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Abstract 

This paper is written in the field of Educational Science, and it focuses on literature that pupils read.  

Literature has the power to shape readers beliefs, that is why this paper aims to examine, and compare  

two novels that are used in Swedish schools in class settings. Both novels deal with the issue of  

psychiatric disorder from a woman´s perspective. Research done in the field of psychiatric disorder  

shows that it is an important subject that should be addressed in schools. Research done from the  

perspective of gender studies points out the need of representation of female perspective in literature  

that pupils are working with. This is so that equality between men and women can increase in society.  

From an intercultural point of view it is important for people suffering from psychiatric disorder to be  

represented in literature. This is so that social justice can increase in society, which it does when more  

and more categories of people are given representation. Pupils that uphold prejudice thoughts about  

psychiatric disorder, or about people suffering from psychiatric disorder, can through reading and  

discussing about the phenomenon, change their stereotypical way of thinking. Research done in the  

field of reading shows that reading literature, and then discussing it, can change the way people think.  

More exactly the paper looks at how the novels describe psychiatric disorder, and if prejudice  

surrounding psychiatric disorder is reproduced, or questioned in the novels, and if so, in what way. The  

paper looks also at how the novels describe the woman suffering from psychiatric disorder, and how  

gender affects her. The examination is done through the method of close reading, and by applying  the  

theory of interculturality, defined by Pirjo Lahdenperä, and the theory of gender, defined by Yvonne  

Hirdman, to the reading.        

      The examination reveales that both novels describe psychiatric disorder in a prejudiced way, as  

something rare, and totally life changing. And, both novels describe women in a prejudiced way, as  

fragile, and their psychiatric disorders are explained to be caused by their weakness. The attitude  

towards psychiatric disorder differs between the novels. One of the novels is more accepting in it´s  

language when it comes to psychiatric disorder, while the other novel is merely tolerant in it´s language.  

 

Keywords/Nyckelord:  gender/genus,  interculturality/interkulturalitet, psychiatric disorder/psykisk  

ohälsa, reading/läsning.    
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1. Inledning och bakgrund 

Psykisk ohälsa är ett stigma som märker ut och exkluderar människor i samhället, så även i  

skolan. Professor Lars Hanssons forskning, presenterad av vetenskapsjournalisten och  

biologen Maria Borelius, visar till exempel att 20 % av svenskar inte vill bo bredvid en  

psykiskt sjuk person. (Borelius, Maria. Bryt det sista tabut. Mental ohälsa ut ur garderoben!  

Lettland: Natur & Kultur, 2013, 25). Föreställningarna om psykisk ohälsa hänger samman  

med historia. Den franske filosofen och författaren Michel Foucault har skrivit om hur  

psykisk sjukdom och psykiskt sjuka betraktats och behandlats i västvärlden genom historien.                   

                  "Det hände att vissa dårar piskades offentligt och att de sedan  

                   i ett slags spel tvingades till gatlopp och jagades ut ur staden  

                   med käpprapp. Bortjagandet av dårarna var bara ett av många  

                   rituella uteslutningsmönster." (Foucault, Michel. Vansinnets  

                  historia under den klassiska epoken. Riga: Livonia Print ,1961,  

                  41). 

Anstalter avsädda för att segregera människor med spetälska började på 1600-talet användas  

för att segregera "dårarna" då spetälskan försvann beskriver Foucault. Idén om segregation  

lever kvar i samhället än idag och filosofen Stefan Sjöström tror att "[k]anske är det det  

hemlighetsfulla hos den traditionella sjukhuspsykiatrin som gör att psykisk sjukdom också  

fått en alldeles speciell laddning, blivit ett slags tabu". (Sjöström, Stefan. Nya kulturer i  

psykiatrin. Lund: Studentlitteratur, 1998, 5).  

      Tabun att tala om att man  lider av psykisk ohälsa eller är anhörig till någon som lider av  

psykisk ohälsa kan brytas i skolan som är en normskapande social arena där gamla fördomar  

ofta reproduceras och befästs. Detta är möjligt om elever ges lärandetillfällen till  

kunskapsbildning av ämnet psykisk ohälsa, till exempel genom skönlitteratur, och för att "[...]  

tabun kan inte leva vidare om vi själva inte går med på dem". (Borelius 2013, 255). Citatet är  

av  Borelius som påpekar skolans roll i samhällsutvecklingen och efterlyser "[m]er  

information om mental ohälsa i skolan. Det [...] är minst lika viktigt som upplysning om  

trafik, sex och samlevnad eller genusfrågor." (2013, 257).         
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      Uppsatsen behandlar läsning av skönlitteratur som en meningsskapande kultur som  

praktiserat tillsammans med skolelever har förmågan att ge information och makten att  

påverka tankar, avlägsna fördomar och bryta tabun. I uppsatsen undersöks två romaner som  

används som läromedel i skolor i Sverige: Go Ask Alice (1972) och Den ovillige 

fundamentalisten (2007). Båda romanerna behandlar psykisk ohälsa ur kvinnligt perspektiv  

och uppsatsen undersöker romanernas förmåga, eller oförmåga, att ge en problematiserad bild  

av psykisk ohälsa och den psykiskt sjuka kvinnan.   

      Socialstyrelsen är den statliga förvaltningsmyndighet som beslutar i frågor som rör 

verksamhet inom hälso- och sjukvård, därför ansluter uppsatsen sig till deras definition av  

psykisk ohälsa. Psykisk ohälsa kan, enligt Socialstyrelsen, inbegripa psykisk sjukdom  

och/eller allvarlig psykisk störning, dessa tillstånd kännetecknas av störd 

verklighetsuppfattning. Psykisk ohälsa kan också inbegripa psykisk störning, detta tillstånd  

kan innebära till exempel depression eller ångest. Psykisk ohälsa kan också ta lindrigare form  

och då inbegripa mer subjektiva upplevelser av sömnbesvär, konstant trötthet, ångest, oro  

och/eller ängslan. (www.socialstyrelsen.se/psykiskhalsa).   

      Undersökningen kan ses som en läromedelsgranskning som annars saknas i Sverige.  

Dessutom visar en undersökning gjord av, och presenterad i, senaste numret av tidningen  

Skolvärlden (2014, November), att 8 av 10 lärare inte hinner granska sitt läromedel trots att de  

har ansvaret och plikten att göra det. 

      Begreppet läromedel definierar uppsatsen utifrån Skolverkets hemsida där man kan läsa  

att "[i] skolförordningen från 1971 beskrevs läromedel som "alla de resurser som kan  

användas i en undervisningssituation"." Vidare står det att det "[i] läromedelsbegreppet ryms  

idag även texter eller andra former av representationer i radio, TV, film, tidning, teater, serier,  

spel/digitala spel och datorer." Både Skolverkets äldre och dagens definition av läromedel  

placerar skönlitteratur i denna kategori. (www.skolverket.se/Vadärläromedel?)      

      Skolverkets senaste läro- och kursplan för högstadiet  "Läroplan för grundskolan,  

förskoleklassen och fritidshemmet 2011 (Lgr 11)" och Skolverkets senaste läro- och kursplan  

http://www.socialstyrelsen.se/psykiskhalsa
http://www.skolverket.se/Vad%E4rl%E4romedel?
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för gymnasiet "Läroplan, examensmål och gymnasiegemensamma ämnen för gymnasieskola  

2011 (Lgy 11)" innehåller båda motiveringsunderlag för uppsatsen i värdegrundsdelen, där  

det står följande:   

                 Skolväsendet vilar på demokratins grund." "[...] alla människors lika  

                    värde, jämställdhet mellan kvinnor och män samt solidaritet med svaga        

                    och utsatta är de värden som skolan ska gestalta och förmedla. Alla  

                    som arbetar i skolan ska medverka till att utveckla elevernas känsla för  

                    samhörighet, solidaritet och ansvar för människor också utanför den  

                    närmaste gruppen och aktivt motverka diskriminering och kränkande  

                    behandling av individer eller grupper.   

       

      Jag har under den verksamhetsförlagda delen (vfu) av min lärarutbildningen, observerat  

elevers reception av de två romaner som uppsatsen analyserar och noterat att en del elever  

haft fördomar kring psykisk ohälsa. Härav intresset för vad romanerna avslöjar under en  

närläsning och övertygelsen att psykisk ohälsa och framställningen av detta i romanerna är  

viktig att undersökas och diskuteras med elever som läser dem. Detta är viktig om tabut kring  

psykisk ohälsa ska brytas, människor som lider av psykisk ohälsa inkluderas i samhället på  

lika villkor som psykiskt helt friska människor och kvinnor och män som lider av psykisk  

ohälsa betraktas och behandlas lika. Jag har inte under mina efterforskningar kunnat hitta  

någon studie som belyser frågan om psykisk ohälsa i litteratur som elever läser i skolan, här  

hoppas jag kunna ge ett litet bidrag. 

       

2. Syfte och frågeställningar 

Huvudsyftet med uppsatsen är att analysera framställningen av psykisk ohälsa i två romaner  

ur ett interkulturellt och ett genusperspektiv, delsyftet är att jämföra romanerna.        

      Uppsatsens första frågeställningen är övergripande, andra frågeställningen fokuserar på  

det interkulturella perspektivet, tredje frågeställningen fokuserar på genusperspektivet och  

den fjärde frågan ställs med tanke på delsyftet, att göra en jämförelse mellan romanerna.   
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           Uppsatsens frågeställningar är: 

 

• Hur framställs psykisk ohälsa i romanerna? 

• Reproduceras eller ifrågasätts fördomar kring psykisk ohälsa i romanerna och i så fall 

på vilket sätt? 

• Hur framställs kvinnan som lider av psykisk ohälsa i romanerna och hur påverkar 

genusordningen henne? 

• Vad skiljer romanerna åt, om något, vad gäller framställningen av psykisk ohälsa, 

attityden kring psykisk ohälsa och framställningen av kvinnan som lider av psykisk 

ohälsa? 

 

3. Tidigare forskning 

Vetenskapsjournalisten och biologen Maria Borelius undrar: "Varför rycker vi på axlarna åt  

de bilder som tecknas av psykiskt sjuka?" (2013, 28). Vidare förklarar hon att vi idag är "[...]  

översköljda av bästsäljande kriminalromaner och teveserier, där den oberäknelige mördaren  

beskrivs som psykiskt sjuk." (2013, 28). Borelius vill skapa diskussion kring mental ohälsa  

och bryta tabun, hon menar att "[s]läpper man ut trollen ur garderoben spricker de." (2013,  

13). Oftast talar vi inte om psykisk sjukdom i samhället, enligt Borelius. "Jag lärde mig att  

psykisk sjukdom är minerad mark, att det sätter igång starka känslor i andra, och att den som  

bär på detta i familjen märks ut. Annorlunda, en knäpp familj, knäpp syster." (2013, 19). Det  

är inte bara i familjer som de som bär på psykisk sjukdom finns tänker jag, utan även i skolan  

och där märks de också ut som annorlunda. Kanske är det elevers människosyn lärare ska  

arbeta med, Borelius menar att "[s]ynen på mental ohälsa kopplas ofta tillmänniskosynen i ett  

samhälle [...]" (2013, 23). Mer kunskap om psykisk ohälsa behöver elever hur som helst,  

Borelius menar att "[m]er kunskap minskar rädslan, och tar kål på tabut." (2013, 257).   

