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Förord  

De allra flesta avhandlingar är resultat av ett kollektivt arbete, så också denna. 

Jag vill först och främst tacka de personer som delat med sig av sina 

erfarenheter och sina kloka tankar om livet. Till alla er jag intervjuat: ett stort 

tack!  

Jag är en mängd personer skyldig ett tack för det arbete de lagt ner och det stöd 

de avgett, under hela processen (och den har varit lång). Mina handledare: 

Bengt Eriksson, Gerd Lindgren och Sven-Erik Karlsson, ett stort tack! För 

support, kompetens och en fantastisk arbetsinsats.  

Bengt, tack för att din uthållighet. Det kan inte alltid varit lätt att se slutet på 

denna resa, den blev längre än vi trodde. Gerd, tack för att du ständigt sett vad 

avhandlingen, och jag, behövt. Din blick för doktoranders motvillighet (ja, 

ibland har det varit så), möjlighet samt avhandlingars kvalitet har möjliggjort att 

det blev något av det. Tack! Sven-Erik, tack för att du kom med och stärkte upp 

sammanhanget runt mitt arbete. Din sociologiska blick har hjälpt mig se vad jag 

numera ser. Erik Flygare gjorde en fantastisk insats vid slutseminariet. En bättre 

läsning kan ingen önska. Lisbeth Bekkengen och Lis-Bodil Karlsson läste 

manus mot slutet. Ert arbete betydde mycket för slutresultatet. Tack! Karin 

Lundkvist Martinson och Jürgen Degner, mina räddare i den textmässiga 

nöden. Strålande insatser till skydd för svenska språket Tack!  

Många andra har bidragit under resan. Mina kollegor på avdelningen för sociala 

studier, inte minst. Oräkneliga är gångerna jag varit uppe i det blå och fått hjälp 

att komma ner, inte lika ofta (men det har hänt) har jag varit en smula under 

isen och fått hjälp upp. Ni är alla guld värda! 

I kollegiet finns det några personer som jag vill nämna lite extra. Britt, min 

första mamma på universitetet och Lena som jag delat rum, intresse och en 

himla massa skratt med. Anna-Lena för prat, tid och stöd. Tack. Annika och 

Stefan, ni har gjort mig till sociolog (eller är det socialpsykolog?). Det är stort! 

Tack Annika för att du alltid (och då menar jag alltid) funnits där, med kärlek 

och en massa klokskap och inte minst en fantastisk läsning i slutfas. Stefan, din 

sagolika förmåga att få mig i balans och känna mig ”bra nog” har varit 

ovärderlig. Astral kontakt funkar. Alla timmar av samtal har gett mig mod, 

styrka och en känsla av tillhörighet. Tack. 

Min förälskelse i Goffman har närts av Markus, en kollega med en blick för 

dramats betydelse. Elin, Andreas, Mona, Liselott, Åsa, Daniel, Magnus, Malin, 

Eva, Björn, Therése, Jens Petter, Jenny, Susanne och alla andra. Många är mina 
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”doktorandisar”, av vilka några disputerat. Men hos mig kommer ni alltid att 

tillhöra ”röda rummet”, trots att flera av er aldrig sett det. FoU, med Birgit 

Häger som styrperson. Tack för gemenskap, roliga jobb och en himla massa 

stöd när det som mest behövts! Till doktorandvännerna i Göteborg: Daniel 

Uhnoo och Andreas Liljegren. Tack för att ni alltid tagit hand om mig! Maria 

Klamas, du är och kommer alltid att vara min honeypie! Tack för dina kloka 

kommentarer och ditt stöd, hela vägen fram. 

