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ESSÄ

Plötsligt vimlar det av karaktärer 
med psykiatriska diagnoser i tv- 
serier – som Saga Norén i Bron och 
Carrie Mathisson i Homeland – 
omåttligt populära antihjältar i lika 
hyllade produktioner. Men vad be-
ror det på? Och vad får det för kon-
sekvenser? Har äntligen psykiska 
problem slutat vara tabu?   

A
llt fler människor får psykiatriska 
diag noser, så som ADHD, bipolär 
sjukdom, depression, asperger, au-
tism etc. Diagnosinflationen aktua-
liserades nyligen när diagnosmanua-

len DSM-5 blev klar. Men sällan diskuteras vad vi 
ska ha diagnoserna till – vilket ju borde vara själ-
va grundfrågan. Diagnosernas dilemma är, som 
jag ser det, att de sällan ger oss den individuella 
vägledning eller handlingsplan som klienterna så 
desperat vill ha och behöver. Många av oss som 
upplevt psykiskt lidande och psykiatriska diag-
noser, inte bara i vårt yrke utan även som anhö-
riga, vet att diagnoser inte alltid är lösningen på 
allt.

Även inom populärkulturen har nu psykis-
ka problem och psykiatriska diagnoser fått allt 
större plats. Visst har det alltid funnits karak-
tärer med psykiska problem, men de har säl-
lan skildrats explicit i form av diagnoser. En av 
de första som tog psykiskt lidande på allvar och 
nådde stor framgång var den amerikanska tv- 
serien In Treat ment (2008), som baserades på 
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den israeliske förlagan BeTipul, där vi fick följa 
olika klienter i deras terapi, däribland en soldat 
med posttraumatiskt stressyndrom, PTSD. Se-
rien blev en enorm succé över hela världen och 
plötsligt började även ”vanligt folk” prata om 
psykiskt lidande. 

2009 kom Ann Heberleins smärtsamma bok Jag 
vill inte dö, jag vill bara inte leva som handlar om 
hennes eget psykiska lidande som bipolär och 
vad det innebär. Med boken gav hon bipolär sjuk-
dom ett ansikte att relatera till även om priset 
kanske var väl högt för henne och de anhöriga. 

Men min känsla är att den stigmatisering och 
det tabu som psykiatriska diagnoser länge inne-
burit, håller på att mildras. Därför är det gläd-
jande att se att även karaktärer med psykiat riska 
diagnoser klivit in i kriminaldramats värld och 
nått enorm popularitet: den svensk-danska Bron/ 
Broen (sålt till hälften av världens länder) och 
amerikanska Homeland (också baserad på en is-
raelisk förlaga) placerar diagnoser mitt i hand-
lingens centrum utan att för den skull förenkla 
diagnosen eller för den delen historien. 

I dessa båda tv-serier får vi tittare ingående ta 
del av huvudpersonernas varierade repertoar av 
beteenden, typiska för det lidande som diagnoser 
innebär – personligt och socialt – samtidigt som 
även förtjänsterna med hur diagnoserna kom-
mer till uttryck också visar sig vara karaktärernas 
styrka och specialitet. Både Bron och Homeland 
visar att allt inte är svart eller vitt, en diagnos har 
inte bara dåliga sidor.    

I Bron – där säsong två nyligen avslutades i 
Sveriges television – finns Saga Norén från läns-
krim Malmö (Sofia Helin), hon är en bokmal och 

teoretiker som med närmast omänsklig arbetska-
pacitet tar sig an det ena grova våldsbrottet efter 
det andra med samma rationalitet som vore hon 
en matematiklärare som rättar prov, 
eller en obducent som dissekerar ett 
lik. Logik och sannolikhet sätter hon i 
förgrunden samtidigt som hon är blind 
för det sociala samspelet. Humor går 
henne förbi och inte sällan förorättar 
hon – utan att alls vara medveten om 
det – kolleger, brottsoffer och individer 
som passerar hennes väg. Det sägs aldrig explicit, 
men vi kan anta att Saga har någon form av hög-
fungerande autism och asperger-problematik. 
Nära relationer är hennes svaga punkt. När hen-
nes pojkvän flyttar från henne, blir hon förvånad, 
fäller en tår och säger: ”Jag vill ju inte att du ska 
vara överallt i lägenheten, hela tiden”, varpå han 
svarar: ”Det är just det som är problemet” va -
på han gör slut och flyttar ut.  