Borelius presenterar siffror framtagna av professor Lars Hansson som av regeringen fått  
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uppdraget att starta en nationell kampanj för att avstigmatisera mental ohälsa. Här följer några  

av uppgifterna: 70 % av människor med mental ohälsa döljer sin sjukdom inför omgivningen,  

50 % känner sig diskriminerade av sina egna familjer, 50 % känner sig diskriminerade av den  

psykiatriska vården, 20 % av alla svenskar kan inte tänka sig att bo bredvid en psykiskt sjuk  

person. (2013, 25).  Borelius beskriver tabu kring psykisk ohälsa på följande sätt:  

                     "Kort sagt, tabut är ovetenskapligt, okänsligt, omänskligt. Det gör  

                          oss dumma och rädda. Och trötta. Oj, så trötta folk är på att försöka  

                          hitta på omskrivningar. Så mycket intelligens och tankemöda som  

                          går åt till att mörka och förklara det som ändå finns i nästan alla  

                          familjer, eller på alla arbetsplatser eller i kompiskretsar."  

                          (2013, 255). 

      Professor emeritus i psykiatri Jan-Otto Ottosson skriver om sambandet mellan psykisk  

ohälsa och drogmissbruk. Antalet missbrukare ökar konstant och beror, enligt Ottosson, ofta  

på att människor självmedicinerar. En enkätstudie bland elever i årskurs 9 som Ottosson  

refererar till visar att antalet elever som använt narkotika är hög och att elever som använt  

narkotika skiljer sig från övriga elever. De har bland annat nervösa besvär, trivs dåligt i  

hemmet, skolkar mer och är mindre engagerade i samhället. Ottosson talar om hur kultur i  

form av musik, film och litteratur bidrar till glorifieringen av droger och hur det därför är  

viktigt att ifrågasätta kulturen. En annan studie Ottosson refererar till visar tydligt på  

kopplingen mellan dåligt självförtroende/låg självkänsla och drogmissbruk. Rymning  

hemifrån är, enligt samma studie, vanligt förekommande bland drogmissbrukare. Några andra  

utpekande faktorer i studien som bidrar till att många unga börjar missbruka droger är:  

normlöshet i hemmet och i samhället i stort, ideologisk osäkerhet, och faktumet att andliga  

och kulturella värden ersatts med materialism. (Ottosson, Jan-Otto. Psykiatrin i Sverige.  

Vägval och vägvisare. Finland: Natur & Kultur, 2003, 127-136). 

      Den franske filosofen och författaren Michel Foucault skriver om västvärldens historia då  

det kommer till psykisk ohälsa. Det jag fokuserat på i hans skrift är kvinnan. Jag ville se om  

västvärlden betraktat och behandlat den kvinnliga "dåren" annorlunda jämfört med hennes  
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manliga motsvarighet. Svaret är ja. Den psykiskt sjuka kvinnan har historiskt betraktats och  

behandlats annorlunda. Kvinnor har inte hållits lika ansvariga för sig själva och sina  

handlingar som män. Det har talats om "[k]vinnorna, som har "klena nerver", som i sin  

sysslolöshet lätt låter sig hänföras av sin fantasis livliga rörelser, drabbas oftare än männen  

[...]." (1961, 176). Kvinnor har ansetts drabbas oftare än männen av psykiska besvär och detta  

har skyllts på hennes livmoder, hennes sensibilitet eller de "klena nerverna". Traditionellt  

har kvinnans plats varit hemmet, så naturligt har inte den psykiskt sjuka kvinnan varit lika  

synlig för övriga samhället som den ofta ute i samhället arbetande psykiskt sjuka mannen  

påpekar Foucault. Då psykiskt sjuka kvinnor ändå syntes i samhället och då de begick brott,  

straffades de inte lika hårt som män. Foucault anger Paris på 1600-talet som exempel. Tiggeri  

förbjöds, vilket var många psykiskt sjukas försörjning, både manliga och kvinnliga  

förstagångsförbrytare piskades. Endast manliga andragångsförbrytare avrättades medan  

kvinnliga endast förvisades. Däremot säger Foucault att "[ä]nda till början på 1800-talet [...]  

förblev dårarna monster - det vill säga varelser eller saker som var värda att visa upp." (1961,  

96). I denna aspekt gjordes det ingen skillnad mellan könen. Var man tillräckligt sjuk,  

behandlades man som ett djur. Både kvinnor och män, i stora delar av Europa, har visats upp  

nakna i burar, fastkedjade och skrikandes i vrede och/eller ångest, ofta insmorda i sin egen  

avföring och urin. Detta gjordes för "friska" människors underhållning. Kvinnor kom att få  

bära en mer ansvarig roll i och med Sigmund Freud och hans psykoanalys förklarar Foucault.  

Då var det fortfarande inte den psykiskt sjuka kvinnan som var ansvarig, men däremot ofta  

hennes mor. Psykiskt sjuka mäns mödrar fick också plötsligt bära ansvar, för mycket psykisk  

ohälsa började skyllas på barndomsupplevelser och då ofta på dåliga mödrar. Intressant i  

Foucaults studie, anser jag, är hur kvinnan ofta paradoxalt på samma gång är i fokus, men  

ändå i bakgrunden. Intressant är också hur en sjukdom som drabbar mänskligheten förklaras  

utifrån två förklaringsmodeller, en för män och en för kvinnor, med olika orsaker och olika  

behandlingar.   

      Ung röst 2014 är en undersökning utförd i skolans regi, av organisationen "Rädda  
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barnen". Undersökningen visar bland annat att 49 % av de tillfrågade eleverna någon gång  

eller många gånger känt sig ledsna eller nedstämda en längre tid det senaste året, 90 % har  

under det senaste året någon eller många gånger känt sig stressade över skolarbete och 17 %  

av flickorna har haft ätstörningar under det senaste året. Att psykisk ohälsa är något många  

svenska skolelever lider av är en slutsats man kan dra utifrån undersökningen. Docent i  

socialmedicin Sven Bremberg skriver i svtNyheter i november 2014 att "[a]ndelen unga med  

psykiska problem som oro, ångest eller sömnproblem har nästan trefaldigats sedan 90-talets  

början [...]." Utifrån  Bremberg kan man dra slutsatsen att den psykiska ohälsan bland svenska  

skolelever ökar, vilket aktualiserar än mer skolans ansvar att lyfta frågan och erbjuda elever  

diskussionsmöjligheter kring ämnet.  

    I en vetenskaplig artikel skriver filosofen Leticia Goodchild om hur litteratur kan skapa  

interkulturellt lärande och om hur detta sätt att lära sig kan i sin tur dekonstruera stereotypiska  

genusföreställningar hos elever. Artikeln undersöker hur en studentgrupps interkulturella  

medvetenhet utvecklas genom litteraturläsning. Goodchild menar att litteratur kan skapa broar  

mellan geografiska-, kulturella- och genusrelaterade distanser mellan människor. Med  

litteratur som gemensam anknytningspunkt kan olika människor med varierande bakgrunder  

mötas och lära sig av och om varandra. Goodchild diskuterar förförståelsens betydelse för  

elever som läser. Hon tar upp problematiken i sin egna studie som bestod av att elever  

hade svårt att se och acceptera det faktum att kvinnan beskrevs som underlägsen mannen i  

text, eftersom de hade förförståelsen att så ska det vara och att det inte är något fel med det.  

Man måste, enligt Goodchild, som lärare arbeta med elevers förförståelse samtidigt som man  

läser litteratur med dem. Arbetar man inte med de register elever har, de fördomar och de  

stereotypiska föreställningar de besitter, kan man inte åstadkomma förändring genom att visa  

på alternativa sätt att se på saker. Man måste göra elever medvetna om sitt sätt att tänka  

idag först därefter kan man förändra det tankesättet. (Goodchild, Leticia. ”Deconstructing  

Gender Stereotyping through Literature in L2”. University of Arizona Tucson,2010). 

     Filosofen, läraren och författaren Gunilla Molloy skriver om mötet mellan läraren,  
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litteraturen och eleven. Hon har ett treårigt forskningsprojekt som analyserar hur läsning av  

skönlitteratur gestaltar sig i fyra olika högstadieklasser. Ett av tre teoretiska perspektiv Molloy  

använder för att tolka sitt material i projektet är genusteori. Hon skriver följande:  

                         "Genom att tala om "pojkar" och "flickor" i stället för "elever",  

                          önskar jag synliggöra att i frågan om mötet mellan läraren,  

                          litteraturen och eleven finns det en könsproblematik." "[...] få  

                          har problematiserat [...] lärare i relation till ett skolämne ur ett  

                          genusperspektiv". (2003, 65).  

Molloy påpekar vikten av att låta elever läsa böcker skrivna av både män och kvinnor med  

både män och kvinnor i huvudrollerna, för att på detta sätt undvika att reproducera  

genusordningen i skolan genom att presentera enbart klassiker skrivna av och om män.  

Molloy gjorde en viktig upptäckt under sitt projekt, en lärare som undvek att prata om  

självmord med sina elever, trots att skönlitteraturen hon låtit eleverna läsa behandlade ämnet.  

Detta eftersom hon "inte vet om hon kan hantera det." (Molloy, Gunilla. Att läsa  

skönlitteratur med tonåringar. Lund: Studentlitteratur AB, 2003, 311). Molloy menar att  

"[n]är en lärare undviker frågor eller ämnen som kommer upp utan att redovisa sina egna skäl,  

kan uppfattningen att man i skolan inte pratar om vissa saker förstärkas bland eleverna."  

(2003, 311). Vissa ämnen som till exempel självmord är, enligt Molloy, allmänmänskliga och  

därmed även genusövergripande och viktiga. Hon menar vidare att det är "[...] olyckligt om  

läraren går in och avvärjer eller bryter det möte som uppstått mellan elev och text." (2003,  

311). Litteraturdiskussioner ska vara obligatoriska, enligt Molloy, och inga ämnen ska vara  

tabu att prata om.       

      Linda Adamsson och Annika Lindgrens studentuppsats "Ordning och reda i  

genusordningen? En analys av fyra skönlitterära böcker" (2009) har relevans till mina  

analyser. Uppsatsens teoretiska referenspunkter är genus- och queerperspektiv.  

Uppsatsen har velat få syn på hur den heteronormativa genusordningen framställs och  

eventuellt problematiseras i fyra romaner. Detta har  gjorts genom studier av  

huvudpersonerna. Inget tema har lyfts ur romanerna. Avstamp i uppsatsen tas i  
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kursplaner och deras påpekande att skönlitteratur har avgörande betydelse för elevers  

skapande av sin egen identitet. Min uppsats fokuserar på de mer abstrakta delarna av  

kursplanerna: demokrati, inklusion, social rättvisa, jämställdhet och jämlikhet.  

Uppsatsen har en litteratursociologisk ansats då den belyser relationen mellan  

skönlitteratur och samhälle, vilket gäller även min uppsats. Resultat i uppsatsen visar  

att den heteronormativa genusordningen till stor del reproduceras i den analyserade  

skönlitteraturen. Resultaten i min uppsats liknar delvis Adamsson och Lindgrens. 

       

4. Teorianknytning 

Uppsatsen utgår från det teoretiska fältet interkulturalitet varifrån den hämtar inspiration och  

motivation som får genomsyra hela arbetet. I analysdelen använder sig uppsatsen även av  

genusteori. Nedan presenteras båda teorierna var för sig och samtidigt erbjuds en definition av  

hur uppsatsen tolkar teorierna. 

 

4.1 Interkulturalitet 

Förenta nationernas organisation för utbildning, vetenskap och kultur (Unesco) ger en allmän  

definition av interkulturalitet: "Existensen av och den jämställda interaktionen mellan olika  

kulturer och möjligheten till kulturella uttryck genom dialog och ömsesidig respekt."  

(UNESCO, Guidelines on Intercultural Education, 2006, 17).  

