepp som kan användas olika 

beroende på sammanhang. Det kan inkludera allt från självrapporterade besvär av oro eller 

nedstämdhet, som är mer eller mindre plågsamma, till psykiska sjukdomar som schizofreni eller 
depression. Lindrigare psykiska besvär stör visserligen välbefinnandet och kan innebära 

påfrestningar när det gäller att klara vardagen, men behöver inte betyda att individen är psykiskt 

sjuk och behöver behandling. När man talar om psykisk sjukdom menar man en psykisk ohälsa 

som tar sig i uttryck i ett syndrom som vården kan känna igen utifrån olika diagnostiska kriterier. 
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Psykisk ohälsa kan ibland medföra en sådan nedsättning av psykiska funktioner att personen har 

ett behov av stöd- och hjälpinsatser från kommunen. Psykisk ohälsa kan alltså betyda både lindriga 

psykiska besvär och mer allvarligare former av psykisk sjukdom eller funktionsnedsättning 

(Socialstyrelsen 2013, s. 8). 

Socialstyrelsens definierar psykisk ohälsa som ett relativt begrepp som varierar beroende på 

sammanhang. Det framgår att psykisk ohälsa antingen kan definieras utifrån individens 

självupplevda svårigheter eller diagnostiserade sjukdomar. När det gäller psykiska sjukdomar, 

baseras dessa utifrån kriterier som är fastställda av sjukvården och psykisk sjukdom är enligt 

detta sätt att se något som bestäms och konstrueras av sjukvårdspersonal.  

     I det svenska samhället har det över tid skett en förändring i synen på sjukdomar och 

funktionshinder. Detta kan förklaras av socialkonstruktivismens framväxt under de senaste 30 

åren. Inom detta perspektiv förklaras människors lärande och socialisation som socialt, 

kulturellt och historiskt situerade. I Skandinavien ses handikappbegreppet som miljörelativt 

eller miljörelationellt, vilket betyder att en nedsatt funktionsförmåga endast blir ett handikapp 

som en följd av sociala och kulturella villkor. Det miljörelationella begreppet utvecklades som 

ett alternativ till ett essentialistiskt synsätt där funktionshinder förstås som en reell skada 

(Gustavsson 2010, s. 9-11). Konstruktionismens genombrott hänger samman med den så 

kallade ”språkliga vändningen”. Med denna avses ett ökat intresse för hur människors sätt att 

tänka och handla formas av de språkliga kategorier som de använder. Inom konstruktionismen 

har diskursanalysen fått en stor betydelse och inom denna teoretiska inriktning undersöks hur 

man talar och skriver om något inom ett specialiserat område så som det medicinska (a.a., s. 

12). Jag återkommer till en utförligare beskrivning av diskursbegreppet i teoriavsnittet. 

     Under 70- och 80-talet förändrades psykiatrivården i Sverige. Den blev mer human och 

patienternas behov och självbestämmanderätt ökade jämfört med tidigare. Under 1980-talet 

byggdes öppenvården ut medan den psykiatriska slutenvården minskade och mentalsjukhusen 

avvecklades i allt större utsträckning. Fler yrkeskategorier började arbeta inom psykiatrin och 

vårdvetenskapen utvecklades. Detta innebar att kunskapen om psykisk sjukdom ökade då fler 

teorier, modeller och begrepp tillkom (Hallberg Rahm 1991). 

     Antropologen och sociologen Goffman menar att människor delas in i kategorier i varje 

samhälle, och att det inom varje kategori finns särskilda egenskaper hos varje gruppmedlem 

som uppfattas som naturliga. Egenskaper kan vara så väl karaktärsdrag som yrkestitel 

(Goffman 2011, s. 9-10). Om en person har en egenskap som är mindre önskvärd inom hens 

kategori, kan personen betraktas som en utstött människa. Individen kan alltså inte svara upp 

mot de identitetsvärden som värdesätts i samhället. Detta medför ett stigma vilket har 

negativa effekter för personens livskvalitet (a.a., s. 10). Vidare skriver Goffman att det finns 
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tre typer av stigma. Den första typen kopplas till fysiska missbildningar av olika slag. Den 

andra typen kan kopplas till den personliga karaktären. Han nämner psykiska problem, 

alkoholism eller kriminalitet som tecken på brister i den personliga karaktären. Den tredje 

typen av stigma har att göra med etnicitet och religion (a.a., s. 12).  

     Psykisk ohälsa innebär för många drabbade ett stigma i enlighet med Goffmans syn på 

orsaker till stigma. Att ha psykisk ohälsa innebär negativa konsekvenser vad gäller 

bemötandet från andra inom yrkeslivet, i privata sammanhang men också inom vården. Enligt 

en studie gjord av Centrum för Evidensbaserade Psykosociala Insatser (CEPI 2012) har minst 

var tredje person med psykisk ohälsa upplevt diskriminering inom den svenska sjukvården. 

Många upplever också ett självstigma då de undanhåller psykiska besvär från omgivningen.  

2.1 Om begreppet psykisk sjukdom 

I denna uppsats kommer jag att utgå från benämningen psykisk sjukdom då det är detta 

begrepp som används i materialet som ligger till grund för min analys. Jag vill dock 

uppmärksamma att begreppet har genomgått en förändring, och i många kontexter har ersatts 

av psykiska tillstånd, psykiska funktionssätt eller psykiska funktionsvariationer. Med denna 

förklaring av begreppets variationer, vill jag exemplifiera hur en ökad insikt om språkets 

påverkan på människor speglar ideologiska förändringar i samhället.  

3. Syfte & frågeställning 

Syftet med denna uppsats är att undersöka den retoriska funktionen som psykisk sjukdom 

fyller när det gäller hur uppfattningen om vad som är sjukt eller friskt förhandlas fram. 

Närmare bestämt vill jag undersöka hur psykisk sjukdom fungerar som retorisk arena. Jag vill 

specifikt undersöka hur experter inom området, i det här fallet författare till läroböcker i 

psykiatri, har argumenterat för synen på psykisk sjukdom under tidsperioden 1951 till 2016. 

Det är intressant att undersöka just experters syn på psykisk hälsa, då deras beskrivningar 

troligtvis fick och får en stor inverkan på den allmänna uppfattningen om personer med 

psykiska sjukdomar. Då sjukdomar delvis konstrueras socialt och då kulturen skapar vissa 

konnotationer till olika sjukdomar, är det retoriskt relevant att undersöka hur språkbruk och 

språkliga strategier formar och därmed även potentiellt kan omkonstruera synen på psykisk 

sjukdom.  

     Utifrån syftet har jag formulerat följande forskningsfrågor: 

• Vilken retorisk funktion får psykisk sjukdom under tidsperioden 1951-2016?   
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• Hur har språkbruket gällande psykisk sjukdom förändrats över tid?  

• Hur konstruerar och omkonstruerar språkbruket synen på psykisk sjukdom?   

3.1 Avgränsning  

Jag ämnar inte undersöka vilken syn personer med psykisk sjukdom har om sig själva. Detta 

hade kunnat göras med hjälp av sjukdomsberättelser från de olika tidsperioderna och hade 

kunnat synliggöra patienternas perspektiv på psykisk sjukdom. Dock vill jag i denna uppsats 

fokusera på hur experter inom det medicinska fältet ser på psykisk sjukdom då de sannolikt 

påverkar hur samhället i stort, och inte minst personer som själva lever med en psykisk 

diagnos, uppfattar psykiska sjukdomar.   

4. Tidigare forskning 

Nedan följer en presentation av tidigare forskning som berör synen på psykisk sjukdom. 

Forskningen visar att personer med psykisk sjukdom upplever diskriminering och 

stigmatisering. Vidare framkommer att den medicinska diskursen konstruerar och påverkar 

synen på psykisk sjukdom.  

     Det finns flera forskningsrapporter som visar att personer med psykisk ohälsa 

diskrimineras i privatlivet och på arbetsplatser och att det finns många fördomar om psykisk 

ohälsa. I en forskningsstudie av sociologerna Corrigan, Markowitz, Watson, Rowan och 

Kubiak (2003, s. 164, 172-173) framkommer det dock att ökad kunskap och kännedom om 

psykiska sjukdomar minimerar diskriminering och förbättrar bemötandet av personer med 

psykiatriska diagnoser. Detta indikerar att kunskapsspridning kan öka förståelsen för personer 

med psykisk sjukdom och bidra till att omförhandla den negativa synen som råder i dagsläget. 

     Retorikprofessorn Molloy (2015) skriver att personer med psykisk sjukdom har ett skadat 

ethos och nedsatt trovärdighet på grund av sin sjukdom. Hon har undersökt hur retoriska 

strategier kan användas på daglig basis för att återuppbygga ett skadat ethos, reducera stigma 

och öka den sociala, personliga och professionella statusen hos personer med psykisk 

sjukdom (Molloy 2015, s. 139). Hon ser en problematik i att diagnostiska kriterier och 

manualer, genom en diskursiv praktik inom det medicinska fältet, socialt konstruerar en 

snedvriden bild av personer med psykisk sjukdom. Vidare skriver hon att medicinska experter 

bidrar till att etikettera något som sjukt eller friskt, och att patienternas berättelser och 

upplevelser glöms bort och undermineras (a.a., 140).  

     I sin studie undersöker Molloy talakter, alltså vardagliga samtal hos personer med psykisk 
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sjukdom. Hon observerar hur talakterna innehåller element som förmedlar en bild av att 

personerna är trovärdiga, intelligenta, kärleksfulla, vänskapliga och fullvärdiga 

samhällsmedlemmar (a.a., s. 144). Exempel på intelligens är kunskap om samhällsfrågor, 

självupplevda erfarenheter och utbildning (a.a., s. 147). Ytterligare ethoshöjande faktorer är 

när deltagarna uppvisar moral och empati i förhållande till andra människor samt att de har 

starka familje- och vänskapsband (a.a., s. 149-151). Slutligen är användandet av språkliga 

strategier så som fallasier, metonymier och entymem talfunktioner som stärker deltagarnas 

ethos (a.a., 154-157).  

     Slutligen vill jag lyfta fram forskning av sociologerna Conrad och Barker (2010) vilka 

påvisar att sjukdomar delvis konstrueras socialt samt att kulturen medför konnotationer 

kopplat till olika sjukdomar. Författarna presenterar ett forskningsfält som är inriktat på 

socialkonstruktivismen och sjukdomar. I sin artikel ger författarna flertalet exempel på studier 

som har visat att synen på sjukdomar samt att den egna upplevelsen av sjukdom, är socialt och 

kulturellt betingade. Vidare skriver Conrad och Barker att medicinsk expertis och diskursen 

inom det medicinska fältet skapar positiva eller negativa värderingar av vissa sjukdomar. 

Vidare bidrar den medicinska diskursen till att skapa olika villkor för individer baserat på 

klass, kön och etnicitet. Därtill påverkas den medicinska diskursen i sin tur av den 

samhälleliga kontexten i vilken den skapas (Conrad & Barker 2010, s. 73). De slutsatser jag 

drar av detta är att rådande ideologier i samhället tillsammans med diskursanvändningen, vad 

vi talar om och hur vi talar om det, bidrar till att konstruera synen på olika typer av 

sjukdomar.  

     Tidigare forskning pekar alltså på att medicinsk diskurs bidrar till att forma den 

samhälleliga synen på psykiska sjukdomar. Då jag inte har funnit retorikforskning i Sverige 

som specifikt undersöker diskursen i läroböcker inom psykiatrin, bedömer jag att min 

forskning fyller ett tomrum och bidrar till att sammankoppla det retoriska kunskapsfältet med 

det medicinska.  

5. Teori 

Utgångspunkten i denna uppsats är tre teorier: ideologi, genre och diskurs. Då syftet med 

uppsatsen är att undersöka synen på och därmed underliggande ideologier kopplat till psykisk 

sjukdom, är ideologibegreppet relevant att lyfta fram. Vidare kommer jag att undersöka 

diskurser i böcker som tillhör samma genre. Med anledning av detta kommer jag att inkludera 

teoretiska ramverk om genre och diskurs.  
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5.1 Ideologibegreppet  

Det finns flera olika definitioner av begreppet ideologi. I denna uppsats lutar jag mig mot två 

ideologiteoretiska perspektiv vilka presenteras nedan. 