Även utanför det direkta kollegiet finns det människor som jag vill 

uppmärksamma som viktiga aktörer i mitt avhandlingsdrama. Det är personer 

som format mitt intresse för socialpsykiatri generellt och individers situation 

speciellt. David Rosenberg, I will always remember Gothenburg! You are truly 

one of the good guys. David Ershammar, numer bästa kollega (bland övriga 

fina kollegor i Psykiatri Skåne). Ditt sätt att fokusera människors förmågor 

beundrar jag. Urban Markström, tack för inspirerande samtal och handfast hjälp 

när det behövts. Nils Varg. Du gav mig anledningen till att bli doktorand och 

har med både vänliga och ibland lite barska kommentarer hela tiden visat att du 

trott på min förmåga. Tack. Jag har under de senaste åren fått ett nytt 

sammanhang att ingå i. Tack Richard Stenmark för att du tagit mig till Skåne. 

Tack också för att du upplåtit hus och hem, och för att du bidragit med nya 

perspektiv på livet. 

Alla vänner. Tack! 

Familjen Sandberg, vad vore jag utan er? Ni har utan att knota låtit mig vara 

frånvarande periodvis, och mycket närvarande där emellan. Jag kan inte nog 

uttrycka hur mycket ni betyder. Familjen Kroon, och främst Sofie. Att ständigt 

bli mött med kärlek har fått mig att växa. Patsybrudarna, de bästa brudarna som 

finns! Ni sprider ren glädje och väldigt mycket smartness. Maria och Lennart 

Blomgren. Nu är jag klar! Så nu glömmer vi Bamse tycker jag 

Älskade familj. Er kan jag inte tacka nog. Mamma och pappa speciellt för all 

service, all kärlek och alla sms som ramlat in med kloka uppmaningar om att äta 

och vila (och jobba). Till sist vill jag tacka min fantastiska och tålmodiga sambo 

som stått kvar i gråt, glädje, hysteri och förvirring (och en och annat period av 

stamning). Tack! 

 

Karlstad hösten 2012 
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1. Inledning  

 

För första gången på länge är jag en vanlig människa  

 

Så säger Elin, en kvinna med psykisk funktionsnedsättning. Jag träffade henne 

under mitt dåvarande arbete med att utvärdera ett projekt, HumanTeknik, 

under tidigt 2000-tal. Projektet syftade till att utveckla hjälpmedel för personer 

med psykiska funktionsnedsättningar och min uppgift var att utvärdera 

projektets resultat och process genom återkommande intervjuer med 

projektdeltagare och projektmedarbetare.1 Under samtalen med deltagarna i 

projektet (tolv personer) framträdde tydliga och gemensamma mönster av 

utanförskap – fjärran från den samhällsgemenskap och de ambitioner som 

framkommer i anslutning till, och i kölvattnet efter, psykiatrireformen som 

genomfördes med början år 1995. Elin beskrev det som att projektet utgjorde 

en ”vanlig” miljö och att hon blev sedd som ”normal” och ”som andra”. 

Hennes tidigare erfarenheter av att bli betraktad som ”något annat” delade hon 

med fler deltagare i projektet, vilket fick mig att fundera över Elins och de 

övrigas egentliga upplevelser. Det är bland annat berättelser av detta slag och 

funderingar över dessa människors livsvillkor som utgjort grunden för denna 

avhandling.  

 

Projekt HumanTeknik – avhandlingens bakgrund  

Elins uttalande ovan kom i direkt anslutning till min fråga om vad som var bra 

med projektet. Hon förvånades över att det inte var hjälpmedlen som var bra, 

utan vad projektet betydde för henne personligen. Hon beskrev 

projektsammanhanget som att det var en ”vanlig” miljö och att hon blev sedd 

som ”normal”. I projektet upplevde hon att hon blev sedd som person och att 

hennes psykiatriska tillstånd fick en biroll. Många av de övriga deltagarna 

hänvisade till att de kände sig vanliga, som andra och som normala i relation till 

projektmedarbetarna. Deras utsagor gjorde mig fundersam. Projektets resultat 

                                              

