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Abstract
Becoming the highly sensitive person. Discursive practices on identity, capability and dis/ability

This dissertation examines discursive practices about the highly sensitive person (HSP) from the perspective of knowledge
production, categorization and community formation. In contemporary Sweden it has become increasingly common to talk
about oneself in terms of being constituted in a particular way, e.g., as having a brain that functions differently than the
average. The HSP often represents a person with exceptional capabilities and vulnerabilities, such as a sensitive nervous
system and an empathetic disposition. The HSP discourse shares commonalities with the discourse of disability activism
related to neuropsychiatric diagnoses. Namely, that by using specific discursive strategies, communities are being formed.
The HSP community works to counteract the negative preconceived notions about high sensitivity, and bring to light the
ignorance surrounding the needs of HSPs in society.

This compilation thesis consists of a summarizing introduction and three articles. The empirical material covers posts
from an online discussion forum for parents, and one aimed at young people, blogs composed by teenage girls, and
children’s books written by different types of experts. These discursive arenas are analyzed with concepts from discursive
psychology and poststructuralist theory. The results show how psychological and biomedical discourses are producing
citizen subjects in relation to governing in specific social contexts. Within a Foucauldian tradition such forms of governance
are termed biopolitics and biosociality.

The first article examines how the HSP category is transforming notions of good motherhood. It suggests that mothers’
interaction in an online discussion forum reflects the intensive mothering norms of child-centered parenting. Mothers share
their therapeutic narratives while highlighting the problems surrounding an incomprehensible social environment and the
ordeals of having a guilty conscience. Through the prism of the highly sensitive child, however, motherhood acquires new
anticipatory, considerate and susceptible norms, and strategies that constitute a highly sensitive parenting style.

The second article studies how young people take different stances in discursive struggles concerning the HSP category
online. The article illustrates how youths disclose the weaknesses and strengths of being highly sensitive, as well as
objecting to norms of biosociality that are connected to the HSP. According to these findings young people are pioneering
a new informed ethics of the self as they perform HSP subjectivity.

The third article investigates children’s books that may be used as therapeutic tools aimed at informing and educating
both adults and children about girls’ experiences of being HSPs, or of having a neuropsychiatric diagnosis. In these books
dis/abilities are often transformed into exceptional capabilities. Through a process of identification, the girl protagonists
may come to manage their behavior and emotions according to the premise of the diagnosis, thus, redefining their
personhood as ideal citizen subjects.

In conclusion, norms of biosociality and biopolitical governance regulate citizens to confess and assert their capabilities
and dis/abilities, yet the discursive practices also reflect the construction of social problems and their potential solutions.
Citizens appear to struggle to (re)define such problems in an identity political manner in order to (re)produce knowledge
on their own terms.
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Inledning 

Under 2010-talet har det högkänsliga personlighetsdraget1 diskuterats flitigt i 
traditionella och sociala medier i Sverige. I allt från dagstidningar till diskuss-
ionsforum på internet, på utbildnings- och retreatläger, internetkurser och i 
teaterföreställningar. Därtill på den svenska föreningshemsidan hspfore-
ningen.se, i podcasts och självhjälpsböcker för barn och vuxna. Högkänslighet 
står i centrum för föreställningar om att känna mer och att bearbeta informat-
ion djupare än andra, samt att vara mer socialt inkännande och eftertänksam 
än den genomsnittliga personen (Aron, 1997). Denna sociala kategori och 
identitetsmarkör får ofta representera en individ utrustad med både särskilda 
förmågor och sårbarheter. 

Våren 2012 publicerades en artikelserie om högkänslighet på Svenska Dag-
bladets Idagsida (Lagerblad, 2012a). Artiklarna beskrev personlighetsdraget, 
hur barn präglas av att vara högkänsliga och intervjuer med högkänsliga per-
soner. Tusentals Facebook-användare rekommenderade sina vänner att läsa 
den första artikeln och Svenska Dagbladet fick ett stort gensvar på artiklarna. 
Artikelserien har troligtvis haft betydelse för lansering och spridning av per-
sonlighetsdraget i Sverige (Börjesson & Palmblad, 2016; Svenaeus, 2013). En 
samling av de svar som Svenska Dagbladet mottog publicerades på internet 
(Svenska Dagbladet, 2012). Dessa berättelser beskrev människors identifikat-
ion med personlighetsdraget och hur det hade uppfattats som en lättnad och 
bekräftelse på att ’det är okej att vara som jag är’ när de insåg att de alltid varit 
högkänsliga, men inte känt till begreppet tidigare. I ljuset av de erfarenheter 
man gjort genom livet formulerades sådana insikter som epifanier; uppenba-
relsen vände upp och ner på det som tidigare tagits för givet (lyssna till exem-
pel på Leveby & Klar, 2018a). Nu hade man hittat ett namn för sitt unika sätt 
att vara som man samtidigt delade med så många andra (Börjesson & Palm-
blad, 2016; Edenroth Cato, Börjesson, & Palmblad, 2016; Svenaeus, 2013). 

Den här avhandlingen handlar om hur personlighetsdraget högkänslighet 
används för att tala om och förhandla olika förmågor och funktionsvariationer 
i det samtida Sverige. Med utgångspunkt i detta personlighetsdrag undersöks 
olika former av gemenskaper och vetanden utifrån bland annat ungas och för-

                                                        
1 Begreppet högkänslig person är mer känt som dess engelska benämning highly sensitive per-
son eller highly sensitive child, ofta förkortat HSP respektive HSC även på svenska. Hädanefter 
används i kappan den engelska förkortningen HSP, även i de fall när högkänsliga barn åsyftas. 
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äldrars perspektiv. Det empiriska källmaterialet består av inlägg på ett dis-
kussionsforum på internet riktat till föräldrar, ett diskussionsforum som har 
ungdomar som målgrupp, samt bloggar skrivna av unga och barnböcker.  

Vägar till förståelse och gemenskap 
I avhandlingen undersöks hur det högkänsliga personlighetsdraget och neu-
ropsykiatriska diagnoser (som HSP-kategorin ofta jämförs med) har kommit 
att förstås och tillämpas i relation till en specifik social, historisk och samhäl-
lelig kontext (Börjesson & Palmblad, 2003b; Hacking, 1999; Johannisson, 
2006). Fokus riktas mot hur människor använder sig av dessa kategorier för 
att iscensätta identitet och positionera sig i relation till rådande medborgar-
ideal om vad som är önskvärt, eller icke önskvärt, och vad som faller där emel-
lan. I vår tid har det blivit allt vanligare att tala om sig själv i termer av att man 
är konstituerad på ett särskilt sätt, exempelvis utrustad med en hjärna som 
fungerar annorlunda (Ortega, 2009). En del aktivister som har en neuropsyki-
atrisk diagnos, till exempel autism, menar att de har en hjärna med särskilda 
förmågor och funktionsvariationer. För dessa personer är autism inte en indi-
kation på en brist eller dysfunktion hos den enskilda, utan en olikhet som gör 
dem unika (Bertilsdotter Rosqvist, Brownlow, & O’Dell, 2015; Chamak, 
2008; Ortega & Choudhury, 2011). Identitetspolitisk aktivism kring funkt-
ionsnedsättningar handlar bland annat om att bedriva påverkansarbete för att 
motverka fördomar och diskriminering av en grupp, samt att stärka gruppens 
rättigheter i samhället (Anspach, 1979; Davis, 2013; Hydén, 2005). En central 
skillnad mellan neuropsykiatriska diagnoser och högkänslighet är att den 
förstnämnda kategorin i allmänhet betraktas som en funktionsnedsättning en-
ligt en psykiatrisk förklaringsmodell medan högkänslighet förstås som ett psy-
kologiskt personlighetsdrag (Börjesson & Palmblad, 2016). HSP-kategorin 
överskrider en förståelse av oro, ängslighet och trötthet som något alla ibland 
kan drabbas av genom att definiera känslomässig intensitet och överstimulans 
som något unikt för ens personlighet. Att vara högkänslig innebär, som tidi-
gare nämnts, en ambivalent position då det kan betraktas som både en förmåga 
och en sårbarhet, inom den högkänsliga gemenskapen talas det oftast om som 
något individen bör omfamna. Det finns högkänsliga som resonerar kring att 
de är födda med reaktiva ’känselspröt’ och en empatisk läggning, vilket kan 
betraktas som särskilda förmågor (Lagerblad, 2012b).  

Men har vem som helst rätt att kalla sig för högkänslig? Att kvalificera sig 
till HSP-kategorin går ibland via att göra ett självskattningstest och tillsam-
mans med andra högkänsliga utvärdera huruvida man eventuellt delar person-
lighetsdraget. Centralt är också att via igenkänning med andras berättelser 
kunna identifiera sig som högkänslig, genom att belysa sina likartade erfaren-
heter och kanske också referera till populärvetenskapliga böcker på temat 
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(Börjesson & Palmblad, 2016). Nedan följer ett urval påståenden från ett själv-
skattningstest: 

1. Jag lägger märke till subtila (fina, hårfina, nästan omärkliga) detaljer 
i min omgivning.  

2. Andra människors sinnesstämningar påverkar mig.  
3. Jag är mycket känslig för smärta.  
4. Jag behöver dra mig tillbaka under hektiska dagar, till sängen eller in 

i ett mörkt rum eller till någon plats där jag kan få vara för mig själv, 
utan stimulans.  

5. Jag är särskilt känslig för effekterna av koffein. 
6. Jag blir lätt överväldigad av sådant som skarpt ljus, starka lukter, 

grova textilier eller sirener på nära håll.  
7. Jag har ett rikt och komplext inre liv.  
8. Jag blir besvärad av oljud.  
9. Jag blir djupt berörd av konst eller musik.  
10. Jag är samvetsgrann. 
(Grytenius, 2019, ”HSP-tester på vetenskaplig grund och mer om hög-
känslighet”) 

 
Dessa tio av totalt tjugotre påståenden kommer från ett av de HSP-test forska-
ren och psykologen Elaine N. Aron tagit fram för att lekmän ska kunna ta reda 
på om de är högkänsliga. Svarar man ’sant’ på tolv eller fler påståenden är 
man ’antagligen’ högkänslig. Efter självskattningstestet följer en kortare in-
formativ text som bland annat påtalar att man kanske kan vara högkänslig även 
om man enbart svarar sant på enstaka påståenden (Grytenius, 2019). Samman-
fattningsvis handlar frågorna ett och två om varseblivning, samt tre och fem 
om somatisk känslighet. Frågorna sju, nio och tio handlar om sensibilitet, eller 
intellektuell förfining. Frågorna fyra, sex och åtta handlar om överstimulans. 
Personlighetstester som dessa bygger på en inbyggd motsägelsefullhet. Man 
finner sin exceptionella personlighet via likhetsgöranden, det vill säga det 
unika med ens person framkommer via igenkänning med andra (Edenroth 
Cato m.fl., 2016). Hur identifikation och social kategorisering sätts i verket 
upplevs ofta som en högst personlig sak men är på samma gång en komplex 
kommunikativ process med kulturella och kollektiva inslag – den innebär kon-
stanta jämförelser och förhandling (Hacking, 2009b; Johannisson, 2006).  

HSP-kategorin som identitetsmarkör bygger på två motstridiga element 
som samverkar. Å ena sidan är kategorin uteslutande då den är grundad på de 
kriterier som uttrycks i Arons olika självskattningstest, som i sin tur bygger 
på en förklaringsmodell om nedärvd och biologisk känslighet. Å andra sidan 
är kategorin inkluderande och närmast anti-essentialistisk eftersom den byg-
ger på en erfarenhetsbaserad självvärdering och tolkning. Om man sedan upp-
fyller kriterierna för att få kalla sig för högkänslig kan grupptillhörigheten 
eventuellt användas i olika sociala syften. För att uppfylla kriterierna för ett 



 6 

personlighetsdrag som högkänslighet krävs också att andra uppfattar en som 
en trovärdig representant (Horton-Salway, 2004; Potter, 1996). Trovärdig-
hetskapande görs med hjälp av till exempel en så kallad lekmannaexpertis ge-
nom att både referera till ens livserfarenheter, andra lekmän och professionella 
på området. Medborgare stöttar, vägleder och delar sina och andras vittnesmål 
och terapeutiska narrativ (Hydén, 1997; Illouz, 2008) kring högkänslighet, 
samtidigt som vissa tillskrivs en status som auktoriteter i frågor kring person-
lighetsdraget, och andra inte. 

De närmast självhjälpsliknande samtal som förs kring högkänslighet på till 
exempel internet och i böcker för barn och vuxna kan förstås som en form av 
gemenskapande aktiviteter baserade på identitetspolitiska anspråk (Hydén, 
2005; K. McLaughlin, 2012). Sådana aktiviteter går ofta ut på att uppvärdera 
idéer om känslighet/sårbarhet som svaghet till att istället utgöra en styrka. 
Inom dessa gemenskaper sker ett retoriskt arbete kring att förena positiva fö-
reställningar om sensibilitet och empati med vad som framstår som mer nega-
tivt laddade idéer om utmattning och känslighet för överstimulans. För en del 
handlar det om att ’komma ut’ (eller inte) som högkänslig, vilket kan förstås 
som en del av ett upprättelseprojekt – att stå för att vara den man är och alltid 
har varit (jfr. Davidson & Henderson, 2010, om att komma ut på autism-
spektrumet). 

Många som bekänner att de är högkänsliga engagerar sig också i fördoms-
bekämpning, exempelvis genom att hävda rätten till ett bra bemötande och 
vård anpassad efter de högkänsligas behov (lyssna till exempel på Leveby & 
Klar, 2018b). Kampen mot fördomar kring högkänslighet och rätten till att få 
sina behov tillgodosedda analyseras här som lanseringen av ett socialt problem 
(Blomberg & Stier, 2015; S.-Å. Lindgren, 1993; Spector & Kitsuse, 2001). 
Med detta menas att medborgare formulerar en kritik utifrån föreställningar 
om att högkänsliga personer åsidosätts i samhället. Detta sociala problem byg-
ger på argument om att det råder en allmänt spridd okunskap kring högkäns-
lighet och hur samhället ska tillgodose högkänsliga medborgares behov. Den 
gängse definitionen av ett socialt problem inom socialvetenskaplig forskning 
skiljer sig dock från hur begreppet nyttjas i relation till analysen av den hög-
känsliga gemenskapen. Här används det för att belysa främst lekmäns förstå-
elser kring vad de uppfattar som ett socialt problem, det vill säga utifrån ett 
underifrånperspektiv bland annat baserat på delade livserfarenheter. Detta kan 
kontrasteras mot hur etablerade professioner definierar ett samhällsproblems 
status genom att bland annat hänvisa till dess generalitet, intensitet, kontinuitet 
och graden av enighet kring problemets beskaffenhet (L. B. Ohlsson & Swärd, 
1994; Spector & Kitsuse, 2001). 

Under de senaste åren har introverta och särbegåvade barn och elever be-
skrivits som grupper som åsidosätts i den svenska skolan, till exempel i flera 
debattartiklar (Fridolin, 2018; Hjelmström, 2018; Skogstad, 2019). Somliga 
menar att elever som egentligen är särbegåvade ’feldiagnostiserats’ och be-
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handlas som problem när de istället kan vara stora tillgångar både för sin om-
givning och på en framtida arbetsmarknad (Kullander & Persson, 2014). Det 
är också möjligt att tolka de höjda rösterna kring såväl högkänsliga, som in-
troverta och särbegåvade medborgares behov i kontexten av att det samtidigt 
pågår en medialt uppmärksammad diskussion kring förklaringar till den rap-
porterade ökade psykiska ohälsan bland barn och unga i Sverige under de sen-
aste decennierna. Den ökade psykiska ohälsan förstås i dag bland många pro-
fessionella och lekmän som ett etablerat samhällsproblem, men det råder olika 
uppfattningar kring problemets beskaffenhet. Frågan gäller bland annat hur en 
myndighet som Socialstyrelsen ska ta sig an de sociala problem som är för-
knippade med tillstånd såsom depression och ångestsyndrom (Wigzell & Lin-
den, 2019). Engström, professor i barn- och ungdomspsykiatri, skriver till-
sammans med två kollegor en debattartikel i Dagens Nyheter där de riktar 
skarp kritik mot rapporten Utvärdering av vård vid depression och ångest-
syndrom. Huvudrapport med förbättringsområden (Socialstyrelsen, 2019);  

Vi kanske ska tala om psykisk ohälsa på ett annat sätt – inte som en lättare form 
av psykisk sjukdom som ska diagnostiseras och behandlas utan som ett feno-
men i tiden där trycket på ungas liv märks. 
(Engström, Bremberg, & Wikman, 2019, ”Dåligt stöd för att psykiska sjukdo-
mar ökar bland unga”) 

 
Wickström och Kvist Lindholm varnar för att när man tolkar barn och ungas 
vardagsbekymmer som tecken på ”psykosomatiska och internaliserade psy-
kiska problem finns risken att problemet begränsas till individens tankar, 
känslor och beteenden och att individen hålls ansvarig.” (Wickström & Kvist 
Lindholm, 2019, ”Nyanserad förståelse av ungas psykiska ohälsa”; se också 
Wickström & Zetterqvist Nelson, 2018). Ohlsson (2018) beskriver hur be-
greppen psykisk ohälsa och psykisk sjukdom i den offentliga diskursen i 
svenska tidningar kommit att användas som närmast synonyma begrepp. Kon-
sekvenserna av en sådan begreppslig förvirring hänger ihop med vad som å 
ena sidan bör betraktas som medicinska problem, och å andra sidan de pro-
blem som utgör andra former av livssvårigheter (R. Ohlsson, 2018), och 
följaktligen kanske borde hanteras på andra sätt än med klinisk diagnostise-
ring och medicinering. Detta har således med hur etablerandet av psykisk 
ohälsa/sjukdom som ett socialt problem ofta synliggörs som en kritik av hur 
man tidigare har hanterat sådana frågor. Debattörer menar till exempel att en 
fördomsfull offentlighet har betraktat psykisk ohälsa/sjukdom som tecken på 
moraliska defekter hos individer, att de är lata eller har andra karaktärbrister 
(R. Ohlsson, 2018).  

Inom den högkänsliga gemenskapen baseras det sociala problemet på föl-
jande ’anspråksformering’ (Blomberg & Stier, 2015; S.-Å. Lindgren, 1993; 
Spector & Kitsuse, 2001); identifikation och insikt kring att man är högkäns-
lig, erkännande av ens erfarenheter som legitima, och genom att bekämpa de 
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förutfattade meningar som råder kring högkänslighet (Börjesson & Palmblad, 
2016). Denna anspråksformering innebär samtidigt att diskursiva strategier 
sätts i arbete. Den högkänsliga ’aktivismen’ sker genom en förståelseoriente-
rad opinionsbildning kring personlighetsdraget; genom att sprida information 
och kunskap om det. Bland annat görs detta via föreläsningar som hålls av 
professionella och lekmannaexperter i olika forum, till exempel i Sveriges för-
ening för högkänsliga och i podcasts (se till exempel Ahlson, 2019; Leveby & 
Klar, 2018c; Sandell & Elverljung, 2018). Uppmärksamhet riktas mot de hög-
känsligas behov och en kritik uttrycks mot hur man tidigare har talat om och 
behandlat högkänsliga personer, ofta i relation till krav och förväntningar som 
råder i samhället (Svenaeus, 2013). 

Ytterligare en diskursiv strategi som använts för att sprida HSP-kategorin 
är att via självhjälpslitteratur lyfta de högkänsliga egenskaperna som särskilda 
förmågor. Elaine Arons bok The highly sensitive person: How to thrive when 
the world overwhelms you, utgiven första gången 1997, har översatts till 17 
språk och har sålt i nästan en miljon exemplar (Aron, 2019d). Skandinaviska 
författare som skriver om högkänslighet uppmuntrar och vägleder också sina 
läsare i det terapeutiska projekt som det kan innebära att ’upptäcka’ sin hög-
känslighet med hjälp av en positiv expertblick, ofta är författarna själva hög-
känsliga (se till exempel Hägglund & Dahlin, 2013; Sand, 2015). Barnböcker 
kring högkänslighet är dock mer sällsynt, i Sverige gavs två fiktiva böcker ut 
2017 skrivna av hälsopedagogen och författaren Lia Lundberg (Lundberg, 
2017b, 2017a). Lundberg skriver att hon vill skapa en större acceptans för 
högkänsliga och samtidigt förmedla hur högkänslighet kan upplevas därför att 
”[b]arn som får igenkänning från tidig ålder accepterar lättare sina känslor.” 
(Lundberg, 2017b baksidestext). Böckerna utgör en möjlighet för barn att 
identifiera sig i den högkänsliga huvudkaraktären. Därmed kan man också be-
trakta dessa barnböcker som en utvidgning och spridning av HSP-kategorin 
inom genren självhjälpslitteratur för barn. 

Olika typer av diskursiva strategier har använts inom olika ’diagnosgemen-
skaper’ (Palmblad, 2002), en gemensam nämnare är den identitetpolitiska akt-
ivismen, exempelvis i fallet med ADHD (Börjesson, 1999; Horton-Salway, 
2011; Lassinantti, 2014), autismspektrumtillstånd (Chamak, 2008; Hart, 2014; 
O’Dell, Bertilsdotter Rosqvist, Ortega, Brownlow, & Orsini, 2016) och 
dyslexi (Zetterqvist Nelson, 2000, 2003). Rättighetspolitiken tycks komma 
igen i den högkänsliga gemenskapen men är inte på samma sätt rotad i en fråga 
om ekonomisk resursfördelning utan snarare i fördomsbekämpning och sam-
hällskritik. Eftersom högkänslighet klassificeras som ett personlighetsdrag har 
kategorin inte samma status som en neuropsykiatrisk diagnos inom myndig-
hetsutövning, vilket inte heller framstår som något som den högkänsliga ge-
menskapen strävar efter (Börjesson & Palmblad, 2016). Som en jämförelse 
skriver Zetterqvist Nelson att särskilt tre samhälleliga betingelser har haft in-
verkan på dyslexidiagnosens spridning: 
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För det första kan dyslexidiagnosens genomslagskraft vara en effekt av ekono-
miska begräsningar då diagnosen kan användas som riktlinje i resursfördelning. 
För det andra har föräldragrupper idag alltmer profilerat sig som talesmän för 
särlösningar i skolan varvid dyslektiker nämns som skäl för särskild undervis-
ning. För det tredje, i tider av avreglering och framhävande av individens rätt 
till egna val och därmed eget ansvar, framträder diagnosen som en möjlighet 
för individen att befästa och tydliggöra ett behov, och därmed rätten till hjälp, 
med utgångspunkt i en rättighetspolitik. 
(Zetterqvist Nelson, 2000, s. 32)   

 
Dyslexidiagnosen kan med andra ord innebära en positiv särbehandling av de 
barn och unga som får den, vilket bidrar till att stärka diagnosens identitetspo-
litiska aspekter. Detta gäller även för många av de andra vanliga neuropsyki-
atriska diagnoserna. Kopplingen mellan identitetspolitik och rådande politisk-
ekonomiska strukturer, administrativa och institutionella arrangemang får 
alltså en helt avgörande betydelse för hur man i ett samhälle hanterar proble-
matiska eller på andra sätt avvikande barn och unga (Börjesson & Palmblad, 
2003a, 2018). Även om HSP-kategorin inte utgör en funktionsnedsättning kan 
den bidra till att förklara ett självupplevt annorlundaskap på vetenskaplig 
grund och med hjälp av en uppsättning facktermer. Detta gäller också i relat-
ionen mellan föräldrar och barn som uppfattas som annorlunda och vars behov 
föräldrarna försöker förstå och förhålla sig till med stöd i olika expertdiskurser 
(Austin & Carpenter, 2008; Birmingham, 2010; Eyal, 2010; Hart, 2014; 
Lalvani, 2011). 

Det finns en utpräglad terapeutisk klangbotten i den högkänsliga gemen-
skapen. När allt fler vänder sig till experter med egen erfarenhet av ett person-
lighetsdrag eller funktionsnedsättning, expanderar också möjligheterna för 
andra med liknande livserfarenheter att delta och engagera sig i frågor som 
tidigare främst varit avsett för professionella experter (Conrad, Bandini, & 
Vasquez, 2016; Eyal, 2010; Lupton, 2012). Tillståndet medberoende är ett ex-
empel på en social kategori som lyckats sprida sig i samhället trots att dess 
kliniska status är vetenskapligt omdebatterad, genom att lägga tyngdpunkten 
vid drabbades egna vittnesmål (Palmblad, Lindfors, Börjesson, & Sahlin, 
2013). Det terapeutiska projekt som medberoendekategorin innebär bygger 
ofta på att normalisera strategier för självhjälp och stärka den av lekmän for-
mulerade expertisen som baseras på deras erfarenheter (Palmblad m.fl., 2013; 
Winter, 2018). I fallet med HSP blir det högkänsliga jaget till ett kollektivt vi 
genom att förståelse skapas och insikt uppnås kring tillståndet som en del av 
en gemensam berättelse och ’samproducerad kunskap’ (Eyal, 2013; Jasanoff, 
2004) om vad högkänslighet är för något. Genom att fokusera på de positiva 
aspekterna av ökad självkännedom och strategier för att uppnå detta bidrar den 
högkänsliga gemenskapen till att stärka personlighetsdragets betydelse i utbu-
det av sociala kategorier.  

Att ha hittat en kategori som matchar ens person, erfarenheter och behov i 
den uppsjö av etiketter som finns i dag uttrycks ofta som en lättnad (se till 
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exempel Lassinantti, 2014; Svenaeus, 2013). Det gäller särskilt för dem vars 
terapeutiska narrativ presenteras som svårigheter och/eller motstånd mot de 
samhälleliga krav och sociala förväntningar som råder. Internets otaliga soci-
ala rum kan betraktas som forum för erbjudanden om en sådan lättnad, kanske 
också som en tröst (Bartholdsson, 2015; Giles & Newbold, 2011, 2013; 
Thompson, 2012). För att nå ett tillstånd av ’lättnad’ behöver dock ens erfa-
renheter, oro och funderingar vara möjliga att sätta ord på och förmedla så att 
andra visar intresse genom att (välvilligt) besvara ens inlägg. Vad som fram-
står som relevant i ’berättelsen om mig’ är andra människor också medskapare 
till, bland annat genom att förhandla det som görs och sägs i det specifika 
sociala sammanhanget (Edwards, 1998). Högkänslighet och vissa neuropsy-
kiatriska diagnoser tenderar att användas som identitetsskapande sociala kate-
gorier, därmed kan de förstås som relationella fenomen lokaliserade inom ra-
men för en uppsättning vetenskapliga idéer och praktiker – premisser för hur 
man bör tala om och förstå kategorier – vilket ställer krav på medborgare att 
’prata på rätt sätt’ (Cameron, 2000; Edenroth Cato m.fl., 2016, s. 163). 
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Syfte och frågeställningar 

Den här avhandlingen undersöker hur högkänslighet diskuteras och förhand-
las under 2000-talet i Sverige via olika medier där sådana samtal och sociala 
interaktioner äger rum. Syftet är att studera diskursiva praktiker om högkäns-
lighet och funktionsvariationer som former av gemenskaper och vetanden ge-
nom vilka processer av social kategorisering och identifikation är centrala. 
Avhandlingen innehåller tre artiklar som analyserar tre diskursiva arenor (dis-
kussionsforum för föräldrar, diskussionsforum och bloggar för ungdomar och 
barnböcker för barn och vuxna) som samtliga behandlar det högkänsliga per-
sonlighetsdraget och/eller neuropsykiatriska diagnoser. Avhandlingens empi-
riska källmaterial består av diskussionsforum på internet där å ena sidan mam-
mor och å andra sidan unga, skriver om högkänslighet, bloggar skrivna av 
tonårstjejer, och barnböcker skrivna av olika typer av experter. Syftet är att 
svara på följande frågor; 
 

– Vilka retoriska resurser och diskursiva strategier används på olika are-
nor för att kvalificera sig, och andra, till personlighetsdraget? 