     Lingvistik- och diskursanalysforskaren Van Dijk (1998) ser en ideologi som en 

kombination av sociala strukturer och sociala tankemönster. Ideologin definierar vad som är 

rätt eller fel samt sant eller falskt. Funktionen med en ideologi är också att rättfärdiga 

institutioner och förhållanden mellan människor i samhället. En ideologi skapar 

maktrelationer mellan olika grupper av människor där vissa dominerar över andra. Ideologier 

konstrueras, etableras och förändras med hjälp av diskurser inom sociala praktiker. 

Diskurserna påverkar attityder och värderingar hos den grupp av individer som exponeras för 

diskursen (Van Dijk 1998, s. 8-10). Vidare menar Van Dijk att en ideologi kan förstås som en 

grupps tankemönster som styr hur man inom gruppen tolkar världen. Ideologin påverkar i sin 

tur gruppens sociala, ekonomiska, politiska och kulturella intressen. En ideologi representerar 

gruppens identitet, värderingar samt relationen till andra grupper. Då en ideologi bestämmer 

sociala positioner samt utvärderar vem som är annorlunda, medför detta en kategorisering och 

indelning av människor i grupper med avseende på status, yrke och inkomst men även 

medfödda egenskaper så som kön och etnicitet (a.a., s. 69-70). Kategorisering har även som 

funktion att exkludera eller inkludera människor beroende på vilka värderingar och normer 

som råder inom en grupp (a.a., s. 72).  

     Marxisten Gramsci (1971/1999) skriver att vissa ideologier dominerar i ett samhälle och 

att den dominerande ideologin, hegemonin, styr och definierar vad som anses vara naturligt 

och därmed etableras en norm. Han menar att hegemonin innebär att så väl dominerande 

grupper som statliga institutioner har makt över de underlägsna grupperna. Hegemonin blir en 

naturlig del av samhället och de styrande grupperna och institutionerna fungerar som en 

statsapparat. Denna statsapparat utövar makt genom formella lagar och riktlinjer. Detta leder 

till att olika grupper av människor positioneras i samhället och vissa tilldelas mer privilegier 

än andra. Den rådande normen styr också diskursen, vilken i sin tur vidmakthåller normen och 

utesluter allt som är avvikande (Gramsci 1971/1999, s. 145-147).  

     Tillägnandet av en ideologi är inte alltid en medveten process då människor dagligen 

exponeras för ideologier och perspektiv i sina dagliga aktiviteter. Gramsci menar att 

maktstrukturer utövas i samhällets institutioner så som kyrkan och skolväsendet. 

Institutionerna styr människors sätt att tänka och formar deras värderingar och föreställningar 

om världen (a.a., s. 209-210).  

     Då syftet med denna uppsats är att undersöka hur uppfattningen om vad som är sjukt eller 
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friskt förhandlas fram genom den medicinska diskursen i läroböcker, är det viktigt att 

synliggöra hur normer skapas med hjälp av språkbruk. Det ideologiteoretiska ramverket 

hjälper mig att förstå hur dominerande grupper inom statliga institutioner, så som 

utbildningsväsendet, utövar makt genom att sätta riktlinjer för vad som klassas som normalt 

eller avvikande. Vidare hjälper ramverket till att avtäcka underliggande ideologier i diskursen 

samt skapa en förståelse för hur den rådande diskursen formar ideologier rörande personer 

med psykisk sjukdom.  

5.2 Genrer  

Retorikforskaren Miller (1984) har beskrivit begreppet genre och hur genre fungerar som 

social handling. Hon menar att diskurser kan klassificeras utifrån liknande handlingar och 

motiv i upprepade retoriska situationer. Miller förstår alltså genrer som typifierade retoriska 

handlingar vilka uppträder i återkommande situationer (Miller 1984, s. 152). Vidare anser hon 

att handlingen får sin mening genom den situation och sociala kontext som omger handlingen.  

Därtill menar Miller att genrer består av återkommande typer av diskurser som hjälper till att 

forma kulturen och samhället. Genrer fungerar också som en länk mellan människors privata 

intentioner och problem i samhället (a.a., s. 163).  

     Begreppet genre innebär att en distinkt grupp, typ, klass eller kategori av artefakter alla har 

samma egenskaper vilka skiljer sig från andra grupper av artefakter. Genrer uppstår som ett 

resultat av att återkommande situationer framkallar specifika behov och förväntningar hos 

publiken. Detta i sin tur medför riktlinjer för vilken typ av retorik som bör användas i den 

specifika situationen. Med hjälp av genreanalys försöker kritikern att förstå retoriska praktiker 

under olika tidsperioder genom att urskilja retoriska situationer som liknar varandra (Foss 

2009, s. 137). 

     Då materialet i denna uppsats består av böcker från samma genre men från olika 

tidsperioder, är det relevant att använda genreteorin för att förstå och kartlägga hur de 

retoriska praktikerna rörande psykisk sjukdom har sett ut under de aktuella tidpunkterna. Med 

anledning av att genrer så väl speglar som formar kulturen och samhället används teorin också 

för att undersöka uppsatsens syfte, vilket är att synliggöra hur ideologier rörande psykisk 

sjukdom skapas. 

5.3 Diskursbegreppet 

Diskursbegreppet innehåller flertalet definitioner och förklaringsmodeller då många teoretiker 

har lämnat ett bidrag till detta forskningsfält. Jag har valt att utgå från filosofen och 
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idéhistorikern Michel Foucaults syn på diskursbegreppet.  

     Diskurser innehåller människors försantförhållanden och syn på världen. Diskurser 

rymmer också maktförhållanden. Foucault menar att diskurser kontrollerar och utestänger 

eller inkluderar människor. En utestängningsmekanism är förbudet, vilket innebär att vem 

som helst inte får säga vad som helst när som helst. Det finns däremot regler, eller ritualer, 

som styr vem som får säga vad. Den som får rätten att tala, ser Foucault som det talade 

subjektets privilegierade rätt. Den som erhåller ordet, tilldelas på så sätt handlingsutrymme 

och därmed makt (Foucault 1993, s. 7-8).  

     Ytterligare en utestängningsmekanism är klassifikationen och uppdelningen av förnuft och 

vansinne. Foucault ger som exempel hur en läkare, som representerar förnuftet, lyssnar på en 

patient vars ord inte räknas eftersom hens tal betraktas som vansinne (a.a., s. 9-10). Foucault 

lyfter även fram utestängningsmekanismer inom institutioner. Inom en institution värderas 

och distribueras viss kunskap och på så sätt upprätthålls diskurser. Samtidigt medför detta en 

kontroll över andra diskurser (a.a., s. 13).  Vidare vill jag lyfta Foucaults tankar om 

författarens roll för diskurser. Han menar att författarens privatliv, upplevelser och samhället 

hen lever i, speglas i texterna (a.a., s. 20). Detta innebär att texter, så som läroböcker eller 

annan typ av litteratur, rymmer så väl författarens som samhällets ideologier.  

     En mycket intressant observation av Foucault, är att det inom en disciplin råder fastställda 

principer som alla medlemmar måste utgå ifrån. Som ett exempel lyfter han fram 

läkarvetenskapen. För att kunna prata om något inom den disciplinen, måste man använda sig 

av de begrepp som är etablerade och accepterade inom den medicinska disciplinen. Detta 

inkluderar så väl sanningar som misstag inom läkarvetenskapen, vilka ändå är accepterade 

och fyller en särskild funktion (a.a., s. 22-23). Utbildningar som sker inom ramen för en 

disciplin, ger studenterna tillgång den specifika diskursen, och utbildningssystem är enligt 

Foucault ett politiskt medel för att upprätthålla diskursen (a.a., s. 31).  

     Foucaults resonemang om distributionen och upprätthållandet av diskurser inom 

läkarvetenskapen, är i min mening mycket relevant för denna uppsats. Materialet jag använder 

är läroböcker om psykiatri för sjuksköterskestudenter. I linje med Foucaults tankar, fungerar 

läroböcker som en förmedling av diskurser, från de experter som utbildar till dem som 

utbildas. Vad detta kan ha för betydelse för hur synen på psykisk sjukdom konstrueras och 

reproduceras, kommer jag att undersöka i denna uppsats. 
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6.  Material 

Uppsatsens material består av tre böcker om psykiska sjukdomar. Den första är skriven 1951, 

den andra 1985 och den tredje är skriven 2016. Böckerna har valts ut utifrån kriteriet att de 

ska vara läroböcker om psykiska sjukdomar för sjuksköterskestudenter. Utförligare 

beskrivning av detta kriterium beskrivs i kapitel 7.2 Genreanalys. 

     Böckerna är skrivna av psykiatriker, läkare, psykologer samt en sjuksköterska. Jag har valt 

ut kapitel i böckerna som skulle hjälpa mig att uppnå syftet, vilket är att ta reda på den 

retoriska funktionen som psykisk sjukdom fyller samt hur experter inom området har 

argumenterat för synen på psykisk sjukdom i olika tider. Mot bakgrund av detta har jag valt ut 

kapitel som handlar om definitionen av psykisk sjukdom samt orsaker till psykisk sjukdom. 

Vidare har jag även valt ut kapitel som behandlar psykisk sjukdom som reell eller framkallad 

av den drabbade för att dessa kan belysa konstruktionen av psykisk sjukdom.  

     Jag har även analyserat innehållsförteckningarna i böckerna för att inledningsvis kunna 

göra ett materialurval. Det studerade materialet omfattar totalt 62 sidor.  

     Jag har valt ut böcker som är skrivna med cirka 30 års mellanrum. I 

bakgrundsbeskrivningen framkom att synen på sjukdomar förändrades i samband med 

konstruktivismen samt att den psykiatriska vården genomgick en omvandling på 70- och 80-

talet. Mot bakgrund av den vetskapen, ville jag använda läroböcker som var skrivna före, 

under och efter denna förändring. 

6.1 Presentation av böckerna  

Nedan presenteras böckernas titel, författare och publiceringsår. Jag kommer inte gå in på 

detaljer om böckernas sidantal eller innehåll då allt detta kommer att presenteras i 

innehållsanalysen. För mer information om böckerna, se Bilaga 1.  

     I uppsatsen kommer jag fortsättningsvis referera till böckerna genom att skriva B.1951, 

B.1985 samt B.2016. 

     B.1951 har titeln ”Psykiska sjukdomar-Nervösa sjukdomar och sinnessjukdomar” och 

publicerades 1951. B.1985 har titeln ”Psykiatrisk vård” och publicerades 1985. Den sista 

boken är B.2016 vilken har titeln ”Psykiatri” och publicerades 2016. 

 

7. Metod 

I metodavsnittet presenteras de metoder som jag har använt för att analysera det utvalda 

materialet. Först beskrivs den övergripande metoden jag har använt, ideologikritik, och 
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därefter går jag närmare in på de metoder som har applicerat inom ramen för ideologikritiken. 

I metodavsnittet presenteras även de avgränsningar jag har gjort med avseende på metodval. 

 

7.1 Ideologikritik 

Jag har gjort en ideologikritisk analys där jag har undersökt hur texterna i materialet 

konstruerar psykiska diagnosers sociala funktion i samhället. Då jag är intresserad av att 

synliggöra underliggande värderingar, ideologier och åsikter om personer med psykisk 

sjukdom i text, lämpar sig en ideologikritisk metod väl.   