Sagas kollega och parhäst Martin Rodhe
(Kim Bodnia) är en otrogen lufs till polis med 
hett temperament, men med stort hjärta. 
Saga omger sig med flera överseen-
de män, främst medelålders, dels 
Martin som likt farsan Baloo
i Djungel boken försöker lära 
henne det han kan om socialt 
samspel, dels hennes chef 
som ser hennes potential
samtidigt som han har
stort överseende med 
hennes brister. Kliché-
erna om Sagas 
psykiska funk-
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tionshinder är ibland lite väl många och sannolik-
heten att hon i verkliga livet skulle få den ledande  
befattningen hon har i serien med sina grava so-
ciala problem är inte jättestora, men likväl är det  
fascinerande att följa hennes begynnande insikter 
om de sociala spelreglerna människor emellan. 

I 
amerikanska Homeland – där tredje sä-
songen visas nu i SVT – är huvudperso-
nen Carrie Mathisson (Claire Danes) en 
CIA-agent med diagnosen bipolär sjuk-
dom. Carrie försöker in i det längsta dölja 

sin diagnos för sin arbetsgivare. Hon sätter alltid 
arbetet före allt annat även på bekostnad av de 
konsekvenser det innebär för henne personligen. 
Till slut blir hennes diagnos ett redskap i CIA:s 
underrättelsearbete mot terrorism. Hon, liksom 
Saga, är beredd att gå hur långt som helst i jakten 
på terrorismen eller mördare – även om det inne-
bär med livet som insats. 

Om Bron kretsar kring Saga Norén och Martin 
Rodhe, och deras jakt efter mördare i Sverige och 
Danmark, handlar Homeland om Carries envisa 
och stundom ensamma kamp mot terrorismen.
Men här finns också ett passionsdrama – till skill-

nad från Saga som är allt 
annat än passionerad i nära 
relationer. Carrie inleder 
en relation med den ame-
rikanske soldaten Brody 
(Damian Lewis), som efter 
åtta år i fångenskap i Irak 
befrias, blir hjälteförklarad 
och en symbol för armén 
och amerikansk politik. 
Men ingen på CIA (utom 

Carrie förstås) vet att han konverterat till islam 
och är med och planerar ett fruktansvärt terror-
dåd mot USA. Eller pressas Brody att utföra det? 
Vi tittare får dela den ovissheten med Carrie ge-
nom serien. 

Relationen mellan Carrie och Brody existerar 
till en början främst på grund av professionella 
överväganden, men efterhand uppstår en förtro-
lighet. Brodys upphöjda hjälteposition i landet 
gör honom priviligierad, men också ensam, vilket 
gör att Carrie och Brody delar samma psykolo-
giska belägenhet: en djup existentiell ensamhet. 
Carrie, en superagent, också upphöjd av sin chef, 
samtidigt som hennes diagnos och okonven-
tionella arbetssätt gör henne socialt utsatt och 
obekväm internt. 

Carrie tar risker, har sex med främlingar och an-
vänder känslomässig intuition som gör henne 
oumbärlig för CIA. Hon analyserar motståndar-
nas nästa manöver genom psykologisk profilering 
för att komma fram till den andres psykologiska 
motiv. Men hennes psykiska instabilitet innebär 
inte bara ett personligt lidande, utan också ett be-
kymmer för CIA. När hennes maniska skov blir 
för intensiva och hennes tillstånd inte undgår de 
närmaste medarbetarna, blir Carries relation till 
Saul Berenson (Mandy Patinkin), chef på CIA, 
en förutsättning för hennes fortsatta arbete. Saul 
Berenson, en underrättelsebyråkrat av den gam-
la skolan, fungerar ibland som en trygg hamn för 
Carrie även om han också utnyttjar henne. Han 
är smart, eftertänksam och kan till en viss gräns 
sätta upp riktlinjer för Carrie – som hon natur-
ligtvis ofta bryter mot, men ändå.   