      Maria Borgström, Kyaga Goldstein och Tobias Hubinette har givit ut antologin  

Den interkulturella blicken i pedagogik. Inte bara goda föresatser (2012) i vilket begreppet  

från titeln "interkulturell blick" definieras som "[...] ett medvetet försök att skapa en mer  

inkluderande, jämlik och demokratisk pedagogik." (8). Denna pedagogik ska "[...] medverka  

till att göra det annorlunda normalt [...]." (8). Interkulturalitet i antologin beskrivs som "[...]  

en förståelse som inkluderar "normalisering och acceptans av mångfald"." (8-9).  

      Uppsatsen ansluter sig till (professor i interkulturell pedagogik) Pirjo Lahdenperäs  

specifika och mångdimensionella definition av interkulturalitet. Hon skriver följande: 
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                        "Interkulturalitet [...] handlar om olika typer av meningsskapande  

                         kulturer, dvs. etniska, religiösa, språkmässiga, tankemässiga,  

                         livsstilsrelaterade, könsmässiga och klassmässiga och hur dessa  

                         olika kulturer samverkar och berikar varandra." (Lahdenperä, Pirjo.  

                         Interkulturellt ledarskap – förändring i mångfald.  

                         Lund: Studentlitteratur AB, 2008, 29).  

Denna definition valdes då Lahdenperä diskuterar ledarskap i mångfald utifrån 

interkulturalitet i sin text, vilket berör blivande lärare på det interkulturella lärarprogrammet  

som jag är del av. Definitionen är relevant även med tanke på att Lahdenperä beskriver  

interkulturalitet som något dynamiskt som händer, "kulturer som samverkar". Det är så  

uppsatsen ser på läsning av och arbete med skönlitteratur, som något dynamiskt. En aktiv  

händelse som påverkar elevers tankar och värderingar.  

      Lahdenperä skriver att interkulturalitetens mål är att skapa ömsesidig respekt och tolerans  

mellan alla människor i samhället och nå demokrati med jämlikhet och social rättvisa som  

inbegriper alla människor. Vidare menar Lahdenperä att för att öka interkulturalitetens  

chanser att nå målen så måste man lära sig om stereotyper, fördomar, rasism, sexism,  

diskriminering och sociala orättvisor, samt hur dessa påverkar kommunikation och sociala  

relationer (2008, 29). Insikter som människor får då deras ögon öppnas genom inblick i  

andras situation, genom till exempel läsning, benämns av Lahdenperä reciprocitet.  

Lahdenperä menar att denna reciprocitet är en förutsättning för att utveckla förståelse och  

empati för andra människor, samt känsla för social rättvisa. "Det reciproka förhållningssättet  

innebär förmåga till inlevelse i en annan människas situation och behov [...] samt en vilja eller  

intention att behandla den andre med ömsesidighet och med respekt utifrån förståelsen."  

(Lahdenperä, Pirjo. ”Invandrarbakrund eller skolsvårigheter? : en textanalytisk studie av  

åtgärdsprogram för elever med invandrarbakgrund”. 1997, 65-66). Uppsatsen undersöker om  

det empiriska materialet, två romaner, kan erbjuda  

läsare möjlighet att uppnå reciprocitet, det reciproka förhållningssättet, insikt för andra  

människors situation och behov, och om de gör det, hur de gör det.  
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      Den kritiska aspekten av interkulturalitet: att förhålla sig kritisk till sin egenhistoria, kultur  

och värderingar och utveckla en kritisk självmedvetenhet, som Lahdenperä (2008) diskuterar,  

får utrymme i uppsatsen genom att det är en obligatorisk del av uppsatsskrivande, att vara  

medveten om sin egen person och den påverkan man har på sin forskning, i mitt fall på de  

tolkningar jag gör av skönlitteratur.    

      Uppsatsen betraktar läsning av och arbete med skönlitteratur som en meningsskapande  

kultur där de språkmässiga, tankemässiga och i viss mån även de livsstilsrelaterade delarna av  

en människas liv berörs och påverkas. Uppsatsen tar delvis kritiskt ställning till Lahdenperäs  

hävdande att "[...] dessa olika kulturer samverkar och berikar varandra." (2008, 29) i alla fall  

om "berikar" ska förstås i positiv bemärkelse, vilket jag tolkar det som att det ska.Uppsatsen  

ställer sig kritisk i bemärkelsen att påverkan ibland kan vara negativ, i till exempel praktiken  

att läsa skönlitteratur. Viss skönlitteratur stödjer inte de demokratiska värderingar vårt  

samhälle och skolväsende vilar på och då är inte läsning av dessa texter berikande alla gånger  

utan kan snarare fungera som befästande funktioner av det som interkulturalitet vill motverka:  

stereotyper, fördomar, diskriminering och social orättvisa. Därför är det viktigt att granska  

skönlitteraturen i skolorna från ett interkulturellt perspektiv. Fungerar texterna som skapare  

eller bevarare av stereotyper och fördomar eller fungerar texterna normifrågasättande och  

tabubrytande? Hjälper texterna till att öka inklusionen av alla människor i samhället eller  

bidrar de till att människor exkluderas?   

 

4.2 Genus 

På hemsidan för Riksförbundet för sexuell upplysning (rfsu) kan man läsa en allmän och  

tydlig definition av begreppet genus, där står det följande:  

                     "Genus är det man brukar kalla socialt kön, och handlar om de  

                      förväntningar och föreställningar som både individer och samhälle  

                      har på hur man bör vara och uppträda utifrån sitt biologiska kön: gester,  

                      kläder, språk, vad vi gör eller inte gör med mera. Dessa föreställningar  
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                      och förväntningar är kulturellt skapade och verkar på samhällsnivå,  

                      vilket i sin tur påverkar individen." 

      Uppsatsen ansluter sig till (professor i historia och samtidshistoria) Yvonne Hirdmans  

specifika och mer komplexa definition av genus. Hon skriver följande: 

                  "Jag behöver ordet genus för att kunna tala om hur man talat och  

                   talar om kön. Begreppet genus är också behändigt att ha för att både  

                   förstå och kunna diskutera utsträcktheten, dvs. att genus är något  

                   som häftar inte bara vid kroppar, utan vid allt: tankarna om  

                   manligt/kvinnligt, man/kvinna genomsyrar världen omkring oss och  

                   fyller platser, situationer, tyg, mat, politik, arbete. Det handlar om  

                   kvinnligt/manligt som överförda abstraktioner. Där blir begreppet  

                   genus tydligare och klarare än "kön" och lämnar inte utrymme för  

                   tvetydigheter." (Hirdman, Yvonne. Genus – Om det stabilas föränderliga  

                  former. 2 uppl. Stockholm: Liber AB, 2003, 16). 

Hirdman menar att genus är rollen vi ”föds” i. En oundviklig roll som antingen man eller  

kvinna i en specifik kontext, som bestämmer hur vi ska agera, tänka, tala och vara ur alla  

aspekter. Mönstrena för det specifika beteendet för det specifika genus man föds i är färdiga  

och man lär sig genom socialisation att bete sig korrekt utifrån ens genustillhörighet (2003,  

12-14, 80-83).  Denna genusordning med rollerna med specifika mönster vi föds i bygger på  

två principer enligt Hirdman: isärhållandet och hierarkisering. Med isärhållande menar  

Hirdman det sätt på vilket män och kvinnor hålls isär, separeras från varandra, i samhället.  

Genusordningen tvingar män och kvinnor att agera på olika sätt och då får vi denna  

isärhållning. Till exempel har samhället vad Hirdman kallar för arenor, olika arenor för de  

olika könen. Arenor som värderas högre av samhället är de arenor dit män endast har tillträde  

(2003, 65-67). Politik skulle kunna ses som en sådan arena som, särskilt traditionellt, männen  

haft tillträde till, men inte kvinnorna i samma utsträckning och som är värdefull då politiken  

formar samhället. Förlossningsrummet är en arena dit mannen inte traditionellt haft tillträde,  

men som inte heller har varit en högt värderad arena. Detta isärhållande är inte jämlikt såsom  
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jag illustrerat. De högre värderade arenorna tillhör männen och de lägre värderade arenorna  

kvinnorna, då får vi den andra principen som håller ihop genusordningen och som Hirdman  

kallar för hierarkisering. Hierarkiseringen gör att mannen blir överordnad och kvinnan  

underordnad, eftersom mannen har hand om de viktigare arenorna i det gemensamma  

samhället. Dessutom blir mannen på detta vis norm. Han blir prototypen för själva   

människan, som kvinnan sedan jämförs mot och då hon på grund av nekad åtkomst till de  

högt värderade arenorna inte kan påverka samhället i samma utsträckning, eller heller bidra  

till samhället, värderas hon som lägre och blir underordnad (2003, 59).  

      Slutligen, enligt Hirdman, upprätthålls genusordningen genom genuskontrakten.  

Dessa tysta, oskrivna och outtalade, genuskontrakt upprättas mellan kvinnor och män och  

dessa kontrakt innehåller konkreta föreställningar om hur parterna (mannen och kvinnan) ska  

uppföra sig gentemot varandra. "[...] Han har ansvaret, beskyddet, försörjningen på sin sida  

och Hon har födandet, uppfödandet, beroendet på sin [...]." (2003, 88). I genuskontrakten som  

upprätthåller genusordningen, ingår isärhållandet och hierarkiseringen.   

      Professor (i retorik och litteraturvetenskap) Judith Butler har bidragit stort till  

genusforskningen och därför vill jag uppmärksamma henne här. Butler anser att genus är en  

process som ständigt produceras och reproduceras genom tal och handlingar. Genom språk  

och upprepade handlingar blir människan, enligt Butler, till man eller till kvinna, fast vi  

behöver vara varken eller, egentligen. Vi kan skapa alternativa genus genom att agera utanför  

stereotypiska ramar vad gäller språk, handlingar, utseende och så vidare. Butler menar att  

människan inte existerar bortom sina handlingar. Våra handlingar är vi, vi är våra handlingar.  

Sexualitet är något Butler ofta berör, hon menar att sexualitetens betydelse för skapandet av  

genus är avgörande. (Butler, Judith. Könet brinner. Finland: Natur & Kultur, 2005, 46-49,  

125). Butlers syn på genus kan tyckas mer positiv än Hirdmans, eftersom Butler ger genus en  

större möjlighet till förändring, medan Hirdman menar att genus inte kan förändras, bara  

beteendet inom ett specifikt genus (2003, 12-14, 80-83). Då jag anser att människan existerar  

bortom sina handlingar och att vi föds till ett genus som vi inte kan förändra, som Hirdman  
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beskriver, har jag valt att inte låta Butler finnas med i analysdelen av uppsatsen. Hirdman  

berör inte heller sexualitet så som Butler gör. För Hirdman är genus och sexualitet två skilda  

ting, vilket jag håller med om och upplever även som mindre problematiskt under  

uppsatsskrivande.       

      Uppsatsen betraktar, som redan nämnts, läsning av och arbete med skönlitteratur, som en  

meningsskapande kultur där de språkmässiga, tankemässiga och i viss mån även de  

livsstilsrelaterade delarna av en människas liv, berörs och påverkas. Det är viktigt att granska  

skönlitteraturen i skolorna från genusperspektiv för att se om texterna fungerar som skapare  

eller bevarare av genusordningen eller normifrågasättande och tabubrytande? Hjälper texterna  

till att öka jämställdheten mellan kvinnor och män eller stödjer de synen på kvinnan som  

underordnad mannen?   

 

5. Material, urval och metod 

Det empiriska materialet till undersökningen i uppsatsen består av två skönlitterära romaner  

som läses inom engelsk- respektive svenskundervisning av skolelever i Sverige, Go Ask Alice  

(1972) och Den ovillige fundamentalisten (2007). Då den första romanen används i  

engelskundervisning behandlar uppsatsen det engelska originalet och engelska citat  

förekommer därför i analys- och resultatredovisningen. Den andra romanen är även den på  

engelska i sin originalversion, men då den används inom svenskundervisning behandlar  

uppsatsen den svenska översättningen gjord av Rebecca Alsberg samma år som originalet  

utgavs. 