     En ideologi består av en synlig del och en underliggande. Ideologikritik handlar om att 

synliggöra det osynliga. Vid en ideologikritisk textanalys relateras textdrag till en omgivande 

social praktiks maktaspekter. Bilden som framkommer vid en ideologikritisk analys kan 

ställas mot teorier om maktojämlikhet mellan olika grupper i samhället (Bergström & Boréus 

2005, s. 166-167). En ideologisk analys har som syfte att upptäcka och synliggöra ideologier 

som finns i en artefakt. Den ideologiska analysen kan förklara kommunikationens roll i att 

skapa och bibehålla en ideologi samt förklara vilkas intressen som inkluderas eller exkluderas 

i ideologin. Analysen kan resultera i att förändra existerande relationer och förhållanden i en 

artefakts omgivande kontext (Foss 2009, s. 213-214).  

     Det första steget i en ideologisk analys är att identifiera retoriska aspekter av en artefakt 

vilka reflekterar den ideologi som döljer sig i artefakten. Analysen handlar om att kartlägga 

och lista observerbara element och egenskaper så som språkliga begrepp. I nästa steg 

formulerar kritikern idéer vilka återspeglas i de identifierade elementen. Därefter formulerar 

kritikern en ideologi som förefaller finnas inbäddad i artefakten. Slutligen analyserar kritikern 

den sociala funktion som ideologin fyller: hur den konstruerar människor, huruvida den 

etiketterar något som normalt och naturligt samt vilka konsekvenser den möjligtvis kan få för 

de grupper av människors som berörs av ideologin (a.a., s. 214-220).  

     Foss föreslår inte någon särskild metod för att göra en ideologikritisk analys då det inte är 

en fristående metod i sig. Jag har därför gjort en ideologikritisk analys med hjälp av en 

diskursanalys. Diskursanalysen har gjorts inom ramen för en genreanalys och nedan motiverar 

jag valet av genreanalys samt presenterar metoden steg för steg genom att dela upp den i olika 

rubriker.  

 

7.2 Genreanalys 

Inom ramen för den ideologikritiska analysen har jag gjort en deskriptiv genreanalys där jag 

har undersökt texternas innehåll, språkliga form och retoriska sociala funktion. Jag utgår från 
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Foss (2009, s. 140-143) metodbeskrivning och kommer att presentera respektive del i tur och 

ordning. Syftet med att göra en genreanalys är att förstå retoriska praktiker som förekommer i 

liknande situationer, men under olika tidsperioder och på olika platser (Foss a.a., 127). Då jag 

har undersökt böcker från samma genre men som har producerats under olika tidsperioder, 

lämpar sig en genreanalys väl.  

     Det första steget i en deskriptiv genreanalys är att undersöka likheter i retorisk respons som 

svar på situationer som liknar varandra. För att kunna undersöka min frågeställning, är 

därmed kraven på artefakterna att ska vara skrivna utifrån samma syfte och av personer med 

liknande befattning och bakgrund. I det här fallet experter inom psykiatriområdet, så som 

läkare och sjuksköterskor. Ett annat krav är att artefakterna används, eller har använts, på 

liknande sätt. 

     Utifrån dessa krav har jag valt ut artefakter som verkar tillhöra samma genre: läroböcker i 

psykiatri för sjuksköterskestudenter.  

 

7.2.1 Innehållsanalys 

Nästa steg innebär att jag genom närläsning har undersökt teman som innehållsligt finns i 

texterna. Genom en kvalitativ textanalys har jag sökt efter diskurser som kan synliggöra 

underliggande ideologier i texten. Närläsning är en metod för att analysera en text i detalj och 

den används för att åskådliggöra idéer i texten samt textens egentliga mening. En princip 

inom närläsning är att form och innehåll kan ses som förenade. Vidare ses text som en del av 

ett socialt och kulturellt sammanhang där textens får sin mening genom förståelsen för det 

större sammanhanget (Leff & Sachs 1990, s. 256, 269). 

     Innehållsanalys är lämpligt att göra när man vill undersöka texter från olika tidpunkter 

(Bergström & Boréus 2005, s. 45). Man kan med hjälp av innehållsanalys undersöka 

förekommande teman samt hur teman och ordval värderas positivt eller negativt. 

Innehållsanalys kan också synliggöra värderingar om en företeelse i ett samhälle (a.a., s. 47).  

     Jag har analyserat en bok i taget och därefter gjort en jämförelse mellan böckerna. Först 

har jag analyserat böckernas innehållsförteckning för att kartlägga vilka kärnteman som finns 

i böckerna. Med teman avser jag huvudrubriker som finns i böckernas innehållsförteckningar. 

Därefter har jag jämfört vilka teman som upprepas eller försvinner i böckerna.  

     I innehållsanalysen har jag även räknat böckernas sidantal för att det var viktigt för att få 

en helhetsbild av böckernas omfattning vad gäller teman som behandlas. Jag har däremot inte 

analyserat böckernas grafiska inslag så som bilder, då jag bedömer att det är en separat analys 

som kräver andra metoder än de som har använts i denna uppsats.  
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Jag har valt ut teman som jag bedömde kunde hjälpa mig att svara på uppsatsens syfte, 

nämligen att undersöka den retoriska funktionen som psykisk sjukdom fyller när det gäller hur 

uppfattningen om vad som är sjukt eller friskt förhandlas fram. 

7.2.2 Formanalys  

Följande steg i genreanalysen är att genom närläsning undersöka texternas språkliga form. Jag 

har gjort detta genom en diskursanalys genom vilken jag har sökt efter nyckelbegrepp och de 

ord som omger dessa begrepp. I diskursanalys kan man analysera begrepp som står i centrum 

och undersöka vilka ord som associeras och står i relation till dessa (Bergström & Boréus 

2005, s. 318). Diskursanalys lämpar sig väl för att undersöka identitetskonstruktioner och 

utifrån detta analysera maktförhållanden i samhället och hur vissa grupper av människor har 

blivit marginaliserade (a.a., s. 357) 

     Jag väljer att i denna uppsats använda begreppet topiker istället för nyckelbegrepp, då 

topiker är ett vedertaget begrepp inom retoriken och kan jämföras med nyckelbegrepp. För att 

förklara vad som menas med topiker, följer en beskrivning nedan. 

     Retorikprofessorn Hellspong (2013) skriver att topiker handlar om kollektiva 

förgivettaganden, det vill säga rådande föreställningar inom en kultur. Inom retoriken 

benämns detta vanligtvis som doxa. Hellspong lyfter tematiska topiker, vilka är de 

nyckelbegrepp som människors tankar utgår från och som representerar värden inom en doxa 

(Hellspong 2013, s. 84-86). I uppsatsen kommer begreppet topiker fortsättningsvis att 

användas.   

     Diskursanalysen har gjorts på de textavsnitt som jag bedömde var relevanta för att 

undersöka syftet med denna uppsats. I enlighet med innehållsanalysen, har jag analyserat 

diskursen i en bok i taget och därefter gjort en jämförelse mellan böckerna 

7.2.3 Funktionsanalys 

Slutligen har jag undersökt texternas retoriska sociala funktion och innebörd, det vill säga hur 

diskursen gällande psykiska diagnoser säger något om rådande samhällsideologier som rör 

psykisk sjukdom under de olika tidsperioderna. Resultaten från innehålls- och formanalysen 

kommer att presenteras i analys- och resultatavsnittet. Dock kommer resultaten gällande 

textens funktion att tas upp först i diskussionsavsnittet. Anledningen till detta är att 

funktionsanalysen är det sista steget i genreanalysen då resultaten problematiseras och 

diskuteras. Jag bedömer att resultatavsnittet inte är rätt forum för detta utan att 

funktionsanalysen bäst lämpar sig i diskussionsavsnittet.  
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8. Analys 

I analysavsnittet kommer jag först att presentera analysen av böckernas innehåll, inklusive 

omfång och teman. Därefter presenteras böckernas språkliga form med avseende på topiker. I 

resultatavsnittet följer en presentation av de huvudsakliga resultat som jag har funnit i 

samband med analysarbetet.  

8.1 Innehållsanalys 

I detta avsnitt presenteras teman som har framkommit i böckerna genom innehållsanalysen. 

Jag har gjort ett urval av teman och kommer därför endast att presentera de teman som jag 

finner är användbara för att svara på syftet med denna uppsats. För en fullständig beskrivning 

av samtliga teman, se Bilaga 2.  

     Jag delar upp temana i makronivå samt micronivå. Makroteman är alla teman som inte 

behandlar en specifik diagnos och exempel på detta är definition och orsaker. Microteman är 

de specifika sjukdomsdiagnoser som finns beskrivna i böckerna. Se Tabell 2 för microteman 

och Tabell 3 för makroteman.  

     Jag avser inte att presentera det tematiska innehållet på detaljnivå. I nästa avsnitt kommer 

jag däremot att närmare presentera de topiker som jag har identifierat genom en diskursanalys 

av de utvalda temana. 

 

8.1.1 Böckernas omfång växer 

I Tabell 1 visas böckernas omfång vad gäller sidantal. Det framkommer att B.1951 väldigt 

tunn då den endast omfattar 63 sidor. B.1985 är 363 sidor lång medan B.2016 är mest 

omfattande då den är 867 sidor lång. 

 

Tabell 1 

Omfång B.1951 B.1985 B.2016 

Antal sidor 63 363 867 

 

Analysen visar att psykiatriböckernas omfång gradvis har utökats de senaste 60 åren. Detta 

innebär att fler områden och teman har tillkommit vilket tyder på att intresset samt 

kunskapsfältet om psykiska sjukdomar har ökat. Mer information om böckernas innehåll samt 

en analys av böckernas teman följer nedan.  
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8.1.2 Microteman och makroteman i böckerna förändras 

Nedan följer tabeller för microteman och makroteman i böckerna. Asterisk (*) visar begrepp 

som benämns olika i de tre böckerna. *=B.1951, **=B.1985 och ***=B.2016.  Ett plustecken 

(+) betyder att temat finns i boken medan ett minustecken (-) innebär att temat saknas. 

     Analysen i Tabell 2 visar att så väl sjukdomsbegrepp som diagnoser har förändrats under 

de tidsperioder som jag har undersökt. Detta tyder på att synen på psykisk sjukdom har 

förändrats, breddats och omförhandlats. Psykisk sjukdom innefattar 2016 fler diagnoser 

jämfört med 1951 och 1985, och diagnosbenämningarna beskriver sjukdomssymtomen i 

högre utsträckning jämfört med 1951 och 1985. För mer information om microtemana, se 

analysen nedan.  

 
Tabell 2  

Microteman sjukdomar B.1951 B.1985 B.2016 

Schizofreni + + + 

Ångest**/ångestsyndrom*** - + + 

Psykogen depression*/affektiva 

syndrom**/förstämningssyndrom*** 

+ + + 

Manisk depressiv sjukdom* /maniskt 

syndrom**/bipolär sjukdom*** 

+ + + 

Hysteri + + - 

Neuros + + - 

Paranoia + + - 

Ätstörningar - + + 

Sexuella störningar**/Sexuella 

funktionsstörningar*** 

- + + 

Autismspektrum - - + 

ADHD - - + 

Stress- och traumarelaterade sjukdomar - - + 

 

Exempel på förändrade diagnosbenämningar är att den manisk-depressiva sjukdomen, vilken 

presenteras i B.1951 (kap. ”Den manisk-depressiva sjukdomen”) benämns som maniskt 

syndrom respektive cykloida syndrom i B.1985 (kap. ”Affektiva syndrom”). I B.2016 

benämns sjukdomen istället som bipolär sjukdom (kap. ”Förstämningssyndrom”). Ett annat 
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exempel är att i B.1985 finns ångest (kap. ”Ångest”) medan diagnosen benämns 

ångestsyndrom i B.2016 (kap. ”Ångestsyndrom”). Detta tyder på att diagnoserna i högre 

utsträckning beskrivs utifrån symtombilden.  

      Flera av diagnoserna förekommer endast i vissa av böckerna. Diagnoserna neuros (B.1951 

kap. ”Psykogena reaktioner”, B.1985 kap. ”Affektiva syndrom” och kap. ”Ångest”) och 

hysteri (B.1951 kap. ”Psykogena reaktioner”, B.1985 kap. ”Hysteri” och kap. 