1 För en mer utförlig beskrivning och utvärdering av projekt HumanTeknik – psykiska funktionshinder 

och hjälpmedel se Grönberg Eskel, 2005. 
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ledde fram till en mängd frågor jag ville ha svar på: Vad var det som gjorde att 

deltagarna inte kände sig betraktade som ”normala” och ”vanliga” i andra 

sammanhang? Vilka möten och situationer ger upphov till känslan av att vara 

vanlig? Hur ser livet ut för dem som tillskrivs tillhöra kategorin ”personer med 

psykiskt funktionshinder/ funktionsnedsättning”.2  

HumanTeknik tillkom som ett svar på den handikappolitiska planens (SOU 

1999:21) inriktningar samt psykiatrireformens (SOU 1992:73) ambitioner om 

förbättrad livskvalitet och ökad delaktighet i samhällslivet för personer med 

psykiska funktionsnedsättningar (se nedan). Projektet syftade i förlängningen till 

att just skapa möjlighet för personer med psykiska funktionsnedsättningar att 

leva fullt delaktiga i samhället, leva som andra. Projektet – och därmed mitt eget 

arbete – tog sin utgångspunkt i den vardag som deltagarna befann sig i. Det var 

i vardagen förändringarna skulle ske, med hjälp av teknik och hjälpmedel. I 

utvärderingen framkom det att projektmedarbetarnas förhållningssätt var 

betydelsefullt för deltagarnas känsla av att vara ”vanliga” och som andra. Det 

var något i relationerna inom projektet som var kvalitativt åtskilt från 

deltagarnas tidigare erfarenheter. Men vari bestod detta? En tänkbar förklaring 

var att projektets förlopp inte var planerat på förhand, utan öppet för 

utveckling – målet var att komma så långt som möjligt i normalisering och 

deltagande i samhällslivet. Det gav en möjlighet att mötas på en mer jämlik nivå 

än som professionell och brukare. En annan tänkbar anledning var att 

deltagarna betraktades som ”experter”, dvs. att de tillfrågades i egenskap av att 

vara kunniga tack vare sin psykiatriska problematik och att den sågs som en 

kompetens och inte som ett problem.  

Projektet utmynnade i en följdfråga om vilka bilder personerna mött av sig 

själva. Hur de beskrivits och hanterats av andra medborgare, media och de 

professionella de mött under sin tid som psykiskt sjuka/funktionsnedsatta samt 

hur de själva lever i vårt samhälle, framför allt med avseende på hur de skapar 

vanlighet i sin vardag. Det är detta fynd från projektet som är avhandlingens 

bakgrund. I avhandlingen intresserar jag mig för ”det vanliga” i första hand – 

med andra ord: var och när personer med psykisk funktionsnedsättning 

upplever att de är vanliga och som andra. Jag fokuserar inte den psykiska 

sjukdomen eller nedsättningen som sådan, med både sjukdomen, nedsättningen 

                                              

2
 Vid tiden för projektet var psykiskt funktionshinder det begrepp som användes. Idag är det psykisk 

funktionsnedsättning som skall användas på individnivå. Hur begreppen hanteras i denna avhandling 
framgår under stycket några ord om begreppsbruk i metodkapitlet. Där redogör jag även för hur 
psykisk sjuk och psykisk funktionsnedsättning används i avhandlingen. Se socialstyrelsens 
termbank. 
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och hanteringen av densamma finns med som en aspekt av vardagen, eftersom 

det är i relation till denna vardag som vanligheten blir ett problem. Det är 

emellertid möjligheten att ”vara vanlig” eller ”som andra” som står i fokus. 

Personer med psykiska funktionsnedsättningar lever, precis som alla andra, i ett 

samhälle där det produceras föreställningar om hur de är och borde vara, inte 

minst inom de politiska och massmediala sfärerna.  

 

Psykiska funktionsnedsättningar i politik och massmedia  

I Sverige (såväl som i många andra västländer) har mentalsjukhus/psykiatriska 

sjukhus avvecklats, detta parallellt med att en större avinstitutionalisering ägt 

rum. Psykiatrireformen3 kom 1995, och syftet med den var att skapa bättre 

livsvillkor för personer med psykiska sjukdomar. I och med att personer med 

psykiska funktionsnedsättningar kommit att betraktas som en 

funktionshindergrupp, till följd av bland annat psykiatrireformen, omfattas de 

numer även av den nationella handikappolitiken. Det nationella 

handikappolitiska arbetet bygger bland annat på FNs 22 standardregler. 