      Romanerna valdes utifrån kriterierna att de finns i klassuppsättning på flera skolor,  

vilket framgått i diskussioner med verksamma lärare samt konkreta iakttagelser av mig och  

mina studiekollegor då vi varit på verksamhetsförlagd utbildning (vfu) i olika högstadie- och  

gymnasiumskolor i Stockholm och dess förorter. Romanerna används som  

undervisningsmaterial och båda behandlar kvinnor som lider av psykisk ohälsa. Romanerna är  

skrivna med 35 års mellanrum vilket ger en möjlighet att studera förändringar i samhällets  
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attityder kring psykisk ohälsa och den psykiskt sjuka kvinnan som eventuellt kan upptäckas i  

språket. Inget generellt kommer att kunna upptäckas, men dessa två romaners framställningar  

av psykisk ohälsa, den psykiskt sjuka kvinnan och attityder kring det samma kan studeras och  

delvis jämföras. Dessa två romaner valdes även med tanke på att de inte är skrivna av  

författare som specifikt velat skriva om psykisk ohälsa. Sådana böcker tenderar att vara  

politiskt korrekta och med det menar jag att psykisk ohälsa, samt fördomar kring, och tabut  

med, psykisk ohälsa censureras. Ibland överdrivs dessa istället i litteratur i  

underhållningssyfte, i syfte att chockera eller skrämma. De valda romanerna har mig  

veterligen inte haft en författarintention att skriva huvudsakligen om psykisk ohälsa. Av den  

anledningen kan den psykiska ohälsan i romanerna beskrivas ocensurerat och utan överdrifter  

i syfte att underhålla och en sannare bild av samhällets attityder framställs eventuellt. Inga  

garantier finns för att det förhåller sig på detta vis, men det finns fog för att anta att det kan  

göra det.     

      Tillvägagångssättet, metoden, i uppsatsen är att närläsa romanerna flera gånger under flera  

veckors tid och föra noggranna anteckningar och sedan utföra en kvalitativ textanalys utifrån  

interkulturellt- och genusperspektiv med specifika frågeställningar härledda från dessa  

perspektiv. Fördjupning i teorierna interkulturalitet och genus, samt studier av forskning  

berörande dessa teorier och forskning berörande  läsning av och arbete med skönlitteratur och  

psykisk ohälsa har varit delmetoder i framställandet av denna uppsats.   

 

6. Analys- och resultatredovisning 

Här nedan följer först en kort presentation av de två romaner som uppsatsen analyserar. Sedan  

i analys- och resultatredovisningsdelarna, då det förekommer endast sidnummer i  

hänvisningar, gäller hänvisningen uteslutande den romanen som för tillfället analyseras.  

Nämnas bör också, för att underlätta läsningen, att den löpande texten i analys- och  

resultatredovisningsdelarna besvarar uppsatsens tre första frågeställningar i tur och ordning,  

först i den ena romanen och sen i den andra. Detta innebär att den övergripande frågan som  
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undersöker hur psykisk ohälsa framställs i romanerna behandlas och besvaras först, sedan  

behandlas och besvaras frågan som fokuserar på interkulturalitet och sist behandlas och  

besvaras frågan som fokuserar på genusperspektivet. Uppsatsens fjärde frågeställning där  

romanerna jämförs med varandra har ett eget avsnitt som följer analys- och  

resultatredovisningsdelarna.   

6.1 Presentation av romanerna 

      Go Ask Alice (1972) är en 15-årig flickas dagbok publicerad anonymt och postumt.  

Flickan/författaren dog i en överdos av droger. Dagboken avslöjar inga självmordsplaner,  

däremot avslöjas den psykiska ohälsan flickan led av från tidig tonår fram till sin död som  

nyss fyllda 16. Alice, som flickan heter i romanen, saknar självförtroende. Hon känner sig  

ofta underlägsen och oönskad. Hon upplever det omöjligt att få vänner och känner sig därför  

ensam och längtar efter flykt från verkligheten. Ensamheten, känslorna av otillräcklighet och  

saknaden av självförtroende leder till att Alice börjar missbruka droger. Första gången blir  

hon drogad ovetandes, drogerna ger henne en härlig känsla och hon känner tacksamhet mot de  

som gav henne drogen. Alice rymmer hemifrån vid två tillfällen och får vänner i drogvärlden.  

För att kunna fortsätta bekosta drogerna säljer Alice droger först och sedan prostituerar hon  

sig. Den enda sanna vännen Alice upplever att hon har är hennes dagbok och där skriver hon  

ned sina känslor och tankar. På grund av skam vågar hon inte berätta om sitt liv för någon  

annan. Romanen har blivit hyllad av kritiker som en möjlig väg till insikt om tonåringars  

kamp med vardagen, med att hitta sig själv, skapa en identitet och den psykiska påfrestningen  

detta kan medföra. Kritiker har också hyllat romanen som en möjlig väg till insikt om  

drogmissbukarens värld.      

      Den ovillige fundamentalisten (2007) beskriver Ericas två kärlekshistorier. Erica som  

drabbas av psykisk ohälsa och hamnar under psykiatrisk vård på ett behandlingshem. Efter en  

tids vistelse på behandlingshemmet begår Erica självmord. Hon tar adjö av alla hon känner  

muntligt och sedan går hon på promenad och återkommer aldrig. Hennes kläder hittas  

hopvikta framför en bergskant ovanför Hudsonfloden och hon hade talat om att hoppa  
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därifrån tidigare. Depressionen Erica ådrar sig till följd av förlusten av sin första pojkvän är  

vad jag tittar på i min analys och de symtomer depressionen framkallar: känslan av  

meningslöshet, tomhet, ångest och ensamhet. Dessa leder till en psykos som Erica hamnar i  

under vilket hon hallucinerar och tror att hon umgås med sin döda pojkvän. Det framgår i  

samtal med verksamma lärare samt iakttagelser i klassrum av mig och flera av mina  

studiekollegor att romanen används i skolundervisning oftast i syfte att belysa strukturell  

rasism, som drabbar den manlige huvudpersonen, Ericas andra pojkvän. Romanen har  

möjligheter till att belysa fler samhällsfenomen än så, vilket uppsatsen uppmärksammar.  

Romanen ger, förutom en bild av den psykiskt sjukas värld, en bild av hur det kan upplevas av  

en närstående då en person drabbas av psykisk ohälsa.      

 

6.2 Analys- och resultatredovisning av Go Ask Alice 

Psykisk ohälsa framställs i romanen som något som kan drabba en ung, intelligent tjej från  

medelklassen i USA som är del av en "vanlig" kärnfamilj bestående av mamma, pappa,  

lillebror, lillasyster och tjejen själv. Detta är dock ovanligt och skamligt och ska därför hållas  

inom familjen. Förutom att psykisk ohälsa framställs som ovanligt och skamligt i romanen, så  

är det något som totalt förändrar huvudpersonens liv och till slut till och med avslutar det.          

      Alice, som huvudpersonen kallas, upplever att hon inte kan leva upp till någons  

förväntningar, vilket leder till känslor av värdelöshet som orsakar ångest. "I quess I´ll never  

measure up to anyone´s expectations. I surely don´t measure up to what I´d like to be." (2).  

Rädda barnens undersökning (2014) visar att många skolelever känner stress i samband med  

skolarbete. Stressen i sig och sedan om man inte når de skolresultat man kanske önskar sig,  

eller ens omgivning önskar en, kan leda till känslor som Alice ger uttryck för: värdelöshet,  

som leder till ångest. 

      Alice är inte nöjd med sitt utseende och hennes tankar kretsar ofta kring bantning. Då hon  

lyckas hålla sig till dieter är hon lugn och då hon misslyckas blir hon orolig, vilket skapar  

mera ångest. "That´s probably at least 400 calories, [...] I wonder if I could go stick my finger  
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down my throat and throw up after every meal?" (8). Rädda barnens undersökning (2014)  

visar att 17 % av svenska flickor i skolan haft ätstörningar det senaste året. Ätstörningar kan,  

som i Alices fall, bero på dåligt självförtroende, vilket ätstörningar inte kan råda bot på, utan  

är ofta symtom på. Det skapas en ond cirkel. Alice har dåligt självförtroende, hon kräks upp  

maten, hon får ångest, hon har dåligt självförtroende, kräks upp maten och får ångest, och så  

vidare. 

       Om sin mamma säger Alice: "I wish I could talk to my mother about things [...]". (10).  

Molloys forskning (2003) påpekar att om lärare inte talar om vissa saker så kan elever få för  

sig att i skolan talar man inte om dessa saker. Att Alices mamma inte samtalar med sin dotter  

om hennes psykiska mående eller hennes funderingar kring sexualitet, med mera, gör att Alice  

i sin tur tror att vissa saker talas det inte om med föräldrar, vilket leder till att hon inte har  

någon att tala med om dessa saker. 

      Alice drömmer typiska tonårsdrömmar. Hon säger: "I wish I were popular and beautiful  

and wealthy and talented." (11). Drömmarna är något Alice upplever att hon aldrig kan uppnå  

och det gör henne nedstämd. Alice säger att en vän skulle mildra nedstämdheten. "[...] how I  

wish I had a friend!" (13). Men hon vet inte hur hon ska få en vän, hon är blyg i sociala  

situationer och tror inte att någon vill vara vän med henne, eftersom hon har ingenting att  

erbjuda någon. Låg självkänsla plågar Alice som ber en bön innan hon flyttar till en ny stad  

med familjen. "Oh dear God, help me adjust, help me be accepted, help me belong, don´t let  

me be a social outcast and a drag on my family." (12). Borelius forskning (2013) visar att  

många med psykiska besvär känner sig diskriminerade av sina egna familjer. Alice uppvisar  

motsatsen då hon visar en rädsla för att vara en belastning för familjen, vilket knyter an till  

hennes allmänt låga självkänsla. 

     Till dagboken förklarar Alice hur hon känner då hon är med sina enda bekanta,  

klasskamraterna. "Even with them I´m not really me. I´m partly somebody else trying to fit in  

and say the right things and do the right thing and be in the right place and wear what  

everybody else is wearing." (9). Här märks Alices osäkerhet. Borelius forskning (2013) säger  
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att ungdomar i skolan behöver få lära sig om psykisk ohälsa. Alice skulle inte behöva känna  

som hon gör om hon visste att hennes känslor inte är onormala. Hon skulle behöva höra att  

alla ibland känner sig nedstämda och att man då till exempel kan tala med skolkuratorn, men  

här kommer tabut in. Att gå till skolkuratorn på grund av psykiska besvär kan upplevas som  

stigmatiserande och då låter man bli. 

      Första gången Alice är drogpåverkad försvinner all hennes ångest och oro. Alla rädslor  

och känslor av värdelöshet är borta. Alice får plötsligt jättebra självförtroende. Hon säger :  

"[...] whatever I was, I was wonderful. For the first time that I could remember in my whole  

life, I was completely uninhibited." (26). Romanen kan från början uppfattas som en  

glorifiering av droger, vilket Ottosson (2003) menar att kultur ofta bidrar till. Läser man  

vidare så märker man att droger inte glorifieras utan de och deras effekter talas om på ett  

väldigt öppet, ärligt och beskrivande sätt. Alice blir snabbt beroende. Hon självmedicinerar  

konstant mot ångest och oro och hon säljer droger först och sedan prostituerar hon sig för att  

ha råd med sin egen drogkonsumtion. "Another day, another blow job." (84). En till ond cirkel  

har infunnit sig i Alices liv. Hon mår psykiskt dåligt och tar droger för att må bättre och sen  

mår hon psykiskt dåligt igen och tar droger för att må bättre och så vidare. Forskning visar  

tydligt att det finns en koppling mellan dåligt självförtroende/låg självkänsla ochdrogmissbruk  

(Ottosson 2003). Alice rymmer hemifrån vid två tillfällen för att bo med likasinnade.  