”Personlighetsstörningar”) återkommer i B.1951 och B.1985, men har försvunnit i B.2016. 

Däremot fann jag begreppet neurotiska störningar förklarat med en mening: ”Psykiska besvär 

utan påvisbar organisk grund och med bevarad realitetsprövning” i B.2016 (kap. 

”Psykodynamisk teori”, s. 124). Någon vidare omnämning av begreppet neuros finns inte. 

Därutöver finns diagnosen paranoia i B.1951 och B.1985 (B.1951 kap. ”Psykogena 

reaktioner”, B.1985 kap. ”Paranoia”), men inte i B.2016. Vid en närmare undersökning finner 

jag dock att personlighetssyndrom, paranoid form finns i B.2016 (kap. 

”Personlighetssyndrom”).  

     Vidare observerar jag att sjukdomsteman så som ätstörningar (B.1951 kap. ”Anorexia 

nervosa”, B.2016 kap. ”Ätstörningar”) och sexuella funktionsstörningar (B.1985 kap. 

”Sexologi”, B.2016 kap. ”Sexuella funktionsstörningar, parafila störningar och könsdysfori”) 

tillkommer i B.1985 och B.2016. I B.2016 finns flest antal sjukdomar och flera som inte finns 

med i B.1951 och B.1985. Dessa sjukdomar inkluderar Autismspektrum, ADHD (kap. 

”Psykisk ohälsa med debut i barndomen”) och stress- och traumarelaterade sjukdomar (kap. 

”Stress- och traumarelaterade syndrom”).  

          Analysen i Tabell 3 visar att nya teman tillkommer i B.1985 men framför allt i B.2016. 

Detta indikerar att synen på psykisk sjukdom har blivit mer komplex och mångfacetterad 

2016 jämfört med 1951 och 1985. Förklaringarna bakom psykisk sjukdom är fler till antalet 

och försöken att förstå psykisk sjukdom ges mer utrymme. Psykisk sjukdom ses också i allt 

större utsträckning som ett subjektivt tillstånd där den drabbades upplevelser delvis avgör 

huruvida en sjukdom föreligger. För mer information om makrotemana, se analysen nedan.        
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Tabell 3 

Makroteman B.1951 B.1985 B.2016 

Definition + + + 

Orsaker + + + 

Människosyn - + + 

Behandling + + + 

Utvecklingspsykologi - + + 

Psykologiska teorier - - + 

Sjukdomsbegreppet - + + 

Brukarinflytande - - + 

Transkulturell 

psykiatri 

- - + 

Psykisk sjukdom och 

social utslagning 

- - + 

 

Analysen visar att temat definition av psykisk sjukdom finns i alla böcker (B.1951 kap. ”Vad 

är ett psykiskt sjukdomstillstånd och vad är en sinnessjukdom”, B.1985 kap. ”Grundläggande 

begrepp, B.2016 kap. ”Introduktion till boken”). Likaså finns temat orsaker bakom psykisk 

sjukdom i samtliga böcker (B.1951 kap. ”Själslivet och hjärnans verksamhet”, B.1985 kap. 

”Grundläggande begrepp”, B.2016 kap. ”Introduktion till boken”). Det är naturligt att 

läroböcker i psykiatri innehåller grundläggande förklaringsmodeller för vad sjukdomar 

innebär samt vad de orsakas av.  

     Ytterligare en observation är att det sker en utveckling av antalet perspektiv och synsätt 

från 1951 fram till 2016. I B.1951 behandlar temana främst sjukdomar, definition, orsaker och 

det finns ett kortare avsnitt om behandling (kap. ”Psykogena reaktioner”). I B.1985 kommer 

teman som behandlar människosyn, behandlingsprinciper och utvecklingspsykologi (kap. 

”Människosyn”, ”Grundläggande begrepp” samt ”Utvecklingspsykologi”). Jag observerar 

även en diskussion och problematisering av sjukdomsbegreppen (kap. ”Grundläggande 

begrepp”), och detta utvecklas främst i B.2016 vilken är mest omfattande. I boken finns bland 

annat teman som behandlar psykisk sjukdom ur ett samhällsperspektiv. Exempelvis finns 

kapitel som handlar om psykisk sjukdom ur ett transkulturellt perspektiv (kap. ”Transkulturell 

psykiatri”). Utöver detta finns ett kapitel om social utsatthet på grund av psykisk sjukdom 

(kap. ”Psykisk sjukdom och social utslagning”). En förändring är att brukarinflytande och 
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självskattning lyfts fram (kap. ”Brukarinflytande-när patienter, brukare och anhöriga blev en 

röst”). Mer vikt läggs på brukarperspektivet, det vill säga att en del av diagnosticeringen sker 

med hjälp av brukarens egen syn på sin psykiska hälsa. Rösten från den som själv har en 

psykisk sjukdom, får en betydelse.   

8.2 Formanalys: språklig realisering av temana definition, orsaker och hysteri 

Nedan presenteras hur temana definition, orsaker och hysteri språkligt framställs i varje bok. 

Varje tema beskrivs var för sig och under varje temarubrik återges text från de böcker som 

behandlar temat. Efter detta följer en diskursanalys av centrala topiker inom varje tema. 

8.2.1 Definitionen av psykisk sjukdom har förändrats 

Analysen visar att definitionen av psykisk sjukdom har förändrats markant från 1951 till 

2016. I B.1985 och B.2016 framkommer en problematisering av definitionerna och en 

medvetenhet om att det inte finns en enda giltig definition. Alla böckerna har dock 

gemensamt att psykisk sjukdom definieras utifrån ett normalitetsbegrepp, och att det som 

faller utanför det ”normala” definieras som ”sjukt”. Nedan följer fynd från analysen.  

     I B.1951 definieras psykisk sjukdom på följande sätt: 

Psykiska sjukdomstillstånd betecknar man alla de sjukliga eller abnorma tillstånd, vilka 

väsentligen yttra sig i psykiska sjukdomstillstånd, oberoende av om dessa äro lindriga eller svåra. 

Övergående lätta förstämningstillstånd, nervös överkänslighet, överdriven psykisk trötthet, 

nervositet, neurasteni etc. äro psykiska sjukdomstecken likaväl som fullständig förvirring eller 

livslång slöhet (s. 6). 

Psykisk sjukdom definieras alltså med en rad olika symtom som kan vara lättare eller svårare. 

Gemensamt för alla symtom är att de etiketteras som ”sjukliga” eller ”abnorma”. Vidare står 

det om svårare former av psykiska sjukdomstillstånd, vilka benämns ”sinnessjukdom”. En 

person är sinnessjuk om denne ”är berövad förmågan att på ett tillfredsställande sätt ta vård 

om sig själv”. Psykisk sjukdom definieras alltså som ”sjukliga” tillstånd vilka varierar i 

omfattning. En skillnad görs mellan lättare och svårare sjukdomstillstånd.  

      I så väl B.1985 som B.2016 anges flera alternativa definitioner av psykisk sjukdom 

jämfört med i B.1951. I B.1985 (s. 13-14) står det att ”begreppen psykiskt frisk och psykiskt 

sjuk eller störd är relativ”. Vidare framkommer ett resonemang om att det är det 

genomsnittliga beteendet som blir det normala och att avvikande beteende betraktas som 

onormalt. Exemplen visar att psykisk sjukdom definieras utifrån ett normalitetsbegrepp och 

att allt som avviker är ”onormalt”. 

     Slutligen finns följande definition: 
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Sjukdomskaraktären är särskilt tydlig när förmågan till realitetsvärdering är störd, varvid man talar 

om psykotiska tillstånd. Sådana föreligger när en människa har hallucinationer (t.ex. hör röster 

som inte finns), vanföreställningar (orimliga föreställningar om att t.ex. vara förföljd), förvirring 

(uppfattar omgivningen felaktigt) eller djup demens (avtrubbning av samtliga psykiska funktioner 

t.ex. i samband med åldrandet). 

Exemplet visar en definition som utgår från att individens ”realitetsvärdering är störd”. 

Psykisk sjukdom förstås med hjälp av denna definition som att den drabbade är 

verklighetsbortvänd, att de kognitiva funktionerna är utslagna. Psykisk sjukdom likställs 

därmed med ett mycket allvarligt tillstånd.   

     Även i B.2016 (s. 21-22) framkommer flera alternativa definitioner på psykisk sjukdom. 

Det finns inte någon gemensam benämning på psykisk sjukdom i dagsläget i Sverige, men det 

finns olika sätt att avgränsa sjukdom från ”normalitet”. Man kan exempelvis dra en gräns 

genom att använda ett ”statistiskt normalitetsbegrepp”. En person är sjuk om denne faller 

utanför en ”normalfördelningskurva”. Man kan också använda ett ”kulturellt förankrat 

normalitetsbegrepp” där den som faller utanför samhällets normalitetsbegrepp definieras som 

sjuk. Vidare kan man också utgå från individen själv och då titta på ”psykiskt lidande”, eller 

”nedsatt social funktionsförmåga”. Närvaro av symtom så som hallucinationer och 

vanföreställningar kan indikera en psykisk sjukdom. Symptom som uppfattas som mindre 

”patologiska” är ångest, nedstämdhet och sömnstörningar.  

     Psykisk sjukdom definieras alltså i B.2016 utifrån ett normalitetsbegrepp, och faller man 

utanför är man ”sjuk” istället för ”onormal” vilket framkommer i B.1951 och B.1985. Således 

har begreppsanvändningen förändrats vad gäller hur man beskriver något som är avvikande.  

8.2.2 Orsaksförklaringar bakom psykisk sjukdom ändras något 

Analysen visar att gemensamma orsaksförklaringar i de tre böckerna är neurologiska skador, 

ärftlighet och yttre miljöfaktorer. I B.1985 och B.2016 betonas individens sätt att hantera sina 

levnadsförhållanden som en orsak till psykisk sjukdom. I B.1985 framhålls individens 

personlighet som orsaksförklaring medan det i B.2016 snarare handlar om en individs 

kognitiva strategier och beteendemönster. Se mer om detta i den genomförda analysen nedan. 

     Orsaker bakom psykisk sjukdom beskrivs på liknande sätt i de tre böckerna. I B.1951 (s. 

3-6) står det att orsaker bakom psykisk sjukdom kan bero på ”exogena sjukdomsorsaker” så 

som hjärnskador, ”endogena sjukdomsorsaker”, vilka är ärftliga omständigheter samt 

”psykogena sjukdomsorsaker”. I B.1985 (s. 10-12) anges skador på centrala nervsystemet, 

ärftlighet och ”psykogena ”störningar”. I B.1951 förklaras de psykogena störningarna som 

”själsliga påfrestningar av olika slag”. Dessa kan vara ”ogynnsamma och för vederbörande 



19 
 

illa anpassade levnadsomständigheter”. Förmågan att hantera påfrestningarna beror på 

individens ärftliga anlag. I B.1985 å andra sidan framkommer att ”psykogena störningar” är 

psykiska störningar till följd av upplevelser av vår omvärld. De psykogena störningarna ses 

som en produkt av den yttre miljön och personlighetens reaktionssätt. Det som kan styra 

reaktionssättet är ”konflikter och spänningar inom personligheten”. 

     Skillnaden mellan böckerna är att det ärftliga anlaget betonas i B.1951 medan 

personligheten lyfts fram i B.1985. Exemplen visar att psykisk sjukdom till stor del förklaras 

av egenskaper och ärftliga anlag hos individen.  

      I B.2016 (s. 22) framkommer en något annorlunda orsaksförklaring bakom psykisk 

sjukdom. Det finns två kontrasterande synsätt på vad som är bakomliggande orsaker till 

psykiska sjukdomar, nämligen ett biologiskt och ett psykologiskt. Inom det biologiska 

perspektivet tittar man på ”biologisk dysfunktion”. Det kan handla om ”genetiska 

orsaksfaktorer eller förvärvade biologiska defekter”. Detta liknar dock synsätten i de andra två 

böckerna.  