Standardreglerna (1993) är inte är juridiskt bindande, men de innebär ett 

moraliskt och politiskt åtagande för medlemsstaterna. Grundprinciperna för 

reglerna poängterar delaktighet och jämlikhet för alla medborgare, samt ger 

anvisningar om hur länderna kan undanröja hinder som står i vägen för 

personer med funktionsnedsättningar och därmed skapa ett tillgängligt samhälle 

för alla (Molin, 2004). Den nationella handikappolitiken baseras även på SOU 

1999:21 och de nio punkter som läggs fram i denna. I betänkandet (SOU 

1999:21) tydliggörs att det finns stora brister i bemötandet av personer med 

funktionshinder, och i dessa nio punkter ges det förslag på hur bemötandet kan 

förbättras. Det är betänkandet tillsammans med bland annat FNs standardregler 

som ligger till grund för den handikappolitiska plan som antogs den 31 maj 

2000, Från patient till medborgare - en nationell handlingsplan för handikappolitiken.  

I den nationella handikappolitiska planens målsättningar framgår tydligt att alla 

personer med funktionshinder – psykiska och/eller fysiska – fullt ut ska kunna 

delta i samhällslivet. Det innebär en samhällsgemenskap med mångfald som 

grund, och att samhället utformas så att människor med funktionshinder i alla 

åldrar blir fullt delaktiga samt att det råder jämlikhet i levnadsvillkor alla 

                                              

3
 För en utförligare beskrivning av psykiatrireformen, se kapitel 4. 
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människor med funktionshinder. Där fastslås även att handikappolitiken skall 

bedrivas ur ett demokratiperspektiv. Handlingsplanen trycker på att 

handikapperspektivet skall genomsyra alla samhällssektorer samt att 

tillgängligheten inom de flesta områden skall öka för personer med 

funktionshinder. Det handikappolitiska arbetet skall särskilt inriktas på att 

identifiera och undanröja hinder för full delaktighet i samhället för människor 

med funktionshinder, att förebygga och bekämpa diskriminering mot personer 

med funktionshinder samt att ge barn, ungdomar och vuxna med 

funktionshinder förutsättningar för självständighet och självbestämmande 

(prop. 1999/2000:79 s. 23). 

Gruppen psykiskt sjuka, eller psykiskt funktionsnedsatta, har förutom det 

politiska intresset också varit föremål för ett visst medialt intresse (se bl.a. 

Magnusson, 2009). Intresset har framför allt ökat när det har identifierats 

problem, i vård- och stödsystemet eller hos en enskild person. Under det 

senaste decenniet har det riktats ett ökat intresse mot psykiatrin, mycket 

beroende på brister inom den psykiatriska vården. Dessa brister har synliggjorts 

i samband med att personer som sökt psykiatrisk vård har begått grova 

våldsbrott (exempelvis mordet på Anna Lindh och mordet på Sabine i Arvika). 

Media har rapporterat och beskrivit det som hänt med följd att gruppen 

personer med psykisk sjukdom rönt ett större allmänintresse och fått större 

utrymme än tidigare. Det har producerats och publicerats mängder av historier 

om och bilder av personer med psykisk sjukdom. Även film och litteraur 

påverkar bilden av psykisk sjukdom. Grann (2012) menar att det finns en 

(felaktig) historisk koppling mellan psykisk sjukdom och vansinne och att denna 

förstärks, inte minst via hollywoodfilm och media.  