Rymning hemifrån är vanligt förekommande bland drogmissbrukare (Ottosson 2003). Alice  

går genom två tuffa perioder inom drog- och prostitutionsvärlden. Den andra perioden slutar  

med att hon hamnar på ett mentalsjukhus på grund av en psykos under vilket hon skadar sig  

själv fysiskt illa.  

      Den psykiatriska vården framställs i romanen som slutstationen för en person som lider av  

psykisk ohälsa, inte som något som kan fånga upp och hjälpa en människa innan det behöver  

ha gått så långt som i Alices fall. Alice själv beskriver att hon ska sändas till "[...] an insane  

asylum, a loony bin, a crazy house, freak wharf, where I can wander around with the other  

idiots and lunatics." (128). Denna vårdsyn kvarstår hos Alice då hon återvänder hem. Senare,  
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hemma igen, försöker Alice få vänner i skolan och hon är jätterädd för att andra ska få reda på  

hennes bakgrund. Hon skriver i dagboken om hur hon är säker på att hennes föräldrar inte  

berättat för sina vänner om hur deras dotter varit på "dårhuset" och hur det är bäst om hon inte  

heller berättar för någon. Hanssons (2013) forskning visar att 70 % av människor med mental  

ohälsa döljer sin sjukdom för omgivningen och att 50 % känner sig diskriminerade av den  

psykiatriska vården. Alice stämmer in i båda kategorierna.  

      Psykisk ohälsa beskrivs som del av Alices personlighet, som något hon är. Psykisk ohälsa  

beskrivs även som något skamligt man inte ska berätta för de som inte vet. Man är en skam.  

Alice drabbas av psykisk ohälsa i romanen på grund av sin oförmåga att handskas med livet  

och känslor. Det problematiseras inte vad hennes oförmåga att handskas med livet och känslor  

beror på, till exempel det faktum att hon tror sina känslor vara onormala. Det problematiseras  

inte heller vad exakt ångesten och oron hon upplever beror på, till exempel alla förväntningar  

hon försöker leva upp till. Alice själv funderar: "Why is life so difficult? Why can´t we just  

be ourselves and have everyone accept us the way we are?" (154). Här ligger kanske kärnan  

till Alices problematik. Det kan i alla fall tolkas som att Alices psykiska ohälsa,  

självmedicinering och död beror på att världen och människorna i den aldrig accepterar henne  

sådan hon är, enligt henne, och på att Alice aldrig i sin tur  förstår sig på världen och  

människorna i den. Bland hennes vänner som tar droger hittar Alice en flykt från allting svårt,  

men där känner hon heller aldrig att hon passar in helt och då hon försöker lämna de vännerna  

bakom sig utsätts hon för trakasserier som inbegriper hennes familj. Skammen Alice känner  

över att ha blivit en "doper" (98) inför sin familj ökar då hennes droganvändande vänner  

trakasserar familjen. Hon känner att hon orsakat familjen redan smärta och skam och nu  

förvärras det. Detta kan vara en orsak till att Alice börjar med droger igen och dör i en  

överdos. Det vet man inte, eftersom de sista tre veckorna i sitt liv skriver hon inte i dagboken  

och de sista anteckningarna är från när hon fortfarande är drogfri och vill fortsätta vara det.  

Då funderar hon på den smärta hon orsakat sin familj och skriver: "[...] in a lot of ways I hate  

myself." (144). Alices syn på sig själv förvärrar hennes psykiska ohälsa och detta skriver  
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Borelius om då hon påpekar att människosynen i ett samhälle ofta är kopplad till psykisk  

ohälsa (2013, 23). Alice ser sig själv som en dålig människa, vilket gör att hon mår psykiskt  

dåligt och eftersom psykisk ohälsa betraktas som något skamligt, upplever hon sig som en  

ännu sämre människa då hon mår psykiskt dåligt, och så vidare. Detta är en tredje ond cirkel  

som Alice hamnar i och som romanen beskriver.  

     Fördomen att psykisk ohälsa drabbar svaga individer reproduceras i romanen i och med att  

Alice beskrivs som en osäker och rädd tjej med dåligt självförtroende som till följd av detta  

lider av ångest och oro i så hög grad att hon börjar självmedicinera med droger. Ottossons  

(2003) forskning visar hur just självmedicinering i form av drogmissbruk mot psykiska besvär  

ökar hela tiden i världen. 

      Tabut kring psykisk ohälsa reproduceras också i romanen då Alices föräldrar och Alice  

själv försöker dölja hennes sjukdom och kontakt med mentalvården för omvärlden. Alice  

skriver om föräldrarna i dagboken: "They tried to keep it as quiet as possible [...]." (154).  

Alices psykos talas om som "a nervous breakdown" (127) av föräldrarna, psykos är för  

skamligt. Borelius (2013) skriver i sin forskning om alla omskrivningar av psykisk sjukdom  

vi människor gör för att dölja det som ändå finns i nästan alla familjer. 

      Beskrivningar om horribel psykiatrivård framställs i romanen. Alice beskriver från det  

hon kallar "insane asylum" (128): "[...] a smelly, ugly, dingy, paintpeeling old hallway [...]  

(129), "[...] locked barred doors." (131), "[...] horrible gurgling sounds." (136), "[...] dirty  

bathroom urine smells." (141). Hon beskriver hur 13- åringar blandas med åldringar och allt  

däremellan. Alice berättar om rädslan hon känner i sjukhuset och om hur de äldre patienterna  

utnyttjar de yngre sexuellt. Då Alice skrivs ut från sjukhuset anser hon sig inte ha blivit hjälpt,  

hon oroar sig för de patienter som blir kvar där inne. Borelius (2013) skriver att mer kunskap  

om psykisk ohälsa minskar människors rädsla för fenomenet. Tilläggas kan att mer kunskap  

om psykiatrivården kan också bidra till minskad rädsla. Romanen ökar snarare rädslan, men i  

detta fall är det inte i underhållningssyfte, utan i syfte att beskriva en verklighet för 42 år  

sedan från en ung människas perspektiv. 
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      Fördomen att den som drabbats av psykisk ohälsa är för evigt förlorad ifrågasätts då Alice  

slutar med droger två gånger och båda gångerna återgår till sina studier på gymnasiet med bra  

resultat. För varje gång Alice faller och sedan reser sig mognar hon och bli starkare. Romanen  

beskriver en ung människa som kämpar kanske mest av allt med att hitta sig själv och sin roll  

i samhället, sin identitet.  

      Jag undrar: Kan romanen hos läsaren resultera i det interkulturalitet benämner reciprocitet,  

insikt i andra människors situation? Denna förmåga, denna insikt förklaras inom  

interkulturalitet som en förutsättning för att utveckla förståelse, empati och känsla för social  

rättvisa och beskrivs som möjligt att nå genom läsning. Jag skulle svara ja. Romanen kan  

resultera i att läsaren uppnår reciprocitet. Mina tänkta läsare är högstadie- och  

gymnasiumelever. Huvudpersonen i romanen är i samma ålder eller i närheten och de har  

även skolgång som gemensam nämnare. De existentiella funderingar och de svårigheter  

romanen beskriver är något alla unga människor kan relatera till: Vad är livets mening? Vad  

ska jag syssla med i livet? Kommer jag att finna kärleken? Duger jag som jag är? Alice  

beskriver sina känslor i detalj och sina upplevelser av psykisk ohälsa, droganvändning,  

drogförsäljning och prostitution väldigt öppet och ärligt och boken moraliserar inte, vilket gör  

att unga läsare har lättare att ta den till sig och leva in i det som beskrivs. Jag kan inte se några  

förhinder för en läsare som behärskar engelska språket att få insikt i Alices situation och den  

psykiska ohälsan hon lider av och alltså uppnå reciprocitet genom denna roman. Särskilt inte  

om läsningen kompletteras med en litteraturdiskussion där förförståelse beaktas så som  

Goodchild (2010) beskriver. Enligt Lahdenperä (2008) måste människor lära sig om  

stereotyper, fördomar, rasism, sexism, diskriminering och sociala orättvisor, samt hur dessa  

påverkar kommunikation och sociala relationer, om interkulturalitet ska kunna nå sina mål:  

inklusion och jämlikhet för alla. I romanen ser man hur Alices kommunikation och sociala  

relationer påverkas till följd av att hon är en ung kvinna som lider av psykisk ohälsa och  

hamnar i drogmissbruk, kriminalitet och prostitution. Hon blir betraktad på ett fördomsfullt  

sätt hemma, på ett stereotypisk sätt inom vården, av rättsväsendet och i skolan, och även på ett  
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sexistiskt sätt i skolan. Alice drabbas av social orättvisa som påverkar hennes kommunikaton  

och sociala relationer negativt. Till exempel måste hon tåla diskriminering av rektorn som inte  

tolererar kvinnnliga elever med Alices livserfarenheter i sin skola, hennes röst tystas helt av  

denne. 

      Den stereotypiska (psykiskt sjuka) kvinnan framställs i romanen då Alice beskrivs som  

okapabel att hantera minsta motgång i livet. Hon beskrivs som skör och ömtålig och hennes  

psykiska ohälsa skylls på dessa faktorer och faktorerna på att hon är kvinna. Precis som  

Foucault (1961) skriver, att kvinnans "klena nerver" och sensibilitet har fått förklara och bära  

skulden till kvinnors psykiska ohälsa historiskt. Så sker nu i romanen.  

      Alice skulle på träff med Roger i början av romanen, men han dyker aldrig upp och Alices  

redan dåliga självförtroende försämras. Hon tröstas av sin mormor som ger henne framtida  

råd om hur hon ska vara. "It´s a woman´s place to be long-suffering and patient and tolerant  

and understanding." (35). Även Alices mamma muntrar upp henne, med shoppingturer.  

Mamman talar om för Alice hur hon ska klä sig, sätta upp håret, tala och bete sig för att vara  

en fin flicka som attraherar till sig fina pojkar som sedan en dag ska fria till henne.  

Genusordningen förklaras för Alice av tidigare generationer av kvinnor som själva  

upprätthåller den och Alice uttrycker en önskan: "I want so much to be [...] asked out by a boy  

every once in a while." (4). Mamman ger henne fler goda råd hur hon ska lyckas attrahera  

män. "Be happy, put up your hair, be positive, smile, show some spirit, be friendly." (15).  

Råden ger Alice ångest, hon känner press. Hon skriver om sin mamma: "[...] wife of the great  

Professor [...]." (16), Alices mammas identitet bygger mycket på det faktum att hon är fru till  

en man med hög status. Mamman för över tanken till Alice, att hon ska hitta en bra man att  

vara fru till. Hon ska vara en bra fru till en man som ska vara bra i sin tur och ta hand om  

henne. Alice får inte lära sig egenvärde och värdet av att ta hand om sig själv. 