– Vilka medborgarsubjekt produceras igenom diskursiva praktiker av-
seende det högkänsliga personlighetsdraget och neuropsykiatriska di-
agnoser? 

– Hur relaterar talet om högkänslighet och funktionsvariationer till di-
kotomier som funktionsfullkomlig/funktionsnedsatt, hälsa/ohälsa 
och offentligt/privat? 

Avhandlingens disposition 
Kappan innehåller en översiktlig historisk, samhällelig och vetenskaplig kon-
textualisering av fenomenet högkänslighet. Sedan följer ett kapitel om tidigare 
forskning och ett kapitel om teoretiska och metodologiska utgångspunkter ut-
ifrån vilka avhandlingens teman kritiskt analyseras. Avslutningsvis problema-
tiserar kappan talet om högkänslighet och funktionsvariationer utifrån tre 
olika tolkningsrepertoarer som förekommer i det empiriska materialet i sin 
helhet. 

Artikel I innehåller data från ett diskussionsforum med mammor och fo-
kuserar på hur de använder retoriska resurser när de gör moderskap till ett 
annorlunda och högkänsligt barn. Tidigare forskning handlar om narrativ om 
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moderskap i relation till att vara förälder till ett barn med en klinisk diagnos. 
En diskussion av fenomenet intensivt moderskap tillämpas för att problemati-
sera rådande västerländska normer kring moderskap. Mammornas retoriska 
arbete bidrar till att bygga upp en stöttande och informerad gemenskap dem 
emellan. Kvinnorna observerar både sitt barn och sitt eget agerande med hjälp 
av barn- och uppfostringsexperter vilket förstärker de intensiva moder-
skapsnormerna och samtidigt formulerar ett så kallat högkänsligt föräldra-
skapsideal. 

Artikel II handlar om hur unga människor konstruerar en högkänslig sub-
jektivitet och positionerar sig i relation till den, parallellt med att de antingen 
motsätter sig normer kring biosocialitet eller bekräftar sådana praktiker på ett 
diskussionsforum och i bloggar. Tidigare forskning har berört bland annat 
ungas identitetsskapande i relation till neuropsykiatriska diagnoser och hur de 
positionerar psykologiska och biomedicinska kategorier och förklaringsmo-
deller. Analysen visar hur högkänsliga ungdomar iscensätter ett ’etiskt pion-
järskap’ genom att stötta och vägleda andra i frågor om (o)hälsa och olika 
typer av livssvårigheter. Den högkänsliga subjektiviteten bidrar alltså till en 
biosocial gemenskap. 

Artikel III undersöker skildringar av känsliga flickor och barndomar i 
barnböcker genom att tillämpa en litteratursociologisk metod. I tidigare forsk-
ning problematiseras bland annat gestaltningar av barn med funktionsnedsätt-
ningar i relation till en rådande funktionsfullkomlig normalitet. Artikeln visar 
på hur en form av biopolitisk styrning iscensätts i framställningen av känsliga 
flickkaraktärer och genom olika sociala relationer i böckerna. Diskursiva 
praktiker av detta slag innebär samtidigt produktion av ett idealt medborgar-
skap i vilket barn bekänner sina funktionsvariationer och görs delaktiga i frå-
gor som rör deras hälsa och behandling på de premisser som diagnoserna er-
bjuder. 
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Bakgrund 

 

Personlighetsdraget högkänslighet  
Begreppet highly sensitive person introducerades av Elaine N. Aron och hen-
nes make forskaren Arthur Aron under 1990-talet (Aron & Aron, 1997). Den 
akademiska termen för högkänslighet är Sensory Processing Sensitivity (SPS), 
på svenska har det översatts till sensorisk bearbetningssensitivitet. I den här 
avhandlingen tillämpas inte den akademiska termen eftersom projektet stude-
rar hur olika aktörer använder sig av den populariserade termen HSP, hög-
känslig person eller högkänslig personlighet. Enligt Aron (2002) föds femton 
till tjugo procent av alla människor högkänsliga, även många djurarter består 
av populationer av högkänsliga (se till exempel Braem m.fl., 2017). I en senare 
studie Aron skrivit tillsammans med Greven m.fl. (2019) har man dock upp-
skattat denna siffra till tjugo till trettiofem procent. Högkänsliga personer ut-
märks av sina förmågor: att registrera subtiliteter i sin omgivning, djup bear-
betning av information och av att de är emotionellt mottagliga och empatiska. 
På grund av dessa faktorer blir de också lätt överstimulerade (Aron, 2002). 
För att undersöka detta personlighetsdrag utformade makarna Aron en 27-gra-
dig högkänslighetspersonskala (skalan finns tillgänglig för nedladdning, se 
Aron, 2019c). Skalan kan förstås som ett verktyg för att sprida kunskap om 
begreppet högkänslighet även utanför akademin, den visas i form av själv-
skattningstest i Arons självhjälpsböcker och har spridits via många olika typer 
av medieplattformar. 

Under 1900-talet har olika typer av psykoanalytiska idéer rotat sig i bland 
annat föreställningar om barn och vuxna med en neurotisk läggning – de som 
uppvisar olika grader av nervositet, sensitivitet och ängslighet (Pietikäinen, 
2007; Roper, 2016; Zetterqvist Nelson, 2017). Under arbetet med att ta fram 
teorin om högkänslighet influerades Aron bland annat av jungiansk psykologi 
och teorier om introversion och medfödd känslighet (Aron, 2004). Därtill har 
Aron och andra forskare i personlighets- och socialpsykologi vidareutvecklat 
teorin med hjälp av helt andra typer av vetenskapliga metoder, till exempel 
statistiska undersökningsmodeller och teknologier som funktionell magnetre-
sonanstomografi, fMRI (se till exempel Acevedo m.fl., 2014; Pluess m.fl., 
2018). 
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 Diskursen om HSP-kategorin är baserad på en holistisk syn på människan 
som biologisk, psykologisk, social/kulturell och andlig varelse. Aron intresse-
rar sig också för meditation och transcendentala tillstånd, tillstånd som berör 
människans existens i en mer filosofisk och andlig mening (se till exempel 
Aron, 2015). Andliga aspekter av HSP-kategorin kommer dock inte att av-
handlas i detta avhandlingsprojekt då det inte berörs i någon vidare utsträck-
ning i det empiriska materialet, men generellt sett framstår det som ett inte 
oviktigt inslag i den högkänsliga gemenskapen, och för somliga bidrar det sä-
kert till kategorins attraktionskraft. Dessutom kan det här tilläggas att det finns 
flera möjliga vetenskapliga förklaringsmodeller och kombinationer av dessa 
som inte avhandlas i denna avhandling, såsom den biopsykosociala modellen 
som söker förena biologiska, psykiska och sociala dimensioner av den mänsk-
liga tillvaron (se till exempel Brante, 2007). Här bedöms eller rangordnas inte 
olika vetenskapliga förklaringsmodeller för att kartlägga bakomliggande or-
saker/förklaringar till sociala kategorier eller problem. Analysen går ut på att 
undersöka hur vetenskapliga diskurser används, ifrågasätts eller upprätthålls 
som former av biosocial och biopolitisk styrning i samhället. Ibland befinner 
sig vetenskapliga diskurser i rivaliserande eller ömsesidigt förhållande till 
varandra inom ramen för konstruktioner av sociala kategorier/problem och 
dess lösningar. Gemenskaper kring olika typer av sociala kategorier kan hävda 
sina behov och rättigheter både med stöd i och som en kritik av olika veten-
skapliga diskurser. 

Blommetaforer och motståndskraft 
Högkänsliga barn kallas ibland för orkidébarn. Enligt denna definition har de 
liksom blomman ett större omsorgsbehov än mindre känsliga barn, så kallade 
maskrosbarn (Ellis & Boyce, 2008). Psykologisk forskning kring begrepp som 
’biologisk känslighet’, ’miljömässig känslighet’ och ’differentierad mottag-
lighet’ visar att orkidébarn i jämförelse med mer motståndskraftiga barn som 
kan klara sig bättre även under knappa omständigheter, har en konstitution 
som gör de mer känsliga för och påverkade av sin uppväxtmiljö (Greven m.fl., 
2019). Enligt dessa teorier inverkar omgivningen mer kraftfullt i de högkäns-
liga barnens mående och utveckling än i andra barns liv. Greven m.fl. (2019) 
hävdar att både positivt och negativt inflytande från den sociala miljön får i 
det högkänsliga barnets liv större effekter än i dess motsats, maskrosbarnets, 
liv. De högkänsliga orkidébarnen har en särskilt stor utvecklingspotential vid 
rätt omvårdnad, medan de tjugo till trettiofem procenten maskrosbarn och de 
fyrtioen till fyrtiosju procenten så kallade tulpanbarn, som är medelkänsliga, 
har förmågor som innebär en mer vanlig och genomsnittlig fördelning inom 
populationen (Greven m.fl., 2019). Kendall-Taylor och Haydons (2016) stu-
die om kommunikation av utvecklingspsykologiska forskningsresultat kring 
resiliens visar dock att metaforer som orkidébarn och maskrosbarn kan ha en 
inskränkande effekt på allmänhetens förståelser. Risken är att metaforerna 
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minskar komplexiteten i de slutsatser som det var tänkt att de skulle kommu-
nicera. 

Enligt definitionen är högkänslighet inte ett tecken på en störning eller brist 
på någonting hos den enskilde, tvärtom är det ett unikgörande personlighets-
drag inom normalvariationen. Greven m.fl. (2019) diskuterar i sin artikel 
huruvida sensorisk bearbetningssensitivitet ska undersökas som ett dimens-
ionellt (på ett kontinuum), eller som ett kategoriskt fenomen, detta kan näm-
ligen inverka på vilka undersökningsmetoder som ska användas i framtida 
forskning om sensorisk bearbetningssensitivitet: 

Whether SPS should be considered as a dimensional (also continuous, quanti-
tative) or categorical (also taxonic, discrete, qualitative) trait is an important 
question. Dimensionality would suggest that individuals in the population differ 
merely quantitatively in level of SPS traits with normal variation from low to 
high (differences in degree). In contrast, categorisation would suggest that in-
dividuals in the population can be separated into non-arbitrary, qualitatively 
different sensitivity groups (differences in kind).  
(Greven m.fl., 2019, s. 293) 

 
Det förekommer en viss intern och extern kritik kring den typ av psykologisk 
forskning som här refereras till om biologisk mottaglighet och sårbarhet. Gre-
ven m.fl. (2019) menar till exempel att den biologiska forskningen om senso-
risk bearbetningssensitivitet är i sin linda men att den behövs för att under-
bygga beteendevetenskapliga och populärvetenskapliga perspektiv på hög-
känslighet. Inte minst gäller detta i relation till att HSP-kategorin spridits och 
blivit en så pass uppmärksammad företeelse i flera västerländska samhällen, 
såsom i de skandinaviska länderna. Esbjørn, Østergaard, Tolstrup, och Norm-
ann (2016), forskare i klinisk psykologi vid Köpenhamns universitet, har skri-
vit en bok som riktar sig till professionella och kritiserar teorin om högkäns-
lighet. De lyfter fram tre centrala punkter i sin kritik: 1) definitionen av hög-
känslighet är oklar, 2) forskningsstödet för teorins grundläggande antaganden 
vacklar, 3) för närvarande saknas forskningsbevis som stödjer de råd som 
Aron ger till högkänsliga personer (Esbjørn m.fl., 2016, s. 66 [min översätt-
ning]). De nämner också den så kallad Forer-effekten, som kort sagt handlar 
om att människor har en tendens att identifiera sig själva i beskrivningar av 
till exempel personlighetsdrag när sådana beskrivningar stödjer deras person-
liga antaganden och övertygelser. Denna slags kritik kan förstås som en in-
vändning mot populariseringen av ett relativt outforskat kliniskt begrepp som 
sensorisk bearbetningssensitivitet. De danska forskarna belyser eventuella 
problem med hur begreppet tas upp, tolkas och används av såväl profession-
ella som lekmän. 
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Högkänslighet och neuropsykiatriska diagnoser 
Det råder inga tvivel om att Aron med HSP-kategorin vill undvika att patolo-
gisera högkänslighet, istället avser hon att uppvärdera de egenskaper som är 
förknippade med personlighetsdraget: sammansättningen förmågor som efter-
tänksamhet, empati och djup bearbetning som positiva särdrag hos personer 
(Aron, 2016). På Arons hemsida konstaterar hon dock att oavsett om högkäns-
lighet är möjligt att genetiskt ’bevisa’ eller kliniskt fastställa handlar det för 
den enskilda närmast om att identifiera sig själv som högkänslig. Alltså, det 
centrala är inte om en professionell expert bedömer individen som högkänslig 
utan att personen själv anser sig vara det. Hon skriver samtidigt att det är vik-
tigt att utreda om individen har svårigheter som borde diagnostiseras för att få 
korrekt hjälp och stöd i sin vardag (Aron, 2018, 2019a). Enligt Aron kan man 
exempelvis ha en diagnostiserbar ångestproblematik och på samma gång vara 
högkänslig. Individen som nämner sin högkänslighet i mötet med en profess-
ionell expert kan dock stöta på problem. I sektionen för vanliga frågor på 
Arons hemsida svarar hon en som undrar hur man bör ta upp högkänslighet i 
en sådan situation: 

There’s no need to make professionals defensive by asking about sensitivity in 
a way that makes them feel they do not know their field. Sometimes it helps to 
just say, “I’ll bet you have noticed that some of your clients are more sensitive 
than others. Well, I’m one of those” (Or my child is.) 
(Aron, 2019b, “FAQ: I am trying to decide if I have an anxiety disorder or am 
I just highly sensitive?”) 

 

I dag är det vanligt att erfarenhet och expertis samspelar i berättelser om soci-
ala kategorier, vilket gäller såväl personlighetsdrag som neuropsykiatriska di-
agnoser (se till exempel Palmblad m.fl., 2013). HSP-kategorins status som ett 
personlighetsdrag innebär dock att den som gör anspråk på att vara högkänslig 
också har ’rätten’ till, eller så kallat tolkningsföreträde, att definiera vad det 
betyder för dem att vara högkänsliga (Börjesson & Palmblad, 2016).  

Inom ramen för 2000-talets personlighets- och diagnosutbud befinner sig 
högkänsligheten i periferin – det är något av en kategori i gråzonen eftersom 
det inte är en klinisk diagnos. En viktig åtskillnad mellan personlighetsdrag 
och neuropsykiatriska diagnoser är att de senare är framtagna och tillämpbara 
inom ramen för psykiatrisk verksamhet och klinisk forskning för att definiera, 
avgränsa och fastställa psykiska störningar och funktionsnedsättningar (Fran-
ces, 2013). Inte sällan jämförs ändå högkänslighet med olika neuropsykia-
triska diagnoser, exempelvis autism och ADHD, men det finns många skill-
nader mellan personlighetsdraget och diagnoser som de definieras i DSM-5, 
bland annat sett till vilken diagnos man jämför högkänslighet med (se till ex-
empel Aron, 2002, 2019a). I Hackings (2009a) artikel om autisters autobio-
grafier beskriver autisterna en upplevd hyperkänslighet i relation till störande 



 17 

intryck i omgivningen. Även om liknande ’symtom’ ingår i kriterierna för 
HSP-kategorin handlar autismspektrumtillstånd bland annat om kommunikat-
ionsutmaningar av olika slag och ADHD om koncentrationsutmaningar, men 
ingen av dessa kriterier tillskrivs det högkänsliga personlighetsdraget.  

Enligt Aron har högkänsliga personer ’neuroatypiska hjärnor’ som funge-
rar annorlunda än genomsnittet och kan på så vis jämföras med exempelvis 
autism eller ADHD. Hon poängterar att dessa olikheter ofta framställs som 
någonting negativt i den västerländska kulturen, som individuella störningar 
eller brister (Aron, 2017). Aron motiverar också behovet av en samhällskritik 
i teorin om högkänslighet för att synliggöra hur okunskap och fördomar riktas 
mot högkänsliga personer i västerländska samhällen. Den högkänsliga gemen-
skap som utkristalliserats i Sverige på senare år tar ofta stöd i Arons resone-
mang när de söker att synliggöra bristande förståelser för högkänsliga perso-
ners förmågor och behov. I USA och andra västerländska länder råder vad hon 
kallar för ’machokulturer’ som främst värdesätter egenskaper som impulsivi-
tet, risktagande och konkurrensvillighet, och där egenskaperna försiktighet, 
känslighet och eftertänksamhet nedvärderas samt kallas för blyghet och över-
känslighet (Aron, 2002). Psykologen Falkenstein (2018) skriver i sin bok om 
högkänsliga män om hur man i västerländska kulturer traditionellt sett ned-
värderat manlig känslighet och tagit det för svaghet, vilket lett till att den upp-
levda känsligheten för många män inneburit ett stort lidande (se också Ehn, 
2019). 

Aron argumenterar för att personlighetsdraget är ett tecken på en ’evolut-
ionsbiologisk framgång’; högkänsliga kan till exempel rädda flocken från fa-
ror då de känner av risker före andra icke-känsliga individer. Det så kallade 
naturliga urvalet har bidragit till personlighetsdragets befintlighet inom popu-
lationer (se Aron, 2016). Enligt makarna Aron (Aron & Aron, 1997) gör hög-
känsligas förmågor dem ’anmärkningsvärt värdefulla’ för samhället då de har 
kompetenser många saknar, till exempel att de uppfattar mer än andra i sin 
omgivning, är socialt inkännande och eftertänksamma. Med andra ord, den 
högkänsliga personen är ett eftersträvansvärt och samtidigt sårbart medbor-
garsubjekt som samhället behöver vårda och stödja för att det ska utvecklas, 
må bra i livet och nå sin fulla potential.  

Förmågor och funktionsvariationer 
Ett i vår tid internationellt uppmärksammat, politiskt medborgarsubjekt illu-
streras här med hjälp av klimataktivisten Greta Thunbergs publika persona. 
Under tidig höst 2018 publicerade Svenska Dagbladet en intervju med hennes 
mamma, operasångaren Malena Ernman (Thunberg, 2018). Intervjun handlar 
om familjens bok Scener ur hjärtat (Ernman, Ernman, Thunberg & Thunberg 
2019), om en familj – och ett samhälle – i kris. Malena beskriver sina döttrar 
Greta och Beata som både samhällsengagerade och högkänsliga. De har en 
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förmåga att kunna ”se vad som händer med vår planet i ett långsiktigt perspek-
tiv” (Thunberg, 2018, ”Ernman om kriserna: ’Vi är ingen vanlig tråkig 
familj’”). Mammans beskrivning av äldsta dottern Greta kanske också delvis 
förklarar vad som bidragit till att hon under hösten 2018 inledde sin skolstrejk 
för klimatet, som skulle komma att bli världsomspännande. Aktivisten Greta 
förkroppsligar det politiska budskapet om att en global förändring måste ske 
nu. Hennes övertygelse upplyser världen kring det akuta tillstånd det befinner 
sig i – det är dags att agera för att förhindra att tillståndet förvärras ytterligare, 
proklamerar hon i sitt tal under World Economic Forum i Davos, januari 2019. 
En månad senare intervjuas Greta i den brittiska affärstidningen Financial Ti-
mes där hon beskriver sig som den osynliga flickan ingen såg eller hörde. I en 
TV-intervju i det skandinaviska underhållningsprogrammet Skavlan i januari 
samma år pratar hon om sin Aspergers syndrom och högfungerande autism. 
Vi får veta att hon tänker annorlunda på grund av sin funktionsvariation och 
att klimatfrågan kommit att bli hennes specialintresse (se också Ernman m.fl., 
2019).  

Neuropsykiatriska diagnoser som särskilda förmågor kommer fram i både 
den berättelse som Greta och hennes familj tecknar och delar med sig av till 
allmänheten och den mer generella, eller ’stora’ berättelse om högfungerande 
autism i västerländska samhällen (Hacking, 2009b). Den offentliga diskursen 
om henne förmedlas via föreställningar om hennes kön, ålder och att hon har 
neuropsykiatriska diagnoser, hon blir på så vis också en representant för alla 
de flickor som liksom hon har förmågor som osynliggjorts i ett samhälle präg-
lat av krav på att synas och höras. Flickan som illustrativ figur får till exempel 
representera såväl klokskap, förhöjd moral som sårbarhet och annorlundaskap 
(Gonick, 2006; Pomerantz, Raby, & Harris, 2017; Söderberg, Österlund, & 
Formark, 2013; Österholm, 2012). Relationen mellan vuxna och barn kan 
också åskådliggöras inom ramen för vår tids hållbarhetsdiskurs. Barn kon-
strueras ofta som kompetenta men också som hotade subjekt. Deras framtid är 
hotade av de ansvariga vuxna som är i en position av att kunna förändra sa-
kernas tillstånd, men som väljer att inte agera eller blundar för problemen. 
Således betraktas barns aktörskap som hoppet om en ljusnande framtid och 
som en påminnelse om de vuxnas avsaknad av samvetsgrannhet (Skoglund & 
Börjesson, 2014). 

Möjligen har den mediala genomslagskraften i hennes politiska budskap 
förstärkts av att hon i det offentliga ibland talar om sitt privata liv. Att vara en 
god medborgare och aktivist i dag innebär samtidigt att vara en etisk medveten 
och handlande person som ser om både sig själv, andra och det gemensamma 
(White & Hunt, 2000). Vi kan lita på hennes uppsåt, hon är den aktivist och 
person hon utger sig för att vara. Det kanske är därför så många tilltalas av 
berättelsen om henne – den framstår som trovärdig och ärlig – hon har pot-
ential att förändra världen genom sitt kritiska och klarsynta ’Aspergers-per-
spektiv’, som hon berättat om i olika medier. I vår nyliberala entreprenörskap-
skultur tenderar individer som uppfattas som handlingskraftiga att idealiseras 
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(Howie & Campbell, 2016). De kan ingjuta ett hopp om förändring i en annars 
dyster samtidsförståelse av framtiden. Greta kritiserar dock den offentliga 
upptagenheten vid hoppet och framhåller vikten av att inta en realistisk håll-
ning i klimatfrågan. Den offentliga diskursen fokuserar ofta på personen 
Greta, hennes särskilda förmågor och sårbarheter, medan hon själv närmast 
outtröttligt strider för att synliggöra klimatkrisens alarmerande effekter. 

Synen på vad som är en god människa och medborgare, eller det vi i dag 
tar förgivet som en eftersträvansvärd förmåga eller sårbarhet, har dock inte 
alltid sett likadant ut. Föreställningar om känslighet tar sig olika former och 
uttryck i skiftande historiska, sociala och rumsliga sammanhang. 

Känslighetens historiska skepnader 

Skapandet av känslighet som social kod kommer alltså att gå genom känslo-
samhet. Medan känslosamhet efterhand blir till kvinnligt, barnsligt eller primi-
tivt kodad sentimentalitet, kvarstår sensibilitet som eliternas exklusiva språk.  
(Johannisson, 2009, s. 96) 

 
Hur vi förstår vår hälsa, identitet och (o)förmågor har bland annat att göra med 
hur vi läser av och begripliggör vårt känsloliv. I kulturen betraktas känslor 
eller emotioner ofta som referenser till människans inre liv, den uttalade käns-
lan sägs spegla det sanna och äkta i hennes tillstånd. Emotioner är alltså soci-
ala fenomen avhängiga sina specifika sammanhang, även om denna aspekt 
inte sällan utelämnas i vardagliga förståelser av känslor (Martin, 2009). Jo-
hannisson (2009) menar att olika historiska epoker och kulturer har haft sina 
specifika utbud av möjliga, och omöjliga, känslorepertoarer. Dessa är nära 
förbundna med andra aspekter av identitet, såsom kön, klasstillhörighet och 
etnicitet. Känslorepertoarer är avhängiga de ideal som råder kring hur man bör 
uttrycka och tolka känslor i en viss tid och kultur (Bergman, Florin, & Ljung-
gren, 2017; Illouz, Gilon, & Shachak, 2014). Men det innebär också det mot-
satta – känslor skapar ett medvetande kring det tillstånd en människa befinner 
sig i. Om det är dåligt, sjukligt eller kanske motsatsen, mondänt och eftersträ-
vansvärt (Johannisson, 2009). 

Under 1700-talet kan man till och med tala om en rådande sensibilitetskul-
tur i västervärlden. Då ansågs det eftersträvansvärt att ge uttryck för sin käns-
lighet genom gråt och hulkningar, till exempel vid högläsning av kanoniserade 
verk som Den unge Werthers lidanden av Goethe från 1774, eller Rousseaus 
Julie eller den nya Héloïse från 1760. Sensibilitet var förenat med socialt ka-
pital, att beröra andra och bli berörd själv på detta närmast passionerade vis 
var något exklusivt särskilt reserverat den kultiverade borgerligheten (Johan-
nisson, 2009). Under upplysningstiden upprättades en medicinsk och klinisk 
apparat för att kontrollera och bevaka gränserna för vilka känslouttryck som 
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var avvikande och patologiska (Foucault, 1994, 2010a). I centrum för under-
sökningen stod ofta kvinnans kropp och reproduktiva organ; hon betraktades 
som ett objekt med av naturen bestämda brister (Johannisson, 2013).  

Under 1800-talet sker en förskjutning från det romantiska, utlevande, kul-
tiverade, och inte sällan manliga, sensibilitetsidealet till en nedvärdering av 
känslosamheten till att snarare företrädas av en nervös, bräcklig och proble-
matisk kvinnlighet. Den känslosamma kvinnan riskerade att diagnostiseras 
som hysterisk av den patriarkale läkarens blick (Foucault, 1994, 2010a; Jo-
hannisson, 2013; Pietikäinen, 2007). I samma andetag har kvinnlig sensibilitet 
med drag av skörhet och förfining erotiserats, exempelvis i bildkonsten med 
prerafaeliternas anemiska kvinnoideal (Johannisson, 2013). 