     Inom det psykologiska perspektivet beskrivs att ”psykiska störningar har att göra med att 

individen inte har kunnat bearbeta och integrera sina livserfarenheter på ett ändamålsenligt 

sätt”. En grundorsak till sjukdomen bedöms vara ”maladaptiva kognitiva strategier och 

tolkningsmönster, obearbetade konflikter eller dysfunktionella beteendemönster”. Det är alltså 

beteendemönster och kognitiva strategier som betonas istället för personligheten eller ärftliga 

egenskaper.  

     Slutligen framkommer i B.1951 och B.2016 att sjukdomsorsakerna sannolikt samverkar 

medan detta inte betonas i B.1985.  

8.2.3 Hysteri förstås som en sjukdom framkallad av individen 

Hysteri förekommer endast i B.1951 och B.1985.  Analysen visar att beskrivningar av hysteri 

liknar varandra på så sätt att så väl fysiska som psykiska symtom är en konsekvens av 

sjukdomen. I B.1951 står det dock att alla symtom kan skapas viljemässigt, medan det i 

B.1985 framkommer att patienten inte gör det medvetet. En gemensam bild som framställs är 

att hysteri framkallas av patienten själv och att det inte finns någon somatisk grund till 

sjukdomen. 

     I B.1951 (s. 16) står det att personer med viss ”psykopatisk läggning” kan reagera ”på ett 

hysteriskt sätt” gentemot förhållanden i sina liv. De hysteriska symtomen är växlande men 

”gemensamt för dem alla är, att människan kan åstadkomma dem med sin vilja, att de kunna 

simuleras”. I B.1985 (s. 159) framträder en liknande bild då det står att den drabbade 
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beskriver smärta, värk på ett övertygande sätt, utan att det inte finns något somatiskt underlag 

till besvären. Den gemensamma nämnaren för de hysteriska symtomen är att de går att 

genomskåda av omgivningen men att patienten inte är medveten om det själv. 

     Exemplen från böckerna visar att hysteriska symtom orsakas av individen själv och att 

hysteri inte är en egentlig sjukdom.  

     Slutligen står det i båda böckerna att symtomen kan vara av psykisk natur och inbegripa 

minnesförlust, oro eller hallucinationer. Symtomen kan också inkludera fysiska symtom så 

som förlamningar eller känselrubbningar vilka inte orsakas av skador i nervsystemet. Detta 

tyder åter igen på att hysteri inte betraktas som en reell sjukdom. Då diagnosen inte 

förekommer i B.2016, indikerar detta att hysteri av olika orsaker inte längre betraktas som en 

psykisk diagnos.  

 

8.3 Topiker i temana 

Nedan presenteras de topiker som jag har funnit genom närläsningen av de utvalda temana. 

Topikerna som har valts ut har en central position i texterna. 

     Varje tema med tillhörande topiker kommer att presenteras i tre separata tabeller. Efter 

varje tabell följer kommenterade exempel som visar i vilken kontext och på vilket sätt 

topikerna förekommer inom varje tema.   

8.3.1 Definition av psykisk sjukdom kopplas till nervositet, personlighet, 

normalitet, kön och sexualitet 

Tabell 4 visar fem centrala topiker som framträder i makrotemat definition. Analysen visar att 

vissa topiker endast förekommer i en eller två böcker. För genomgång av varje topik, se 

analyserna nedan.  

 

Tabell 4 

Makrotemat Definition B.1951 B.1985 B.2016 

Nervositet/nervös + - - 

Personlighet/karaktär + - - 

Normalt/normalitet + + + 

Kön + + - 

Sexualitet + - - 

 

8.3.1.1 Nervositet och nervös är en definition av psykisk sjukdom som har 

försvunnit 

Analysen visar att topiken nervositet/nervös varken förekommer i B.1985 eller B.2016 men 
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däremot förekommer flertalet gånger i B.1951. Detta tyder på att topiken har försvunnit i 

sammanhanget och inte längre används för att definiera psykisk sjukdom.  

     I B.1951 står följande i definitionen av psykisk sjukdom: ”Övergående lätta 

förstämningstillstånd, nervös överkänslighet, överdriven psykisk trötthet, nervositet, 

neurasteni etc. äro psykiska sjukdomstecken likaväl som fullständig förvirring eller livslång 

slöhet” (s. 6). Psykopater beskrivs som ”nervösa”, ”tungsinta” eller personer med ”överdriven 

ömsinthet och hänsyn till andra” (s. 13). Vidare beskrivs olika psykopatiska tillstånd och då 

inkluderas ”de nervösa eller konstitutionellt neurasteniska” vilka kännetecknas av ”missmod, 

bitterhet och sömnbesvär” (s. 13).  

     Exemplen illustrerar hur topiken nervositet/nervös beskrivs som vanliga tecken på psykisk 

sjukdom. Analysen visar att psykisk sjukdom kopplas samman med ”de nervösa” personerna 

vilka beskrivs med egenskaper så som ”missmod” och ”bitterhet”. Topiken omges också av 

”överkänslighet”. Detta tyder på att de egenskaper som associeras med psykisk sjukdom är 

värdeladdade på ett negativt sätt, vilket medför att personer med psykisk sjukdom betraktas 

som bristfälliga individer  

 

8.3.1.2 Personlighet och karaktärsegenskaper som en del av psykisk sjukdom 

Analysen visar att definitionen av psykisk sjukdom kopplas samman med en individs 

personlighet i B.1951. Detta tyder på att synen på personer med psykisk sjukdom år 1951, är 

att personen är sin sjukdom. Topiken personlighet används inte i de andra böckerna, vilket 

visar på att psykiatriexperter inte längre ser psykisk sjukdom som en personlig egenskap. 

     I B.1951 förekommer topiken personlighet/karaktärsegenskaper flera gånger. När 

psykopati beskrivs, står det att ”när karaktärsegenskaperna göra människan mindre livsduglig, 

när hon på grund av dem ej längre kan hävda sig i kampen för tillvaron eller anpassa sig i 

samhällslivet, tala vi om psykopati” (s. 12). Vidare framkommer att ”även värdefulla 

själsegenskaper kunna utformas och kombineras till psykopati. ”En naturlig blyghet kan hos 

somliga växa upp till verklig människoskygghet, noggrannhet kan bli ett sjukligt pedanteri” 

(s. 12).  

     I B.1951 radas även personliga egenskaper upp hos psykopater och det står att de är 

”ytterst aktiva, ofta >>gåpåare>>, kritiklöst verksamma, överdrivet optimistiska, mindre 

nogräknade, lättsinniga” (s. 12-13). 

     Exemplen visar att psykisk sjukdom i B.1951 definieras som en del av individens 

personlighet. Psykisk sjukdom karakteriseras alltså av vissa personliga egenskaper så som 

”pedanteri”, ”optimistisk” och ”lättsinnig”.  
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Det faktum att topiken har försvunnit, kan sammanhänga med konstruktivismens intåg i 

Skandinavien där den relationella synen på sjukdom utvecklades som ett alternativ till ett 

essentialistiskt synsätt där sjukdom förstås som en reell skada (Gustavsson 2010, s. 9-11). 

Analysen reflekterar en förändring av synsättet på psykisk sjukdom där personliga egenskaper 

inte längre betraktas som ett tecken på en psykisk diagnos. 

8.3.1.3 Normalt och normalitet som ett sätt att skilja sjukt från friskt 

Analysen visar att topiken normalt/normalitet är ett centralt begrepp i de tre böckerna. 

Topiken används för att definiera psykisk sjukdom och etikettera vad som är avvikande. Min 

slutsats är att ett normalitetsbegrepp konstrueras i läroböckerna i vilka man pekar ut vad som 

är normalt respektive onormalt.  

     I analysen framkommer att topiken normalt/normalitet förekommer flera gånger, även 

begreppet normer är inkluderat då det är ett närbesläktat ord. I B.1951 exempelvis 

framkommer att en sinnessjuk person kan ha ett ”ordnat yttre uppträdande, att hans tänkande 

kännetecknas av reda och sammanhang, att hans känsloliv rör sig på ett naturligt sätt eller att 

han kan lämpa sin vilja efter normala motiv” (s. 6). Vidare står de att ”psykiska sjukdomar i 

trängre mening äro i princip sådana, som drabba en människa, vilken förut visat en normal 

själsutveckling” (s. 7). Slutligen finner jag följande exempel där topiken förekommer: 

”Liksom de normala människornas karaktärer kunna växla i det oändliga, så kunna också 

psykopaternas” (s. 12). Exemplen illustrerar hur psykisk sjukdom karakteriseras av att 

personen inte är normal, eller att individen trots psykisk sjukdom har ett naturligt känsloliv.  

    I B.1985 och B.2016 används normalt/normalitet för att avgränsa sjukt från friskt.  I 

B.2016 finns följande beskrivning: ”Låt oss se på ett antal olika grundläggande sätt att 

avgränsa sjukdom från normalitet” (s. 21). I ett andra exempel beskrivs en gränsdragning 

mellan friskt och sjukt ”genom att man använder ett statistiskt normalitetsbegrepp. Den 

person är sjuk som i vissa viktiga avseenden faller utanför ett visst antal standardavvikelser i 

normalfördelningskurvan” (s. 22).  I B.2016 ses alltså sjukdom som en motsats till normalitet 

och ett sätt att skilja dessa åt är att utgå från statistik. I B.1985 framgår det att ”medan 

psykologi är vetenskapen om det normala psyket rör psykopatologi störningar i upplevelser 

och beteenden” (s. 9). Psykisk sjukdom är alltså inte en del av det ”normala psyket”. Vidare 

står det att ”det genomsnittliga beteendet blir det normala, och de som avviker betraktas som 

onormala” (s. 13). Slutligen definieras psykisk sjukdom som att ”den som avviker från 

normerna är abnorm” (s. 13). Den person som inte anses höra till genomsnittet klassas alltså 

som ”abnorm” och avvikande.  
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Exemplen i så väl B.2016 som B.1985 belyser hur psyket inte betraktas som ”normalt” hos 

personer med psykisk sjukdom och att dessa personer ses som ”onormala”. En intressant 

observation är att det i B.2016 framkommer en definition där man utgår ifrån ”ett kulturellt 

förankrat normalitetsbegrepp” (s. 22). Detta tyder på att psykisk sjukdom kan definieras 

utifrån kulturens ramar. Conrad och Barker (2010, s. 73) menar just detta, att sjukdomar 

delvis konstrueras socialt samt att kulturen medför konnotationer kopplat till olika sjukdomar. 

Detta indikerar att psykisk sjukdom 2016 delvis förstås som ett kulturellt fenomen istället för 

enbart diagnostiska kriterier.  

     Sammanfattningsvis visar analysen att läroboksförfattarna i texterna bestämmer vad som är 

”normalt”. Foucault (1993, s. 9-10) menar att denna kategorisering fungerar som en 

utestängningsmekanism vilken skapar maktasymmetrier bland grupper av människor. 

      

8.3.1.4 Kön och sexualitet definieras som en del av psykisk sjukdom  

Topikerna kön och sexualitet presenteras tillsammans då jag fann att de förekommer i samma 

mening i flera kontexter. Det är därför svårt att separera topikerna i två separata analyser.  

     Topiken kön förekommer i B.1951 och B.1985 i samband med temat definition. I B.1951 

förekommer även sexualitet. Detta indikerar att en individs kön, sexuella läggning eller 

sexuella beteende kan peka ut huruvida en person har en psykisk sjukdom. Topikerna 

förekommer dock inte i B.2016 vilket visar att kategoriseringar av människor inte längre 

används för att definiera psykisk sjukdom. 