I Homeland får vi även följa berättelsen om 
psykiska problem från anhörigperspektivet. Car-
ries pappa, som också är bipolär, och systern som 
är läkare är båda bekymrade över att Carrie ofta 
väljer bort litium, som systern har förskrivit. Men 
Carrie tycker att medicinen gör hennes hjärna 
trögare (något en del som medicinerar också kla-
gar på). Hon har inte råd att bli en sämre prob-
lemlösare i sitt jobb. De anhörigas ambivalens 
inför skoven och tillståndsbedömningarna är 
trovärdiga och medmänskligt skildrade. De flesta 
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människor (med eller utan en psykiatrisk diag-
nos) lever ju inte i en lika psykiskt påfrestande 
miljö som Carrie. Stressnivån som riskbenägen 
terroragent som spelar dubbelt med terrorister 
kanske gör berättelsen en smula osannolik, men 
det förtar inte att gestaltningen av psykiskt lidan-
de är förstklassig. 

Det är imponerande att se hur skådespelerskan 
Claire Danes lyckas gestalta den uppvarvning 
som Carrie genomgår och det maniska tillstånd 
som hör till den bipolära diagnosens tydligaste 
kännetecken. Carries vredesutbrott, flämtning-
ar och himlande med ögonen – för att inte tala 
om hennes motoriska rastlöshet – är mästerligt 
skildrad. 

Vad är det då som gör dessa serier så populära? 
Jag tror att det handlar om karaktärerna Saga 
och Carrie. Lika smarta som problematiska. De-
ras respektive diagnoser, funktionsnedsättning-
ar och tillkortakommanden driver handlingen 
framåt. Utan dessa psykiskt instabila karaktärer 
hade handlingen varit mer förutsägbar och enkel. 
Men just för att individer med instabila och an-
norlunda personlighetsdrag lyfts fram, blir också 
det mänskliga psyket själva poängen. Ett psyke 
som inte bara innehåller stimulus och respons 
eller detet, jaget och överjaget. Ett psyke som 
förmår berätta om komplexiteten i en högpres-
terande individs skruvade hjärnvindlingar sam-
tidigt som de känslomässiga aspekterna av livet 
tillåts ta plats. 

Ett annat skäl till dessa tv-seriers popularitet 
är samspelet mellan de på många sätt så olika 
parhästarna: Martin/Saga och Saul/Carrie. Det 
är en gestaltning av samarbete och gemenskap 
på arbetet som vi alla känner igen eller vill ha/
längtar efter. Arbetet, en plats där vi spenderar 
massor av tid med kolleger. En plats där vi äls-
kar och hatar. Arbetar och relaterar. En plats att 
bli människa på. För det är i relationen till den 

and re som Sagas och Carries diagnoser och deras 
funktionsnedsättningar blir särskilt tydliga. Det 
sociala samspelet i grupp är svårt för dem och 
det är ju framför allt som gruppvarelser många 
psykiska problem blir uppenbara. Här – i mötet 
med den andre – får också vi tittare se en glimt av 
oss själva, våra tillkortakommanden, våra brister. 
Så här är det att vara människa, och det är som 
Martin brukar säga: ”Det är okej”. 

Det <nns de som har kritiserat Bron och Home-
land för att återigen gestalta kvinnor som svaga 
hjältar, vars bräcklighet nu tar sig formen av en 
psykiatrisk diagnos i stället för tidigare genera-
tioners argbiggor och nervvrak. Det är en orättvis 
kritik. För mig är det just bräckligheten som gör 
dem till levande människor som jag som tittare 
kan älska i nöd och lust. Det är inte bräckliga 
kvinnliga huvudpersoner som är prob lematiska, 
utan snarare ”James Bond-liknande avatarer” till 
män som är förlegade som hjältar. 

Saga och Carrie är oupphörligt fascinerande 
som antihjältar. Men handen på hjärtat, när det 
kommer till kritan är det kanske ändå inte dem 
vi vanliga dödliga identifierar oss med. Utan 
snarare vill vi se oss själva i personer som Saul 
och Martin, som till skillnad från ensamvargar-
na Carrie och Saga, försöker få ihop sina liv med 
partner och familjer. 

Min övertygelse är att populärkulturen med 
tv-serier som Bron och Homeland går i bräschen 
för att häva tabut att prata om psykiska problem 
och psykiatriska diagnoser. Det blir till en del av 
vardagens vokabulär på samma sätt som narcis-
sism, depression och ångest kommit att bli under 
1900-talet. Kulturen gör att såväl brukare som 
kolleger i arbetsplatsers fikarum kan referera till 
dessa karaktärer för att beskriva upplevelser av 
psykiskt lidande. Det bör vi psykologer se som 
något positivt!  
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