Runt sekelskiftet 1900 var den ’hypersensibla’ individen ofta personifierad 
som en sysslolös eller passiv medelklass- eller överklasshemmafru. Problemet 
med kvinnan under denna tid var att hon, som det hette, ”stod närmre naturen, 
hennes kontroll över drifterna var bräckligare” (Johannisson, 2013, s. 64). Hon 
ansågs inte myndig nog att styra över sin kropp och sitt känsloliv, vilket blev 
ett incitament för att medikalisera kvinnan och göra henne till ett objekt för 
medicinvetenskapen. Medicinska diagnoser har sedan länge använts för att 
skilja de duktiga och välanpassade barnen från de mindre dugliga och proble-
matiska barnen (Börjesson & Palmblad, 2003a, 2003b, 2018). Ahlbecks 
(2017) text om nervösa barn och deras föräldrar i Finland under perioden 
1890–1910 beskriver hur synen på hypersensibla barn, i synnerhet flickor, lik-
nade föreställningen om kvinnokroppen som bräcklig och högst mottaglig för 
utifrån kommande intryck. Flickan som blivande kvinna skulle en dag bli 
könsmogen och förväntades då uppfylla kravet på att avla barn, varför det ut-
ifrån ett folkhälsopolitiskt perspektiv blev viktigt att förbereda henne inför 
detta. 

Diagnosen nervositet, eller neurasteni, var en vanlig diagnos runt 1900-ta-
lets början. De barn vars nerver var känsliga för dåligt inflytande från föräldrar 
och andra i deras omgivning betraktades som ’moraliskt degenererade’, det 
här menade man också riskerade att ’försvaga befolkningsstammen’ (Ahl-
beck, 2017; Pietikäinen, 2007). En försvagad befolkningsstam kunde utgöra 
en risk för hela populationen. Det ansågs därför viktigt att förebygga och för-
hindra spridning av ’dåligt inflytande’ på samhällets sårbaraste, till exempel 
barn som växte upp under påvra förhållanden. Nervositet hanterades ofta som 
en ärftlig svaghet, men det kunde också uppkomma vid till exempel för 
mycket skolarbete. Alla barn ansågs nämligen inte lämpade att bedriva studier 
under perioden runt det förra sekelskiftet. Föreställningar om klasstillhörighet 
och kön var nära förbundna med den rådande synen på vilka typer av barn 
som utgjorde potentiella folkhälsoproblem och då behövde justeras och an-
passas efter rådande ideal (Ahlbeck, 2017). Det fanns också en benägenhet att 
tillskriva modern och hennes bristande föräldraskap ansvaret för barnets nerv-
svaghet. Flickor som växte upp till ’hysteriska’ unga kvinnor ansågs ha haft 
mammor som inte satt tydliga gränser för dem i barndomen (Ahlbeck, 2017). 
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Bland läkare och andra barnexperter ansågs härdning vara en framgångsrik 
uppfostringsmetod för att ta sig an i synnerhet de bortklemade och nervösa 
barnen, exempelvis genom att inte trösta dem för mycket och låta barn utstå 
obehagligheter (Palmblad, 1990). Den ärftliga nervsvagheten betraktades som 
en förklaringsmodell för såväl moraliska, sociala som intellektuella problem 
(Shuttleworth, 2010). I Strassburg år 1910 håller den tyska professorn och 
barnläkaren Adalbert Czerny, som även var mycket inflytelserik i Sverige un-
der denna tid, ett föredrag om sensibla barn; 

Ett barn, som utan hvarje bestraffning får växa i ostörd frihet, lär sig att icke 
erkänna någon auktoritet, lär sig icke lyda d. v. s. lär sig icke att behärska sig 
själf. Ett sådant barn brukar man kalla bortskämdt. När det blifvit större och 
visar tecken på bristande själfbehärskning, betecknar man det som nervöst. Och 
dock är mellan de båda uttryckssätten skillnaden icke principiell utan endast 
graduell. Vi läkare ha alltså ett särskildt intresse att med hänsyn till de nervösa 
rubbningarnas profylax egna vår uppmärksamhet åt barnets uppfostran. 
(Czerny, 1916, s. 3) 

 
Nervositet betraktas i citatet ovan som tecken på en allmänt dålig uppfostran. 
Czerny menar att avsaknaden av auktoritet och bestraffning under barndomen 
gör vuxna människor till bortskämda, nervösa typer med bristande självbe-
härskning. Att lyda framstår med andra ord som en dygd som skapar goda 
medborgare. Denna typ av moralistiska hållning i synen på sensibla barn som 
rådde runt det förra sekelskiftet betonar läkarens roll för att säkerställa en god 
hälsa genom att ’diagnostisera’ barns uppväxtmiljö. 

I efterkrigstidens Sverige har föreställningar om högkänslighet ofta fått re-
presentera de medborgare som är mindre robusta och samtidigt är mer an-
norlunda än de flesta andra. Johannison beskriver till exempel författaren och 
nobelpristagaren Nelly Sachs som högkänslig med ”låg tröskel för sinnesin-
tryck, hög stresskänslighet och svårighet att reglera känslor, men också av för-
höjd sensibilitet med kreativ potential.” (Johannisson, 2015, s. 305). Exemplet 
illustrerar den dualism som högkänslighet kan innebära; att å ena sidan vara 
mindre motståndskraftig mot den yttre världen och å andra sidan härbärgera 
en skapande kraft och intellektuell förfining. Ett annat exempel från efter-
krigstiden där högkänslighet både utgör en styrka och svårighet ges i en brev-
växling mellan författaren Astrid Lindgren och flickan Sara Schwardt. Lind-
gren skriver i ett brev daterat år 1972;  

Du skulle inte fara så illa i världen om det inte fanns en överkänslighet hos dig, 
som beror på att du känner och tänker lite mer än dina jämnåriga […] Du har 
rätt att inte vara ett snällt och tåligt barn. 
(A. Lindgren & Schwardt, 2017, s. 35)  

 

Lindgren framställer flickans ’överkänslighet’ som en sorts förmåga och bi-
dragande orsak till hennes bekymmer – flickan känner och tänker mer och 
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djupare än de som inte är känsliga, alltså mer tåliga eller robusta barn. Citatet 
påminner dock om att barnet kan uppfattas som att hon är ’överdrivet’ känslig 
med anledningen av att prefixet över-, används.2 I exemplet framstår ändå 
flickans känslighet som något positivt, men det behöver förstås i relation till 
hennes omgivning. Implicit gör Lindgren gällande att Schwardt inte behöver 
anpassa sig till omvärldens krasshet, hon har ”rätt att inte vara ett snällt och 
tåligt barn.” (A. Lindgren & Schwardt, 2017, s. 35). Lindgren var som bekant 
en förkämpe för barns rättigheter, därtill kan citatet sägas spegla 1970-talets 
politiska stämningar och såväl upproriska känslor som autenticitetsivrande 
normer (Bergman m.fl., 2017). Utsatta gruppers rättigheter och deras person-
liga utveckling värderades högt med hjälp av slagorden ’det personliga är po-
litiskt’ (Hendrick, 2016; Illouz, 2007).  

De exempel som nämns här visar också på de samhällsförändringar som 
ägt rum och gett upphov till hur vi talar om och förstår känslighet under olika 
epoker, till exempel under upplysningstiden, runt sekelskiftet 1900 och efter-
krigstiden. Under industrialiseringen innebar exempelvis den ökade utveckl-
ingstakten av nya teknologier och det smutsiga, trånga och högljudda livet i 
storstäderna en oro inför framförallt kvinnor och barns hälsa. I relation till 
sådana samhällsförändringar legitimerades socialmedicinska interventioner 
kring ’nervsvaghet’ som ansågs nödvändiga för att komma till rätta med sam-
tidens problem (Ahlbeck, 2017; Johannisson, 2013; Palmblad, 1990; Pietikäi-
nen, 2007). 

Avslutande reflektion kring två historiska jämförelsepunkter 
Känslighet har historiskt sett framträtt i olika skepnader och stått i centrum för 
hur man hanterar medborgarsubjekt, sociala grupper och samhällsproblem un-
der olika epoker. Några av de historiska jämförelsepunkter som tas upp här är 
1700-talets borgerliga och maskulina sensibilitetsideal, det nervösa barnet och 
den passiva hemmafrun runt sekelskiftet 1900, ett efterkrigstida konstnärligt 
kvinnosubjekt och ett politiskt barnsubjekt. Känslighetens historiska ansikten 
är av varierat ursprung och karaktär, det rör sig om både kvinnor och män, 
unga och gamla, passiva och aktiva medborgare, välsituerade och mindre be-
medlade, sjuka och friska. Känslighet under årtiondena kring sekelskiftet 1900 
var, som tidigare nämnts, ett problem förenat med en ’försvagad befolknings-
stam’ (Ahlbeck, 2017; Palmblad, 1990; Pietikäinen, 2007). Folkhälsopolitiska 
medel och mål riktades därför inte enbart mot utsatta grupper i samhället, ar-
betet pågick på nationell nivå ämnat för att motverka spridning inom hela po-
pulationen. Sådana föreställningar går att härleda till en evolutionsbiologisk 
förklaringsmodell och angelägenheten om att utreda hur samspelet mellan 

                                                        
2 Jämför till exempel med dagens mer positivt laddade högkänslig som är en direktöversättning 
från engelskans highly sensitive. Ett annat närliggande prefix är grekiskans hyper-, vilket inte 
sällan relateras till olika typer av somatiska sjukdomstillstånd. 
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medborgare och deras miljöer kan förändra deras konstitution, närmare be-
stämt deras gener (Holmberg, 2005; Svenaeus, 2013). Idéer om känslighet un-
der 2000-talet underbyggs ofta också av en evolutionsbiologisk förklarings-
modell men i jämförelse med för ungefär hundra år sedan råder en i större 
utsträckning individualiserad syn på hur man ska hantera eventuella 
(psyko)sociala problem kopplade till känslighet. Det historiska exemplet 
framställs primärt som ett samhällsproblem lokaliserat på populationsnivå och 
det samtida exemplet inriktar sig främst på ’drabbade’ grupper av medborgare.  

Kanske den mest betydande skillnaden mellan perioden runt sekelskiftet 
1900 och i dag är med vilken emfas som många experter och lekmän betonar 
fördelarna med känslighet och sårbarhet. Se till exempel sociologen Brené 
Browns (2012) uppmärksammade självhjälpsbok om sårbarhet som en styrka 
man bör bejaka. Känslighet relateras till såväl eftersträvansvärda mänskliga 
förmågor som ofta hyllas i kulturen och problematiska sårbarheter som hante-
ras genom att intervenera och korrigera medborgare inom ramen för medi-
cinska och pedagogiska institutioner. I vår tid tycks det ha blivit allt viktigare 
att uppvisa strategier för självhantering och att bekänna vem man är såväl i 
termer av ens biologiska och psykologiska konstitution som (uppväxt)miljö. 
Dessutom har en samtida förskjutning av gränsen för vad som betraktas som 
normalitet inneburit att allt fler beteenden förstås som avvikande och möjliga 
att diagnostisera enligt de kriterier som redovisas i exempelvis den senaste 
versionen av den diagnostiska och statistiska handboken för psykiska stör-
ningar, DSM-5 (Clarke, Mamo, Ruth Fosket, Fishman, & Shim, 2010; Con-
rad, 2007; Frances, 2013). Samtidens fokus på ohälsa och riskhantering har 
med hjälp av olika tekniker för att lära känna och offentliggöra kroppar och 
psyken blivit något av en institutionaliserad social förväntan på medborgaren 
(Johannisson, 2008; Lupton, 2012; K. McLaughlin, 2012; Palmblad & Eriks-
son, 2014; Rose, 1996). Neuropsykiatriska diagnoser och personlighetsdrag 
kan användas som verktyg av medborgare när de förklarar och förstår person-
liga motgångar och framgångar genom att analysera olika svagheter och bris-
ter och så långt det är möjligt omvärdera dessa till styrkor. Kategorise-
ringspraktiker av detta slag får alltså konsekvenser för individer och vad de 
tillskrivs för status i samhället. 
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Tidigare forskning 

Diagnos(gemenskaper), identitet och sociala relationer 
Talet om det högkänsliga personlighetsdraget har spritt sig mellan aktörer på 
olika arenor i snabb takt under de senaste åren. Det går därför inte att tala om 
en diskursiv genre för att förstå och kontextualisera fenomenet. Detta kapitel 
avhandlar bland annat studier kring hur människor använder sig av psykia-
triska förklaringsmodeller vid identitetsskapande och i sociala relationer. 
Forskning om neuropsykiatriska diagnoser som autism och ADHD nyttjas 
som jämförelsepunkter till HSP-kategorin (Börjesson, 1997). Detta beror del-
vis på att det i skrivande stund saknas sociologiska studier kring specifikt per-
sonlighetsdraget högkänslighet, men det handlar framförallt om att diskursen 
om HSP anknyter till och aktualiserar en rad andra frågor och fenomen som 
är betydelsefulla för att greppa vår tids syn på normalitet, avvikelse och olik-
het. Forskningen som hänvisas till i detta kapitel har i regel en socialkonstrukt-
ionistisk ansats i relation till studiet av neuropsykiatriska diagnoser och ana-
lyserar dessa bland annat ur sociala, kulturella och samhälleliga perspektiv.  

Hjörne och Säljö (2008) menar att den utbredda medvetenheten om neu-
ropsykiatriska diagnoser och symtom bland föräldrar, barn och unga bidrar till 
att allt fler letar efter indikationer på avvikande beteenden som passar beskriv-
ningen av exempelvis ADHD eller autism, eller någon annan vanlig diagnos. 
Enligt Hacking (1996) leder kategoriseringspraktiker ofta till att människor 
utvecklar känslor och beteenden som stämmer överens med kriterierna för en 
kategori, detta benämns ibland som ’loopingeffekter’ (se också Hart, 2014). 
Kategoriernas status påverkar hur de förstås och framförallt hur människor 
upplever sig själva i ljuset av dem (Börjesson & Palmblad, 2016). Zetterqvist 
Nelson (2012) menar att det därför kan vara analytiskt fruktbart att undersöka 
till exempel föräldrars och ungas perspektiv på psykisk (o)hälsa och funkt-
ionsnedsättningar så som de begripliggörs av dem själva. Betydelsen av dia-
gnoser och personlighetstyper kan alltså vara relativt flytande och beroende 
av hur de aktualiseras i olika sociala sammanhang (Hacking, 1996; Johan-
nisson, 2006, 2014). 

Gemensamt för flera studier kring unga med psykiatriska diagnoser är att 
de undersöker hur de som positioneras, eller positionerar sig själva, i relation 
till diagnoserna samtidigt hanterar negativa försanthållanden som är kopplade 
till dessa (Fox, Ward, & O’ Rourke, 2005b; Gradin Franzén & Gottzén, 2011). 
Social kategorisering och (själv)identifikation med en diagnos handlar ofta om 
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huruvida man införlivar, utmanar eller bestrider professionella förståelser av 
sådana kategorier i ens identitet och livsberättelse. I Mogensen och Masons 
(2015) artikel om ungas förståelser av att ha en autismdiagnos framkommer 
att diagnosen har såväl negativa som positiva implikationer i ungas liv. De 
positiva aspekterna hade med kunskapen om att diagnosen förklarade deras 
olikhet och gav de verktyg att förstå sitt upplevda annorlundaskap på. De ne-
gativa effekterna var kopplade till den stigmatisering som autismdiagnosen 
kunde ge upphov till i sociala relationer. Singhs (2013) analys om barns upp-
levelser av att ha en ADHD-diagnos visade hur barn förhandlade diagnosen. 
De tillskrev diagnosen en viss betydelse i förståelser av sina beteenden i olika 
sociala sammanhang. Till exempel inverkade diagnosen på hur barnen uppfat-
tade bristen på impulskontroll, men Singh framhäver dock att barnen framför-
allt utnyttjade diagnosen som en biologisk förklaring till deras sociala problem 
när det gynnande dem själva (Singh, 2008). Skagius, Lindgren och Zetterqvist 
Nelson (2018) har studerat hur ungdomar på internet beskriver sin psykiska 
(o)hälsa på en ideell föreningshemsida. De fann att många unga tenderade att 
normalisera frågor kring psykisk ohälsa. Ungdomarna framställde dessa äm-
nen som hanterbara problem som individen själv ska hitta strategier för att 
lösa. Till exempel definierades tillstånd som ångest både i relation till expert-
områden och till personliga erfarenheter (Skagius m.fl., 2018).  

I Birminghams (2010) artikel om narrativ kring moderskap och barn med 
autism kunde en diagnos på ens barn innebära att man fick ett namn på varför 
barnet var annorlunda. Diagnostisering kunde också bidra till att synliggöra 
hur en oförstående omgivning inte tillgodoser barns behov på ett adekvat sätt. 
Hoppfullhet förmedlades i mammornas berättelser genom att barnets fram-
gång och utveckling sågs som en del av deras prestationer i egenskap av att 
vara mammor (Birmingham, 2010). Lalvani (2011) betonar att funktionshin-
der är lokaliserade i barnets omgivning, snarare än som en funktionsnedsätt-
ning barnet har. Detta är också ett empiriskt tema i de barnböcker som analy-
seras i avhandlingen. Böckerna gestaltar hur olika typer av funktionsvariat-
ioner aktualiseras i relation till en oförstående miljö. 

Hays (1996) har med sin forskning åskådliggjort hur i synnerhet mammor 
i den västerländska kulturen förväntas anpassa sig efter sitt barns specifika 
behov och se till att noggrant följa barnets utveckling i enlighet med profess-
ionella råd för att kunna optimera dess hälsa och välmående. Hays (1996) och 
andra sociologiska forskare benämner denna form av barncentrerade omvård-
nad som ett intensivt moderskap (Burman, 2012; Lupton, 2011; Wall, 2013). 
Den intensiva ’expertföräldern’ i det tjugoförsta århundradet (Furedi, 2001; 
Hendrick, 2016) syns särskilt ofta diskutera omsorgs- och uppfostringsfrågor 
på diskussionsforum och i bloggar (se till exempel Alstam, 2016; Alstam, 
Plantin, & Daneback, 2016; Hanell & Salö, 2017). Drentea och Moren-Cross 
(2005) och Moravecs (2011) studier om mammors internetkommunikation vi-
sar på hur deltagare när de stöttar, vägleder och uppmuntrar varandra samtidigt 
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bygger upp en gemenskap grundad på delade intressen och erfarenheter. Kvin-
nor på diskussionsforum delar med sig av en erfarenhetsbaserad kunskap när 
de behandlar ämnen som anknyter till en professionell hälsodiskurs, till exem-
pel i frågor som rör amnings- och kostrådgivning (Alstam m.fl., 2016; Hanell 
& Salö, 2017). Bartholdsson (2015) skriver om så kallade mamma-biktblog-
gare som bekänner sina skuldkänslor tillsammans med andra med liknande 
moderskapserfarenheter. Hon menar att mammorna genom igenkänning och 
erkännande blir tillfälligt och individuellt ’lättade’, vilket också mammorna 
ger uttryck för på det diskussionsforum som studeras här.  

Den här avhandlingen fokuserar på hur lekmannaexpertis förhandlas mel-
lan medborgare med hjälp av professionella och vetenskapliga diskurser. Ett 
begrepp som uppkommit på senare år på det medicinsk-sociologiska forsk-
ningsfält är neurokulturer som syftar på gemenskaper och sammanhang där 
kunskaper om hjärnan alltmer kommit att likställas med hela ens person; att 
människans hjärna möjliggör och begränsar henne (Pitts-Taylor, 2010; Vidal 
& Ortega, 2017). Ortega och Vidals (2011) studie om uppkomsten av neuro-
kulturer kan förstås i relation till den samhällsförändring under det tjugoförsta 
århundradet som ofta beskrivs som en biomedikalisering av sociala problem. 
Clarke med flera (2010) diskuterar hur allt fler sociala beteenden som avviker 
från en rådande normalitet i dag hanteras som risker och sårbarheter i hjärnan 
och biologin hos medborgare (se också Conrad, 2007; Jutel, 2009; Rose & 
Abi-Rached, 2014). Eyal (2013), Conrad och Potter (2000) argumenterar för 
att biomedikaliseringsprocessen har lett till en expansion av befintliga psyki-
atriska diagnoser, utökade kriterier för exempelvis ADHD och autism innebär 
att fler människor kan diagnostiseras. Ett exempel på när diagnosen bidragit 
till att förstärka biomedikalisering av barns beteenden visar Evaldsson och 
Velasquez (2012) forskning om skolpojkar som diagnostiserats med ADHD i 
en särskild undervisningsgrupp. Lärare hanterade pojkarnas uppvisade mot-
stånd mot skolan som ”symtom på inre känslomässiga och mentala tillstånd, 
vilket innebar en förstärkning av de som tillhörande kategorin ’barn med 
ADHD’” (2012, s. 13).  

Biomedikaliseringsprocessen synliggör hur olika ’riskgrupper’ blir föremål 
för medicinska praktiker och läkemedel för att stimulera till ’funktionsduglig-
het’ men också, vilket har bäring på denna avhandling, att det har skett en 
förskjutning från professionell expertis till mer erfarenhetsbaserad expertis 
(Eyal, 2013). Jutel (2009) problematiserar hur den en gång starka maktasym-
metri som rådde i mötet mellan till exempel läkare och patient i dag allt oftare 
utmanas och föregås av en förhandling mellan lekmän. Samtidigt kan detta 
leda till att vad som förstås och hanteras som ett medicinskt eller psykologiskt 
problem i dag förutsätter ett mer aktivt legitimeringsarbete med en betoning 
på ’samproducerad kunskap’ mellan initierade medborgare (Eyal, 2010, 2013; 
Jasanoff, 2004). Flera studier framhåller också internets roll i framväxandet 
av nya former av gemenskaper kring kliniska diagnoser där lekmän utformar 
och styr innehållet själva (Chamak, 2008; Conrad m.fl., 2016; Fox m.fl., 



 28 

2005b; Fox, Ward, & O’Rourke, 2005a; Ortega, 2009; Petersen, Schermuly, 
& Anderson, 2018). På senare år har det dessutom blivit allt vanligare med 
exempelvis uppsökande och rådgivande socialt arbete via internetplattformar 
av olika slag (Dahlstedt, 2018; Daneback & Sorbring, 2016). En skillnad mel-
lan lekmäns och socialarbetares stöd och vägledning är bland annat att lekmän 
oftare använder sig av sina känslor och erfarenheter för att legitimera sina råd 
till andra. Socialarbetare har vanligtvis en mer distanserad hållning som grun-
dar sig i att ställa frågor på ett sätt som kan ge dem en samlad bild av den 
hjälpsökandes situation (Osvaldsson, 2011; Wiberg & Osvaldsson Cromdal, 
2018). 

De gemenskaper som HSP-kategorin ger upphov till kan jämföras med 
andra grupperingar där en delad uppfattning om ens (o)hälsa och funktionalitet 
bildar en ’diagnosgemenskap’ – till exempel autism, en diagnos det finns en 
social uppslutning kring. Harts (2014) artikel visar att det inom autismrörelser 
förekommer närmast konkurrerande förståelser av autism. Föräldrar till barn 
med autism hänvisar oftare till ’autism-som-störning’ och vuxna autistiska ak-
tivister till ’autism-som-olikhet’.3 Således kopplas de olika förståelserna till 
en konflikt kring hur man bör hantera autistiska medborgares förutsättningar 
och villkor i samhället, och vad föräldrar hävdar att deras barn har för behov 
som behöver tillgodoses. Eyal (2010) problematiserar hur föräldrar till autist-
iska barn under 2000-talet kommit att uppfattas som experter på sina egna 
barn genom olika sociala, institutionella och historiska processer. Kamper 
sker med andra ord utifrån olika aktörers perspektiv; ibland överlappar eller 
kompletterar de varandra, andra gånger fungerar perspektiven uteslutande och 
kan ge upphov till interna motstridigheter. 

O’Dell m.fl. (2016) och Bertilsdotter m.fl. (2015) skriver om hur aktivister 
inom autistiska rörelser har drivit frågan om deras olikhet som en neurologisk 
skillnad och betonar vikten av neurodiversitet i samhället. Somliga autistiska 
aktivister argumenterar för att deras atypiska hjärnor innebär särskilda kapa-
citeter som skiljer dem åt från andra, att ’problemen’ med autismdiagnosen 
inte är autisterna själva utan hur samhällsinstitutioner hanterar mångfalden av 
funktionsvariationer som oförmågor eller dysfunktioner som ska behandlas 
eller medicineras (se också Ortega & Choudhury, 2011). Ortega (2009) menar 
dock att neurodiversitetsrörelser tenderar att lägga allt för stor vikt vid neuro-
vetenskapliga antaganden om människan. Risken är då, paradoxalt nog, att 

                                                        
3 Företrädare för de två perspektiven tycks också använda sig av olika benämningar när de talar 
om diagnosen. De som beskriver autism som en störning benämner det som ’en person med 
autism’, så kallad first-person language. Förespråkare för identity-first language talar snarare 
om ’en autistisk person’, autism framställs då som en central del av ens identitet och som något 
man är (Hacking, 2009a; Ortega, 2009). I avhandlingen syns bägge benämningarna beroende 
på sammanhangen de används i och syftar därmed inte till att ta ställning för eller emot något 
av perspektiven. 
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deras politiska budskap istället undergrävs, det vill säga budskapet om att pro-
blemen som ska lösas främst är lokaliserade på samhällelig och institutionell 
nivå, inte på individnivå. 

We see, on the contrary, how a solipsistic and reductionist ideology that turns 
humans into cerebral subjects has served as the basis for identity formation 
along with social and community networks. We could therefore paraphrase 
Foucault and state that every ‘dispositif’ of knowledge/power which functions 
as a mechanism of subjection, opens up a possibility for resistance. Autistic 
self-advocates must therefore navigate between their cerebralistic identity pol-
itics, and their quest for significant forms of sociality. 
(Ortega, 2009, s. 442) 

Dumits (2004) bok om relationen mellan neurovetenskap, biomedicinska för-
klaringsmodeller och identitet visar på betydelsen av att undersöka neurove-
tenskap som en kulturell resurs som används och förstås på olika sätt, i olika 
sociala sammanhang. Ofta samspelar teorier om hjärnan med andra teorier om 
’varande’; kunskaper som producerar effekter i människors självförståelser. 
Enligt Jutel (2009) innebär psykiatrisk diagnostisering förhållandevis katego-
riska och deskriptiva metoder och tillvägagångssätt som är föränderliga över 
tid, vissa diagnoser uppkommer och andra försvinner. Samtidigt pågår en ve-
tenskaplig och politisk-ideologisk strid kring vad som utgör de heterogena och 
komplexa orsaksförklaringarna till olika diagnoser (Eyal, 2013; Hacking, 
2009b; O’Dell m.fl., 2016; Singh, 2008). Således öppnar sådana inom- och 
utomvetenskapliga (samt tvärvetenskapliga) diskussioner givetvis upp för nya 
överväganden och prövningar också på det medicinsk-sociologiska fältet. Den 
här avhandlingen har för avsikt att belysa detta genom att undersöka det hög-
känsliga personlighetsdraget som ett samtida biopolitiskt fenomen. 