     I B.1951 förekommer topikerna i en kontext där ”psykopatiska tillstånd” definieras: ”Hos 

en grupp av psykopaterna ligger abnormiteten på sexuallivets område. Abnormiteten kan 

uttrycka sig i ett överdrivet otyglat erotiskt intresse…”. Vidare framkommer att ”icke ovanlig 

är en sjuklig förändring av sexuallivet, som riktar förälskelsen och åtrån mot personer av det 

egna könet (homosexualitet) istället för det motsatta”. Slutligen definieras homosexualitet 

som ”denna sexuella abnormitet är hos mannen ofta förbunden med kvinnliga drag av både 

kroppslig och psykisk art, hos kvinnan med manliga” (s. 14). Exemplen illustrerar hur psykisk 

sjukdom paras ihop med kategorierna kön och sexualitet. Vidare pekas ”kvinnliga” respektive 

”manliga” drag ut. Analysen tyder på att en individs sexualitet kan vara ett tecken på psykisk 

sjukdom enligt bokens författare.  

     I B.1985 å andra sidan förekommer inte sexualitet, men däremot ges exempel på topiken 

kön. I boken beskrivs en kvinna som är ute på en promenad och är osäker på om hon har 

stängt av spisen. Om hon går tillbaka en gång betraktas hon” troligen som normalt ordentlig”. 

Om kvinnan däremot måste gå tillbaka flera gånger varje dag ”måste hon betecknas som 
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psykiskt störd” (s. 13). Exemplet visar en kategorisering av kön kopplat till beteenden som 

betraktas höra till psykisk sjukdom. Det är intressant att det är just en kvinna och inte en man 

som går och tittar till spisen. Detta reflekterar en norm där det är kvinnan och inte mannen 

som ansvarar för matlagning och att kvinnan bör laga mat för att betraktas som normal.       

8.3.2 Orsaker bakom psykisk sjukdom kopplas till individens personlighet 

Tabell 5 visar två centrala topiker som framträder i makrotemat orsaker. Analysen visar att 

topikerna endast förekommer i en eller två böcker. Ingen av topikerna förekommer i B.2016. 

För genomgång av varje topik, se analyserna nedan.   

Tabell 5 

Makrotemat Orsaker B.1951 B.1985 B.2016 

Personlighet/karaktär + + - 

Normalt/normalitet + - - 

 

8.3.2.1 Personlighet som en orsaksförklaring till psykisk sjukdom   

Analysen visar att en förskjutning har skett från personlighet till beteende för att förklara 

orsaker bakom psykisk sjukdom. I så väl B.1951 som B.1985 ses psykisk sjukdom som 

orsakad av personliga egenskaper, vilket avgör hur en individ hanterar livets händelser. I 

B.2016 förekommer inte topiken personlighet. Istället betonas hur psykisk sjukdom kan bero 

på beteendemönster så som ”maladaptiva kognitiva strategier och tolkningsmönster (s. 22).  

     I B.1951 (s. 4-5) förekommer topiken personlighet/karaktär i samband med beskrivningar 

av orsaker till psykisk sjukdom. Ett exempel på detta är ”ärftliga omständigheter betinga 

olikheter i hjärnans utveckling och verksamhet hos olika personer och därmed olikheter i 

deras själsliga funktioner (deras personlighet, karaktär, begåvning, intressen etc)”. I B.1985 

beskrivs den humanvetenskapliga människosynen. Inom detta perspektiv ses människan ”som 

en personlighet och samhällsvarelse. Psykiska störningar betraktas som individuellt präglade 

reaktioner på faktorer i den yttre miljön” (s. 7). I båda böckerna framträder alltså ett fokus på 

personligheten och personliga egenskaper som en viktig orsak bakom psykisk sjukdom. I 

B.1951 står det även att ”ärftliga anlag kunna medföra en bristande hjärnutveckling under 

barna- och ungdomsåren, vilken tar sig uttryck i en mindre lycklig avvägning av olika 

själsegenskaper” (s. 4-5). Exemplet belyser hur ärftlighet formar en individs personlighet eller 

”själsegenskaper” och att personligheten förklaras som en bakomliggande orsak till psykisk 

sjukdom.  

     I B.1985 upprepas personlighet ytterligare då ”de psykiska störningar som har samband 
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med våra upplevelser av omvärlden kallas psykogena. De är att uppfatta som en produkt av 

den yttre miljön och personlighetens reaktionssätt” (s. 12). Vidare står det att ”konflikter och 

spänningar inom personligheten kan aktualiseras av till synes bagatellartade händelser i 

omgivningen” (s. 12) samt att ”ärftliga faktorer bidrar också till utformningen av 

personligheten och dispositioner för olika psykiska störningar” (s. 12). I B.1985 betonas alltså 

sambandet mellan personlighet och psykisk sjukdom. I kontrast till B.2016, är personlighet ett 

centralt begrepp i så väl B.1951 som B.1985. Detta visar på att psykisk sjukdom tidigare sågs 

som ett resultat av individens ärftliga anlag och personlighet, men att personlighet är avskild 

från psykisk sjukdom 2016.  

8.3.2.2 Normalt och normalitet en försvinnande orsaksförklaring 

Analysen visar att topiken inte förekommer alls i B.1985 eller B.2016 i temat orsaker. 

I B.1951 finner jag endast ett exempel på hur topiken normalt/normalitet används för att 

beskriva orsaker bakom psykisk sjukdom. I boken anges en distinktion mellan ”normala 

själsyttringar” och ”sjukliga själsyttringar” och det står att de sjuka själsyttringarna kan leda 

till psykisk sjukdom (s. 2). Detta tyder på att normalt/normalitet är begrepp som snarare 

definierar sjukdom än ger en orsaksförklaring.  

8.3.3 Hysteri utgörs av personer med en önskan om sjukdomsvinst 

Tabell 6 visar fyra centrala topiker som framträder i mikrotemat hysteri. B.2016 är inte 

inkluderad i tabellen då microtemat inte finns med i boken. För genomgång av varje topik, se 

analyserna nedan.   

Tabell 6 

Microtemat Hysteri B.1951 B.1985 

Kön - + 

Sexualitet - + 

Personlighet + + 

Sjukdomsvinst + + 

 

8.3.3.1 Kön och sexualitet träder fram som en del av hysteri 

Analysen visar att kategorierna kön och sexualitet endast förekommer i B.1985 för att förklara 

sjukdomen hysteri. Detta tyder på att kön och sexualitet inte sammankopplades med 

diagnosen 1951, utan att detta tillkom 1985.  

     Ett exempel på förekomsten av topikerna är förklaringen om att hysteri ”speglar den länge 
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förhärskande men felaktiga uppfattningen att hysteri enbart kunde förekomma hos kvinnor” 

(s. 159). Författarna försöker alltså att göra ett förtydligande, men inte desto mindre belyses 

en könskategori. Ytterligare ett exempel på topikerna kön och sexualitet är en beskrivning av 

personer med hysteriska drag som påvisar att ”förmågan att fungera i en mogen sexuell 

relation är bristfällig”. Kvinnorna är ofta ”frigida” medan ”männen har impotens”. Det 

överkompenseras av ”flirtighet, fantasier om romanser, och en tendens att se mänskliga 

relationer i ett erotiskt perspektiv” (s. 215). I övrigt förekommer kön endast i samband med 

specifika fallbeskrivningar där både män och kvinnor förekommer. Exemplen illustrerar hur 

kategorierna kön och sexualitet förklaras som en del av sjukdomen. 

 

8.3.3.2   Personligheten är hysterisk 

Analysen visar att personlighet förekommer i så väl B.1951 som B.1985 och att hysteri 

karakteriseras av vissa personlighetsdrag. I B.1951 står det att ”personer med psykopatisk 

läggning kunna reagera på ett hysteriskt sätt” (s. 16) och i B.1985 står det att ”beteckningen 

hysterisk används också på personligheter som har en tendens att överdriva och dramatisera” 

(s. 159). Vidare står det att ”hysteriska personer är lynniga” (s. 215).  

     Exemplen belyser hur sjukdomen betraktas vara detsamma som individens personlighet, 

och att personligheten och egenskaperna utgör sjukdomen. Detta tyder på att det i 

läroböckerna finns en negativ syn på individer som har diagnosen och att de har personliga 

egenskaper som uppfattas som mindre önskvärda.  

8.3.3.3 Sjukdomsvinst som en dold agenda 

Analysen visar att sjukdomsvinst är ett centralt begrepp i både B.1951 och B.1985 då det vid 

flera tillfällen påstås att patienten på egen hand framkallar sjukdomen för att få ut ekonomisk 

ersättning, omtanke från omgivningen eller bli befriad från arbete. Sjukdomen beskrivs som 

en påhittad sjukdom, orsakad av patienten själv för att denne ska vinna på det.  

     I B.1951 står det att det som är gemensamt för hysteriska symtom är att ”människan kan 

åstadkomma dem med sin egen vilja, att de kunna simuleras” (s. 16).  Vidare beskrivs att ”hos 

hysterikern finns det på djupet en inre vilja till sjukdomssymtomen, och det är genom den, 

som de kan uppstå” (s. 16). I B.1985 framträder en liknande syn på personer med hysteri då 

dessa individer beskriver sina symtom ”med stark övertygelse” utan att det finns en egentlig 

fysisk orsak. De hysteriska symtomen är också lätta att genomskåda av omgivningen (s. 159) 

och ”när patienten inte tror sig iakttagen försvinner tecknen på smärtpåverkan” (s. 164). 

Symtomen beskrivs som att de kan stängas av eller på beroende på individens vilja.   
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I så väl B.1951 som B.1985 målas det upp en bild av hur individen har en bakomliggande 

agenda med sin sjukdom. I B.1951 står det att det eget framkallade lidandet ”förskaffar 

honom något som han värdesätter så högt, att det är värt priset av lidandet”. Exempelvis kan 

sjukdomen befria patienten från förpliktelser och göra att omgivningen visar mer omtanke. 

Den omedvetna önskan om att bibehålla symtom ”uppkommer ofta genom åtrån efter sjuk- 

och olycksfallsersättningar”. Slutligen står det att de fysiska symtomen är ”viljemässigt 

framkallade” (s. 17).  I B.1985 står det att sjukdomen används för att ”utnyttja den 

uppmärksamhet, frihet från ansvar, flykt från svårlösta livssituationer och inflytande på 

omgivningen som varje sjukdom ger möjlighet till” (s. 164).  

     Analysen tyder på en negativ syn på patienten vilken man inte tar på allvar och 

skildringarnas sker utifrån vårdpersonalens tolkningar av hur hysteriska symtom uppstår. 

Molloy (2015, s. 140) lyfter problematiken gällande den diskursiva praktiken inom det 

medicinska fältet, då den konstruerar en snedvriden bild av personer med psykisk sjukdom. 

Hon menar att patienternas berättelser och upplevelser glöms bort till fördel för experternas 

utlåtanden.  

9. Sammanfattning av resultatet från innehålls- och formanalysen  

De huvudsakliga fynden från analysen är att så väl sjukdomsbegrepp som diagnoser har 

förändrats under de tidsperioder som jag har undersökt. Psykisk sjukdom innefattar 2016 fler 

diagnoser jämfört med 1951 och 1985, och diagnosbenämningarna beskriver 

sjukdomssymtomen i högre utsträckning jämfört med 1951 och 1985. 

     Resultatet visar också att författarna i läroböckerna definierar vad som är normalt 

respektive avvikande. Vidare framkommer att flera topiker antingen försvinner eller 

tillkommer i de olika böckerna. Ett exempel på detta är att det sker en förskjutning från 

personlighet till beteende som ett sätt att definiera psykisk sjukdom och förklara 

bakomliggande orsaker. Ett annat exempel är att kategorierna kön och sexualitet tidigare knöts 

till psykisk sjukdom men att dessa har försvunnit 2016.  Analysen av de tre läroböckerna 

påvisar att synen på individen som sjukdomsbärare har omförhandlas från 1951 till 2016. Vad 

detta innebär, kommer jag att diskutera och reflektera över i resultatdiskussionen som följer 

efter detta kapitel.  
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10. Diskussion  

Diskussionsavsnittet är uppdelat i en resultatdel samt en samlad teori-, material- och 

metoddel. I resultatdelen kommer jag att diskutera och resonera kring psykiska sjukdomars 

retoriska sociala funktion samt den samhälleliga betydelsen av resultatet. Diskussionen 

baseras på de resultat som framkom i innehålls- och formanalysen av materialet. Kapitlet 

innehåller även en generell resultatdiskussion. I den andra resultatdelen kommer jag att 

problematisera de teorier, materialurval och metoder som har använts i denna uppsats.   