Kvällstidningarnas rapportering om psykisk sjukdom och därtill relaterade 

områden är i högre utsträckning än dagstidningarnas kopplade till brott och 

kriminalitet. Hela 79 procent av materialet om personer med psykisk sjukdom i 

två kvällstidningar handlade om brott, jämfört med 29 procent i en undersökt 

dagstidning (mellan åren 1980 till 2006) (Magnusson, 2010, s. 246). De personer 

som yttrat sig i tidningar och TV är övervägande psykiatriker eller 

rättspsykiatriker (Rasmussen & Höijer, 2003). Den mediala bilden av psykisk 

sjukdom kan således till stor del sägas vara presenterad av personer som i sitt 

arbete möter och behandlar personer med psykisk sjukdom och fokus hamnar 

således ofta på det avvikande. I många fall utgår rapporteringen från våldsdåd 

eller andra brott, och när så inte är fallet är det lagstiftning och behandling som 

i hög utsträckning belyses (Magnusson, 2010). Det är sällan personer med egen 
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erfarenhet av psykisk sjukdom har möjlighet att uttala sig. En bild som 

framkommer i kvällstidningarna är att personer med psykiska sjukdomar är 

farliga och oberäkneliga, dvs. personer som vi bör vara rädda för. Även om det 

har funnits motbilder, bland annat via DNs artikelserie om människor med 

psykisk sjukdom (2009), så tycks majoriteten av medias rapportering inriktas på 

negativa aspekter av psykisk ohälsa. Det är det annorlunda och extraordinära 

som beskrivits, medan en medial bild av det vanliga eller ordinära till stor del 

saknas.  

Det tycks alltså, sammanfattningsvis, finnas två offentliga beskrivningar av 

personer med psykiska funktionsnedsättningar som delvis står i motsättning till 

varandra. Den mediala fokuserar ovanlighet och avvikelse, medan den politiska 

strävar mot normalitet och en väg bort från betraktandet av dessa personer som 

ovanliga.   

 

Psykisk funktionsnedsättning i samhällsvetenskaplig forskning  

Samtidigt som personer med svårare psykiska sjukdomar och 

funktionsnedsättningar blivit alltmer politiskt och medialt intressanta har även 

forskning och vetenskaplig litteratur kring området ökat. Såväl nationellt som 

internationellt har det under det senaste decenniet givits ut 

samhällsvetenskapligt orienterade böcker och rapporter som fokuserar 

levnadsvillkor och livssituation för personer med psykiska sjukdomar och 

psykiska funktionsnedsättningar – ofta beskrivna på gruppnivå (till exempel 

Brunt & Hansson [red] 2005; Lindqvist, Markström & Rosenberg 2010; Topor, 

2005; Lundin & Ohlsson, 2002; Thornicroft, 2006; Burns & Firn, 2005; 

Sundgren & Topor, 2011; Nordén, 2009; SOU 2006:100; Socialstyrelsen, 2010). 

Forskningen visar bland annat vilka levnadssituationer personerna har, hur 

drabbade upplever psykiatrisk vård, återhämtning från psykiska sjukdomar, hur 

samhällets insatser ser ut, men även hur stigmatisering och diskriminering 

omgärdar gruppen personer med psykiska funktionsnedsättningar.4  

Personer med psykiska funktionsnedsättningar beskrivs i offentliga dokument5 

inledningsvis ofta som en heterogen grupp men skildras sedan relativt 

homogent. Vilka som ingår i gruppen är inte helt klart men vid 

                                              

4
 Det har under de senaste åren kommit både skönlitterärara och biografiska personskildringar. 

Bland annat Grimsrud, (2010); Uddenberg, (2011); Heberlein, (2008) och Spåman, (2011). 
5
 Som exempel kan nämnas Socialstyrelsen rapporter på området, samt SoU 2006:11. 
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psykiatrireformens genomförande 1995 till 1998 uppskattades att cirka 46 000 

personer tillhörde målgruppen personer med psykiska funktionsnedsättningar 

(Socialstyrelsen, 1999). Denna siffra är idag omdiskuterad, mycket beroende på 

att begreppet psykiskt funktionshinder har kommit att omdefinieras (se 

utförligare beskrivning i kapitel 2). Vid psykiatrireformens genomförande 

handlade det om personer med psykiatriska diagnoser men idag inryms även 

personer med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar såsom Autism och 