Betoningen på en psykiatrisk diagnos som förmåga och dysfunktion har till 
exempel studerats i relation till bipolär sjukdom. Martin (2009) skriver om hur 
denna diagnos kan relateras till föreställningar om melankoli och mani som 
kreativa och/eller problematiska tillstånd som idealiseras eller nedvärderas i 
den amerikanska kulturen. Diagnosen exploateras också på olika marknader, 
till exempel inom läkemedelsindustrin inom vilken bipolaritet betraktas som 
en handikappande neurologisk sjukdom. De värderande och moralistiska in-
slagen som relateras till diagnosen handlar om hur sådana föreställningar 
kopplas ihop med olika medborgarsubjekt: å ena sidan de som framstår som 
särskilt kapabla och intressanta för att de har kapaciteter som andra saknar, 
och å andra sidan de som uppfattas som ’irrationella’ och känslostyrda 
(Martin, 2009, 2010). Kulturella och medicinska förklaringsmodeller samspe-
lar alltså när människor försöker förstå och förklara sin person, hälsa och 
hjärna/psyke i relation till olika kunskaper om vad bipolaritet är, men detta 
hänger också ihop med den rådande synen på vad som utgör ett dugligt och 
eftersträvansvärt medborgarsubjekt under en viss tid och plats. I synnerhet är 
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det beroende av om medborgare beskrivs som bidragande till samhällets eko-
nomi eller om de snarare uppfattas som ’belastningar’ på välfärden. 

Att framhäva neuropsykiatriska diagnoser som tecken på både förmågor 
och sårbarheter hos barn illustreras även i barnböcker. Under 2010-talet har 
det publicerats flera barnböcker på svenska med terapeutiska och pedagogiska 
syften. De som analyseras i denna avhandling handlar om högkänslighet och 
om barn med neuropsykiatriska diagnoser som autism och ADHD. I dessa 
barnböcker står det ofta att boken är avsedd att läsas av barn som själva har, 
eller kanske ska utredas för en psykiatrisk diagnos. Böckerna uppmuntrar till 
vad man inom litteraturvetenskaplig forskning kallar för en identifikatorisk 
läsart (McCulliss, 2012). De flesta av barnböckerna gestaltar neuropsykia-
triska diagnoser inte enbart som svårigheter utan också som symtom på posi-
tiva egenskaper, som protagonisternas särskilda förmågor. Flera av de studier 
som analyserat böcker om barn med funktionsnedsättningar som manar till en 
identifikatorisk läsart har fokuserat på hur litteraturen kan gestalta dessa barn 
för att bidra till en större inkludering av dem i skola och samhälle (Aho & 
Alter, 2018; Ayala, 1999; Smith-D’Arezzo & Holc, 2016; Solis, 2004). Enligt 
Aho & Alter (2018) har dock en del skildringar av barn med funktionsnedsätt-
ningar i barnböcker istället bidragit till att förstärka förutfattade meningar 
kring dessa barn. Till exempel har gestaltningarna antingen idealiserat prota-
gonisterna genom att illustrera funktionsnedsättningar som exceptionella för-
mågor, dolt dem, eller representerat funktionsnedsättningarna som något som 
behöver överkommas. Föreställningar om funktionsnedsatthet och funktions-
fullkomlighet som varandras motpoler präglar ofta förståelser av vad som be-
traktas som ett annorlunda eller avvikande barn (Smith-D’Arezzo & Holc, 
2016; Solis, 2004). Flera forskare menar att de barnböcker som istället skildrar 
barn med funktionsnedsättningar genom deras levda erfarenheter i olika soci-
ala relationer och omgivningar kan synliggöra barns förståelser av funktions-
nedsättningar utifrån deras egna perspektiv (Aho & Alter, 2018; Smith-
D’Arezzo & Holc, 2016; Solis, 2004). 

 



 31 

En diskursiv metodologi 

Språk och identitet som social handling 

Identity – who one is and what one is like – is established through discursive 
acts. Identity in talk is a construction, an achievement and an accomplishment; 
and, of course, this construction and accomplishment is both private and public. 
Subjectivity is organized discursively as a public act of self-presentation, but 
introspection, private accounting for oneself and self-description, are no less 
discursive. In the sense discourse straddles the boundaries usually erected be-
tween the objects of internal worlds and the objects of external worlds.  
(Wetherell & Potter, 1992, s. 78) 

I denna avhandling undersöks personlighetsdrag och neuropsykiatriska dia-
gnoser som sociala kategorier avhängiga vad människor gör med dem – hur 
de interagerar och förhandlar kategorier i olika sociala sammanhang (Potter, 
1996; Wetherell, 1998; Wetherell & Potter, 1992). För att undersöka katego-
riseringspraktiker av detta slag hämtas metodologisk inspiration från diskursiv 
psykologi och poststrukturalistisk teori. Diskursiv psykologi uppkom bland 
annat som en kritik mot socialpsykologisk forskning utifrån kognitivistiska 
förklaringsmodeller där relationen mellan människors tankar, handlingar och 
beteenden studerades. Här används diskursiv psykologi för att undersöka hur 
mellanmänskliga fenomen som identitetsskapande och gemenskapande kan 
förstås och förklaras med hjälp av retoriska och diskursiva medel (se bland 
annat Billig, 1996; Potter & Wetherell, 1987; Wetherell & Potter, 1992). Dis-
kursiv psykologi har en socialkonstruktionistisk ansats och fokuserar alltjämt 
på språket som sociala handlingar – språkliga handlingar – för att konstruera 
människans inre och yttre världar, som citatet ovan belyser. De inre och yttre 
världarna är inte på förhand givna och avgränsade fenomen, de står i relation 
till varandra genom att individer kommunicerar med varandra. Det centrala 
med detta tillvägagångssätt är att man inte gör skillnad på människans tankar 
eller upplevelser och hur hon språkligt (re)konstruerar sådana förståelser. 
Språkliga handlingar både skapar världen och skapas genom den. Kategorise-
ringspraktiker inbegriper därmed alltid en maktdimension som får specifika 
effekter (Foucault, 1993). Hur man formulerar sig, och vad man säger – om 
man ’talar på rätt sätt’ – får betydelse för om man uppfattas som en legitim 
talare eller inte (Cameron, 2000; Edwards, 1998). Ett exempel på en retorisk 
resurs är titulärt berättigande (eng. category entitlement), även kallat titulär 
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trovärdighet, som handlar om hur individers kredibilitet görs och förhandlas 
genom anspråk på en social kategori; hur man genom språket söker framställa 
sig som en trovärdig högkänslig person så att andra ska uppfatta en som be-
rättigad till kategorin (Huovila & Saikkonen, 2016; Potter, 1996). 

Distinktionen mellan å ena sidan vad människor säger och gör, och hur den 
sociala kontexten villkorar språkliga handlingar, kan teoretiskt sett beskrivas 
som en relation mellan ’makro’ (stora) och ’mikro’ (små) diskurser 
(Wetherell, 1998, 2007; Wetherell & Edley, 1999). De stora diskurserna är 
exempelvis olika vetenskapliga förklaringsmodeller, medan de små diskur-
serna kan vara individers terapeutiska berättelser om sina livserfarenheter 
(Hydén, 1997; Illouz, 2008). Den slags forskning som intresserar sig mer för 
små diskurser och konversationsanalys undersöker exempelvis hur normalitet 
och avvikelse ’görs’ i social interaktion (Osvaldsson, 2004), en mer samhälls-
analytisk ansats undersöker snarare hur sådana språkliga handlingar också för-
håller sig till ’stora’ diskurser om normalitet och avvikelse/olikhet. De stora 
diskurserna villkorar och möjliggör de små diskurserna, men också små dis-
kurser inverkar på och förändrar stora diskurser. 

Begreppet tolkningsrepertoar används för att sammanfatta olika möjliga 
sätt att kommunicera kring sociala kategorier på, i det empiriska materialet i 
sin helhet. En tolkningsrepertoar kan förstås som en form av språklig resurs 
för att göra identitet och social samhörighet på, som består av ”cluster of 
terms, descriptions and figures of speech often assembled around metaphors 
or vivid images.” (Wetherell & Potter, 1992, s. 90). Kartläggningen av olika 
tolkningsrepertoarer utgör ett tillvägagångssätt för att fånga innehållet i stora 
och små diskurser; det är en tematisk analys av hur språket kan nyttjas genom 
att tolkningsrepertoarer sätts i arbete och signalerar olika versioner av verk-
ligheten (Wetherell & Potter, 1992). 

Olika diskursiva strategier används när deltagare i det empiriska käll-
materialet diskuterar högkänslighet och neuropsykiatriska diagnoser för att 
konstruera gemenskaper med identitetspolitiska anspråk. Identitetsskapande 
analyseras alltså inte som inneboende och medfödda genetiska eller biologiska 
egenskaper, utan som ett språkligt positioneringsarbete som görs tillsammans 
med andra. Identitet undersöks med andra ord som en form av samproduce-
rade processer i interaktion mellan deltagare som antar eller gör motstånd mot 
subjektspositioner möjliggjorda inom ramen för ’stora’ diskurser (Benwell & 
Stokoe, 2010; Korobov & Bamberg, 2007). 

Den form av positioneringsteori som tillämpas här har sitt ursprung i en 
förening mellan diskursiv psykologi och poststrukturalistisk teori, närmare be-
stämt foucaultiansk teoribildning av det slag som diskuteras i kommande av-
snitt (Harré, Moghaddam, Cairnie, Rothbart, & Sabat, 2009; Wetherell, 1998; 
Wetherell & Potter, 1992). Människor positionerar sig själva och andra i värl-
den med hjälp av språkliga termer och konstruktioner samtidigt som de agerar 
i relation till föreställningar om vad det betyder att positioneras som en viss 
typ av person (Davies & Harré, 1990). Villkoren för språkliga handlingar och 
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effekterna av dessa befinner sig på analytiska nivåer som är avhängiga 
varandra, men som är svåra att urskilja. Denna avhandling söker att synliggöra 
hur språkliga handlingar villkoras av olika sociala sammanhang, både inom 
en specifik social interaktion, på ett internetforum till exempel, och i sam-
hället. 

På en manifest nivå använder och förhåller sig människor till små diskurser, 
samtidigt blir de på en latent nivå påverkade av stora diskurser genom att so-
ciala krav och förväntningar ställs på dem att inlemma sig i ’diskursens ord-
ning’ (Foucault, 1993). Ett centralt analytiskt begrepp vilket fungerar som en 
brygga mellan små och stora diskurser är diskursiva praktiker (Bacchi & Bon-
ham, 2014; Davies & Harré, 1990; Wetherell & Potter, 1992). Genom att 
koppla samman hur språkliga handlingar görs i sociala interaktioner med en 
analytisk nivå där sådana handlingar får effekter bortom sina lokala kontexter 
kan forskaren synliggöra de mekanismer som griper in och villkorar språkliga 
handlingar. Begreppet diskursiva praktiker emanerar ur en foucaultiansk trad-
ition där kategoriseringspraktiker och identitetsskapande förstås utifrån ett 
makt/kunskaps-nexus som skapar för-sant-hållanden och vad som kvalificeras 
som sanning i ett visst samhälle, vid en viss tidpunkt. 

Diskursiva praktiker och subjektsformering 
Diskursiva praktiker är språkliga resurser och handlingar medborgare och in-
stitutioner använder för att kommunicera med. Dessa föränderliga och relat-
ionella handlingar producerar olika vetanden. Språkets verkningar överskrider 
alltså dess lingvistiska begränsningar – det gör något med världen, ingriper i 
den och transformerar den (Bacchi & Bonham, 2014; Parker, 1999). Utövande 
av makt/kunskap normerar, det föreskriver och pekar ut riktning för det önsk-
värda, sanna, goda, förnuftiga och korrekta (Börjesson, 2003; Foucault, 
2002a, 2008a). Därigenom regleras uppfattningar kring vad det betyder att ha 
en särskild kropp, psyke och personlighet, med funktioner och egenskaper 
som värderas på olika sätt.  

Dominerande diskurser innebär möjliga sätt att formulera världen på, det 
vill säga hur vi förklarar, förstår och interagerar med den. Diskurser är villko-
rade av de så kallade utestängningsmekanismer som råder i ett visst tidsrum 
(Börjesson & Palmblad, 2007; Foucault, 1993, 2010b). Å ena sidan betyder 
detta att utestängningsmekanismerna reglerar vad som får, bör och kan sägas 
och å andra sidan vad som tystas ner, förbjuds eller inte är möjligt att tala om. 
Vem som får tala är också en central aspekt. Sådana mekanismer är avhängiga 
och upprätthålls av många olika typer av kunskapsproducerande aktörer och 
sammanhang, till exempel professioner med anknytning till vetenskapliga in-
stitutioner. Läkare och psykologer ges i allmänhet stor legitimitet när de ut-
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trycker en viss typ av vetande kring människans natur. De ges också befogen-
heter att ordinera vad som bör göras i frågor som rör populationers och med-
borgares liv (Foucault, 1994).  

Michel Foucault intresserade sig bland annat för processer kring när ’sub-
jektet blir ett objekt för vetande’. Ett ord som beskriver detta är subjektivering 
– det mänskliga subjektet konstitueras av, och konstituerar, ett vetande villko-
rat av rummet och historien;  

The question is one of determining what the subject must be, what condition is 
imposed on it, what status it is to have, and what position it is to occupy in 
reality or in the imaginary, in order to become the legitimate subject of one type 
of knowledge or another. 
(Foucaults pseudonym Florence, 1994, s. 315) 

 

Under de senare åren av Foucaults liv introducerades bland annat de under-
sökningar han gjort av bekännelser och omsorgen om självet, som kom att 
kallas för självteknologier. Primärt i Sexualitetens historia band I-III 
(Foucault, 2002a, 2002b, 2002c) diskuteras bekännelsen och omsorgen om 
självet som styrningsteknologier med sin uppkomst under antiken och århund-
radena efter Kristi födelse. Dessa lever kvar än i dag och har intensifierats 
under den moderna epoken och individualismen tidevarv.  

För Foucault har kroppen, både människans och samhällets, en särskild 
ställning som objekt för vetande. Han menade att i modern tid har samhälls-
kroppens produktiva makttekniker kommit att betraktas som å ena sidan hu-
manare, exempelvis genom mildare straffmetoder och ökade juridiska rättig-
heter, och å andra sidan normerande; människokroppen tillskrivs en ökad för-
måga vilket på samma gång betyder subjektets underkastelse genom självdi-
sciplinering. Detta tvetydiga förhållande mellan den moderna tidens 
mänskliga rättigheter och ökade skyldigheter och egenansvar synliggörs med 
hjälp av Foucaults kända fras ”själen är kroppens fängelse” (Foucault, 2010b, 
s. 35). Idén om en själ springer ur maktteknologier med ursprung i senantiken 
och den kristna läran (Foucault, 2008c). Numera används inom psykologin 
oftare det grekiska begreppet psyke, men genom att fokusera på den moraliska 
aspekten av själen kunde Foucault också påtala dess betydelse inom ramen för 
vår tids individualism. Vetandet om psyket omvandlar yttre krav och förvänt-
ningar till interna och kroppsliga angelägenheter; det uppträder som en mora-
lisk måttstock – fungerar normerande – för hur vi förstår oss själva.  

I samband med att medicin och moral sammanvävts har vårdandet av kropp 
och psyke accentuerats som medborgarens ansvar att erkänna sig som sjuk, 
eller att erkänna sig som sårbar (som i fallet med högkänslighet). Dessa hand-
lingar manifesterar sig som en form av strävan mot maximal hälsa och mini-
merad sjukdom (Rabinow, 2005). 
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Självövningen innebär att man i sina egna ögon konstituerar sig, inte bara som 
en ofullkomlig, okunnig individ, som behöver fostras, formas och undervisas, 
utan som en sjukling i behov av att bli omskött, antingen av sig själv eller av 
någon som har kompetens.  
(Foucault, 2002c, s. 57).  
 

Med omsorgen avsåg Foucault grunden för en etik, ett förhållningssätt till 
andra. Den samtida upptagenheten vid självet säger också något om de nor-
mativa inslagen i talet om högkänslighet – att söka sanningen om sig själv som 
en viss typ av person handlar ytterst om tillvarons estetik; att leva sitt liv på 
ett särskilt sätt (Foucault, 2002b). Omsorgen om självet kan ses i ljuset av att 
det innebär ett praktiserande av medborgarskap, som inte gör skillnad på en 
privat etik och en mer offentlig form av (identitets)politik; omsorgen om själ-
vet bidrar till en uppluckring av dikotomin offentligt/privat (Rose, 1992; 
White & Hunt, 2000). I relation till HSP-kategorin blir den uppluckrade grän-
sen mellan offentligt/privat intressant då den förhållandevis omfattande och 
snabba lansering och spridning av fenomenet förmodligen inte varit möjlig 
utan internet. Internet erbjuder människor verktyg att skapa sig en plattform 
för att sprida sitt budskap om vem man är och hur man lever sitt liv. Sociala 
medier är utmärkta arenor för att bedriva en bekännande identitetspolitik. 

Foucault uppehåller sig vid bekännelsen som haft flera funktioner betraktad 
från olika historiska perspektiv. Dess form och innehåll speglar rådande nor-
malitet och dominerande samtalsordningar vid en viss tidpunkt. Till exempel 
utgör den samtida ’psykologiseringen’ av människan en sådan dominerande 
diskurs – att tala om sig själv i psykologiska termer, dela med sig av sitt in-
nersta och att vilja självförbättras (Rose, 1992). Med psykologisering menas 
alltså de processer med vilka människor gör sig själva och andra till objekt för 
psykologiska förklaringsmodeller (Foucault, 1997a, 2002a; Madsen, 2018; 
Rose, 1996). Bekännelsen och självomsorgen består således av normali-
serande mekanismer samtidigt som de utgör möjlighetsbetingelser och kan 
därför vara sätt att praktisera frihet på. Bekännelsen är en rörelse inåt och 
bakåt i tiden, mot subjektets erfarenheter synliggjorda genom upplevelser och 
talet om dessa. Den riktar uppmärksamhet mot något som har varit och för-
säkrar om en förändring som är framåtsyftande. Insikten, eller epifanin, ge-
nom bekännelse utgör ofta en dramaturgisk vändpunkt i många livsberättelser 
(Börjesson & Palmblad, 2016; Lassinantti, 2014). Bekännelsen härbärgeras av 
en inneboende motstridighet; den kan förstås både som ett uttryck för mot-
stånd, samt som underkastelsen av ett erkännande (Foucault, 2002a, 2002b). 
Man kan förstå Foucaults texter om självteknologier som ett sätt att göra upp 
med idén om det sedan upplysningstidens liberala och rationella humanistiska 
subjekt som en människa med absolut fri vilja – detta är snarare en illusion. 
Det betyder dock inte att det inte finns potential till motstånd och förändring, 
såväl i det lilla perspektivet som det större, i stunden eller på längre sikt. 
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Foucault betraktade inte motstånd och frihet som motsatser till makt och styr-
ning. De förutsätter snarare varandra i en antiessentialistisk och relationell on-
tologi (Foucault, 2008a; Hyrén, 2013; Simons, 2013). Inom ramen för 
Foucaults tänkande kring självteknologier och etik framstår både självomsor-
gen och bekännelsen som möjlighetsbetingelser – där makt finns, finns näm-
ligen också motstånd (Foucault, 1982, 2002a; Oksala, 2013). Hyrén kallar 
Foucaults hållning för en ständigt närvarande ’emancipatorisk kritik’ där in-
dividualitet och det gemensamma står i en ömsesidig relation till varandra 
(Hyrén, 2013). 

I en föreläsning år 1982 ställer Foucault den retoriska frågan ”Vad måste 
man veta om sig själv för att vara villig att försaka något?” (Foucault, 2008c, 
s. 262). Foucault (1982) söker med andra ord synliggöra hur subjektets själv-
förståelse transformeras genom ett vetande som innebär ett undvarande – på 
samma gång uppstår ett utrymme, en spricka, för motstånd och möjlighet till 
förhandling och omvandling. I avhandlingen tolkas denna spänning som fun-
damental när subjektet blir ett objekt för vetanden. Därför är det sällan enkelt 
att ta fasta på hur strategier för motstånd manifesterar sig inom ramen för olika 
typer av subjektiveringsprocesser. Analyser av detta slag bör därför närmast 
ta sin utgångspunkt i konkreta empiriska fall och utifrån dessa problematise-
ras. 

Biomakt, medborgarskap och biosocialitet 
Foucault menade att uppkomsten av människovetenskaperna, såsom medicin, 
humaniora och samhällsvetenskap, varit avgörande för de kliniska och juri-
diska praktiker som legitimerar och ger trovärdighet åt moderna stats- och 
styrningsteknologier (Foucault, 1993, 2010b). Sådana teknologier har en be-
tydande roll för att disciplinera och normalisera subjekt, kroppar och psyken i 
enlighet med idéer om människor som objekt för olika vetanden (Foucault, 
2002a, 2008c). Exempelvis syftar Foucault på praktiker av klassificering och 
examination – åtskiljandet av normala, funktionsfullkomliga och sunda med-
borgare från avvikande, funktionsnedsatta och sjuka. Från den klassiska epo-
ken fram till våra dagar har humanvetenskaperna alltjämt etablerat sig som 
vetanden i ständig omvandling och med en förmåga att framstå som tämligen 
osynliga former av styrning. Foucault kallade dessa för biomakt eller biopoli-
tik och senare regementalitet, eller governmentality på engelska. På svenska 
används ofta ordet styrningsmentalitet. Styrningsmentaliteter är de teknolo-
gier med vilka staten och samhällsinstitutioner kommit att styra medborgare 
på som går via experter på människokroppen och psyket (Dean, 2010; 
Foucault, 2008a; Simons, 2013).  

Biomakt inriktar sig på populationer av människor, till exempel i frågor om 
fertilitet, omvårdnad, genetik, ohälsa/sjukdom och hantering av sårbara ’risk-
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grupper’ i samhället (Foucault, 2008b, 2013; Rose, 2007). I samtliga av av-
handlingens artiklar är frågan om normerande praktiker som styrning och 
självreglering ett centralt tema, exempelvis i form av ett föräldraskapsideal 
under 2000-talet som bygger på att många med stöd av barnexperter och andra 
rådgivare i omsorgsfrågor optimerar sitt barns utveckling och hälsa – de blir 
experter på sitt eget barn (Eyal, 2010; Furedi, 2001; Hays, 1996; Hendrick, 
2016; Wall, 2010). Det goda föräldraskapet är också ett optimalt slags med-
borgarskap eftersom det fostrar framtidens medborgare (Cruikshank, 1999).  

Begreppet biosocialitet står för de sociala gemenskaper som uppstår i sam-
band med diskursiva praktiker om till exempel genetiska och biologiska sjuk-
domstillstånd eller funktionsnedsättningar. Ofta kretsar sådana praktiker kring 
att förebygga och förhindra ohälsa och att arbeta för ökat välbefinnande, i 
självhjälpsgrupper eller genom patientaktivism (Friedner, 2010; Ortega & 
Choudhury, 2011; Rabinow, 2005; Rose & Novas, 2007). Notera dock att bi-
osocialitet som fenomen främst förekommer i länder där det redan finns en 
viss grad av biokapital bland landets medborgare, det vill säga en utspridd 
kunskap kring biomedicinska diagnoser, terapeutiska interventioner och läke-
medel. I fattiga utvecklingsländer där det generellt sett råder en låg utbild-
ningsnivå och brist på andra typer av resurser som möjliggör inhämtande av 
sådana kunskaper är biokapital ofta en bristvara (Roberts, 2007).  

Biosocialitet har uppstått i samhällen där nyliberala politiska rationaliteter 
råder. Inom den foucaultianska traditionen kallas dessa alltså för styrnings-
mentaliteter (Barry, Osborne, & Rose, 1996; Peters, 2007). Det innebär att de 
ekonomiska, politiska och sociala styrningsformer som genomsyrar väster-
ländska samhällen i dag till stor del präglas av en politisk ideologi vars mål 
och medel är så lite synlig/direkt statlig styrning och intervention i folkhälso-
politiska frågor som möjligt (Barry m.fl., 1996). Under de senaste trettio åren 
har allt mer effektiviserade administrationsformer, så kallad new public ma-
nagement, och ökat antal privatiserade institutioner inom vård, skola och om-
sorg förändrat det folkhälsopolitiska landskapet (Miller & Rose, 2008; 
Palmblad & Eriksson, 2014). Nyliberal styrningsmentalitet medför att med-
borgare förväntas styra sig själva genom att vårda sina kroppar och psyken 
både på egen hand och med hjälp av andra (Foucault, 1982; Oksala, 2013; 
Rose, 2007; Simons, 2013). I den utsträckning som människor gör sig oum-
bärliga för varandra, som nyttiga och goda medborgare, bidrar de på samma 
gång till samhällskroppens och välfärdsstatens produktivitet.  

Biosocialiteten rymmer en föreställning om att biologin är plastisk, eller 
formbar. Kulturen och den sociala miljön kan enligt denna idé omforma gener 
och biologi, därmed utgör den också ett starkt argument för den biosociala 
aktivismen (Rabinow, 2005; Roberts, 2007). Idén om den plastiska biologin 
fyller en funktion som bidrar till att förklara social förändring. På så vis delar 
den likheter med det förra sekelskiftets institutionaliserade evolutionsbiolo-
giska idéströmningar som nämns i avhandlingens bakgrundskapitel. Ungefär 
hundra år senare kan man dock se en förskjutning mot en allt större utbredning 
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av lekmannaexpertis som engagerar sig i folkhälsopolitiska frågor. Allt fler 
medborgare använder en identitetspolitisk retorik för att prata om sitt hälso-
tillstånd och organisera sig i grupper för att ställa krav på att få sina behov 
tillgodosedda av olika institutioner i samhället (Rabinow, 2005; Rabinow & 
Rose, 2006; Roberts, 2007).  