10.1 Resultatdiskussion om psykiska sjukdomars retoriska funktion  

Syftet med denna uppsats är att undersöka den retoriska funktionen som psykisk sjukdom 

fyller när det gäller hur uppfattningen om vad som är sjukt eller friskt förhandlas fram. 

Närmare bestämt ville jag specifikt undersöka hur experter inom området, i det här fallet 

författare till läroböcker i psykiatri, har argumenterat för synen på psykisk sjukdom under 

tidsperioden 1951 till 2016. Experters syn på psykisk sjukdom speglar och påverkar sannolikt 

samhällets ideologier som rör psykisk sjukdom. Indirekt påverkar detta också troligtvis synen 

som personer som lever med psykisk sjukdom har på sig själva.  

     Jag är alltså intresserad av att undersöka huruvida framväxten av konstruktivismen och den 

psykiatriska vårdens förändring yttrar sig retoriskt i läroböcker om psykiska sjukdomar från 

olika tidsperioder. Jag ville ta reda på vilken retorisk funktion som psykisk sjukdom får och 

hur språkbruket gällande psykisk sjukdom har förändrats över tid. Slutligen ville jag 

undersöka hur språkbruket i läroböckerna konstruerar och omkonstruerar synen på psykisk 

sjukdom.  

     Min hypotes var att jag skulle kunna synliggöra denna förändring i texterna. Har jag då 

kunnat svara på forskningsfrågorna med hjälp av min undersökning? Jag kommer nu att föra 

ett resonemang om de huvudsakliga resultaten som framträdde i analysen och resonera kring 

på vilket sätt de kan besvara forskningsfrågorna.   

 

10.1.1 Vilken retorisk funktion får psykisk sjukdom? 

Ett huvudsakligt resultat är att författarna i alla tre läroböckerna konstruerar ett 

normalitetsbegrepp och etiketterar människor som normala eller avvikande. Ett exempel på 

detta är i B.1951 där det står att ”liksom de normala människornas karaktärer kunna växla i 

det oändliga, så kunna också psykopaternas” (s. 12).  I B.1985 står det att ”genomsnittet 

avgör. Det genomsnittliga beteendet blir det normala, och de som avviker betraktas som 



29 
 

onormala” (s. 13) medan det i B.2016 framkommer att ”låt oss se på ett antal olika 

grundläggande sätt att avgränsa sjukdom från normalitet” (s. 21).     

     Analysen visar alltså att medicinska experter konstruerar och positionerar betydelsen av ett 

normalitetsbegrepp eftersom de pekar ut vad som är normalt respektive onormalt genom att 

beskriva vilka egenskaper och beteenden som är normala. Foucault (1993, s. 7-10) 

uppmärksammar att diskurser inom sjukvården skapar makt då diskursen bestämmer vad som 

är normalt och respektive avvikande. Han menar också att denna etikettering leder till 

maktstrukturer som positionerar olika grupper av människor. I undersökningen påträffades 

många exempel som pekar på att den retoriska funktionen som psykisk sjukdom fyller, är att 

konstruera normalitet. Läroboksförfattarna använder språkbruket för att definiera vad som är 

normalt respektive vad som är onormalt. Psykisk sjukdom används därmed för att urskilja och 

diagnosticera vad som ska betraktas som friskt respektive sjukt. Conrad och Barker (2010, s. 

73) menar att den medicinska diskursen bidrar till att påverka samhällets syn på sjukdomar 

samt att den medicinska diskursen i sin tur påverkas av den samhälleliga kontexten (Conrad & 

Barker 2010, s. 73). Detta innebär att analysen har synliggjort ideologier rörande sjukdomar 

och synen på normalitet under de tidsperioder under vilka läroböckerna har producerats. Van 

Dijk (1998, s. 8-10, 69-70) menar att ideologier definierar vad som är rätt respektive fel samt 

utvärderar vem som är annorlunda. Texterna i läroböckerna speglar därmed rådande 

ideologier och texterna påverkar i sin tur ideologierna, framför allt då de är skrivna av 

personer med maktposition i samhället.  

       I analysen framkom att psykisk sjukdom betraktades som en del av personligheten 1951 

och 1985, men inte 2016. En förskjutning har skett då psykisk sjukdom numera förstås som 

en beteendeproblematik istället för personliga egenskaper. I B.1951 framkommer att ”när 

karaktärsegenskaperna göra människan mindre livsduglig, när hon på grund av dem ej längre 

kan hävda sig i kampen för tillvaron eller anpassa sig i samhällslivet, tala vi om psykopati” (s. 

12) medan det i B.2016 betonas hur psykisk sjukdom kan bero på beteendemönster så som 

”maladaptiva kognitiva strategier och tolkningsmönster (s. 22). Detta speglar en förändring av 

språkbruket kopplat till psykisk sjukdom. Innan jag går in på betydelsen av detta, vill jag lyfta 

ytterligare ett huvudfynd som påvisar samma sak. Resultatet i fråga är det som visar att vissa 

psykiska sjukdomar konstrueras som en självframkallad sjukdom i B.1951 och B.1985 men 

däremot inte i B.2016. Ett exempel på detta är i B.1951 där det står att hysteriska symtom kan 

”åstadkommas med egen vilja” och att de ”kunna simuleras” (s. 16). I B.1985 framkommer 

det att personer med hysteri beskriver sina symtom ”med stark övertygelse” utan att det finns 

en egentlig fysisk orsak (s. 159) och ”när patienten inte tror sig iakttagen försvinner tecknen 



30 
 

på smärtpåverkan” (s. 164).  Sjukdomsvinst är ett centralt begrepp i både B.1951 och B.1985 

då det vid flera tillfällen påstås att patienten på egen hand framkallar sjukdomen för att få ut 

ekonomisk ersättning, omtanke från omgivningen eller bli befriad från arbete. Sjukdomen 

beskrivs som en påhittad sjukdom, vilken orsakas av patienten själv för att denne ska vinna på 

det. Detta tyder på att det hos medicinska experter finns en negativ syn på patienten som man 

inte tar på allvar.  

     Ovanstående exempel illustrerar hur språkbruket gällande psykisk sjukdom har förändrats 

över tid. 2016 använder man inte längre ett språkbruk som indikerar att personer är en 

sjukdom. Istället handlar det om att personer har ett beteende som kan leda till psykisk 

sjukdom. Beteende är frikopplat från personens varande och är något som kan förändras. En 

personlighet kan man inte direkt förändra. Vidare illustrerar fynden att ett språkbruk som 

påtalar att sjukdomar är påhittade av patienten själv, har försvunnit. Patienten anklagas inte 

längre för att manipulera, utan istället framträder en mer human människosyn där patientens 

lidande hamnar i fokus. Ett annat tecken på att språkbruket har skiftat är att så väl 

sjukdomsbegrepp som diagnoser har förändrats under de tidsperioder som jag har undersökt. I 

innehållsanalysen framkom att psykisk sjukdom innefattar fler diagnoser 2016 jämfört med 

1951 och 1985, och diagnosbenämningarna beskriver sjukdomssymtomen i högre 

utsträckning jämfört med 1951 och 1985. Detta tyder på att synen på vad psykisk sjukdom är, 

har förändrats, breddats och omförhandlats.  

     Fynden påvisar också att språkbruket konstruerar men framför allt har omkonstruerat 

synen på psykisk sjukdom. Gramsci (1971/1999, s. 145-147) menar att personer i 

maktposition styr den rådande diskursen, vilken i sin tur vidmakthåller normen och utesluter 

allt som är avvikande. Han menar också att statliga institutioner så som skolor styr 

människors sätt att tänka och formar deras värderingar och föreställningar om världen (a.a., s. 

209-210). Med Gramscis ord, vill jag fastställa att medicinska experter styr den medicinska 

diskursen och att de med hjälp av ett förändrat språkbruk har omkonstruerat synen på psykisk 

sjukdom.  

     Det finns en etisk problematik med att medicinska experter använder ett språkbruk som 

reflekterar en negativ inställning till vissa sjukdomar. Även om diagnosen hysteri verkar ha 

försvunnit, finns det sannolikt vissa psykiska sjukdomar som har en mer negativ konnotation 

inom sjukvården. En potentiellt negativ syn på vissa diagnoser är något som lärare på 

medicinska utbildningar förmedlar till studenter. Foucault (1993, s. 31) menar att utbildningar 

som sker inom ramen för en disciplin, ger studenterna tillgång den specifika diskursen, och 

utbildningssystem är enligt Foucault ett politiskt medel för att upprätthålla diskursen (a.a., s. 
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31). Detta skapar en spridningseffekt som gör att ideologier som rör psykisk sjukdom 

reproduceras. Vidare menar Foucault (1993, s. 22-23) att för att kunna prata om något inom 

det medicinska fältet, måste man använda sig av de begrepp som är etablerade och 

accepterade inom den medicinska disciplinen (Foucault 1993, s. 22-23). Detta innebär att en 

etablerad syn på psykisk sjukdom som påhittad, kan medföra att vissa patienter inte blir tagna 

på allvar av läkare och sin omgivning.  

     Ett huvudsakligt fynd i analysen är att författarna i läroböckerna B.1951 och B.1985 

kopplar samman psykiska sjukdomar med kategorierna kön respektive sexualitet. Ett exempel 

på detta är i B.1951 där det står att personer med ”psykopatiska drag” har ”en sjuklig 

förändring av sexuallivet, som riktar förälskelsen och åtrån mot personer av det egna könet 

(homosexualitet) istället för det motsatta” (s. 14). I B.1985 framkommer att kvinnor med 

hysteri ofta är ”frigida” medan ”männen har impotens” (s. 215). Omnämnandet av sexualitet 

och kön tyder på att dessa enligt läroboksförfattarna utgör en del av psykisk sjukdom. 

Kategorierna förekommer dock inte i B.2016 vilket indikerar att kategoriseringar baserade på 

exempelvis kön inte längre används för att definiera psykisk sjukdom. Conrad och Barker 

(2010, s. 73) lyfter problematiken med att den medicinska diskursen bidrar till att skapa olika 

villkor för individer baserat på klass, kön och etnicitet. Vidare menar Van Dijk (1998, s. 69-

70) att ideologier kategoriserar människor med avseende på medfödda egenskaper så som kön 

och etnicitet (Van Dijk 1998, s. 69-70). 

     Resultaten i denna uppsats tyder på att språkbruket inom det medicinska fältet har 

omkonstruerat synen på psykisk sjukdom. En möjlig tolkning är att medvetenheten inom det 

medicinska fältet har ökat vad gäller hur språkbruket i läromedelstexter påverkar grupper av 

människor. Den ökade medvetenheten indikerar att det har skett en förskjutning i det svenska 

samhällets ideologier rörande psykisk sjukdom och samtidigt bidrar den förändrade 

medicinska diskursen till att etablera och forma de nya ideologierna i en växelverkan.  