      Att vara oskuld till giftermålet är viktigt för Alice. Hon skriver om vad hennes judiska  

väninnas mormor sagt: "[...] if someone says the girl isn´t a virgin and they can prove it the  

boy doesn´t even have to marry her." (19). Att Alice sedan prostituerar sig för att få droger är  
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därför extra svårt för henne att leva med. Skammen hon upplever blir extra tung och den  

förknippas med religiös synd i hennes värld. Hon skriver i dagboken då hon rymt hemifrån  

första gången: "I really am leaving mostly because I love you so much and I don´t want you to  

know what a weak and disreputable person I have been." (49). Hon säger också: "I´m so  

ashamed!" (47). Alice klarar inte av att vara det Hirdman kallar idealkvinnan. Hon tillhör "[...]  

de som var prostituerade och kriminella. De som överskred genusgränserna [...]." (Hirdman,  

2003, 32). Dessa kvinnor förklarar Hirdman hamnar, precis som Alice, utanför samhället, på  

dess utkanter.  

      Innan Alice börjar prostituera sig säljer hon själv droger för att få pengar till sin 

drogkonsumtion. Den unga mannen som förser henne med droger inleder hon ett förhållande  

med. Kanske är det alla goda råden kring hur en kvinna ska vara från mormodern och 

mamman som ger Alice uppfattningen att hon ska vara hemmafru som säljer droger endast  

några timmar om dagen och den övriga tiden städar, lagar mat, tvättar och sköter hushållet,  

medan hennes pojkvän ska utbilda sig till läkare. Hirdman skriver att "[t]alet är verklighet [...]  

och skapar villkor och verklighet." (2003, 25). Alice berättar: "He´s going into medicine, and  

I´ve got to help him any way I can." (46). Alices pojkvän protesterar inte, det sker som 

Hirdman beskriver: "Män tar plats på kvinnors bekostnad bara genom att vara män." (2003,  

63).  

      Duktig och fin flicka är något Alice lärt sig att hon ska vara och då hon inte klarar  

av detta skäms hon. Skammen förhindrar henne från att återvända hem då hon rymmer och  

den förhindrar henne från att berätta för föräldrarna om alla sina problem och erfarenheter.  

Skammen och dess effekter leder till att alla Alices problem förvärras. Bland det allra sista  

Alice skriver i sin dagbok är: "[...] you saved my sanity a hundred, thousand, million times."  

(158) och då syftar hon på dagboken som hon talat till som sin enda förtrogna vän. Borelius  

(2013) och Molloys (2003) bådas forskning visar hur viktigt det är att tala med ungdomar om  

psykisk ohälsa, lika viktigt som att tala om sexualitet. Alices skamkänslor orsakas just av  

hennes psykiska ohälsa och sexualitet, samt bristen på någon att tala med om dessa. 
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      Att vara psykiskt sjuk, beroende av droger och kvinna gör att Alice har tre saker emot sig i  

samhället. Hennes psykiska sjukdom problematiseras inte, det skylls på hennes skörhet som  

kvinna, därför får hon inte den hjälpen hon behöver. Att hon tar droger och säljer droger  

förnekas av alla, till och med polisen, för så gör ju inte kvinnor. Detta förfarande från  

samhällets sida, att tillskriva kvinnor visst beteende och avskriva motsatsen, gör att Alice kan  

fortsätta med beteendet som skadar henne, och andra. Då Alice återvänder hem efter första  

rymningen och då hon börjar skolan igen kallas hon in till rektorn, han talar om för henne att  

hon är "[...] a disgusting example of young American womanhood." (92). Man kan se hur  

Alice döms hårt på grund av sina handlingar, men också att domen blir hårdare eftersom hon  

är kvinna som gjort genus på fel sätt.      

     Jag undrar: Hur påverkar genusordningen Alice och beskrivs hon som underordnad  

mannen? Alices mormor och mor förklarar genusordningen för henne, hur en kvinna ska vara  

- vacker och behagfull. Alices vänner och en väns mormor beskriver också hur kvinnor ska  

vara - underordnade mannen. Det är det naturliga och så anser även Alice då hon tänker stötta  

sin pojkvän på alla sätt hon bara kan medan han ska studera till läkare. Mannen är överordnad  

och hans studier och karriär är därmed viktigare. Hierarkiseringen märks även då Alices far  

beskrivs som familjeöverhuvud som tar alla beslut och som är ansedd professor på universitet  

med en hemmafru som ordnar allting hemma och lyder hans minsta befallning. Pappan är 

norm och resten av familjen ska leva efter hans värderingar. Isärhållandet kommer fram då  

Alices mor beskrivs som hemmafru och Alice likaså. Alices yngre bror funderar på  

universitetsstudier vilka inte alls ter sig lika naturliga för en kvinna att befatta sig med.  

Arenorna universitet, arbete och karriär beskrivs som manliga och arenorna hemmet,  

hårsalongen och klädbutiker beskrivs som kvinnliga. Aktörerna (männen) på de viktiga  

arenorna blir överordnade och norm och dikterar agerandet för de underordnade aktörerna  

(kvinnorna) på de oviktiga arenorna. Hirdmans genusordning reproduceras. 
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6.3 Analys- och resultatredovisning av Den ovillige fundamentalisten 

Psykisk ohälsa framställs i romanen som något som kan drabba en ung intelligent kvinna från  

den övre klassen i USA som är ensambarn till två rika och framgångsrika föräldrar. Samtidigt  

beskrivs det som ovanligt och skamligt att drabbas av psykisk ohälsa, dessutom beskrivs  

psykisk ohälsa som något som  totalt förändrar livet på huvudpersonen och till slut till och  

med avslutar det.        

      Erica, romanens huvudperson, är framgångsrik student på ett prestigefyllt universitet,  

Princeton. Hon är en lovande framtida författare som har många vänner och är mycket social.  

Hon rör sig i de fina kretsarna och går flera gånger i veckan på fina tillställningar, middagar  

och konstutställningar. Ericka är vacker, hon drar till sig människor och hon är ofta glad.  

Ericas värld rasar och hon förändras först då hennes pojkvän dör. Hon vistas en tid under  

psykiatrisk vård som hon och hennes familj upplever som hjälpsam, sedan försöker hon  

återvända till sitt liv, skolan och vännerna, vilket hon klarar av en tid. Här ifrågasätter  

romanen den typiska bilden av en person som drabbas av psykisk ohälsa. Erica är inte "en  

bisarr människa" eller "mördaren" som Borelius menar porträtteras ofta i litteratur om  

psykiskt sjuka (2013, 27). Erica är en "vanlig", till och med vacker och begåvad, socialt  

mycket aktiv ung kvinna. 

      Man får lära känna Erica genom Changez, romanens manlige huvudperson. Han  

inleder ett förhållande med henne under en resa till Grekland vilket anordnas av deras  

skola (Princeton). Changez beskriver Erica första gången han ser henne som "fantastiskt  

drottninglik" (21), han beskriver även henne som väldigt social och vänlig. Redan under  

semestern får dock Changez känslan av att allting kanske inte är som det först ter sig med  

Erica, han får en titt under ytan då han berättar om sitt hemland Pakistan och sin stora familj  

där och Erica säger att "[d]et gör att du känns stabil." (23). Changez frågar henne om inte hon  

är stabil, vilket hon besvarar med: "Ibland kanske, men nej, inte egentligen." (24). Frånvaro  

av normer i hemmet och samhället, ideologisk osäkerhet, materialism och avsaknad av  

andlighet förklarar Ottosson (2003) som orsaker som bidrar till unga människors dåliga  
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psykiska mående. En del av dessa faktorer skulle kunna vara vad som delvis bidrar till Ericas  

känsla av ostabilitet. Hon kommer från ett ateistiskt hem där materiella tillgångar värderas  

högt. 

      Changez upptäcker under semestern redan att Erica är inte enbart väldigt social och därför  

omgärdad av människor, utan hon klarar inte av att vara ensam. Han beskriver att bland  

människor hade hon ändå "[...] ett visst avstånd till dem omkring henne." (25) och "[...] att en  

viss sida hos henne - [...] låg utom räckhåll, försjunken i outtalade tankar." (26). Erica öppnar  

upp sig lite för Changez under semestern i Grekland och hon berättar att hennes pojkvän dog  

för ett år sedan, men inte hur det har påverkat henne. Att inte berätta om sin psykiska ohälsa  

utan istället dölja den för omgivningen skriver Borelius (2013) är vanligt och det är vad Erica  

också gör.        

      Första gången Changez hälsar på hemma hos Erica och hennes föräldrar talar hon om hur  

rastlös hon är inför utgivningen av sin bok. Hon säger att skrivandet har hållit henne sysselsatt  

och nu är hon rädd för att ett tomrum ska infinna sig då boken är klar, hon vet inte vad hon  

ska riktigt känna. Changez ser henne i ögonen och tänker: "[...] för första gången uppfattade  

jag något brustet bakom hennes ögon, som en tunn liten spricka i en diamant som inte syns  

förrän man granskar den med förstoringsglas; i vanliga fall döljs den av stenens lyskraft."  

(55). Changez beskriver Erica som brusten, trasig och det här är beskrivningar som kommer  

oftare och oftare senare i romanen. Vid en betraktelse av Erica säger Changez: "Hon påminde  

mig om ett barn som bara kunde sova med dörren på glänt och lampan tänd." (61). Detta vid  

ett av de många tillfällen då Erica vill vistas i folkmassor för att slippa vara ensam och behöva  

höra sina tankar. 

      Changez får sakta sakta reda på mer och mer om Erica och det hon varit med om. Vid ett  

tillfälle berättar hon om hur det var då hennes dåvarande pojkvän dog: 

               "Jag slutade med en hel massa saker. Ett tag slutade jag prata med  

                   människor. Jag slutade äta. Jag blev tvungen att uppsöka sjukhus.  

                   De sa att jag inte skulle grubbla så mycket på det och gav mig  
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                   mediciner. Mamma måste ta tjänstledigt i tre månader för att jag  

                   inte kunde vara ensam. Men vi höll tyst om det och i september  

                   var jag tillbaka på Princeton." (62-63). 

Den psykiska ohälsan i romanen framställs som orsakad av en traumatisk livshändelse och  

Ericas oförmåga att hantera känslorna det skapar hos henne. Sjukhusets, vårdens lösning på  

problemet beskrivs som - medicinering. Föräldrarnas inställning är att hålla tyst om det som  

drabbar Erica och att så fort som möjligt se till att hon återgår till sina studier. Fördomen att  

psykisk ohälsa är skamligt och tabu framställs i romanen, men motpolen blir Changez som då  

han hör allting Erica berättar inte dömer henne utan ber henne berätta mer. Han accepterar  

inte psykisk ohälsa som tabu och precis som Borelius (2013) säger så kan inte tabun existera  

om vi själva inte accepterar dem. 

      Changez är bortrest då 11:te september terrorattackerna drabbar USA. Då han träffar Erica  

nästa gång är hon blek, har gått ner i vikt och verkar mycket orolig. Själv säger hon att  

"[a]ttackerna rörde upp gammalt grubbel i skallen på mig. Nästan varje kväll måste jag ta  

något för att kunna sova. Jag har inte blivit vansinnig. Men jag känner mig pinad [...]." (83).  

Erica och Changez försöker älska med varandra och då börjar Erica gråta. Hon berättar att  

hon aldrig varit med någon annan man än sin tidigare pojkvän och att hon fortfarande är  

förälskad i honom och inte kan därför älska med Changez som då ber Erica: "Låtsas att jag är  

han." (108). Erica gör det. Hon blundar och låtsas att Changez är hennes tidigare pojkvän och  

så älskar de med varandra denna enda gång. Efter detta får Changez oftare och oftare fundera  

över det han redan tidigare funderat över då han tänkte: "Jag ville hjälpa henne, hålla henne  

kvar [...] så förtvivlat gärna befria henne ur psykosens irrgångar." (107). Men det är dit Erica  

försvinner, en annan värld, in i psykos. För henne blir hennes tidgare pojkvän levande och  

hon fortsätter sin relation med honom. Hon placeras på ett vårdhem där Changez besöker  

henne. En sjuksköterska talar med honom innan han träffar Erica och hon säger följande:  

                  "[...] det var svårt för henne att vara ute i verkligheten [...] när  

                  hon i sitt inre upplevde saker som var starkare och mer meningsfulla  

                  än dem hon kunde uppleva med oss andra. Erica mådde faktiskt bättre  



 

32 
 

                  på ett sådant ställe, åtskild från oss andra, där människor kunde leva  

                  med sina tankar utan att behöva skämmas för det." (136).  