Medborgare i alla åldrar betraktas i större utsträckning än tidigare som 
medansvariga för sin ohälsa. Individualiseringen av sociala och hälsorelate-
rade problem bidrar till en ökad självstyrning (Foucault, 1982; Oksala, 2013; 
Peters, 2007). I Comstocks (2011) genealogiska analys av ADHD-diagnosen 
visar han hur medikaliseringen under 1900-talet framträtt som en ny form av 
positiv och etiskt orienterad rationalitet. Medikaliseringen har gett upphov till 
ett självreglerande barnsubjekt vars handlingar är kopplade till sin identitet 
som avvikare från rådande sociala normer. I denna avhandling åskådliggörs 
hur biopolitisk styrning i barnböcker transformerar protagonisterna till idea-
liska medborgarsubjekt som förväntas bekänna sina neuropsykiatriska diagno-
ser och vara delaktiga i frågor som rör exempelvis läkemedel och andra inter-
ventioner i deras liv. Allt fler frågor som berör (o)hälsa och (bristande) sociala 
relationer i skolan, arbetslivet och familjelivet har gjorts till föremål för me-
dicinska och psykologiska åtgärder och metoder; alltså som former av biopo-
litisk styrning (Burman, 2012; Hendrick, 2016; Illouz, 2008; Wall, 2013). Den 
terapeutiska blicken tycks vara internaliserad av medborgare och fungerar 
närmast som ett förgivettaget moment i interaktioner om mellanmänskliga 
problem. Den får en välvilligt examinerande eller granskade utformning 
(Foucault, 2008b). Den moraliska innebörden av en sådan granskning avspeg-
lar hur omsorgen hänger ihop med bekännelsekravet och maximet att ’lära 
känna sig själv’ – och att säga sanningen om självet (Foucault, 2008c).   

I avhandlingsprojektet är inte gränsen mellan vad som utgör å ena sidan 
biopolitik och å andra sidan biosocialitet given. Biomakten tar sig olika former 
beroende på hur den aktualiseras och används, den är rörlig och relationell. En 
distinktion mellan de två begreppen står att finna i en analytisk uppdelning av 
de diskursiva arenor som studeras. Biosocialitet undersöks som en form av 
social interaktion och gemenskapande på diskussionsforum och i bloggar, och 
biopolitik som styrningsteknologi ur ett expertperspektiv i barnböcker. 

Sammanfattningsvis kan avhandlingen placeras inom fältet för medicinsk-
sociologisk forskning som har en lång tradition av att studera psykologiska 
och medicinska förklaringsmodeller, expertis, kategoriseringspraktiker och 
dess makteffekter, i relation till olika sociala grupper och konstruktioner av 
sociala problem (P. Brown, 1995; Eyal, 2013; Foucault, Baudot, & Couch-
man, 1978; Hacking, 2009b; Johannisson, 2006, 2014; Lassinantti, 2014; 
Rose, 2007). Detta forskningsfält har bland annat undersökt ’normalitetens’ 
mekanismer och gränsdragningar; hur utrymmet för vad som vanligtvis klas-
sificeras som normalt, friskt eller genomsnittligt reproduceras genom moder-
nitetens gamla dikotomier. Till exempel de tre som avhandlas här: funktions-
fullkomlig/funktionsnedsatt, hälsa/ohälsa och offentligt/privat (J. 
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McLaughlin, Coleman-Fountain, & Clavering, 2016; Tremain, 2001). Diko-
tomier uttrycker föreställda motsatsförhållanden som präglar hur människor 
värderar och uppfattar sig själva och sin omvärld. Synliggörandet av dikoto-
mier, och uppgörelser med dessa, kan därför användas för att ifrågasätta det 
som tas för givet (Egner, 2016; Jutel, 2009). Det som betraktas som sant och 
riktigt kan då placeras i ett nytt ljus där det förgivettagna förfrämligas. 

Analysmetod 
Den diskursiva metodologi som behandlas i kappan har i varje artikel sitt egna 
avsnitt. Där det gemensamma är att de parallellt med att tillämpa olika teore-
tiska begrepp utgör tematiska analyser. Tematisk analys innebär att undersöka 
mönster och variationer i ett material utifrån en studies teoretiska ramverk 
samt dess syfte och frågeställningar (Braun & Clarke, 2006). De teman som 
lyfts fram och analyseras representerar vad som skrivs och hur sådana språk-
liga uttryck relevantgörs inom sina specifika sociala sammanhang, med hjälp 
av verktyg som retoriska resurser, subjektspositionering eller en dramaturgisk 
modell. Analysmetoden bygger på upprepade läsningar och omläsningar av 
det empiriska materialet växlat med inläsning på tidigare forskning, teori och 
metod. En form av abduktiv metod används där analysen av det empiriska 
materialet förutsätter en viss förförståelse baserat på tidigare forskning.  

Här undersöks hur retoriska resurser och diskursiva strategier används av 
olika aktörer för att kvalificera sig, och andra, till personlighetsdraget och 
vilka medborgarsubjekt som produceras inom ramen för diskursiva praktiker 
avseende HSP-kategorin och neuropsykiatriska diagnoser. Dessutom studeras 
hur kategoriseringspraktiker relaterar till tidigare nämnda dikotomier. Mot 
bakgrund av de diskussioner som förs i de tre delstudierna utvecklar och för-
djupar kappan sådana diskussioner, och lokaliserar dessa i ett vidare samhäl-
leligt och historiskt sammanhang så att slutsatsernas rimlighet också kan prö-
vas (Antaki, Billig, & Potter, 2003). Den socialkonstruktionistiska, tematiska 
och diskursiva metodologi som används kan alltså synliggöra relationen mel-
lan diskursiva praktiker i tillsynes lokala kontexter och sätta de i ett vidare 
perspektiv för att analyseras kritiskt (Winther Jørgensen & Phillips, 2000).    

Den analysmetod som hänvisas till bygger på metoder prövade och grans-
kade av forskare främst verksamma på det samhällsvetenskapliga området. 
Discipliners legitimitet och trovärdighet är dock under konstant förhandling 
och omprövning, och bör så förbli. Olika vetenskapliga metoders politisk-ide-
ologiska premisser är ett ämne som diskuterats flitigt bland forskare i olika 
fält (se till exempel Billig, 1999; Schegloff, 1997). Således innebär alla språk-
liga handlingar och sociala praktiker, därtill arbetet med denna avhandling, en 
mångtydighet som går att ifrågasätta utifrån olika vetenskapsteoretiska grund-
valar. Sådana grundvalars ontologiska dimension inverkar på hur och vad 
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forskaren väljer att förstå som vad som ’står på spel’; vilka typer av sannings-
anspråk som görs i relation till de sammanhang som analyseras (se till exempel 
Potter, Edwards, & Wetherell, 1993). 

Avhandlingen undersöker både hur aktörer använder olika diskursiva stra-
tegier och retoriska resurser för att förhandla vad som står på spel, och proble-
matiserar det empiriska materialet i relation till teoretiska begrepp från en kri-
tisk tradition (Billig, 1996; Edwards & Potter, 1992; Wetherell, 1998, 2007; 
Wetherell & Edley, 1999). Därför kan det vara lämpligt att göra åtskillnad 
mellan så kallade ’emiska’ och ’etiska’ perspektiv (Pike, 1967). De senare 
ligger närmre teoretiska och av forskaren bestämda perspektiv medan emiska 
perspektiv snarare representerar alla de olika röster som framträder i det em-
piriska materialet i sin helhet; individers egna perspektiv på de fenomen som 
avhandlas. I avhandlingen visar sig naturligt förekommande material på inter-
net erbjuda en rik och varierande uppsättning utsagor kring ett ämne, vilket 
bland annat används för att undersöka emiska perspektiv (Winther Jørgensen 
& Phillips, 2000). Avhandlingens artiklar diskuterar psykiatriska diagnoser 
och det högkänsliga personlighetsdraget som sociala kategorier som ’görs’. 
Samtidigt problematiseras den sociala interaktionen i relation till teorier om 
bland annat styrning och subjektsformering. Genom detta ontologiska arbete 
blir avhandlingen medskapare till att formulera vad högkänslighet är och hur 
man kan förstå högkänslig subjektivitet.  

Utifrån en foucaultiansk förståelse kan det eventuellt betraktas som något 
märkligt att nämna begreppen ’emisk’ och ’etisk’; avhandlingen avser att 
åskådliggöra hur sådana perspektiv är avhängiga av varandra. Här konstrueras 
en åtskillnad av metodologiska skäl för att förtydliga tillvägagångssättet och 
skapa transparens i metoden. Studien syftar till att visa på komplexiteten i 
processer av social kategorisering och identitetsskapande, och hur dessa pro-
cesser inbegriper ett dialektiskt förhållande mellan medborgares föreställ-
ningar och rådande normalitet och kulturella värden i samhället – det ena per-
spektivet förutsätter det andra. 
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Medieetnografisk metod, material och urval  

I avhandlingen tillämpas en medieetnografisk metod vilket för detta projekt 
innebär framförallt två saker. Det första är att jag har sökt och använt mig av 
empiriskt material som jag funnit på eller med hjälp av internet. Diskursiva 
praktiker kring högkänslighet har undersökts med hjälp av sökmotorn Google 
som utgångspunkt. Genom att skriva in olika centrala ord i sökfältet har jag 
hittat länkar som lett mig vidare till olika webbplatser. Den andra aspekten 
handlar om att jag därför har behövt problematisera vad det innebär att samla 
in och använda sig av internetmaterial, både av etiska och analytiska skäl. In-
ternetforskare kallar en närliggande typ av metod för ’netnografi’ eller ’digital 
etnografi’. Begreppet kan kortfattat beskrivas som ett etnografiskt fältarbete 
lokaliserat på internet (Baym & Markham, 2009; Berg, 2015; Kozinets, 2010; 
Murthy, 2008). Berg (2015) och Kozinets (2010) förespråkar till exempel att 
man ska vara deltagande observerande när man använder sig av den netnogra-
fiska metoden, så till den grad att man både interagerar med forskningsdelta-
gare och är synlig i de sociala sammanhang som studeras. I perioder har jag 
spenderat mycket tid på internet för att samla in material och sondera ämnet 
högkänslighet, i synnerhet på svenska webbplatser. Jag har dock inte interve-
nerat, såtillvida att man kan kalla det för deltagande observation. I ett segment 
av urvalet mejlades ett antal bloggare för att efterfråga och samla in informerat 
samtycke.  

Materialet består av tre olika urval, adresserade i respektive artikel i av-
handlingen (se tabell 1). Urvalet motiverades bland annat av att det på internet 
är möjligt att med relativt enkla medel få tillgång till ett rikt och varierande 
material innehållande sociala interaktioner kring ämnen som högkänslighet 
och neuropsykiatriska diagnoser. Internetplattformar med olika målgrupper 
och typer av kommunikation samlades in för att få flera perspektiv och en viss 
bredd på hur och på vilka arenor som lansering och spridning av HSP-katego-
rin skett i Sverige. De tre urvalen har också vuxit fram då det uppkommit en 
rad intressanta och för avhandlingens teman relevanta studieobjekt under tiden 
som projektet tagit form. Mig veterligen fanns det inte i Sverige 2014, vid 
tidpunkten för det påbörjade avhandlingsprojektet, några podcasts kring hög-
känslighet, och inte heller barnböcker som adresserade ämnet. Urvalet med 
barnböcker återfanns till exempel via sökningar på olika webbplatser under 
2018. Inledningsvis var det dessutom svårt att hitta diskussionsforumtrådar 
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och blogginlägg skrivna av barn och unga som utförligt avhandlade HSP-ka-
tegorin. Här ska också tilläggas att jag sedan hösten 2014 utöver detta bland 
annat också har gått på en svensk teaterföreställning om högkänslighet, varit 
på en föreläsning och en konferens där Elaine Aron var huvudgäst, båda ar-
rangerade av Sveriges förening för högkänsliga, lyssnat igenom flera av de 
svenska podcast som avhandlar ämnet, läst flera självhjälpsböcker och många 
artiklar i både livsstilsmagasin och dagstidningar, samt sett en dokumentär-
film om högkänslighet. Delar av detta material ligger också till grund för de 
analyser som görs i kappans inledning, bakgrund och den avslutande diskuss-
ionen, till exempel ett strategiskt urval av Elaine Arons populärvetenskapliga 
texter kring högkänslighet, både från hennes hemsida och självhjälpsböcker. 

Planen för avhandlingen var att de tre artiklarna skulle bestå utav tre empi-
riska material utifrån olika aktörers perspektiv, däribland föräldrar, unga och 
experter, för att kunna studera variationer och återkommande mönster, samt 
eventuella skillnader och likheter i deras utsagor kring högkänslighet. Av-
handlingen undersöker kategoriseringspraktiker på tre diskursiva arenor: dis-
kussionsforum för föräldrar, diskussionsforum och bloggar för ungdomar och 
barnböcker för barn och vuxna. Ett skäl till att avhandlingen nyttjat så förhål-
landevis disparata empiriska nedslag kan beskrivas som ’det likas återkomst’, 
Foucault menade att ”[d]et nya ligger inte i vad som sagts, utan i själva hän-
delsen att det återkommit.” (Foucault, 1993, s. 19).  

Insamlingen av det empiriska materialet har skett under olika perioder från 
och med hösten 2014 till och med hösten 2018, men de olika diskussionsfo-
rum- och blogginläggen är daterade från 2006 till och med 2016. Mellan 2012 
och 2018 publicerades det totala urvalet av barnböcker (se tabell 1). I inled-
ningen av avhandlingen noterades att 2012 av många uppfattats som det år när 
allt fler började prata om det högkänsliga personlighetsdraget i Sverige (se till 
exempel språkverktyget KORP, Göteborgs universitet). Artikel I innehåller 
dock en diskussionsforumtråd från 2006 (se tabell 1). I diskussionen kring det 
urvalet förklarar jag varför tråden valdes ut från en större mängd trådar från 
olika tidsperioder.    
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Tabell 1. Urval av empiriskt källmaterial i artiklarna 
Artikel Materialtyp Empirisk källa År Texter/ 

skribenter 

I Diskussions-
foruminlägg 

Föräldraforum 2006 230/30 

II Diskussions-
foruminlägg 
Blogginlägg 

Ungdomsforum  
 
Livsstilsbloggar 

2015 
 
2016 

320/90 
 
20/6 

III Skönlitterära  
barnböcker 

Lilla Lia och regnbågen (Lundberg, 2017b), Lilla 
Lia och delfinerna (Lundberg, 2017a), Alma och 
papegojmysteriet (Collén, 2018), Sofia med 
knuff–inte ett dugg annorlunda (Strömberg, 
2016), Sofia med knuff–det här är jag (Strömberg, 
2017), Vad är det med Lisa? (Roca Ahlgren, 
2016), Julias superkrafter–en bok om asper-
ger/högfungerande autism (Roca Ahlgren, 2017), 
Coolt med ADHD (Roca Ahlgren & Israelsson 
Stenberg, 2014), ”Jag har ADHD” (Roca 
Ahlgren & Israelsson Stenberg, 2015), Jag vill 
inte vänta! (Stigsdotter Axberg, 2014), Jag har 
Tourette. Rätt Rätt. Och lite ADHD (Stigsdotter 
Axberg, 2016), Varför vill ingen leka med Dennis 
och Stina? Att tala med barn om ADHD. Tips och 
råd i vardagen (Bengtner & Rennerfelt Iwarson, 
2012). 

2012-
2018 
 

12/8 
 

 

 

Inledningsvis googlades orden ’högkänslighet’, ’högkänslig person/highly 
sensitive person’, ’högkänsligt barn/highly sensitive child’, ’HSP’, ’HSC’ och 
då upptäcktes även andra närliggande kategorier som på olika sätt relaterade 
till frågor kring känslighet, sårbarhet och andlighet (till exempel starkskör, 
introvert/extrovert, spirituella barn, kristallbarn eller indigobarn, orkidébarn, 
särbegåvade barn, ADHD, autism, Aspergers). Jag har besökt sammanlagt un-
gefär fyrahundra webbplatser, både internationella (med det menas främst de 
skrivna på engelska) och svenska webbplatser. Gradvis begränsades sök-
ningen till att företrädesvis innefatta svenska webbplatser. Jag identifierade 
diskussionsforum och bloggportaler i Sverige och sökte på dessa webbplatser 
tillsammans med nyckelorden HSP och exempelvis ’starkskör’4.  

Under de fyra år jag samlade in material besöktes sporadiskt ett diskuss-
ionsforum med föräldrar som målgrupp, och ett som riktar sig till ungdomar. 
Diskussionsforumen innehåller bland annat trådar med inlägg. De inleds med 
att en trådstartare publicerar ett inlägg om ett ämne, sedan följer ibland svar 
på detta inledande inlägg och efterföljande interaktion mellan deltagarna i trå-
den. 
                                                        
4 Begreppet starkskör är synonymt med högkänslig och kommer från Maggan Hägglund och 
Doris Dahlins bok Drunkna inte i dina känslor: En överlevnadsbok för sensitivt begåvade från 
2013. 
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Föreningshemsidor, andra typer av personliga och informativa webbplat-
ser, och ungefär femtio bloggar som nämnde, eller på ett eller annat sätt skrev 
om högkänslighet har besökts. Dessa bloggar är skrivna av unga, föräldrar och 
andra vuxna. Sökningen efter blogginlägg gjordes genom att med hjälp av 
Googles sökmotor skriva in namnet på välkända bloggportaler och lägga till 
sökorden ’highly sensitive person/högkänslig person’, ’HSP’, ’starkskör’ och 
’orkidébarn’. Bloggar kan utformas på många olika sätt när det gäller både 
innehåll och form, det finns ingen entydig definition av vad en blogg är. Van-
ligt är att en eller flera bloggare publicerar text- och bildinlägg i ett kronolo-
giskt flöde, med ett tillhörande kommentarfält där läsare kan ges möjlighet att 
publicera sina kommentarer. Bloggarna i det specifika materialurvalet kan för-
stås som personliga livsstilsbloggar som behandlar ungas vardagsbetraktelser, 
intressen och problem. De innehåller både bilder och text i dagbokstil (Gar-
den, 2012). Samtliga bloggar är anslutna till bloggportaler. 

Även om mitt materialinsamlande skedde periodvis under dessa fyra år kan 
datumen för inläggen på webbplatserna (blogginlägg och diskussionsforum-
inlägg) sträckas flera år tillbaka i tiden, som längst 13 år (se tabell 1). En fördel 
med att regelbundet samla in material är att man då kan hålla koll på när nya 
inlägg och trådar publiceras.  

Materialet består främst av naturligt förekommande material från diskuss-
ionsforum med tillhörande trådar där deltagare interagerar med varandra. Med 
’naturligt förekommande’ menas att forskaren inte har deltagit i producerandet 
av materialet. Det kan röra sig om både vardagsinteraktion och olika typer av 
medietexter (Osvaldsson, 2011; Potter, 2002; Speer, 2002; Winther Jørgensen 
& Phillips, 2000). Denna sorts material kan vara en rik källa när man söker 
personliga berättelser och varierande diskussioner kring ett specifikt ämne 
(Kozinets, 2010). Diskussionsforumens tydligt angivna målgrupper gjorde det 
möjligt att anta att merparten av de som interagerade i de olika trådarna var 
unga och föräldrar. I de två diskussionsforumen använder många av delta-
garna pseudonymer som användarnamn, vilket kan tolkas som att de anony-
miserat sig själva. På detta vis kan man heller inte enkelt identifiera vilka del-
tagarna är och deras ’egentliga’ offline-identiteter. Syftet var dock inte att följa 
utvalda individer eller studera forskningsdeltagarnas egentliga identiteter, 
utan att undersöka diskursiva praktiker kring högkänslighet i olika sociala rum 
och texter.  

Material i artikel I 
Materialet för den här artikeln kommer från ett av Sveriges mest välbesökta 
diskussionsforum på internet där målgruppen är föräldrar. Forumdeltagare ex-
poneras via (mer eller mindre) anonyma användarnamn, men de skriver om 
att vara mammor till högkänsliga spädbarn och småbarn. Initialt var beslutet 
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att använda det här forumet baserat på en Google-sökning med hjälp av ter-
merna ’highly sensitive person/högkänslig person’, ’highly sensitive 
child/högkänsligt barn’, ’orkidébarn’, ’högkänslig’, och förkortningarna 
’HSP’ och ’HSC’. Dessutom användes samma ord för att söka på det specifika 
diskussionsforumet och det gav totalt 70 offentliga träffar där högkänslighet 
nämndes. 27 av dessa trådar diskuterade ämnet i mer omfattande utsträckning 
och dessa var aktiva under olika långa tidsperioder och år. Den specifika fo-
rumtråden valdes ut då den behandlar ämnet ingående utifrån deltagarnas var-
dagsbeskrivningar, upplevelser och betraktelser kring högkänsliga barn och 
hur det är att vara mamma till ett känsligt barn. Tråden valdes också ut ef-
tersom den speglar de övergripande diskussionerna som är gemensamma för 
trådar som adresserar högkänslighet. Varje empiriskt exempel i artikeln repre-
senterar återkommande teman och variationer i materialet. Forumtråden är 
skriven på svenska och var aktiv under tre månader under våren 2006. Att den 
var aktiv för 13 år sedan gör den inte mindre relevant, tvärtom visar den att 
det även före ’HSP-året 2012’ fanns ett intresse att diskutera ämnet högkäns-
lighet bland föräldrar. Cirka 230 inlägg och 20 unika användarnamn identifi-
erades i tråden (se tabell 1).   

Forumtrådar hanteras av en trådstartare som publicerar ett inlägg kring ett 
eller flera ämnen. Ibland svarar andra deltagare på det ursprungliga inlägget, 
liksom efterföljande inlägg, och därmed skapas en diskussion. Det är också 
möjligt för trådstartaren att flytta upp tråden i flödet av trådar och placera det 
ovanför de senaste trådarna som publicerats på sidan, vilket ökar trådens syn-
lighet för alla läsare av diskussionsforumet. Trådarna och inläggen tycks vara 
tillgängliga för alla via en Google-sökning; de är inte lösenordskyddade och 
man behöver inte ha ett användarkonto för att läsa tråden eller inläggen i fråga.  

Enligt diskussionsforumets information har det cirka 100 000 medlemmar 
och 1.200 000 unika besökare varje dag. I diskussionstrådarna kan antalet del-
tagare variera från en person till flera hundra. De som är registrerade medlem-
mar kan också välja att skicka privata meddelanden till varandra om de vill. 
Med anledning av dessa skäl kan kommunikationen i diskussionsforumet be-
traktas som mer offentlig än privat (Hanna & Gough, 2016; Kraut m.fl., 2004; 
Markham & Buchanan, 2012).  

Material i artikel II 
Materialet till den här artikeln kommer från två olika typer av källor. Den 
första är ett diskussionsforum med ungdomar som målgrupp, och den andra är 
ett urval av bloggar där tonårstjejer skriver om sina vardagsliv. Både diskuss-
ionsforumet och bloggarna hanterar en rad olika ämnen, från hälsa och per-
sonlighet till kärlek och relationer. Från ungdomsforumet har tre diskussions-
trådar, cirka 320 inlägg sammanlagt, valts ut som avhandlar ämnet högkäns-
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lighet utförligt (se tabell 1). Trådarna hittades med hjälp av diskussionsforu-
mets sökfält genom att skriva in sökorden ’highly sensitive person/högkänslig 
person’, ’HSP’, ’orkidébarn’ och ’starkskör’. Cirka 90 olika användare deltog 
i dessa diskussioner. De använde alla fiktiva användarnamn och delade inte 
ytterligare känslig information om sig själva. Trådarna var aktiva under tre 
olika månader år 2015. 

Då trådarna på ungdomsforumet inte innehåller information om deltagar-
nas exakta åldrar är urvalet huvudsakligen baserat på forumets målgrupp. En-
ligt webbplatsinformationen är forumet en av Sveriges största digitala platt-
formar avsett för ungdomar. Varje vecka besöker 80 000 användare det för att 
diskutera olika ämnen och läsa artiklar. Vanligtvis hanteras diskussionstrådar 
på forumet initialt av en trådstartare som publicerar ett inlägg om ett ämne. 
Diskussionsforumet är tillgängligt via en Google-sökning, och forumtrådarna 
är inte lösenordskyddade. Det krävs inte heller ett användarkonto för att kunna 
läsa inlägg. Därför kan kommunikationen också i detta forum betraktas som 
mer offentlig än privat.  

Bloggmaterialet består av cirka 20 blogginlägg från sex olika bloggar 
skrivna av tonårstjejer. Bloggarna skriver under vad som framstår som deras 
egentliga namn. De publicerar också bilder av sig själva i bloggarna. Informe-
rat samtycke lämnades av forskningsdeltagarna för detta segment av materi-
alet.  

Material i artikel III 
Urvalet av material till denna artikel består av tolv böcker riktade till barn i 
åldrarna 6 till 12 år, deras föräldrar och vuxna som arbetar med barn. Två av 
böckerna handlar om ett högkänsligt barn. I de övriga tio har protagonisten 
diagnostiserats med en neuropsykiatrisk diagnos (se tabell 1). Syftet med lit-
teraturen är bland annat att öka kunskapen kring hur det är att vara ett hög-
känsligt barn, eller hur livet kan upplevas om man som flicka har en neuropsy-
kiatrisk diagnos.    

Urvalsprocessen är baserad på sökningar på adlibris.se, bokus.se och i 
Svenska barnboksinstitutets bibliotekskatalog ELSA. Följande sökord använ-
des: ’högkänslig’, ’HSP’, ’vara annorlunda’, ’neuropsykiatrisk’, ’Aspergers 
syndrom’, ’autism’, ’ADHD’ och ’mellanåldersböcker’. Efter att några rele-
vanta titlar hittats gjordes sökningar i Google på författares namn och rele-
vanta förlagshemsidor. Till exempel de som inriktat sig på att ge ut barnböcker 
om diagnoser, funktionsnedsättningar och normkritik. Via dessa sökningar vi-
sade det sig att flera av författarna är personligt investerade i de ämnen som 
böckerna avhandlar. De har hemsidor och sociala medier-profiler där de mark-
nadsför sin litteratur och andra tjänster med anknytning till neuropsykiatriska 
diagnoser och det högkänsliga personlighetsdraget. Omkring 25 barnböcker 
hittades som handlar om dessa ämnen, med pojkar (6) och flickor (14), samt 
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båda könen (5) som protagonister. De böcker som inte analyserades valdes 
bort på grund av att de antingen handlar om en pojke (med undantag för boken 
Varför vill ingen leka med Dennis och Stina? som innehåller två separata be-
rättelser), är skrivna för en utländsk marknad, har fel målgrupp, är publicerade 
inom en annan tidsperiod än den som avses studeras, eller behandlar andra 
typer av funktionsnedsättningar än psykiatriska diagnoser.  