10.2 Generell resultatdiskussion 

Denna studie genomfördes med hjälp av kvalitativa metoder. Resultaten är således kvalitativa 

vilket innebär att de är tolkningsbara. Jag kan därmed inte med full säkerhet säga att alla 

medicinska experter under de undersökta tidsperioderna delar samma syn som den som 

framkom i analysen. Vidare går det inte att fastställa att mina tolkningar helt stämmer överens  

med författarnas syn på psykisk sjukdom, då jag inte har haft kontakt med dem. Däremot kan 

jag påstå att det finns många exempel i texterna som påvisar att mina resultat speglar 

verkligheten.  
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I denna studie valdes textavsnitt och citat ut som jag bedömde kunde hjälpa mig att svara på 

mina forskningsfrågor. Resultaten är därmed baserade på de utvalda temana i böckerna och 

inte på exakt varje tema som fanns. Hade andra teman valts ut, hade jag kunnat belysa andra 

aspekter av psykisk sjukdom. Exempelvis hade en diskursanalys av enbart specifika diagnoser 

kunnat påvisa hur konstruktionen av dessa har förändrats över tid. Dessa resultat hade i sin tur 

kunna peka ut synen på specifika målgrupper. Jag valde dock att undersöka mer allmänna 

teman så som definition av psykisk sjukdom och bakomliggande orsaker. Jag bedömer att 

resultaten därmed kan appliceras på en bredare målgrupp, det vill säga alla personer som har 

en psykisk sjukdomsdiagnos.  

    Aspekter i texten som diskursanalysen inte täckte in, kommer jag att diskutera i 

metoddiskussionen.  

 

10.2 Teori-, material- och metoddiskussion 

I denna uppsats utgick jag från tre teoretiska utgångspunkter: ideologi, genre och diskurs. Ett 

alternativ hade varit att lyfta in retoriska teorier som behandlar ethos, retorisk situation och 

argumentation. Dessa hade hjälpt mig att undersöka hur ethos hos personer med psykisk 

sjukdom konstrueras eller demonteras i läroböckerna. En situationsanalys hade gett en djupare 

förståelse för villkor och kontexten som omgav läkare och patienter under de olika 

tidsperioderna. Därtill hade teorier om argumentation kunnat synliggöra hur argumentation 

används för att exempelvis definiera psykisk sjukdom. Då syftet med uppsatsen var att 

undersöka synen på och därmed underliggande ideologier kopplat till psykisk sjukdom under 

olika tidsperioder, bedömde jag dock att de valda teoretiska ramverken var relevanta och 

lämpliga att använda.  

     Gällande de etiska aspekterna av uppsatsens material, utgjordes underlaget av läroböcker i 

psykiatri. Jag använde därmed varken respondenter eller andra typer av deltagare. Detta 

gjorde att jag inte behövde utelämna personuppgifter eller andra känsliga uppgifter. Dock är 

jag medveten om mitt ansvar när det kommer till att skriva om psykiska sjukdomar. I denna 

uppsats har jag citerat och kommenterat sjukdomsbeskrivningar och synen på psykisk 

sjukdom. På ett sätt kan detta potentiellt leda till att jag reproducerar denna syn. Jag vill ändå 

påstå, att jag har gjort mitt bästa för att problematisera och kritiskt granska 

sjukdomsbeskrivningarna i böckerna. Detta var också själva syftet med min uppsats, att 

synliggöra och visa konsekvenserna av att kategorisera något som normalt eller avvikande 

samt att positionera grupper av människor genom omdömen.   

     Gällande författarna till böckerna, har jag inte kontaktat dem om min forskning då 
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läroböcker är offentliga.  

      Angående materialurvalet, bestämde jag mig för att välja ut teman i böckerna som kunde 

hjälpa mig att besvara uppsatsens frågeställning. Jag hade naturligtvis kunnat analysera andra 

teman och endast jämfört olika diagnoser. Dock bedömde jag att temana definition och 

orsaker var bäst lämpade för att förmedla synen på psykisk sjukdom under de olika 

tidsperioderna. Microtemat hysteri är visserligen en specifik diagnos, men jag valde ändå ut 

den då diagnosen belyste huruvida medicinska experter betraktar vissa sjukdomar som riktiga 

eller påhittade av patienten själv.  

     Gällande experterna, i det här fallet läroboksförfattarna, var alla män utom en. Jag är 

medveten om att diskursen kanske hade sett annorlunda ut om jag bara valt ut material 

producerat av kvinnor. Å andra sidan spelar andra faktorer än kön in då en författares 

erfarenheter, värderingar och utbildningsbakgrund påverkar hur denne ser på psykisk 

sjukdom. Jag kan därför inte dra slutsatsen att mäns medicinska diskurs skiljer sig från 

kvinnors.  

     Metoderna jag använde, lämpade sig väl för att undersöka diskursen i psykiatriläroböcker 

från olika tidsperioder. Genreanalysen hjälpte mig att jämföra texternas innehåll, språkliga 

form och retoriska funktion och genom detta göra en ideologikritisk analys av text från olika 

tidsperioder. För att undersöka könsaspekter ur ett maktperspektiv på ett djupare plan, hade 

jag kunnat använda feministisk kritik. Dock var inte syftet med min forskning att undersöka 

detta, utan könsaspekter var något som jag upptäckte under analysens gång.  

     Då läroböckerna innehöll bilder, hade en visuell analys av bilderna varit intressant för att 

få en djupare förståelse för hur bild och text samspelar. En visuell analys hade ytterligare 

kunnat svara på vad den visuella porträtteringen av personer med psykisk sjukdom säger om 

samhällsattityden gentemot denna grupp.  

     I analysen undersöktes inte förekomsten av argument i texterna. En argumentationsanalys 

hade kunnat synliggöra vilka argument som används för att etikettera något som normalt eller 

avvikande. En argumentationsanalys hade även kunnat användas för att synliggöra och på sikt 

omkonstruera de ideologier som finns inbyggda i argument. 

11. Slutsats 

Resultaten i denna uppsats visar att synen på psykiska sjukdomar har förändrats med tiden 

samt att sjukdomar kan ses som en retorisk arena där man i olika tidsepoker har argumenterat 

för vad som klassas som normalt respektive onormalt. Ur ett samhälleligt perspektiv, är det 
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intressant att fundera över sambandet mellan språkbruk och stigmatisering. En medvetenhet 

om hur språket konstruerar uppfattningen och synen på personer med psykisk sjukdom, ger 

oss ett användbart verktyg för att kunna förändra språkbruket, och på så sätt förändra 

konnotationerna till sjukdomar.   

     För att bryta stigmatiseringen som psykisk sjukdom ofta innebär, är det viktigt att 

allmänheten men framförallt medicinska experter, förstår hur språkhandlingar konstruerar 

människor och människors betydelser och positioner i samhället. Personer i maktpositioner, så 

som läkare och lärare, har inte bara privilegier utan också ett stort ansvar att förmedla en 

människosyn som respekterar alla människor oavsett diagnos eller funktionssätt.  

     Min förhoppning är att resultaten i denna uppsats kan användas för att förstå varför och hur 

marginaliserade grupper skapas, samt hur marginalisering och stigmatisering kan brytas. Då 

sjukdomar delvis konstrueras socialt och kulturellt, bör vi se över hur statliga institutioner 

konstruerar synen på olika grupper av människor.  

12. Vidare forskning 

Retorikforskning om den psykiatriska diskursen är ett nytt fält i Sverige. Då retoriken lämpar 

sig väl för att undersöka samhällsproblem inom en rad olika vetenskapsfält, kan denna 

uppsats betraktas som ett bidrag till fortsatt forskning inom detta kunskapsfält.  

      I denna uppsats framkom kategorierna kön och sexualitet. Detta pekar på ett behov av en 

genusinriktad forskningsmetod för att synliggöra kategoriernas roll när det gäller 

konstruktionen av psykisk sjukdom och normalitet. En annan sak som påträffades i 

läroböckerna är sjukdomsberättelser. En narrativ analys av sjukdomsberättelser vore 

spännande att genomföra för att undersöka hur berättelser används för att förmedla en särskild 

syn på psykisk sjukdom utifrån så väl patienters som läkares perspektiv.  

     Slutligen vore det värdefullt att i framtiden göra en ideologikritisk analys av böcker som är 

ännu äldre än de som användes i denna uppsats. Ett större tidsperspektiv kan ytterligare 

synliggöra hur utvecklingen av synen på psykisk sjukdom har förändrats och med detta 

rådande ideologier i samhället. 

     Med dessa funderingar på möjliga forskningsområden, lämnar jag över till framtida 

vetgiriga forskare.  
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14. Bilagor 

14.1 Bilaga 1-Material 

B.1951 

Titel: ”Psykiska sjukdomar”. Nervösa sjukdomar och sinnessjukdomar”. 

Publiceringsår: 1951. 

Användningsområde: Lärobok för sjuksköterskeelever. Utgiven av utbildningsinstitutionen 

Sophiahemmet. 

Författare: Viktor Wigert. Han var en svensk psykiater som levde 1880-1942. 

B.1985 

Titel: ”Psykiatrisk vård”.  

Publiceringsår: 1985. 

Användningsområde: Boken var en lärobok för hälso- och sjukvårdslinjen, vilket är en 

tidigare benämning på nuvarande sjuksköterskeutbildningen.  

Författare: Karin Dahlberg. Hon är en svensk professor i vårdvetenskap, sjuksköterska och 

lärare i hälso- och sjukvård. 

Jan-Otto Ottosson. Han är en svensk psykiater och professor i psykiatri.  

B.2016  

Titel: ”Psykiatri”.  

Publiceringsår: 2016. 

Användningsområde: Lärobok i psykiatri. Kurslitteratur för sjuksköterskestudenter på Röda 

Korsets Högskola.  

Författare: Jörgen Herlofsson, Lisa Ekselius, Anders Lundin, Björn Mårtensson, Marie 

Åsberg. Författarna till boken är läkare, psykiatriker och psykologer.  
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14.2 Bilaga 2-Teman 
Tabell 7 

Teman B.1951 B.1985 B.2016 

Psykogen depression*/affektiva 

syndrom**/förstämningssyndrom*** 

+ + + 

Psykogena reaktioner (inkluderar neuros, hysteri, 

paranoia, tvångstankesjuka) 

+ - - 

Neuros + + - 

Hysteri + + - 

Paranoia + + - 

Tvångstankesjuka/tvångssyndrom* + + + 

Ångest**/ångestsyndrom*** - + + 

Manisk-depressiv sjukdom*/maniskt syndrom**/bipolär 

sjukdom*** 

+ + + 

Schizofreni + + + 

Psykopatiska 

tillstånd*/personlighetsstörningar**/personlighetssyndrom

*** 

+ + + 

Dissociativa syndrom - - + 

Psykisk ohälsa hos barn - - + 

Autismspektrum - - + 

ADHD - - + 

Intellektuella utvecklingshämningar*/Psykiska 

utvecklingsstörningar**/intellektuell 

funktionsnedsättning*** 

+ + + 

Åldersrelaterade psykiska sjukdomar/demenser + + + 

Epilepsi + - - 

Progressiv paralys p.g.a. syfilis + - - 

Psykiska sjukdomar p.g.a. yttre våld + - - 

Hjärntumörer + - - 

Sömnsjuka*/sömnstörningar**  och *** + + + 

Psykisk sjukdom kopplat till kroppsliga sjukdomar + + + 
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Missbruk + + + 

Fobier - + - 

Anorexia nervosa/ätstörningar - + + 

Sexuella störningar**/sexuella funktionsstörningar*** - + + 

Medvetandestörningar - + - 

Stress- och traumarelaterade syndrom - - + 

Impulskontrollstörningar - - + 

Orsaker + + + 

Definition av psykisk sjukdom + + + 

Behandling/vård + + + 

Människosyn - + + 

Utvecklingspsykologi - + + 

Evidens - - + 

Sjukdomsbegreppet - + + 

Psykiatrins historia - - + 

Psykiatrisk epidemiologi - - + 

Psykiatrins etik - - + 

Genetisk sårbarhet och miljö - - + 

Kognitiv neuropsykiatri - - + 

Psykologiska teorier - - + 

Den diagnostiska processen och dokumentation - - + 

Psykiatrisk skattning - - + 

Psykologiska test - - + 

Suicidalt beteende/självskadebeteende - + + 

Våld i klinisk psykiatri - - + 

Psykiatri och juridik - - + 

Psykiatrisk rehabilitering - - + 

Brukarinflytande - - + 

Vård anpassad till särskilda målgrupper - - + 

Transkulturell psykiatri - - + 

Psykisk sjukdom och social utslagning - - + 

 