Här framställer romanen, genom sjuksköterskans ord, psykisk ohälsa som något skamligt och  

segregering av de psykiskt sjuka som något positivt. Erica säger till Changez: " Det här är en  

bra plats för mig att vara på just nu. Jag känner mig lugn här." (137). Changez å sin sida "[...]  

undrade hur mycket av hennes tankspridda och till synes asketiska tillstånd som var en följd  

av medicinerna hon proppade i sig." (138). De sista orden Erica säger till Changez under hans  

besök på vårdhemmet, och någonsin, är: "Försök bli lycklig, lova det. Jag är så ledsen för  

allting. Var rädd om dig, snälla." (139).  

      Nästa gång Changez besöker vårdhemmet är det endast för att prata med samma  

sjuksköterska igen. Changez tänker genom samtalet: 

              "Erica hade försvunnit för ungefär två veckor sedan, ja faktiskt kort efter 

                   förra gången jag hälsade på henne. Hon hade inte tyckt om att vara ensam 

                   när hon kom till vårdhemmet; hon sökte sig ständigt till sjuksköterskorna 

                   och terapeuterna och sina medpatienter  och i synnerhet den sjuksköterska 

                   jag talade med. Men mot slutet av sin vistelse hade hon allt oftare vandrat 

                   i väg på egen hand, tills hon en dag hade promenerat ut och inte kommit  

                   tillbaka. Hennes kläder hade hittats, prydligt hopvikta i en hög, på en brant  

                   klippa med utsikt över Hudsonfloden." (165). 

       Jag tolkar texten som att Erica begår självmord. Jag tolkar också texten som att hon gör  

detta då hon är både psykotisk och påverkad dessutom av "medicinerna hon proppade i sig"  

(138).  

      Fördomen att psykisk ohälsa drabbar svaga individer reproduceras i romanen i och med att   

Ericas beskrivs som bräcklig och oförmögen att handskas med förlusten av sin pojkvän, vilket  

leder till att hon blir deprimerad. Hon slutar äta och slutar bry sig om sin hygien och hon  

sjunker djupare och djupare in i depressionen. Till slut är hon psykotisk och tror att hennes  

förhållande fortgår med hennes döda pojkvän. Foucault beskriver hur "galningar" visades upp  

förut till "friska" människors underhållning och Ericas psykoser då de beskrivs kan ses som  
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underhållning för läsaren. Detta ber Ottosson (2003) i sin tur oss att göra: ifrågasätt kulturen,  

och då litteraturen. Romanen framställer psykos som det ibland kan te sig, men den talar inte  

om att så ter den sig inte alltid. 

      Tabut kring psykisk ohälsa reproduceras då sjuksköterskan på vårdhemmet Erica vistas på  

beskriver psykisk ohälsa som skamligt och säger att "Erica mådde faktiskt bättre på ett sådant  

här ställe [...] där hon kunde leva med sina tankar utan att behöva skämmas [...]." (136) och att  

"[...] folk blir generade ibland när de är på ett sådant här ställe." (135). Även Ericas föräldrar  

skäms och vill inte tala för omvärlden om sin dotters tillstånd, Erica berättar om hur de "[...]  

höll tyst om." (63) hennes mående. Borelius (2013) undersökning visar att de flesta människor  

med psykisk ohälsa döljer det för omgivningen, romanen beskriver detta förfarande som  

normalt.      

      Romanen beskriver en psykiatrivård som hjälper Erica i perioder då hon mår dåligt, men  

som inte förmår att förhindra henne från att ta sitt liv. Vården beskrivs som ett stöd då Erica  

återgår till sina studier till exempel och då framställs samtidigt psykisk ohälsa som något som  

kan eventuellt botas eller lindras och levas med. Erica beskriver vårdhemmet som "[...] ett  

ställe där folk kan återhämta sig." (135). Fördomen att den som drabbas av psykisk ohälsa  

återhämtar sig aldrig ifrågasätts i romanen. Erica har perioder innan hon avlider då hon njuter  

av livet och klarar av studier på universitetet med bra resultat.    

       Här ställer jag samma fråga som i analysen av den tidigare romanen: Kan romanen hos  

läsaren resultera i det interkulturalitet benämner reciprocitet, insikt i andra människors  

situation? Denna förmåga, denna insikt, som redan nämnts, som förklaras inom  

interkulturalitet som en förutsättning för att utveckla förståelse, empati och känsla för social  

rättvisa och beskrivs som möjligt att nå genom läsning. Jag skulle svara ja. Romanen kan  

resultera i att läsaren uppnår reciprocitet. Mina tänkta läsare är högstadie- och  

gymnasiumelever. Huvudpersonen i romanen är igen i samma ålder eller i närheten och har  

även denna gång skolgång som gemensam nämnare. De existentiella funderingar och de  

svårigheter även denna roman beskriver är något alla unga människor kan relatera till: Vad är  
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livets mening? Vad ska jag syssla med i livet? Kommer jag att finna kärleken? Duger jag som  

jag är? Ericas psykiska ohälsa beskrivs detaljerat, hennes hallucinationer får träda fram och  

hennes pojkväns rädsla och bedrövelse då han möter detta beskrivs också. Parets sexuella  

möte och problemen som där uppstår beskrivs utan censur vilket kan öka romanens  

trovärdighet inför unga läsare. Jag kan inte se några förhinder för en läsare som behärskar  

svenska språket att få insikt i Ericas situation och den psykiska ohälsan hon lider av och alltså  

uppnå reciprocitet genom denna roman. Särskilt inte om läsningen, återigen, kompletteras  

med en litteraturdiskussion där förförståelse beaktas så som Goodchild (2010) beskriver.  

Även i denna roman får man lära sig om det Lahdenperä (2008) menar är nödvändigt för  

människor att lära sig om för att interkulturalitet ska nå sina mål inklusion och jämlikhet för  

alla: stereotyper, fördomar, rasism, sexism, diskriminering och sociala orättvisor, samt hur  

dessa påverkar kommunikation och sociala relationer. I romanen ser man hur Ericas  

kommunikation och sociala relationer påverkas till följd av att hon är en ung kvinna som lider  

av psykisk ohälsa. Hon blir betraktad på ett fördomsfullt sätt hemma och stereotypiskt inom  

vården. Hon drabbas av social orättvisa som påverkar hennes kommunikation och sociala  

relationer negativt. Till exempel måste hon tåla föräldrarnas attityd gentemot henne som "sjuk  

flicka" (115), hon förminskas inför dem.    

      Den stereotypiska (psykiskt sjuka) kvinnan framställs i romanen då Erica beskrivs som  

skör och bräcklig och okapabel att hantera sin pojkväns död. Hennes psykiska ohälsa skylls på  

hennes bräcklighet och bräckligheten på att hon är kvinna. Återigen som Foucault (1961)  

beskriver att kvinnans "klena nerver" och sensibilitet historiskt fått förklara hennes dåliga  

psykiska hälsa, så sker även i denna roman. Samtidigt utmanas delvis bilden av den  

stereotypiska psykiskt sjuka kvinnan. I perioder av friskhet så är Erica mycket aktiv och hon  

tänker och agerar utanför de traditionella genusmönstrena för kvinnan. Hon tar för sig av livet  

genom att studera, författa böcker, träna kampsport regelbundet och umgås socialt ofta på  

olika tillställningar och då vara centrum för uppmärksamheten. Under semestern i Grekland  

beskriver Changez hur "[...] Erica knöt upp banden på sin bikiniöverdel. Och därefter [...]  
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blottade hon sina bröst för solen." (27). Erica skäms inte, hon känner sig fri att agera som hon  

vill, inte som hennes uppfostran eller samhällets normer talar om för henne att göra, eller inte  

göra, som kvinna.  

      Erica tillhör den övre klassen och hennes föräldrar är rika. De bor i det som kallas för  

penthouse i USA, den översta, flottaste våningen på ett höghus, i detta fall i New York. Under  

Ericas nya pojkväns första besök hemma hos Erica studerar och förhör föräldrarna honom.  

"Mycket söt." (56) blir mammans omdöme. Pappan ger inget omdöme utan frågar: "Dricker  

du?" (57). För pappan är det viktigt att veta om Ericas nya pojkvän är strikt med sin islamiska  

religion eller om han är sekulär och modern. Changez klarar "förhöret" och föräldrarna,  

främst fadern, godkänner deras relation. Erica behöver sin pappas godkännande för att kunna  

inleda ett förhållande med en man. Varför Erica accepterar läget med fadern i maktposition  

kan förklaras med Hirdmans ord: "[...] att kvinnor, många kvinnor, de flesta kvinnor, har  

bejakat och accepterat också den mest extrema genusordning, när den upplevts som självklar."  

(Hirdman 2003, 76). Faderns maktposition i familjen ter sig som naturlig för Erica och hon  

kommer därför inte ens på tanken att ifrågasätta den.  

      Ericas tidigare pojkvän som sedan dött hade också blivit godkänd av Ericas föräldrar, han  

kom från en familj som var vän till Ericas familj. Man kan säga att Ericas föräldrar, och då  

särskild fadern, kontrollerar hennes sexualitet. Detta gäller även hennes vänskapsrelationer.  

Alla de tillställningar hon går på sker inom slutna kretsar, bland unga människor som tillhör  

familjer som Ericas föräldrar känner och har godkänt som umgänge för sin dotter. Erica har  

en framtid planerad utifrån sin klasstillhörighet och sin egenskap som kvinna i denna klass. I  

Grekland under semestern säger Erica: "Jag skulle villa stanna kvar här ensam [...] hyra ett  

rum på en ö här någonstans och bara sitta och skriva." (23). Erica har inte riktigt hittat sig  

själv. Hennes personlighet har dels varit sammanblandat med hennes tidigare pojkväns som  

hon var tillsammans med sedan tidig tonår och dels har hennes personlighet blivit formad av  

föräldrarna. Erica längtar efter ensamhet, samtidigt som hon har svårt att vara ensam på grund  

av sorgen efter sin döda pojkvän som då gör sig kraftigt påmind. Erica börjar fundera över  
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existentiella frågor mer och mer.        

      Då Ericas psykiska hälsa försämras och hon drar sig undan sociala tillställningar och  

håller sig hemma går Changez för att besöka henne och får då höra från modern att: "[...] du  

måste förstå att hon är en sjuk flicka nu." (115). Erica beskrivs inte som sjuk, utan som "en  

sjuk flicka". Föräldrarna tar Erica till ett mentalsjukhus. Erica försöker där tillfriskna och hitta  

svaren på de existentiella frågor hon grubblar över, men hennes hälsa försämras och hon  

avslutar sitt liv.  

      Att vara psykiskt sjuk problematiseras inte tillräckligt i romanen och det delvis på grund  

av att Erica är kvinna. Det anses att det är typiskt en kvinna att bli så dålig då något  

dramatiskt händer i livet. Tiden anses kunna läka Erica. Pojkvännens död satte igång något  

hos Erica men hennes mående hör ihop med resten av henne och hennes liv också, till  

exempel alla förväntningar på henne som dotter till just sina föräldrar och som kvinna i just  

sin klass. Några år hinner förfluta mellan pojkvännens död och Ericas död och däremellan  

sker det saker också, men dessa ignoneras. 