Urvalskriterierna för barnböckerna var att de skulle vara utgivna på 2010-
talet, skrivna på svenska och avhandla några av de vanligaste neuropsykia-
triska diagnoserna och det högkänsliga personlighetsdraget. Åldersspannet 
sattes till sex till tolv år då böcker riktade till denna målgrupp visade sig vara 
mest lika varandra till omfång och innehåll. Barnböcker med flickor som pro-
tagonister valdes ut dels därför att en majoritet av barnböckerna hade en flicka 
som huvudperson men också för att undersöka hur flickor med funktionsvari-
ationer gestaltas i barnböcker. Pojkars överrepresentation bland barn som får 
autism och ADHD har avhandlats i relation till talet om diagnoserna och dess 
bärare som könade (Evaldsson & Velasquez, 2012; Hjörne & Säljö, 2008; 
Singh, 2008). Diskurser om psykisk ohälsa och diagnoskriterier rymmer 
ibland könsstereotypa föreställningar (se till exempel Callegari & Levander, 
2019), vilket till exempel kan leda till att flickors erfarenheter och svårigheter 
osynliggörs. Kristina Collén, författare till boken Alma och papegojmysteriet, 
pratar i en intervju om att flickors utmaningar i skolan kan ta sig andra uttryck 
än de som vanligtvis beskrivs hos pojkar med samma neuropsykiatriska dia-
gnos, och att skolans insatser ofta utgår ifrån pojkars problematik (Enikö, 
2018). Genusaspekter på neuropsykiatriska diagnoser kan undersökas med 
hjälp av dessa barnböcker, dessutom kan litteraturen synliggöra mer generella 
berättelsemönster kring normalitet och avvikelser i vår tid, kopplat till före-
ställningar om vad som är funktionsfullkomligt/funktionsnedsatt, hälsa/ohälsa 
och offentligt/privat. 
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Etiska överväganden och tillvägagångssätt 

Internetforskning är ett diversifierat och relativt ungt forskningsfält. Etiska 
riktlinjer kring att inhämta och använda internetmaterial i forskningssyfte är 
således under kontinuerlig omförhandling. Inte minst gäller det också med an-
ledning av att internet är under ständig utveckling och förändras i en mycket 
snabb takt. Det är med andra ord en utmaning för många tvärvetenskapliga 
forskare att följa med i dess omvandling (Karpf, 2012). The Association of 
Internet Researchers, AoIR (Markham & Buchanan, 2012) har emellertid ut-
vecklat allmänna riktlinjer, men dessa måste givetvis likt andra etiska riktlin-
jer anpassas till det specifika ändamålet och de som är berörda av forskningen. 
Materialurvalet och tillvägagångssättet i den här avhandlingen har blivit etiskt 
granskat och godkänt av den regionala etiknämnden i Stockholm under våren 
2015. 

Det är allmänt känt att man måste bedöma vad som utgör eventuella risker 
eller skador för människor (eller andra levande varelser) som deltar i en studie, 
och väga sådana risker mot det vetenskapliga bidraget, den så kallade sam-
hällsnyttan (Kozinets, 2010; Kraut m.fl., 2004; Markham & Buchanan, 2012). 
En annan central aspekt som måste tas i beaktning är konfidentialitetskravet; 
att så långt det är möjligt skydda forskningsdeltagarnas integritet och anony-
mitet i de fall det är brukligt. I denna avhandling rör det sig om att forsknings-
deltagarna behöver avidentifieras så att deras egentliga identiteter inte kan av-
slöjas. Norges forskningsråd påpekar emellertid att kraven för individuellt 
skydd väger mindre tungt vid forskning där personer inte kan identifieras, var-
ken direkt eller indirekt (Sveningsson Elm, Lövheim, & Bergquist, 2003).  

Känsliga data och ’maximal maskering’ 
Fördelarna med att ha oidentifierbara forskningsdeltagare, vilket i regel gäller 
de bägge diskussionsforumen, är att det underlättar en etisk hantering av 
materialet; att efterfölja kravet på att skydda deras anonymitet. Enligt Kozi-
nets (2010) kan data som rör ’vardagligt beteende’ och som inte avslöjar iden-
titeter på forskningsdeltagarna hanteras genom ett ’underförstått samtycke’. 
Urvalen i artikel I och II innehåller dock social interaktion som berör ämnena 
hälsa och sjukdom. Trots detta insamlades inget informerat samtycke från del-
tagarna i diskussionsforumen. Det finns flera starka skäl till varför detta inte 
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gjordes. Det första gäller diskussionsforumens redan upprättade grad av ano-
nymitet; många anonymiserar sig själva och det framstår som att de genom ett 
sådant agerande är införstådda kring att det rör sig om välbesökta plattformar 
med många besökare – både de som deltar i diskussionerna och de som enbart 
läser dem. De två forumen har varit aktiva och populära under många års tid. 
Andra skäl är att det inte hade varit möjligt att samla in informerat samtycke 
på dessa forum utan att på samma gång riskera att röja den upplevda tillvaro 
av anonymitet som förmodligen etablerats i dessa sociala rum. Således finns 
det alltid en viss risk att trådar och inlägg innehåller känsliga data. Känsliga 
data kan vara biografiska uppgifter, uppgifter som kan avslöja specifika indi-
viders identiteter, detaljer om hot om självskada och anklagelser med liknande 
innehåll riktat mot andra, och innehåll som kan klassificeras som brottsliga 
handlingar. I avhandlingen publiceras inga utdrag av denna karaktär. För att 
minimera risken för identifiering av forskningsdeltagarna används emellertid 
ett strikt förfarande, så kallad ’maximal maskering’ (Kozinets, 2010). Denna 
procedur innebär att biografisk information som kan avslöja identiteter inte 
publiceras i avhandlingen. Samtliga användarnamn i materialet ändras till fik-
tiva pseudonymer oavsett om deltagarna har anonymiserat dessa eller inte. En 
pseudonym kan betraktas som ett ’riktigt’ namn och bör därför anonymiseras 
(Kozinets, 2010; Kraut m.fl., 2004). Detta tillvägagångssätt kräver också att 
alla excerpter skrivna på svenska måste översättas till engelska så att dessa 
inte lätt kan hittas med hjälp av en sökmotor. Av dessa skäl är adresserna till 
bloggarna, bloggarportalerna och diskussionsforumen heller inte offentlig-
gjorda i avhandlingen. Samtliga av dessa förfaranden är viktiga för att i så stor 
utsträckning det är möjligt skydda forskningsdeltagarnas integritet.  

Informerat samtycke 
Det mesta av det empiriska materialet från de två diskussionsforumen inne-
håller inte information som kan kopplas till forskningsdeltagares egentliga 
namn eller personnummer, och definieras därför inte som uppgifter som går 
att koppla till en levande person. De deltagare på diskussionsforumen som kan 
tolkas som om de anger sina egentliga namn har hanterats som om de vore 
fiktiva användarnamn; de anonymiseras och skyddas på samma sätt som i det 
övriga materialet. Under 2014 när arbetet med den här avhandlingen påbörja-
des hade den nya lagstiftningen kring personuppgiftslagen, dataskyddsförord-
ningen, mer känt som GDPR, inte trätt i kraft ännu (GDPR, SFS 2018:218). 
Forskare som använde internetdata behövde då bedöma huruvida materialet 
definierades som personuppgifter eller inte (PuL, SFS 1998:204). En annan 
central aspekt att ta hänsyn till i behandlingen av potentiella personuppgifter 
var om materialet behandlades på ett strukturerat (t.ex. registerdata) eller 
ostrukturerat sätt (Datainspektionen, 2013). Allt material har lagrats och bear-
betats på ett ostrukturerat sätt genom att PDF-filer har sparats ner och lagrats 
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på en separat hårddisk som hållits inlåst på en plats enbart känd för doktoran-
den och handledarna i detta avhandlingsprojekt. Kodnycklar har sedan upp-
rättats för de excerpter som används i avhandlingens artiklar, vilka har sparats 
på separata platser (som innehåller uppgifter kring ursprungliga användar-
namn och fiktiva pseudonymer). Analysen av materialet har skett både manu-
ellt och i ordbehandlingsprogrammen Word och Excel. Detta innebär att de 
användarnamn som eventuellt inte var anonymiserade på förhand, så länge de 
skyddas och inte avslöjas i forskningen, kan hanteras på samma sätt som i det 
övriga materialet utan att riskera några etiska överträdelser.  

Ytterligare en möjlig etisk/juridisk komplikation vid internetforskning är 
när forskningsdeltagare eventuellt vill att källan till innehållet ska publiceras, 
alltså när de begär att få stå som upphovspersoner för excerpterna. Enligt upp-
hovsrättslagen kan ett e-postmeddelande räknas som ett konstverk (URL, SFS 
1960:729). Med anledning av att bloggarna publicerade känsliga data i form 
av personlig information, samt upphovsrättsaspekten och den (ofta) tillgäng-
liga e-postadressen till bloggarna tillfrågades de om informerat samtycke. Av 
dessa skäl skiljer sig det etiska förfarandet åt för bloggarna, även om att allt 
material behandlas på ett ostrukturerat sätt, nedan förklaras varför.  

Informerat samtycke är insamlat via e-post för bloggsegmentet av urvalet, 
vilket kan uppfattas som en form av intervenerande som eventuellt kan på-
verka vad bloggarna sedan väljer att skriva om och publicera. Eftersom av-
handlingen främst sökte efter material som redan var publicerat så ansågs detta 
inte utgöra ett problem. I ett fall valde en bloggare att skriva om högkänslighet 
efter det att samtycke erhållits, vilket uppfattades som att hon ville bidra yt-
terligare kring sin berättelse om högkänslighet.   

E-postmeddelande skickades ut till de som uppskattningsvis var äldre än 
15 år och yngre än 20 år, med anledning av de etiska riktlinjerna för kravet att 
erhålla informerat samtycke från vårdnadshavare till barn under 15 år. I detta 
e-postmeddelande presenterade jag mig själv och syftet med avhandlingen, 
samt frågade om de tillät att jag använde deras blogginlägg om högkänslighet 
för specifika forskningsändamål (jfr. A. Johansson, 2010; Palmgren, 2014). I 
epost-meddelandet försäkrades att deras bloggnamn och bloggadresser inte 
skulle publiceras i avhandlingen, och att excerpterna skrivna på svenska skulle 
översättas till engelska. Detta kan om möjligt tolkas som att jag indirekt frå-
gade bloggarna om de ville avsäga sig upphovsrätten till sina blogginlägg, 
men så var dock inte fallet. Anledningen till att jag valde att argumentera för 
fördelarna med att skydda deras anonymitet baserades huvudsakligen på två 
argument: det första rör enhetlighet och rättvisa, alla som blev tillfrågade be-
handlades på samma sätt, och det andra att jag inte kunde juridiskt säkerställa 
bloggarnas åldrar. Dessutom kan det eventuellt uppfattas som positivt att bli 
uppmärksammad och tillfrågad av en forskare att delta i ett projekt om ett 
ämne som avhandlas på många platser runtom i samhället. Jag var därför tyd-
lig med att informera om att om de ville låta mig använda deras blogginlägg 
skulle dessa anonymiseras. En av de tillfrågade såg helst att jag hänvisade till 
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hennes blogg vid publicering. Jag valde därför att inte använda text därifrån, 
eftersom jag inte kunde gå hennes önskemål till mötes. Av de nio som tillfrå-
gades var det en e-postadress som inte fungerade, och av de sex personer som 
svarade var samtliga positiva till att jag både lånade inlägg och lät anonymi-
sera dessa. 

Distinktionen mellan privat och offentligt 
Internetforskare hanterar frågor om deltagares integritet genom att bland annat 
bestämma om internetmaterialet ska hanteras som offentlig eller privat typ av 
kommunikation. Kozinets (2010) menar att det är omöjligt att dra en skarp 
gräns mellan vad som är offentligt och privat på internet. Sveningsson Elm 
(2009) skriver att man bör analysera dessa aspekter längst ett kontinuum, sna-
rare än som ett motsatspar. Forskaren måste göra en bedömning baserad på 
den specifika webbplats som undersöks, vems/vilkas kommunikation det rör 
sig om och graden av känslighet i det som publiceras (se bl.a. Hoser & 
Nitschke, 2010; Kozinets, 2010; Sveningsson Elm, 2009). Det råder till exem-
pel en viss skillnad mellan synkron och asynkron kommunikation på internet, 
vilket påverkar om interaktionen uppfattas som mer offentlig än privat (Kozi-
nets, 2010; Sjöberg, 2010). Med andra ord, om deltagarna ser den asynkrona 
kommunikation som varaktig och mer offentlig för att den ’arkiveras’, jämfört 
med synkron kommunikation som är av mer flyktig karaktär och kanske därför 
uppfattas som mer privat (Kraut m.fl., 2004). Det material som samlats in här 
kan definieras som en form av arkiverad kommunikation eftersom de blogg- 
och trådinlägg som används bygger på en långsammare sorts kommunikation 
än exempelvis i en chatt (Sjöberg, 2010).   

I avhandlingen är diskussionsforum och bloggar vars inlägg är synliga i en 
sökmotor betraktade som mer offentliga än till exempel publikationer på 
webbplatser där det är tekniskt möjligt för deltagarna att acceptera eller neka 
läsare, samt att gömma sina meddelanden från ’osynliga’ betraktare. Allt in-
ternetmaterial kunde vid tidpunkten för insamlande återfinnas via Google-
sökningar. Det är förhållandevis lättillgängligt och kan därför betraktas som 
offentligt i den meningen, men genom att utföra en maximal maskering av allt 
internetmaterial kunde jag också skydda forskningsdeltagarnas integritet.  

Jag har varit en osynlig betraktare i diskussionsforumen, då jag läste trådar 
och inlägg, men har inte intervenerat i den sociala interaktionen. En fördel 
med att vara okänd för deltagarna är att forskaren inte kan påverka innehållet 
i det som publiceras, eller provocera med sin närvaro. En nackdel kan vara om 
det i efterhand framkommer att en forskare använt individers publicerade in-
lägg för specifika forskningsändamål. Av en del kan det möjligen upplevas 
som påträngande och ovälkommet (Kozinets, 2010; Palmgren, 2014; Sjöberg, 
2010). Deltagare i forumen kanske betraktar dessa sociala rum som fristäder 
där de förväntar sig en form av privat avskildhet (Markham & Buchanan, 
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2012). Forumen har stora besökarkretsar och många användare, de kräver inte 
inloggningsuppgifter som användarnamn och lösenord för att kunna läsa det 
som publiceras där, och den utbredda användningen av pseudonymer innebär 
att jag sammantaget bedömt att materialet kan betraktas som mer offentlig än 
privat typ av kommunikation. Deltagarna i sådana utrymmen kan därför inte 
heller förvänta sig att deras publicerade inlägg, som är tillgängliga för så 
många tillsynes främmande och osynliga betraktare, anses vara av privat ka-
raktär (Kraut m.fl., 2004). Etiskt problematiska situationer och dilemman kan 
uppstå även om man på förhand har försökt eliminera alla potentiella risker 
för att förhindra att forskningsdeltagare kommer till skada, eller uppfattar sig 
kränkta på olika sätt. Det är därför av avgörande betydelse att behandla forsk-
ningsdeltagarna och materialet, oavsett om man har fått samtycke eller inte, 
med försiktighet genom hela forskningsprocessen och i samband med att den 
kommuniceras till offentligheten. 
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Artikelsammanfattningar 

Artikel I: Moderskap och högkänsliga barn i ett 
diskussionsforum på internet 
I den första artikeln om moderskap och känsliga barn undersöks hur mammor 
skriver om sina vardagsliv och kategoriserar sina barn i en tråd på ett diskuss-
ionsforum. I fokus för analysen är framförallt deras detaljerade återgivning av 
sina barns personligheter och beteenden, och deras egna handlingar och käns-
lor i relation till barnen. Forumdeltagarna använder olika retoriska resurser för 
att skapa trovärdighet utifrån positionen som mamma till ett högkänsligt barn. 
De redogör för, och hänvisar till, expert- och rådgivningslitteratur kring barn 
och deras utveckling och behov för att bygga upp sin trovärdighet i interakt-
ionen. De beskriver också hur de observerar barnen noggrant för att förstå och 
intervenera i de situationer som uppstår i vardagen. Artikeln argumenterar för 
att mammornas diskursiva praktiker speglar normerna för ett samtida intensivt 
moderskap.  

De intensiva moderskapsnormerna manifesterar sig bland annat genom att 
mammor med hjälp av barnexperters rådgivning förväntas fokusera på barnet 
och dess behov, samt sätta dessa som sin främsta uppgift att hantera – så kallad 
barncentrerad omvårdnad. Forumdeltagarna förhandlar normer kring det 
’goda moderskapet’ genom att använda sig av expertdiskurser kopplat till hur 
man bör förstå och agera i vardagssituationer med sitt känsliga barn; hur man 
bäst kan läsa av och förstå sitt barns behov och utveckling när man fattar beslut 
i uppfostrings- och omvårdnadsfrågor.  

Analysen visar på hur högkänslighetskategorin både blir ett sätt för mam-
morna att framhålla sig själva som sårbara och känsliga personer, att bekänna 
sina moderskapserfarenheter, samt att framhäva hur speciella och annorlunda 
deras barn är. Mammorna stöttar också varandra emotionellt och ger de andra 
välvilliga råd i tråden. Dessa interaktioner innehåller kvinnornas balanserande 
strävanden, dåliga samveten och strategier för att möta sina barns behov, 
ibland också i relation till en oförstående omgivning. Lockelsen med högkäns-
lighetskategorin är de tilldragande och speciella förmågor som förknippas 
med den, vilket framställer både mammorna och barnen i ett positivt ljus.  

Mammorna i diskussionsforumet gör det goda högkänsliga föräldraskapet 
som ett sätt att vara på. När de utgår ifrån en erfarenhetsbaserad expertis be-
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vakar de också gränserna för hur det högkänsliga föräldraskapet ska formule-
ras – ett föräldraskap som både är expertberoende och barncentrerat på vad 
som framställs som ett närmast optimerat sätt. Mammorna uppvisar en hög 
grad av specialisering i att förstå och läsa av sitt barns behov, samt att inter-
venera före barnet ens gett uttryck för sina behov. Det högkänsliga föräldra-
skapet framstår alltså som ett förutseende och väl genomtänkt moderskap i 
enlighet med de intensiva moderskapsnormerna, vilket också förstärker dessa 
normer.  

Artikel II: Biosocialitet i interaktion på internet: 
Ungdomar positionerar den högkänsliga personen 
I den här artikeln analyseras hur ungdomar i olika trådar på ett diskussionsfo-
rum och i bloggar engagerar sig i interaktioner kring högkänslighet. Ungdo-
mars subjektspositionering analyseras med hjälp av begreppet biosocialitet. 
Inom ramen för en västerländsk och samtida kultur har biomedicinska och 
neurovetenskapliga förklaringsmodeller gett upphov till normer som präglar 
individens självförståelse; till exempel hur man förstår sin hjärna, kropp och 
personlighet. I artikeln utvidgas tillämpningen av begreppet till att också in-
nefatta psykologiska kategorier och personlighetsdrag som högkänslighet. Bi-
osocialitet handlar bland annat om hur medborgare förväntas ta hand om både 
sig själv och hjälpa andra att sträva efter god hälsa och minimera riskerna för 
sjukdom som en form av självförbättrande praktiker. Begreppet kan synlig-
göra de normativa aspekterna av identitetsskapande i ungas sociala rum på 
internet. 

Studien fokuserar på hur unga använder sig av HSP-kategorin genom att 
bland annat skriva om sina svagheter och styrkor, eller avvisa och ifrågasätta 
den sorts interaktion som biosocialitet ger upphov till. Sådana normer står 
alltså inte oemotsagda. Parallellt med gemenskapande kring personlighetsdra-
get står också kollektiv disciplinering när det gäller eftersträvansvärda bete-
enden på diskussionsforumet och trådarna i fråga, till exempel att ’självdekla-
rera’ alla sina sidor – att bekänna sanningen om sig själv. 

Genom analysen framträder olika typer av positionering i materialet. Den 
första positionen som ungdomarna intar är en nyanserad hållning och vad vi 
kallar för en högkänslig subjektivitet som beskriver svagheterna och styrkorna 
med att vara en högkänslig person. Men det finns exempel på positioner som 
ifrågasätter det sätt varpå självdeklaration sker, exempelvis genom att besk-
riva sig som någon utan brister och att kalla den sociala interaktionen för 
självömkande. Sådana typer av motstånd och ifrågasättanden hanteras av 
andra deltagare som avvikelser, som om de inte hörde hemma på ungdomsfo-
rumet då de ifrågasätter de premisser på vilka diskussionerna äger rum och 
hur man helst bör skriva om sig själv. Det förekommer också mer neutral 



 57 

meta-positionering, såsom utredande och pragmatiska hållningar. Den utre-
dande positionen diskuterar bland annat fenomenet högkänslighet som en 
form av gruppidentifikation baserad på en önskan om att tillhöra en exklusiv 
gemenskap. Den pragmatiska positionen utmärker sig genom att de som intar 
den både uppmuntrar till självrannsakan och att man med hjälp av högkäns-
lighetskategorin kan förstå sig själv bättre, dock inte utan att manifestera en 
viss skepsis gällande de aspekter av kategorin som de menar kan vara proble-
matiska. Ungdomarna iscensätter biosocialitet när de intar både den nyanse-
rade högkänsliga subjektiviteten och den pragmatiska positionen som sätt att 
engagera sig i sin egen och andras välbefinnande och hälsa.  

Biosocialitet framstår som ett slags ’proaktivt’ diskursivt arbete unga deltar 
i genom att dela erfarenheter och kunskaper till exempel via självskattnings-
tester på internet. Bland annat illustreras detta genom att man positionerar sig 
som en empatisk, omtänksam och nyanserad person som inte enbart förebyg-
ger och förhindrade att själv bli drabbad av ohälsa utan också hjälper och väg-
leder andra mot större självinsikt, självomsorg och självhanteringsstrategier – 
de unga kan därför förstås som en slags ’etiska pionjärer’ på internet.  

Slutsatserna visar att personlighetsdraget kan förstås som en kategori som 
förklarar psykologiska, känslomässiga och sociala problem utan att patologi-
sera orsakerna till ungas svårigheter, eller genom att stigmatisera de som har 
problem i sin vardag. Faktum är att HSP-kategorin verkar göra motsatsen; 
svagheter blir till styrkor eftersom personlighetsdraget förstås som en samling 
eftertraktade förmågor och inte en funktionsnedsättning eller störning. För 
många av de som identifierar sig som högkänsliga verkar kategorin omformu-
lera ens personliga svårigheter på ett sätt som öppnar upp möjligheter att und-
vika en patologiserande diskurs. 

Artikel III: Kompetenta flickor med förmågor: 
Biopolitisk styrning i barnböcker om 
funktionsvariationer 
Den tredje artikeln analyserar tolv böcker riktade till barn i åldrarna 6-12 år, 
föräldrar och andra vuxna som arbetar med barn. Litteraturen är både skönlit-
terär och informativ, med andra ord genre- och målgruppsöverskridande. 
Samtliga av böckerna innehåller protagonister som är flickor: två av dem 
handlar om det högkänsliga personlighetsdraget och de övriga tio handlar om 
de neuropsykiatriska diagnoserna ADHD, autism och Aspergers syndrom, 
Tourettes syndrom, ångest och läs- och skrivsvårigheter. Böckerna utgör en 
sorts pedagogiska eller terapeutiska verktyg med syfte att gestalta hur det kan 
vara att som flicka ha en neuropsykiatrisk diagnos eller att vara högkänslig.  

Diagnoser och personlighetsdrag förstås som förhandlingsbara sociala ka-
tegorier som tillskrivs olika betydelser beroende av sitt sociala sammanhang. 
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Således går detta angreppssätt ut på att undersöka föreställningar så som de 
framställs i berättelsernas dialoger och handling, exempelvis genom att pro-
blematisera hur diagnoskategorier produceras som närmast naturliga och för-
givettagna fenomen. Begrepp som barns ’varande’ och ’blivande’, kompetens 
och sårbarhet, röst och delaktighet problematiseras i läsningen av barnböck-
erna utifrån en poststrukturalistisk kritik. Vidare tillämpas begreppet biopoli-
tik för att analysera former av styrning och subjektsformering. 

En litteratursociologisk metod används för att analysera barnböckerna i det 
samhälle vari de producerats. Analysen inleds med att undersöka handlingen 
utifrån en narrativ modell som följer en kronologisk ordning med olika tema-
tiska inslag, centrala teman och motiv, samt en undersökning om litteraturens 
eventuella moralpedagogiska syften. Artikelns frågeställningar fokuserar på 
hur protagonisterna framställs, flickornas egenskaper och förmågor och om 
dessa gestaltas som eftersträvansvärda eller problematiska. I centrum för ana-
lysen står vilken typ av subjektsformering som produceras i berättelserna och 
hur den synliggörs i relation till andra karaktärers delaktighet, till exempel i 
relation till vänner, föräldrar och skolpersonal.  

Barnböckerna innehåller olika förklaringsmodeller till vad som orsakar 
protagonisterna både lidande och njutning i livet. De syftar bland annat till att 
bidra till en ökad förståelse för annorlunda flickors erfarenheter och livssitu-
ationer. Litteraturen tycks få en fördomsbekämpande roll i hur den porträtterar 
diagnoser och högkänslighet som både funktionsvariationer och förmågor; ett 
annorlunda flickskap konstrueras som en styrka hos protagonisterna men 
också något som orsaker dem stora svårigheter i vardagen. Flera av böckerna 
om neuropsykiatriska diagnoser innehåller en kronologi som inleds med att 
flickorna inte vill ha en diagnos och på olika sätt ifrågasätter den. I samband 
med att berättelserna fortlöper blir huvudkaraktärerna dock alltmer inför-
stådda med att diagnosen kan erbjuda vissa former av positiv särbehandling 
och hjälpmedel i vardagen. För att erbjudas sådana lösningar behöver prota-
gonisterna helst bekänna sina diagnoser i skolan och för sina vänner. Bekän-
nelsen bidrar till en vändpunkt i narrativet när flickorna får bekräftelse för att 
deras annorlundaskap är en ’unikgörare’; en särskild förmåga som de borde 
vara stolta över och vilja prata om. Flickornas avvikelser från ’normaliteten’ 
transformeras till att bli deras individualiteter på samma gång som diagnoser-
nas patologiserande aspekter tonas ner, det vill säga att de främst innebär en 
funktionsnedsättning. De interventioner som sker i diagnosens namn kan där-
för tolkas som ett sätt att reglera ett icke-normativt flickskap på.  