Aspergers syndrom i målgruppen. Den korrekta benämningen är idag psykisk 

funktionsnedsättning. Det är långt fler personer som har en psykisk sjukdom än 

som har en psykisk funktionsnedsättning (se kapitel 2 för fortsatt resonemang 

om skillnaden)6. För att någon ska bedömas vara en person med psykisk 

funktionsnedsättning skall hon eller han på grund av sin sjukdom ha svårigheter 

i det vardagliga livet. I denna målgrupp ingår idag personer som  

 

har väsentliga svårigheter med att utföra aktiviteter på viktiga 

livsområden och dessa begränsningar har funnits eller kan antas 

komma att bestå under en längre tid. Svårigheterna ska vara en 

konsekvens av psykisk störning (Nationell psykiatrisamordning, 2006).  

Mellan 45 000 och 90 000 personer beräknas tillhöra gruppen psykiskt 

funktionsnedsatta. Rosenberg (2009) har kartlagt hur stor den grupp är som 

borde finnas inom stödsystemen men som inte ännu upptäckts av kommun och 

landsting. Han visar (med hjälp av enkäter till ett antal samhälleliga aktörer) att 

det finns ett flertal personer som inte får stöd av de olika verksamheter som 

skapats för målgruppen.  

 

Levnadsvillkor  

Gruppen personer med psykiska funktionsnedsättningar som helhet har en 

lägre disponibel inkomst än befolkningen i övrigt (Nationell 

psykiatrisamordning, 2003). Det betyder inte att personerna alltid har lägre 

                                              

6 Ett exempel: Mellan fem och tiotusen personer insjuknar varje år i schizofreni i Sverige och det är 
ungefär 50 000 personer som har en schizofrenidiagnos (SOU 2006:100), vilket emellertid inte 
innebär att de har en psykisk funktionsnedsättning. Dock är schizofreni en av de vanligaste allvarliga 
psykiska störningarna och således en vanlig diagnos hos personer som har en funktionsnedsättning. 
För att få diagnosen schizofreni måste personen uppfylla vissa kriterier. I MINI-D

6
 framgår att minst 

två karaktäristiska symptom skall uppfyllas under en stor del av en månad. Kriterierna är 
vanföreställningar, hallucinationer, desorganiserat tal, påtagligt desorganiserat eller katatont 
beteende samt negativa symptom (MINI-D, 2002 s.111). Dessutom krävs en påverkan i den sociala 
eller yrkesmässiga funktionen och en varaktighet. Sjukdomstecknen skall ha varit synliga under 
minst ett halvår.  
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inkomst, men att de har svårare än andra att klara vardagsekonomin. Personer 

med psykiska funktionsnedsättningar har svårt att få ett lönearbete. År 2004 

hade gruppen en högre arbetslöshet än befolkningen i övrigt: i befolkningen var 

arbetslösheten fem procent, i hela gruppen funktionsnedsatta sex procent men i 

gruppen psykiskt funktionsnedsatta tolv procent bland de som stod till 

arbetsmarknadens förfogande. För de personer som bedömts behöva anpassad 

daglig sysselsättning som insats ser siffrorna inte bättre ut. I den gruppen saknar 

mellan 30 och 60 procent sysselsättning i strukturerad form (Nationell 

psykiatrisamordning, 2003). Daglig sysselsättning är en insats som erbjuds de 

personer som inte bedöms klara ett lönearbete. Daglig sysselsättning 

organiseras på olika vis och har bland annat som syfte att aktivera samt ge en 

social samvaro7. Men även om den skapar en social samvaro kan den även 

verka meningslös, eftersom den inte ger ett ordinarie arbete (Syrén, 2010). 

Hillborg (2010) har studerat vilka hinder som kan finnas i 

rehabiliteringsprocessen, från sjukdomsfasen tillbaka till arbete. Hon har 

undersökt hinder och möjligheter när det gäller samverkan mellan olika aktörer 

under hela processen. Hillborg visar på att resurser i form av tid och pengar 

inom vård och omsorg är avgörande för huruvida en persons rehabilitering 

fungerar. Hon menar även att rehabiliteringsprocessen idag inte leder till 

”empowerment” för den enskilde, och att de offentliga verksamheternas rigida 

organisation kan verka hindrande i rehabiliteringen. 