    Här ställer jag samma frågor som i analysen av den tidigare romanen: Hur påverkar  

genusordningen Erica och beskrivs hon som underordnad mannen?  

      Den mannen Erica, och Ericas mor, är underordnade och förväntade att lyda, är Ericas far.  

Hirdman skriver om stereotyp maskulinitet som kan skena iväg och att "[...] en sådan  

extremisering, är den form av maskulinum som frodas i de kyskhetskulturer där den manliga  

hedern beror av hur "hans" kvinnor uppträder - både mödrar och döttrar - [...]." (Hirdman  

2003, 70). Hirdman talar inte i första hand om det västerländska samhället då hon talar om  

kyskhetskulturer, men Ericas fars beteende stämmer in på beskrivningen. Han förväntar sig att  

"hans" kvinnor, hustru och dotter, ska uppträda på ett speciellt sätt, utifrån hans värderingar.  

Det är han som godkänner Ericas pojkvänner och Ericas övriga relationer i livet. Efter att  

Ericas far godkänt hennes förhållande med Changez och hon försöker älska med honom, men  

misslyckas enligt sig själv med att behaga mannen sexuellt, så känner hon sig misslyckad som  

kvinna och det skapar än mer ångest hos henne. För övrigt beskrivs inte Erica som  
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underordnad mannen. Hierarkiseringen märks då Ericas far är överordnad och norm som  

kvinnorna i romanen jämförs med, de ska anamma hans världsåskådning. Isärhållandet vad  

gäller viktiga arenor märks inte i romanen, Erica har tillträde till hög utbildning och karriär  

inom vilket område hon än önskar, likaså med Ericas mor, hon är högutbildat och gör karriär.  

Hirdmans genusordning reproduceras i viss mån, eftersom Ericas far är den som har makten  

och bestämmer i familjen i egenskap av man och mannens, Changez, sexuella njutning  

beskrivs som viktigare än kvinnans, Ericas.  

 

6.4 En jämförelse mellan romanerna 

Jämförelsen mellan romanerna avslöjar liknande framställningar av psykisk ohälsa och  

kvinnan som lider av psykisk ohälsa i båda romanerna. Detta framgår till exempel då psykisk  

ohälsa beskrivs som ovanligt, då den psykiska ohälsan resulterar i segregering av den  

drabbade i sjukhusmiljö och då de drabbades liv slutar i för tidig död. Att kvinnorna  

framställs på liknande sätt framgår till exempel då båda kvinnornas symtom beskrivs på  

liknande sätt: låg självkänsla som resulterar i ångest och ätstörningar, dåligt självförtroende  

som skapar rädsla och oro, ensamhet som resulterar i nedstämdhet, samt känsla av att vara  

oförstådd, vilket resulterar i sömnlöshet och mera ångest. Båda kvinnorna drabbas också av  

psykos, vilket av Socialstyrelsen klassas som "psykisk sjukdom och/eller allvarlig psykisk  

störning" då det innebär och kännetecknas av störd verklighetsuppfattning. Kvinnorna i båda  

romanerna lider, enligt Socialstyrelsens definition, av den allvarligaste formen av psykisk  

ohälsa och anledningen till båda kvinnornas insjuknande beskrivs på liknande sätt. Allmän  

svaghet, dålig självkänsla, dåligt självförtroende, brustna hjärtan på grund av brustna  

relationer, samt oförmåga att göra genus på förväntad sätt är orsaker som leder till kvinnornas  

psykiska ohälsa. Det kan tolkas som fördomsfullt och stereotypiskt att båda kvinnorna  

beskrivs som sköra och att de därför insjuknar då livet blir tufft. I verkligheten vet man idag  

att starka människor med bra självkänsla, gott självförtroende och ordnat socialt liv också kan  

drabbas av psykisk ohälsa och att orsakerna till insjuknandet ibland är helt biologiska  
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och/eller fysiologiska, ibland spelar ärftlighet roll (Borelius 2013 och Ottosson 2003).  

Insjuknande i olika psykiatriska sjukdomar är inte alltid beroende av yttre livshändelser  

och/eller ens personlighet så som i båda romanerna.  

      Analysen avslöjar olika attityder kring psykisk ohälsa i romanerna. Detta visar sig till  

exempel då Go Ask Alice beskriver psykisk sjukdom som  något man är med fördomsfulla och  

negativa ord så som "idiot", "lunatic" (128) eller "crazy" (136). Den ovillige fundamentalisten  

beskriver psykisk sjukdom som något man erfar och orden för att beskriva denna erfarenhet  

med är inte fördomsfulla eller nedsättande. Till exempel förekommer beskrivningar som "[...]  

satt fast i en osund melankoli [...] (177), "[...] den kroniska nostalgi hon led av [...] (150) eller  

"[...] hennes inre kamp [...] (117).  

 

7. Diskussion och slutsatser 

Litteratur är alltid, i alla sammanhang, delvis en tolkningsfråga. Jag har efter min bästa  

förmåga försökt att bortse från min person i mina analyser och förhålla mig till forskning och  

de teoretiska perspektiven som jag valt, interkulturalitet och genus. Jag anser att litteratur och  

dess författare, samt dess uttolkare, bär ett ansvar för hur världen ser ut. Jag anser att lärare på  

samma sätt bär ansvar för hur skolan ser ut. Lärare måste välja litteratur till läsning för elever  

som utvecklar eleverna åt rätt håll, mot demokratiska medborgare som tänker självständigt  

och kritiskt, men också inkluderande och rättvist. Lärarnas ansvar är att problematisera  

litteratur med elever på olika sätt och ur olika perspektiv. Att perspektiven ska skifta är en av  

anledningarna till att jag valt att lyfta ett fenomen som inte så ofta lyfts- psykisk ohälsa. Jag  

hoppas i framtiden med hjälp av de analyserade romanerna och analyserna kunna visa för  

elever hur tabut kring psykisk ohälsa stigmatiserar och exkluderar många och hur den  

annorlunda synen på, och behandlingen av, psykiskt sjuka kvinnor och män resulterar i  

orättvisa. Människor med psykisk ohälsa uppger själva att de blir ofta stigmatiserade och  

diskriminerade i samhället, detta framgår till exempel av Borelius (2013) forskning. Därför är  

interkulturalitet med sitt uttalade mål - social rättvisa för alla människor och inklusion för alla  
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i samhället (Lahdenperä, 2008) ett lämpligt perspektiv att anamma i en uppsats som berör  

psykisk ohälsa. Uppsatsens fokusområde inom det interkulturella fältet, social rättvisa, skulle  

kunna ses från många andra stigmatiserade, diskriminerade och/eller exkluderade människors  

perspektiv än de som lider av psykisk ohälsa, forskningsfältet är långt ifrån uttömt. Kvinnor  

och män som lidit av psykisk ohälsa har historiskt av samhället betraktats och behandlats  

olika (Foucault 1961). Fortfarande kvarstår tendenser från samhällets sida att förfara sig på  

detta vis, vilket synliggörs då man granskar fenomenet ur genusperspektiv, i den här  

uppsatsen definierat av Hirdman (2003). Därför är det av värde att anamma ett  

genusperspektiv i en uppsats som berör framställningen av psykisk ohälsa i  

undervisningsmaterial. Uppsatsens fokusområde inom genusperspektiv, genusordningen, kan  

man studera och fokusera vidare i liknande uppsatser som denna eller annan forskning.  

Forskningsfältet är aktivt och skulle den mer aktivt förena sina krafter och resurser med  

interkulturalitet vore det spännande att skåda resultaten. Denna uppsats, och andra liknande,  

kan komma andra lärare till nytta genom att den djupanalyserar läromedel som lärarna inte  

alltid hinner granska på djupet, särskild ur specifika teoretiska perspektiv.        

      Resultaten från romananalyserna visar att psykisk ohälsa och psykiskt sjuka kvinnor  

problematiseras i båda romanerna samtidigt som båda romanerna reproducerar en del  

fördomar. Tillsammans med en litteraturdiskussion där förförståelse beaktas så som  

Goodchild (2010) beskriver utgör båda romanerna intressanta utgångspunkter för att belysa  

fenomenen psykisk ohälsa, psykiskt sjuka kvinnor, psykiatrivård och självmord, i  

undervisning med elever. Vill man ha en modern bild av dessa fenomen så väljer man Den  

ovillige fundamentalisten från år 2007, vars skildringar av ovan nämnda fenomen mer  

överensstämmer med aktuell forskning inom dessa områden. Skulle man däremot vela belysa  

den historiska aspekten av dessa fenomen väljer man Go Ask Alice från år 1972, vars  

skildringar är något historiska, särskild då det kommer till psykiatrivården och samhällets  

attityder både vad gäller psykisk ohälsa, men också vad gäller kvinnor och män, eller som jag  

vill uttrycka det, genus. 
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    Något jag skulle vela göra är att analysera två romaner som framställer manliga personer  

som lider av psykisk ohälsa, på samma sätt som jag analyserat romaner med kvinnan i fokus i  

denna uppsats, och sedan jämföra resultaten.     

             

8. Sammanfattning 

Detta examensarbete uppmärksammar ett globalt samhällsproblem - psykisk ohälsa.  

Problemet kopplas till det svenska utbildningssystemet, läroplanen, skolelever och litteratur.  

      Examensarbetet, i form av en uppsats, utför textanalyser av romanerna Go Ask Alice 

(1972) och Den ovillige fundamentalisten (2007), vilka båda behandlar psykisk ohälsa ur  

kvinnligt perspektiv och används i  högstadie- och gymnasiumundervisning i Sverige. Detta  

gör uppsatsen ur ett interkulturellt- ochgenusperspektiv. Uppsatsen betraktar dessa  

romananalyser som läromedelsgranskningar. Uppsatsen stödjer sig på forskning inom fälten  

psykisk ohälsa, interkulturalitet, genus och litteraturläsning, vilka kopplas samman med  

romananalyserna.  

      Resultaten i uppsatsen visar att romanerna gör liknande framställningar av psykisk ohälsa  

och den psykiskt sjuka kvinnan, men att den generella attityden kring psykisk ohälsa skiljer  

sig åt i romanerna. Psykisk ohälsa beskrivs i båda romanerna som något sälsynt och som  

något som totalt och för alltid förändrar den drabbades liv, till och med avslutar det. Båda  

romanerna beskriver kvinnor som sköra och menar att deras psykiska ohälsa uppstår på grund  

av kvinnlig svaghet i form av dåligt självförtroende. Attityden kring psykisk ohälsa skulle  

kunna hävdas vara mer accepterande i Den ovillige fundamentalisten medan den knappt är  

tolerant  i Go Ask Alice. Detta påstående baseras på språkliga fynd i texterna, så som  

beskrivande nedsättande ord använda om personer som lider av psykisk ohälsa och  

beskrivande negativa ord använda för att beskriva psykiatrivården i Go Ask Alice. Den  

ovillige fundamentalisten innehåller mer neutrala ord då den beskriver personer som lider av  

psykisk ohälsa och orden för att beskriva psykiatrivården är även dem mer neutrala, ibland  

positiva.  
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      Uppsatsen visar skönlitteraturens inneboende tabubrytande makt och förmåga att avlägsna  

fördomar och stereotypiskt tänkande om den läses och diskuteras med elever på ett  

vetenskapligt sätt, med stöd från olika teoretiska fält, som till exempel interkulturalitet eller  

genus. 

 

9. Författarens slutord 

Jag måste tacka ett (vetenskapligt) odefinierbart väsen för möjligheten att skriva och publicera  

denna vetenskapliga uppsats. Tack Gud! Tack för möjligheten, inspirationen och resultatet. 
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