Artikelns slutsatser beskriver hur talet om funktionsvariationer och flickors 
särskilda förmågor riskerar att osynliggöra de former av styrning som används 
vid diagnostisering av barn, exempelvis bekännelsen och självomsorgens tek-
nologier. Litteraturen kan tolkas som ett uttryck för biopolitiska makteffekter 
som ger upphov till en särskild typ av subjektsformering; ett medborgarskaps-
ideal. Protagonisterna blir ansvarstagande och anpassningsbara medborgare 
genom att ’identifiera sig rätt’ och berätta sanningen om sin diagnos. Dessa 
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språkliga handlingar framställs som centrala för att få sitt hjälpbehov tillgo-
dosett i skolan. Flickorna blir med andra ord inkluderade på de premisser som 
diagnoserna erbjuder. 
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Avslutande diskussion 

Den här avhandlingen undersöker hur diskursiva praktiker kring det högkäns-
liga personlighetsdraget och neuropsykiatriska diagnoser ger upphov till olika 
gemenskaper, vetanden och medborgarsubjekt på tre diskursiva arenor: dis-
kussionsforum för föräldrar, diskussionsforum och bloggar för ungdomar, och 
i barnböcker. I analyserna framträder moderskapsideal, unga som ’etiska pi-
onjärer’ och flickor med särskilda förmågor och funktionsvarierade barndo-
mar. Utöver de analyser som gjorts i de enskilda studierna så urskiljs tre tolk-
ningsrepertoarer: den identitetspolitiska repertoaren, den självförbättrande/te-
rapeutiska repertoaren och den biologiska/neurologiska repertoaren. Tolk-
ningsrepertoarerna utesluter inte nödvändigtvis varandra, det handlar snarare 
om olika analytiska betoningar som görs av det empiriska materialet i sin hel-
het. Ibland överlappar och anknyter tolkningsrepertoarerna till varandra ge-
nom att dessa tas upp och förhandlas i sociala sammanhang. Uppdelningen 
mellan tre tolkningsrepertoarer har gjorts av analytiska skäl för att synliggöra 
några av de möjliga sätt som identitetsskapande och gemenskapande sker på. 
Därmed inkluderas kappans syntetiserande bidrag, som alltså avser att föra 
samman de tre delstudierna. Syftet med den avslutande diskussionen är att 
visa på hur artiklarnas slutsatser, empiriska och teoretiska bidrag, kan förstås 
i en vidare samhällsanalytisk kontext förenat med kappans empiriska och te-
oretiska bidrag. Den avslutande diskussionen utgör därmed ett tvärsnitt av de 
olika typer av språkliga handlingar om det högkänsliga personlighetsdraget 
och funktionsvariationer som analyserats i samtliga delar av denna samman-
läggningsavhandling. 

Den identitetspolitiska repertoaren 
Den identitetspolitiska repertoaren innebär bland annat lanseringen av ett so-
cialt problem genom användandet av olika diskursiva strategier, en så kallad 
’anspråksformering’ som baseras på (Blomberg & Stier, 2015; S.-Å. Lind-
gren, 1993; Spector & Kitsuse, 2001); identifikation och insikt kring att man 
är högkänslig, erkännande av ens erfarenheter som legitima, och genom att 
bekämpa de förutfattade meningar som råder kring högkänslighet (Börjesson 
& Palmblad, 2016). Sådana diskursiva strategier är tänkta att bidra till de hög-
känsligas välmående och inkludering i samhället – att de ska ges stöd och 
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möjligheter för att utvecklas och ’blomstra’ (Aron, 2002). HSP-kategorin fyll-
ler en funktion som svar på tillstånd och känslor som inte är patologiska eller 
diagnostiserbara; att vara högkänslig beskrivs istället som en ökad sårbarhet 
vid stress och påfrestningar av olika slag. Den identitetspolitiska repertoaren 
manifesterar sig i samtliga av avhandlingens studier, inte sällan i form av en 
kritik som riktas mot en oförstående omgivning som behöver upplysas om de 
högkänsligas egenskaper och behov. I barnböcker om både neuropsykiatriska 
diagnoser och högkänslighet är en oförstående och fördomsfull omgivning ett 
hinder för att protagonisterna ska kunna accepteras fullt ut för vilka de är.  

Den identitetspolitiska repertoaren om HSP-kategorin uppkommer i en tid 
av intensifierad debatt om hur man ska förklara och hantera den rapporterade 
ökade psykiska ohälsan bland barn och unga, i synnerhet hos flickor, och frå-
gor kring vad som är normalt och friskt, respektive var gränsen går mellan 
ohälsa, sjukdom eller funktionsnedsättning (Engström m.fl., 2019; Skagius 
m.fl., 2018; Wickström & Kvist Lindholm, 2019; Wickström & Zetterqvist 
Nelson, 2018). Vetenskapligt sett har personlighetspsykologi och biomedi-
cinsk psykiatri sin hemvist inom olika traditioner, men avhandlingen argu-
menterar för att de i relation till HSP-kategorin har knutits samma via sina 
populärvetenskapliga versioner. Både högkänslighet och många neuropsykia-
triska diagnoser går att läsa om i beskrivningar i form av självskattningstest, 
frågebatterier och vittnesmål som sprids via sociala medier. Att ’självdiagnos-
tiseras’ kan begripliggöra ens person och svårigheter på ett förhållandevis en-
kelt och lättillgängligt sätt. I samband med att allt fler använder sådana verk-
tyg ökar också chanserna att barn och unga själva tar reda på saker som tidi-
gare, åtminstone initialt, främst legat hos professionella att informera om: till 
exempel skolpsykologer och kuratorer. En sådan diskursiv förskjutning, från 
professionell expertis till erfarenhetsbaserad lekmannaexpertis, har skett sam-
tidigt som man lägger alltmer vikt vid att inkludera barn och unga i de beslut 
som fattas kring deras hälsa i hem och skola. Barn betraktas allt oftare som 
kompetenta aktörer och aktiva medborgarsubjekt, ibland också som just lek-
mannaexperter på sin egen problematik (Wickström & Zetterqvist Nelson, 
2018). Det spridda talet om psykisk ohälsa och funktionsnedsättningar i of-
fentligheten bidrar så till ett utmanande av dikotomierna offentligt/privat och 
expert/lekman (Eyal, 2010, 2013; Jutel, 2009; Lupton, 2012). 

Psykisk sjukdom/ohälsa har historiskt sett ofta betraktats som en biologiskt 
och socialt bestämd markör som pekar ut och definierar individen som sjuk, 
dysfunktionell eller störd, och kunde på så vis bidra till ett exkluderande 
stigma (Anspach, 1979; Goffman, 1990; Hydén, 2005), till att i dag alltmer 
framställas som egenskaper och beteenden som påverkas av både sociala in-
teraktioner och miljöer. Med hjälp av självskattningstester och vittnesmål to-
nas essentialistiska anspråk ner, vilket innebär en större öppenhet inför hur 
man tolkar och förstår sitt (o)hälsotillstånd i relation till vem man är och hur 
man lever sitt liv. Gränserna för det funktionsfullkomliga och funktionsned-
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satta och hälsa och ohälsa i människan försvagas; hon tycks snarast funktions-
varierad och sårbar, ständigt upptagen med att förebygga och förhindra att 
hon blir sjuk. Alltså är HSP-kategorin och neuropsykiatriska diagnoser sociala 
kategorier som också kan förändra sina bärare – man kan därför säga att det 
inte enbart är människor som positionerar sig, även kategorierna positionerar 
(Hacking, 1996).  

Diskursiva praktiker kring neuropsykiatriska diagnoser och personlighets-
drag har en könad och klassmässig aspekt (Evaldsson & Velasquez, 2012; 
Johannisson, 2009; Lassinantti, 2014). I avhandlingen åskådliggörs detta ge-
nom både historiska och samtida exempel. I bakgrundskapitlet får den offent-
liga diskursen om Greta Thunberg illustrera ett av vår tids mest politiskt upp-
märksammade medborgarsubjekt, och kanske kan man också förstå denna 
slags berättelse som representativt för ett icke-normativt flickskap (Söderberg 
m.fl., 2013; Österholm, 2012). Hon går från osynlighet och lidande, att vara 
drabbad av psykisk ohälsa till att låta sitt specialintresse – och sitt ’Aspergers-
perspektiv’ – bidra till en global civilisationskritik. I den goda aktivism och 
entreprenörskapets tid (Howie & Campbell, 2016) råder det moraliska impe-
rativet att ha och använda sina särskilda förmågor för sitt eget bästa, men gärna 
också för allmänhetens bästa. 

HSP-kategorin förefaller vara en identitetsmarkör för de som redan läser 
självhjälpslitteratur och intresserar sig för frågor kring (o)hälsa. Illouz (2008) 
betonar att främst kvinnor konsumerar självhjälpsprodukter och tjänster av 
olika slag och att självhjälpskulturen i väst har feminiserad prägel. I avhand-
lingens empiriska källmaterial framstår det som att de medborgare som får 
upp ögonen för HSP-kategorin förmodligen redan har tillgång till ett visst mått 
av biokapital (Roberts, 2007) genom att de skriver om och förhandlar flera 
olika typer av professionsbaserade områden, bland annat frågor kring föräld-
raskap och psykisk (o)hälsa. Många aktörer uppvisar kunskaper kring psyko-
logiska och psykiatriska förklaringsmodeller genom att förhålla sig till dessa 
på sätt som framstår som användbara inom sociala relationer och situationer 
de befinner sig i.  

Den självförbättrande/terapeutiska repertoaren  
En teoretisk utgångpunkt i denna avhandling handlar om hur omsorgen om 
självet tillsammans med bekännelsen producerar det högkänsliga subjektet 
som ett, åtminstone i flera avseenden, idealt medborgarsubjekt. Dessa själv-
teknologier bör förstås i ljuset av att de också innefattar en omsorg om 
andra, att stötta, hjälpa och uppmuntra de som inte kommit till insikt och de 
som ännu söker svar på sitt annorlundaskap. Det självförbättrande/terapeu-
tiska repertoaren syns i både ungas och mammors diskursiva praktiker på in-
ternet. Inte sällan tar detta sig uttryck genom en slags ansvarstagande som 
innefattar att förebygga och förhindra att man mår dåligt, blir stressad eller 
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sjuk, till exempel får ångest eller blir deprimerad, samt att se till att vägleda 
andra i sådana proaktiva handlingar. Detta gällde mammorna på diskussions-
forumet som tillsammans undersökte hur de bäst kunde förstå och hjälpa sina 
känsliga barn för att själva må bra. Barnböckerna om den högkänsliga 
flickan som analyseras i avhandlingen har bland annat som uppgift att hjälpa 
barn att lättare acceptera sina känslor. Denna sorts barnbok får därmed en te-
rapeutisk funktion genom att de som läser den ska kunna identifiera sig i 
protagonisten. Flickan gestaltas med särskilda förmågor, hon är kreativ och 
inkännande men har också behov av att vara ensam och befinna sig i en ro-
fylld miljö. Många av ungdomarna på ett diskussionsforum och i bloggar har 
skrivit om sina styrkor och svagheter för att samtidigt visa upp hur de kan 
självförbättras samt stödja andra i att göra detsamma. Att beskriva sig själv 
som högkänslig kan dock också uppfattas av andra som att man är ’gnällig’ 
eller ’tycker synd om sig själv’. Skeptiska röster i det empiriska materialet 
spekulerade kring om den högkänsliga gemenskapen var ett sätt för individer 
som upplever att de avviker från rådande normer att hitta en grupptillhörig-
het, samt för att framhäva hur unika och annorlunda de är. I kontrast till detta 
innebär ofta neuropsykiatriska diagnoser att en professionell utreder och sät-
ter en diagnos, och avvisar man en föreslagen diagnos som förklaring till ens 
avvikande sociala beteenden kanske man framstår som mer problematisk än 
om man istället skulle acceptera och bejaka den (Martin, 2009). Diagnoska-
tegorier och deras tillhörande berättelser är deskriptiva men också preskrip-
tiva till sin natur – de pekar ut riktning för hur man bör förstå sig själv, de 
tillskriver ansvar och tillhandahåller moraliska förestålseramar (Börjesson, 
2002; Hacking, 1996; Hydén, 1997). 

Det högkänsliga subjektets tillblivelse tycks ske genom en process av såväl 
introspektion som gemensam reflektion. Individers erfarenheter synliggörs 
genom upplysning om högkänslighetskategorin och att det överensstämmer 
med deras egen livsberättelse. Talet om högkänslighet betonar både indivi-
dens partikuläritet och kunskapens universalitet enligt de kriterier som åter-
finns i exempelvis självskattningstester. Växelverkan mellan individuella er-
farenheter och den psykologiska kategorins generiska kännetecken tycks ut-
göra själva premisserna för hur sanningen om det högkänsliga subjektet for-
muleras. Retrospektiva berättelser om ’icke-klassificerade’ erfarenheter får en 
form och ett namn i och med att subjektet tillägnar sig och erkänner kunskaper 
om dessa erfarenheter som specifika objekt för vetande. Hur sådana berättelser 
skildras, av till exempel en förälder eller en ung person, kan också få betydelse 
för hur de uppfattas av andra. Ibland framstår denna sorts berättelse som en 
sårbar och blottande bekännelse eller som en berättelse om den högkänsliga 
personen eller barnet som ideal. Det högkänsliga medborgarsubjektet kan för-
stås som en produktiv och etiskt banbrytande kropp och psyke som förvandlas 
och fulländas med hjälp av en terapeutisk blick (Foucault, 1994, 2010b, 
2010a; Rose, 1996). Den terapeutiska blickens objektifierande mekanismer 
framträder i maskerad form, och i termer av godhet förmedlar den ett slags 
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hopp för den enskilda. Ökad självinsikt synes leda till självförbättring och op-
timerade sociala relationer. Ett avvisande vore ytterst ett brott mot viljan att 
veta. Med nödvändighet anpassar sig därför subjektet till den terapeutiska 
blicken. 

En foucaultiansk maktanalys synliggör hur de som upplysts om och fått 
insikter kring sitt personlighetsdrag på samma gång blivit en del av en norme-
rande praktik som skapar en viss typ av kroppar och psyken. Högkänslighet 
konstrueras som ett å ena sidan medfött personlighetsdrag där de framstår som 
empatiska och samvetsgranna medborgare med flera typer av kapaciteter, å 
andra sidan verkar de också vara sårbara, och beroende av att omgivningen 
vårdar deras anlag. Just detta senare, talet om att omgivningen behöver vårda 
det högkänsliga anlaget är något som framträder som centralt för att förstå 
HSP-kategorin som ett alternativ till andra orsaksförklaringar till ökad sårbar-
het, så som de vitt spridda och vanliga neuropsykiatriska diagnoser som ofta 
får stå som svar på avvikande eller på andra sätt annorlunda beteenden hos 
2000-talsmänniskan. 

Den biologiska/neurologiska repertoaren 
Diskursiva praktiker kring högkänslighet och psykiatriska diagnoser belyser 
också frågan om vad man kan bli, givet de anlag och miljömässiga förutsätt-
ningar man har. Den identitetspolitiska gemenskapen och aktivismen talar om 
att man fötts med personlighetsdraget eller diagnosen och att omgivningen 
kan förstärka eller undergräva ens egenskaper – att de kan dra nytta av ens 
förmågor eller stjälpa en. Liknande argument motiverar också den samhälls-
kritik man för fram i etablerandet av det sociala problemet med fördomar och 
okunskaper kring både högkänslighet och neuropsykiatriska diagnoser. HSP-
gemenskapen argumenterar för behovet av neurodiversitet i samhället, det vill 
säga en positiv retorik om att olika typer av hjärnor är värdefulla och behövs.  

En möjlig anledning till att ett personlighetsteoretiskt begrepp som HSP 
har fått sådan spridning och popularitet kan tänkas vara att den inte patologi-
serar orsakerna till ens livssvårigheter, lidande och person. Både mammor och 
ungdomar på ett diskussionsforum och i bloggar beskriver hur högkänslig-
heten fungerar som en bakomliggande orsak till svårigheter i livet, men också 
som en berikande faktor som förstärker positiva känslor och upplevelser. Re-
toriken kring HSP-kategorin är att alla har olika hjärnor och olika biologiska 
förutsättningar, vilket kan definieras och omvandlas till berättelser om ’vem 
jag är’ – och alltid har varit. HSP-kategorin skapar en beständighet och fixerar 
subjektet i tid och rum (Börjesson & Palmblad, 2016). 

Den biologiska/neurologiska repertoaren omtalar högkänslighet som en 
medfödd sårbarhet i kroppen; att nervsystemet och hjärnan gör att man känner 
och uppfattar mer än andra icke-högkänsliga. Detta beskrivs till exempel av 
unga människor som att vara mer sårbar för stress och ångest och att ha en 
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hjärna som ’går på högvarv’. Mammor kan känna in sitt barns behov innan 
barnet ger uttryck för det, och deras högkänsliga barn har ett starkt och reaktivt 
känsloliv. I barnböckerna har den högkänsliga protagonisten ’superhörsel’ och 
känner av andras sinnesstämningar. Den utbredda metaforanvändningen illu-
strerar också hur högkänslighet ofta innebär starka sinnesförnimmelser. I 
Svenska dagbladet Idagsidans artikelserie från 2012 står det bland annat om 
att högkänsliga ’pejlar in vågor i luften’ och har ’känselspröten ute’ 
(Lagerblad, 2012a, 2012b). Metaforerna representerar ett sätt att uttrycka sig 
kring högkänslighet på som andra eventuellt kan identifiera sig i. Kanske blir 
kunskapen om ett vetenskapligt fenomen som högkänslighet där hjärnan och 
biologin står i centrum mer lättillgängligt och förståelig genom metaforerna 
om det (Potter & Wetherell, 1987; Wetherell & Potter, 1992; Winter, 2019), 
åtminstone för de som tilltalas av sådana målande beskrivningar. 

Sociala medier bidrar till att göra en tidigare privat fråga om psykisk ohälsa 
och funktionsnedsättningar till en mer offentlig fråga avhandlade mellan lek-
mannaexperter. Detta syns i de diskussionsforum och bloggar som analyseras 
här. Författarna till barnböckerna är också skrivna av engagerade experter som 
ofta har personliga erfarenheter av de diagnoskategorier de specialiserat sig 
på. Talet om funktionsvariationer och förmågor i den offentliga diskursen i 
dag kan bidra till en avstigmatisering av ämnen som länge varit tabu, till ex-
empel psykisk sjukdom (R. Ohlsson, 2018). Samtidigt kan det bidra till att 
dölja de stigmatiserande effekterna av biomedikaliseringen av på olika sätt 
avvikande sociala beteenden och människor. Föreställningar om funktionsva-
riationer och förmågor kan alltså betraktas i ljuset av den kritik som riktats 
mot den stora ökningen av antal medborgare som får en neuropsykiatrisk dia-
gnos som autism och ADHD. I synnerhet gäller detta utsatta grupper i sam-
hället med låg inkomst- och utbildningsnivå (Clarke m.fl., 2010; Conrad, 
2007; Conrad & Potter, 2000; Eyal, 2013; Frances, 2013; Hjörne, 2016; 
Hjörne & Säljö, 2008; Kärfve, 2000; Singh, 2008). Med hjälp av den biolo-
gisk/neurologiska repertoaren kan nämligen de negativa sociala effekterna av 
neuropsykiatrisk diagnostisering avlägsnas och kvar finner man en välvillig 
behandling av utsatta gruppers ’sårbarheter i hjärnan’ – att de är födda med 
en känslighet som de bland annat kan avhjälpa med läkemedel. Det bekym-
mersamma med detta skriver bland annat journalisten Bjärvall (2019) om i sin 
debattbok om ADHD-diagnosen. I den offentliga diskursen under de senaste 
decennierna råder också en viss ovilja mot att komplettera den psykiatriska 
förklaringsmodellen med en folkhälsopolitisk och social förklaringsmodell för 
att kontextualisera och kritiskt granska eventuella konsekvenser i form av 
social exkludering och utpekning av vissa grupper av medborgare som mer 
problematiska än andra (Börjesson, 2002; Liedman, 2004).  

Om biomedikalisering handlar om att medborgare förhåller sig till de neu-
ropsykiatriska diagnosernas premisser utifrån kriterier som är på förhand 
givna och reglerade av professionella experter, så handlar den högkänsliga 
diskursen i större utsträckning om självidentifikation och att söka svaret på 
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sitt annorlundaskap som tecken på ens unika individualitet. Den högkänsliga 
kategorin är också avgränsad av professioners bestämda kriterier, men dessa 
är mer generöst tolkningsbara och i allra högsta grad beroende av individens 
livsberättelse och välvilliga inställning till kategorin. Den högkänsliga diskur-
sen synliggör hur funktionsvariationer och förmågor är avhängiga den sociala 
omgivningen. Att man är född med en annorlunda/atypisk hjärna och nervsy-
stem, att man därför är sårbar för stress och yttre påfrestningar som kan leda 
till psykisk ohälsa och i värsta fall att man också insjuknar i en psykisk sjuk-
dom. Därför spelar argumentet kring betydelsen av miljön också en central 
roll för att hantera högkänsliga sårbarheter på ett framgångsrikt sätt, och där 
en del av ansvaret riktas mot samhället och dess institutioner för att vårda de 
högkänsligas anlag och förmågor.  

Den biologiska/neurologiska repertoaren anknyter här till den identitetspo-
litiska repertoaren eftersom den är aktivistisk. HSP-kategorin kan användas 
för att tala om olikhet och annorlundaskap utan att biomedikalisera ens person 
och svårigheter. Det framgår av artikel II där flera av svaren på ungas svårig-
heter och lidande i livet förklarades mot bakgrund av att de eventuellt var hög-
känsliga. I artikel ett beskrivs barnens speciella, viljestarka personligheter och 
mammornas dåliga samvete och känslor av otillräcklighet som delvis orsakade 
av både mammornas och barnens högkänsliga läggning och en oförstående 
omgivning. Att vara högkänslig i barnböckerna framträder som en gåva som 
kan innebära ett lidande och behov av att dra sig undan vid sociala tillställ-
ningar. Om detta ska omvärlden upplysas för att de högkänsliga barnens be-
hov ska tas på allvar och för att de ska kunna nå sin fulla potential. I jämförelse 
med barnböckerna om neuropsykiatriska diagnoser tycks det som att mer står 
på spel för de barn som trilskas och inte vill ha en diagnos; helst ska man tycka 
att diagnosen är bra och användbar. 

Evolutionsbiologisk/psykologisk, genetisk och neurovetenskaplig forsk-
ning framställs i dag ofta som revolutionerande insikter i fråga om människans 
natur (se till exempel Rose, 2016). Den här avhandlingens resultat visar dock 
att sociala konsekvenser av sådana vetanden är centrala. Medborgare har i alla 
tider tillskrivits särskilda attribut. Detta går att koppla till faktorer som kön, 
klass, etnicitet, sexualitet, ålder och funktion, som i sin tur inverkar på vilka 
medborgarsubjekt som betraktas som eftersträvansvärda, och vilka som han-
teras som problem som behöver korrigeras. Talet om funktionsvariationer och 
förmågor som sårbarheter lokaliserade i hjärnan och nervsystemet komplice-
rar dikotomierna funktionsfullkomlig/funktionsnedsatt, hälsa/ohälsa och of-
fentligt/privat. Dessa dikotomiers samtida uppluckring tycks inte leda till att 
dilemman med inkluderings- och exkluderingspraktiker upphör att existera, 
men de görs mer diffusa och svårtolkade.  

Inkludering i skolan kan i korthet beskrivas som en institutionaliserad mål-
sättning att möjliggöra alla barns delaktighet och inflytande i den ordinarie 
skolverksamheten (Hjörne & Säljö, 2008). I synnerhet gäller detta barn som 
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man tidigare har använt sig av särskiljande lösningar för att hjälpa. Särskiljan-
det har i princip alltid motiverats av klassificeringspraktiker av olika slag, som 
samtidigt har gett upphov till avvikare från en förgivettagen normalitet (Alter-
mark, 2016; Börjesson, 1997; Foucault, 1993, 2010b; Rose, 1992, 1996). Det 
som förstås som avvikande blir utpekat och definierat med ett namn; en dia-
gnos och tillika ’utmaning’ som ska hanteras. Särskiljandet tycks förstärka 
gränsdragningar mellan det funktionsfullkomliga och funktionsnedsatta, hälsa 
och ohälsa. Inkluderingen visar istället ansatser till att försvaga gränser mellan 
dessa. Inkluderingens mål är att normalisera funktionsnedsättningar genom att 
inte hantera dessa som avvikelser utan som variationer av olikhet och tecknen 
på en mångfald. 

Paradoxen med denna sorts inkludering är att den genom att normalisera 
mediciniska förklaringsmodeller tenderar att ge upphov till en reducerad nor-
malitet; allt färre beteenden och tillstånd som innebär lidande och svårigheter 
i livet tycks i dag kvalificeras som uttryck för ’normalvariationer’ 
(Johannisson, 2008, 2014). När allt fler tillskrivs neuropsykiatriska diagnoser 
blir också de medicinska förklaringsmodellerna dominerande (Clarke m.fl., 
2010; Conrad, 2007; Conrad & Potter, 2000; Frances, 2013). Inkluderingspa-
radoxen anknyter till den aktivism som olika diagnosgemenskaper ofta inne-
bär, det vill säga att man vill gå bortom inkludering/exkluderingsdikotomin 
eftersom den baseras på ett utpekande av funktionsnedsättningar som brister, 
oförmågor eller dysfunktioner hos individer (Altermark, 2016; Davis, 2013; 
J. McLaughlin m.fl., 2016; Tremain, 2001).  

Avhandlingens slutsatser visar dock på ett eventuellt dilemma som uppstår 
när fokus framförallt läggs på att framhäva neuropsykiatriska diagnoser som 
särskilda förmågor; det har en benägenhet att dölja eller osynliggöra de mak-
teffekter som biomedikalisering av socialt avvikande beteenden kan leda till 
för grupper av barn och unga i samhället. Av denna anledning återaktualiseras 
också dikotomiernas relevans – de kan synliggöra hur makt- och styrningstek-
nologier präglar kategoriseringspraktiker på diskursiva arenor där medborgare 
själva formulerar sociala problem, och lösningarna på sådana problem. 

Några avslutande ord om begreppslig förvirring 
Den här avhandlingen visar att det i Sverige i dag råder sociala förväntningar 
på medborgare att offentliggöra vilka de är genom att berätta om sina svag-
heter och styrkor, exempelvis genom att dela med sig av sitt nyfunna person-
lighetsdrag eller neuropsykiatriska diagnos. Att tala om dessa sociala katego-
rier i termer av funktionsvariationer och (o)förmågor har också blivit allt van-
ligare. När psykisk ohälsa och funktionsnedsättningar avhandlas i den all-
männa debatten tycks en implicit strävan vara att så få som möjligt ska kunna 
uppfattas som negativt avvikande eller stigmatiserade i enlighet med moder-
nitetens gamla dikotomier: funktionsfullkomlig/funktionsnedsatt, 
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hälsa/ohälsa och offentligt/privat. Alla ska höras och inkluderas, göras delakt-
iga och ges inflytande utifrån sina egna förutsättningar. Diskursiva praktiker 
om medborgares funktionsvariationer och (o)förmågor kan förstås som en 
form av lösning på de dilemman som granskning, kategoriserande, särskil-
jande och stigmatisering ofta gett upphov till tidigare i historien (Börjesson & 
Palmblad, 2018). Avhandlingens resultat synliggör dock hur dikotomiernas 
problem kvarstår, och dessa behöver analyseras i ljuset av korsbefruktningen 
av olika vetenskapliga förklaringsmodeller som vuxit fram under senare de-
cennier. Naturvetenskap, beteendevetenskap och samhällsvetenskap kan stu-
deras som arenor för angränsande politisk-ideologiska intressen som aktuali-
seras i och med styrning av institutioner och medborgare. Nya allianser mellan 
olika aktörer och vetanden ger upphov till sanningseffekter på populations- 
och individnivå, vilka kan få oförutsedda konsekvenser. Vissa diagnoskatego-
rier och personlighetsdrag tillkommer, andra försvinner eller får nya namn och 
orsaksförklaringar, men makteffekterna av sådana vetanden gör sig ständigt 
påminda i människors vardag. Dessa vetanden har stor inverkan på medbor-
gares livssituationer, eftersom att ”ge individer en kategoritillhörighet är alltid 
en legitimerande handling – oavsett om det gäller att beskriva styrkor eller 
svagheter, autonomi eller hjälpbehov.” (Börjesson & Palmblad, 2018, s. 100). 

Många olika typer av mänskliga beteenden, vilka betraktas som oförmågor, 
dysfunktioner eller brister, behandlas i dag med hjälp av allehanda terapeu-
tiska och medicinska teknologier; de har alltså normaliserats. Den lekmanna-
expertis som ofta syns i sociala medier innebär också en ökad grad av tillgäng-
lighet och en social förväntan att utnyttja sådana teknologier (Conrad m.fl., 
2016; Lupton, 2012; Petersen m.fl., 2018). 

Zetterqvist Nelson (2012, s. 16) menar till exempel, via referens till Hack-
ing (1998, s. 10), att den vitt spridda användningen av neuropsykiatriska dia-
gnoser har lett till en ”begreppslig förvirring”. Detta gäller också det högkäns-
liga personlighetsdraget som inte definieras som en klinisk diagnos. En sådan 
förvirring klargörs nödvändigtvis inte av till exempel mer neurovetenskaplig 
forskning, snarare krävs utredning av hur människor använder dessa kun-
skaper. Dessutom består sociala kategoriers loopingeffekter av en rörelse som 
leder dem tillbaka till den professionella expertisen som då behöver förhålla 
sig till den erfarenhetsbaserade kunskapen och lekmannaexpertisens förståel-
ser och användning (Hacking, 1996; Hart, 2014; Ortega & Choudhury, 2011; 
Singh, 2013; Zetterqvist Nelson, 2012).  

De ’nya’ sätt som många barn, unga och vuxna pratar om och förstår sig 
själva på (re)producerar hur man hanterar deras förutsättningar och villkor i 
samhället. Detta betyder att så länge sårbarheter eller ’utmaningar’ och för-
mågor är lokaliserade i vissa gruppers konstitution och identitet, men inte i 
andras, tenderar samhällskritiken som sådana gemenskaper ger uttryck för 
främst att gälla den egna gruppens prekära situation. Som denna avhandling 
bland annat visar har forskare och andra professionella experter mandat att 
definiera och avgränsa olika sociala problems orsaksförklaringar, samt att 
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granska dess effekter. Det kan därför vara centralt att ställa frågan hur man 
möjliggör en mer genomgripande omstrukturering av samhällets administra-
tiva ordning med allmänhetens bästa i åtanke. 
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English summary: Becoming the highly 
sensitive person. Discursive practices on 
identity, capability and dis/ability.  

Introduction 
In Sweden, after the turn of the century, the highly sensitive personality trait, 
more commonly known as the highly sensitive person (HSP), has become a 
topic of concern. It has been discussed in traditional media and on different 
social media platforms: for example, in daily newspapers, online discussion 
forums, blogs, in podcasts, online courses, children’s books and in theater 
performances. According to its originator, the researcher and psychologist 
Elaine N. Aron, high sensitivity refers to feeling and processing information 
more deeply than others, as well as being more socially perceptible and 
cautious than the average person (Aron, 1997). This social category and 
identity often represents an individual equipped with both exceptional 
capabilities and vulnerabilities.  

In the spring of 2012, an article series on high sensitivity was published in 
the Swedish daily newspaper, Svenska Dagbladets Idagsida (Lagerblad, 
2012a). The articles have reportedly had an impact on the launch and 
dissemination of the personality trait in Sweden (Börjesson & Palmblad, 2016; 
Svenaeus, 2013). A collection of the responses received by Svenska Dagbladet 
was published online (Svenska Dagbladet, 2012). These responses described 
people’s identification with the trait, and how it was perceived as a relief and 
affirmation that ‘it is okay to be me’, when they realized that they had always 
been sensitive, but not familiar with the term before reading about it in 
Svenska Dagbladet. Such insights were formulated as an epiphany in relation 
to one’s life experiences; the revelation placed what was previously known 
about oneself in a different light (listen to, for example, the HSP-podcast 
Leveby & Klar, 2018a). Now they had found a name for their unique way of 
being, an experience they realized they shared with so many others (Börjesson 
& Palmblad, 2016; Edenroth Cato m.fl., 2016; Svenaeus, 2013).  

In this dissertation, discursive practices about the highly sensitive trait, 
found online and in books for children and adults, are analyzed as strategies 
utilized while managing identity-political claims (Anspach, 1979; Davis, 
2013; Hydén, 2005). Such practices often involve reassessing ideas of 
sensitivity and vulnerability; what was once comprehended as a weakness 



 72 

thereby becomes a valuable trait. Within the HSP community discursive 
strategies are used to conjoin positive notions of sensitivity with more 
negatively charged ideas about fatigue due to over-stimulation and stress re-
sulting from sensitivity. Many people who acknowledge that they are highly 
sensitive engage in working against prejudice concerning high sensitivity. 
This struggle can be understood as the ‘launching’ of a social problem through 
different kinds of claims-making (Blomberg & Stier, 2015; Spector & Kitsuse, 
2001). That is, citizens argue that there is a widespread ignorance regarding 
high sensitivity, and that society does not meet the needs of highly sensitive 
people. This dissertation argues that the discourse on HSP forms a community 
similar to the activism in disability groups, by using comparable discursive 
strategies to spread their message. Disability activists often work to counteract 
prejudiced opinions and discrimination directed towards the group, and to 
strengthen their rights in society (Bertilsdotter Rosqvist m.fl., 2015; Chamak, 
2008; Ortega & Choudhury, 2011). However, an important distinction 
between personality traits and neuropsychiatric diagnoses is that the latter is 
developed within psychiatry and clinical research (Frances, 2013). 

The dissertation examines how the highly sensitive personality trait is 
utilized to discuss and negotiate capabilities and dis/abilities, identity and 
health, in contemporary Sweden. To do this, knowledge production, 
categorization and community formation are examined from the perspective 
of mothers, young people and different sorts of experts. 

Previous research 
In Sweden, in recent years, the highly sensitive personality trait has spread at 
a rapid pace amongst participants in various social contexts. Therefore, it is 
not possible to delineate one discursive genre for comprehending and 
contextualizing the phenomenon, herein it will concern, mental health among 
young people, motherhood, activism regarding neuropsychiatric diagnoses 
and children’s books as therapeutic tools. Previous research cover studies on 
how people utilize neuropsychiatric explanatory models while performing 
identities and social relationships. The focus is on how social categories are 
utilized to manage and negotiate, for example, how to appear as an anticipative 
and knowledgeable mother (Austin & Carpenter, 2008; Birmingham, 2010; 
Lalvani, 2011), a self-reflexive and responsible young person (Mogensen & 
Mason, 2015; Singh, 2013; Skagius m.fl., 2018) or a ‘different’ yet competent 
child (Aho & Alter, 2018; Smith-D’Arezzo & Holc, 2016; Solis, 2004). 
Research on neuropsychiatric diagnoses such as autism and ADHD are 
applied as ‘comparison points’ to the HSP category in the dissertation (Bör-
jesson, 1997). This is partly because, at the time of writing, there was, to my 
knowledge, no sociological studies about the personality trait of high 
sensitivity. Yet more importantly, the discourse about HSP connects to, and 
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raises, a number of other issues and relates to phenomena that are important 
for grasping contemporary understandings of normality, deviation and differ-
ence. Medical sociology has a long tradition of studying psychological and 
medical models, expertise, classification and its social consequences for 
citizens, as well as the demarcations of what constitutes social problems (P. 
Brown, 1995; Foucault m.fl., 1978; Hacking, 2009b; Johannisson, 2006, 
2014; Lassinantti, 2014; Rose, 2007). The research referred to, usually has a 
social constructionist approach regarding the study of neuropsychiatric 
diagnoses, and examines these from social and cultural perspectives.  

The community that the HSP-discourse gives rise to can be compared to 
other groups where a common, or shared, comprehension of one’s health, 
capabilities and dis/abilities forms an identity – for example, autism 
communities. In particular, activists in autistic rights movements emphasize 
dis/abilities as neurological differences, advocating for the importance of 
neurodiversity in society. Some autistic activists state that they have atypical 
brains with particular capabilities and vulnerabilities that distinguish them 
from the average person. They argue that the problems of autism are not 
located within individuals, but in how society handles this type of diversity as 
inabilities or dysfunctions that have to be treated or medicated, in order to be 
dealt with (Hart, 2014; O’Dell m.fl., 2016; Ortega, 2009; Ortega & 
Choudhury, 2011). This type of disability-activism can be considered as 
discursive strategies aimed at changing what is generally perceived as a 
disability, to instead being understood as a symptom of a disadvantaging and 
judgmental society. In a similar vein, within the HSP community, being born 
highly sensitive means having special capabilities and vulnerabilities that the 
environment needs to support in order for highly sensitive people to develop 
and reach their full potential. This is highlighted in children’s books about the 
HSP category and neuropsychiatric diagnoses, such as autism and ADHD, 
examined in this thesis. These books are intended to be read by children who 
are highly sensitive and children who have a psychiatric diagnosis, or are in 
the process of receiving one. The books encourage a type of reading in which 
one identifies with the main character of the book (McCulliss, 2012), such 
books can be used as therapeutic or educational tools in order to include 
children that appear to differ from ‘normality’ (Ayala, 1999; Smith-D’Arezzo 
& Holc, 2016; Solis, 2004).  

Many of the books portray neuropsychiatric diagnoses not only as 
difficulties, but also as symptoms of positive traits, such as exceptional 
abilities. However, according to Aho and Alter (2018), some depictions of 
children with disabilities have rather reinforced preconceived notions about 
children with dis/abilities. The portrayals have either idealized the 
protagonists by illustrating disabilities as exceptional abilities, hidden the 
disabilities, or represented them as something that one has to overcome. The 
invisible limits of normality appear to produce differences in negative terms; 
as deficiencies and inabilities that one should reconcile with or amend to in 
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order to become normalized. Binary understandings of disability may 
reinforce depictions of children as either able-bodied or dysfunctional. Several 
researchers argue that children’s books that aim for dis/able-bodied children’s 
inclusion in society should rather depict them through their lived experiences, 
in social relationships and surroundings, to emphasize children’s own 
perspectives (Aho & Alter, 2018; Smith-D’Arezzo & Holc, 2016; Solis, 
2004). 

Aim, research questions and empirical studies 
This dissertation examines how the highly sensitive personality-trait is 
discussed and negotiated in Sweden in the 2000s through media platforms 
where such social interaction takes place. The purpose is to study discursive 
practices about high sensitivity and dis/abilities as communities of knowledge 
production, within which processes of social categorization and identification 
are central. The thesis analyzes three discursive arenas: discussion forums for 
parents, discussion forums and blogs for youths, and children’s books, all of 
which concern categorization around the HSP-category and neuropsychiatric 
diagnoses. The empirical material consists of online discussion forums where, 
on the one hand, mothers, and on the other young people write about their 
everyday life, blogs composed by teenage girls, and children’s books written 
by different types of experts. The purpose is to answer the following 
questions: 
 

– What rhetorical resources and discursive strategies are used in differ-
ent arenas to qualify oneself, and others, as an highly sensitive per-
son? 

– What citizen subjects are produced through discursive practices re-
garding the HSP and neuropsychiatric diagnoses? 

– How does the discourse on the HSP and dis/abilities relate to dichot-
omies such as able-bodied/disabled, health/ill health and public/pri-
vate?  

 
Article I consists of data from a discussion forum dedicated to parenting, and 
focuses on mothers’ rhetorical resources when writing about and discussing 
mothering a different and highly sensitive child. The previous research 
explores studies about narratives on motherhood in relation to being a mother 
of a child with a clinical diagnosis. A discussion on the phenomenon of 
intensive mothering is used to problematize prevailing Western norms 
concerning parenthood. The mothers’ rhetorical work provides the building 
blocks of a supportive and informed community. The women observe both 
their child and their own actions with the help of child- and parenting experts, 
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which reinforces the intensive mothering norms and, at the same time, 
formulates a highly-sensitive parenting style and ideal.  

Article II deals with how young people construct a highly sensitive 
subjectivity and position themselves in relation to it, in parallel with the fact 
that they either oppose biosocial norms, or affirm such practices on an online 
discussion forum, and in blogs. Previous research includes young people’s 
identity construction in relation to neuropsychiatric diagnoses and how they 
utilize psychological and biomedical categories and explanations. In article II, 
the analyses show how highly sensitive young people perform ‘ethical 
pioneering’ by supporting and guiding others on issues of mental health and 
other life difficulties. The highly sensitive subjectivity cultivates a biosocial 
community among young people. 

Article III examines depictions of sensitive girls and dis/able-bodied 
childhoods in children’s books by applying a sociology of literature method. 
In previous research, the portrayals of children with dis/abilities are 
problematized in order to highlight the social consequences of a prevailing 
able bodied normality. The article shows how a form of biopolitical 
governance appears in the representations of sensitive girls and through the 
different social relationships depicted in the books. Discursive practices of this 
kind exhibit the production of an ideal child citizenship in which children 
confess their dis/abilities and become engaged in issues related to their health 
and treatment, through identification, and on the premises offered by the 
diagnoses. 

Theoretical and methodological framework 
In this thesis, personality traits and neuropsychiatric diagnoses are understood 
as social categories utilized by participants in social interaction (Potter, 1996; 
Wetherell, 1998; Wetherell & Potter, 1992). Methodological and theoretical 
tools are derived from discursive psychology and post-structuralist theory. 
Discursive psychology emerged as a critique of cognitivist social 
psychological research, in which the relation between people’s thoughts, 
actions and behaviors was studied. Here discursive psychology is applied to 
investigate how interpersonal phenomena such as identity and community 
formation can be understood and explained by rhetorical and discursive means 
(Billig, 1996; Potter & Wetherell, 1987; Wetherell & Potter, 1992). Discursive 
psychology involves a social constructionist approach where ‘humans inner 
and outer worlds’ are examined through language use (Wetherell & Potter, 
1992). These worlds are not pre-defined and delimited phenomena, but 
intertwined through participants interactions in social contexts. This approach 
seeks to avoid a differentiation between participants thoughts, experiences and 
how they are linguistically constructing such understandings. This means that 
language use involves social acts and accomplishments that both create human 
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realities, and are created through them. As for categorization and 
identification, language use always includes a dimension of power. The 
relation between what people say/do, and how the social context regulates 
such interactions can theoretically be described as a relationship between 
‘macro’ and ‘micro’ discourses (Wetherell, 1998, 2007; Wetherell & Edley, 
1999). For example, the macro discourses are scientific explanatory models, 
while the micro discourses are individuals’ therapeutic narratives about their 
life experiences (Hydén, 1997; Illouz, 2008). Micro discourses are examined 
through everyday speech and so-called naturally occurring data (Potter, 2002; 
Speer, 2002) in two discursive arenas: a discussion forum for parents, a 
discussion forum and blogs for youth. Macro discourses regulate and enable 
the micro discourses, likewise micro discourses may influence and change 
macro discourses. A concept that highlights the dialectical relations between 
micro and macro is interpretative repertoires, that is, the terms, descriptions 
and metaphors that constitute a phenomena (Potter & Wetherell, 1987; 
Wetherell & Potter, 1992). Interpretative repertoires are applied here in order 
to map out dominant themes and recurrent patterns in the overall empirical 
material. 

A central analytical concept that serves as a bridge between micro and 
macro discourses is discursive practices (Bacchi & Bonham, 2014; Davies & 
Harré, 1990; Wetherell & Potter, 1992). By linking linguistic acts in social 
interactions with a theoretical level where such acts have effects beyond their 
local contexts, the researcher can analyze the mechanisms that intervene and 
condition such acts. The term discursive practices emanate from a 
Foucauldian tradition where language and discourse are understood as a 
power/knowledge nexus that creates presuppositions for what qualifies as 
truths and facts in a particular time and place (Foucault, 1993). Discursive 
practices are linguistic resources and actions that citizens and institutions use 
to communicate with, thus, such relational acts produce knowledge (Wetherell 
& Potter, 1992). The effects of language transcend its linguistic limitations – 
it does something to the world, intervenes and transforms it (Bacchi & 
Bonham, 2014; Parker, 1999). The power/knowledge nexus prescribes and 
points out what is considered desirable, true, good, sensible and correct (Bör-
jesson, 2003; Foucault, 2002a, 2008a). Citizens’ notions about what it means 
to have a particular kind of body, brain/mind and personality are regulated 
through ideas about capabilities and vulnerabilities that are defined and valued 
according to scientific discourse. Foucault argued that the emergence of the 
human sciences, such as medicine, humanities and the social sciences, was 
crucial to the clinical and legal practices that legitimize and give credibility to 
modern states and technologies of governing (Foucault, 1993, 2010b). Such 
technologies have a significant role in disciplining and normalizing citizens 
according to ideas about people as objects of knowledge (Foucault, 2002a, 
2008a). For example, Foucault refers to institutional classification; the 
separation of normal, able-bodied, and healthy citizens from aberrant, disabled 
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or sick ones. Since the classical era to the present, the human sciences have 
been in constant transformation with the ability to appear as rather invisible 
forms of governance. Foucault termed these forms of governing biopower. 
Citizens are governed through professionals, as well as laymen experts on the 
human body and the brain/mind (Dean, 2010; Foucault, 2008a, 2013; Simons, 
2013). Citizens of all ages are regarded as co-responsible for their health to a 
greater extent than ever before in modern times. The individualization of 
social and health-related problems contributes to an increased self-
management (Foucault, 1982; Oksala, 2013; Peters, 2007). The highly 
sensitive citizen subject is a productive and ethically enlightened body and 
brain/mind; transformed and self-improved via a therapeutic gaze (Foucault, 
1994, 2010a, 2010b; Rose, 1996). The objectifying mechanisms of this gaze 
appear in a disguised form, in terms of goodness it conveys a hope for the 
individual. Increased self-awareness appears to lead to optimized social 
relationships. Therefore it seems necessary to subject oneself to the 
therapeutic gaze, although it may at the same time constrict one’s personhood 
considering it is an exhortation to identify oneself in scientific terms. 

In this dissertation, the demarcation between what constitutes, on the one 
hand biopolitics, and on the other biosociality, is not given. Biopower takes 
different forms depending on how it is used in social contexts, it is a relational 
phenomenon in constant flux. A distinction between the two concepts can be 
found in an analytical breakdown of the discursive arenas being analyzed: 
biosociality is investigated in social interaction and community-forming 
practices on discussion forums and blogs, and biopolitics is analyzed as a 
mode of governance composed by experts in children’s books. 

Concluding discussion 
This dissertation shows that there are prevalent social expectations on citizens 
to disclose who they are by talking about their weaknesses and strengths, such 
as sharing their newfound personality trait or neuropsychiatric diagnosis. 
Discussing social categories in terms of capabilities and vulnerabilities has 
also become increasingly common in contemporary Sweden. When mental 
health and dis/abilities are discussed in the public debate, an implicit endeavor 
seems to be that as few as possible should be perceived as negatively deviant 
or stigmatized in accordance with the old dichotomies of modernity: able-
bodied/disabled, health/ill health and public/private. Everyone should be 
heard, included and given influence based on their own prerequisites. 
Discursive practices about citizens’ capabilities and vulnerabilities can be 
understood as a form of solution to the complications that classification, 
exclusion and stigmatization historically often have given rise to. That is, 
some citizen subjects have been included on the basis of their competences 
and capabilities, whereas others have been excluded or deemed as in need of 
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medical treatment and special pedagogical support in order to participate in 
school, and in society (Börjesson, 2002; Börjesson & Palmblad, 2018). 
However, the dissertation’s findings highlight how the dilemmas of 
dichotomies still remain, and these have to be analyzed in relation to the cross-
fertilization of various scientific explanatory models that have emerged in 
recent decades. Natural sciences, behavioral sciences, and social sciences can 
be studied as arenas for adjacent political-ideological interests that are 
implemented through the governance of institutions and citizens. New 
collaborations between different agents and knowledge engender power 
effects at the level of both populations and individuals, which can have 
unforeseen consequences and create new problems, which in turn generate 
solutions, and so on. Certain diagnostic categories and personality traits 
emerge, and others disappear, or are given new names and explanations. Thus, 
the social consequences of such knowledge are embodied by citizens, in their 
everyday life. 

The dissertation has examined discursive practices around the highly 
sensitive personality-trait and neuropsychiatric diagnoses as communities of 
knowledge production, in three discursive arenas. Different citizen subjects 
crystallized: highly sensitive motherhood ideals, young people as biosocial 
‘ethical pioneers’ (Rose & Novas, 2007), and fictional girls with exceptional 
capabilities and dis/able-bodied childhoods. The modes of biosociality and 
biopolitical governance that regulate citizens to confess and affirm their 
capabilities and dis/abilities reflect the construction of social problems and 
solutions to such problems, that is, how to comprehend and administrate 
different children, young people and parents in society. In the analysis of the 
empirical material, three interpretative repertoires emerged: the identity-
political repertoire, the self-improvement/therapeutic repertoire and the 
biological/neurological repertoire. 

The identity-political repertoire involves discursive strategies utilized 
through arguing for a social problem; to criticize prevailing prejudice and 
ignorance of high sensitivity and emphasizing the needs of highly sensitive 
persons. These are strategies intended to contribute to the well-being and 
inclusion of highly sensitive persons in society, so they can be given the right 
support and opportunities to develop and prosper. The HSP category can be 
used as an explanation to human conditions and feelings that are not defined 
as pathological or diagnosable states. However, being highly sensitive is 
described as an increased vulnerability in relation to stress and too much 
external stimuli. The identity-political repertoire manifests itself in all of the 
articles, not seldom as a criticism directed towards an incomprehensible 
environment that needs to be informed about the characteristics and needs of 
the highly sensitive person. For example, this is a common denominator in 
both children’s books on neuropsychiatric diagnoses and the children’s books 
about the HSP category. In the narratives an ignorant environment is an 
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obstacle towards the full acceptance of the protagonists for ‘who they really 
are’. 

A theoretical starting point in this dissertation is about how caring for the 
self is conjoined with confessional practices (Foucault, 1982, 2002a), that 
produces the highly sensitive subject as an, at least in some respects, ideal 
citizen subject. These self-technologies should be understood in relation to 
that, they also include a caring for others (Foucault, 2002c, 2008c); 
supporting, helping and encouraging those who have not yet come to terms 
with their sensitivity, and those who are still seeking answers to their 
individual differences. The self-improvement/therapeutic repertoire is 
materialized in the discursive practices of both young people and mothers 
online. This is often expressed through a form of accountability to prevent 
oneself from having ill mental health, becoming stressed, anxious or 
depressed, as well as making sure to guide others in such proactive acts. 
Mothers on the discussion forum examined how they could best understand 
and help their sensitive children in order to also feel content themselves. The 
two children’s books about a highly sensitive girl were composed to help 
children more readily accept their feelings (Lundberg, 2017b, 2017a). These 
types of books thus served as a therapeutic tool by allowing those who read it 
to identify themselves in the protagonist (McCulliss, 2012). The girl embodied 
exceptional capabilities, she was depicted as a creative and empathic person 
that needed to be alone at times in a quiet environment. Young people in an 
online discussion forum and in blogs wrote about their strengths and 
weaknesses, further they exhibited how they could self-improve, and support 
others in doing the same thing as well. 

The biological/neurological repertoire involved discursive practices 
covering the highly sensitive trait as an innate vulnerability, in the nervous 
system and the brain, that makes one feel and perceive more than other non-
sensitive persons. This is described by young people as being more vulnerable 
to stress and anxiety, for example a participant described having a brain that 
‘goes on high speed’. One mother explained how she could feel her child’s 
needs before the child expressed it. Highly sensitive children were 
characterized by their mothers as having an intense and reactive emotional 
life. In two of the children’s books, the highly sensitive protagonist had a 
‘super hearing’, and she could also sense the moods of others. The widespread 
use of metaphors in the therapeutic narratives around the HSP category also 
illustrated how high sensitivity often involves intense sensational states that 
could be experienced as both positive and negative aspects of the trait.  

Biomedical explanations, such as neuropsychiatric diagnoses, are 
dependent on citizens’ acceptance of the basis of criteria that are 
predetermined and regulated by medical professionals in manuals such as 
DSM-5. In contrast to this, the HSP category is largely about self-
identification and seeking the answer to differences as a sign of one’s unique 
individuality. The highly sensitive personality trait is also demarcated by the 
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criteria of professional expertise, but these are more generously interpretable 
and largely dependent on the individual’s therapeutic narrative and benevolent 
attitude towards the category. The HSP discourse reveals how particular 
capabilities and vulnerabilities are conditioned by the possible support, or lack 
thereof, in a social environment. The HSP community argue that highly 
sensitive persons are born with a different/atypical brain and nervous system, 
they are vulnerable to stress and external stimuli that can lead to mental health 
issues, and in the worst case, highly sensitive persons might contract a mental 
illness. Therefore, the argument about the importance of the environment also 
plays a key role in successfully managing the needs of the highly sensitive 
citizen, and where some of the responsibility to care for them rests on societal 
institutions. Consequently, the biological/neurological repertoire is connected 
to the identity-political repertoire considering its’ activists discursive 
strategies. 

Today evolutionary biology/psychology, genetic and neuroscientific 
sciences are often portrayed as revolutionary insights into the human nature 
(see, for example, Rose, 2016). However, this dissertation shows how central 
the social consequences of such knowledge is. Citizens have always been 
attributed with particular characteristics, which can be linked to factors such 
as gender, class, ethnicity, sexuality, age and dis/ability, which in turn 
influence which citizen subjects are considered desirable, and which ones that 
are handled as ‘challenges’ (that call for interventions). The discursive 
practices about capabilities and dis/abilities identifying them as strengths and 
vulnerabilities located in the brain and nervous system tend to obfuscate the 
dichotomies between able-bodied/disabled, health/ill health and 
public/private. In the present-day, such dichotomies seem to have 
disintegrated, yet this process has not appeared to dissolve the dilemmas of 
inclusion/exclusion in societal institutions such as elementary school. The 
dilemmas prevail, but they are made more diffuse and difficult to interpret. 
For these reasons, the dichotomies become re-actualized. And, as this 
dissertation has shown, such dichotomies highlight how technologies of 
power and governance, regulate social categorization in discursive arenas 
where citizens themselves formulate social problems, and the solutions to such 
problems. 
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