Inom gruppen personer med psykiska funktionsnedsättningar återfinns en brist 

på sociala kontakter, och av de kontakter som finns utgörs merparten av 

professionella inom vård och omsorg. I princip är de tillfrågade nöjda med 

dessa kontakter, men många personer önskar att de hade ett socialt nätverk 

utanför vård- och stödsystemen. Vidare har personer med psykisk 

funktionsnedsättning en sämre somatisk hälsa än befolkningen i övrigt 

(Socialstyrelsen, 2011). Man har inte heller tillgång till relevant behandling vid 

exempelvis hjärtinfarkt i samma utsträckning som personer utan psykisk 

sjukdom. Även i andra situationer som har med hälsa att göra far dessa 

personer mer illa än övriga. Persson (2009) visar till exempel i sin studie kring 

munhälsa att personer med psykiska sjukdomar i öppenvårdsbehandling och 

personer som har boendestöd har sämre tandhälsa än befolkningen i övrigt. 

Personer med psykisk sjukdom avlider i högre grad än andra av botbara 

sjukdomar (Socialstyrelsen, 2010). Ett ytterligare exempel är att personer som 

även har diabetes i lägre utsträckning än andra använder läkemedel, samt att de 

                                              

7
 För utförligare resonemang om daglig sysselsättning, se kapitel 7. 
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har en förhöjd risk för komplikationer såsom benamputationer samt en ökad 

dödlighet (Socialstyrelsen, 2011). Sammantaget visar detta att personerna inom 

målgruppen har en svår situation och att deras tillvaro i stor utsträckning är 

sämre än befolkningens i övrigt.  

 

Återhämtning  

För personer som haft en psykisk sjukdom används idag återhämtning som 

begrepp för att beskriva personens liv efter insjuknandet. Begreppet avser den 

egna processen mot det liv man önskar, trots eller tack var den sjukdom man 

drabbats av. Återhämtning (recovery) är ett perspektiv som kommit att stå 

alltmer i fokus sedan det introducerades under senare delen av 80-talet 

(Rudnick, 2008). Anthony (1993 s. 521) skriver att ”The seeds of the recovery 

vision were sown in the aftermath of the era of deinstitutionalization”. Målen 

med återhämtning är subjektiva och utgår från individen själv. Återhämtning 

som perspektiv har fått stort genomslag i stora delar av västvärlden, dock ännu 

inte i lika hög utsträckning i Sverige. Som exempel kan nämnas att återhämtning 

som begrepp och fenomen inte finns nedskrivet i offentliga styrdokument i 

Sverige. Däremot finns perspektivet med som en av målsättningarna för 

insatserna på nationell nivå både i USA och i Australien (Topor, 2007; Slade, 

2009). Återhämtning är ett ”nytt” sätt att betrakta en person med psykisk 

sjukdom och hans eller hennes liv. Som perspektiv betraktat är återhämtning 

inte annorlunda vid psykiska nedsättningar än vid fysiska. Den egna resan mot 

det liv man önskar är en process driven av mig själv, men med hjälp av andra. 

Rudnick (2008) benämner denna process som ”själv-organisering”, där han med 

inspiration från teoretisk biologi betraktar människan som ett biologiskt 

komplext system. Hälsa ses som en självreglerande aktivitet och den psykiska 

sjukdomen ses som ett avbrott i denna självreglering. Återhämtning blir då den 

process där sjukdomen regleras. Begreppet återhämtning är omdiskuterat8 och 

har under de senaste åren kommit att få olika betydelser. Begreppet används 

                                              

8
 Det har riktats kritik mot återhämtningsbegreppet och det mer forskningsinriktade perspektivet inom 

återhämtning (Roe, Rudnick & Gill, 2007). Kritiken består främst i det faktum att återhämtning har 
kommit att utvecklas till ett begrep som omöjliggör ifrågasättanden, vilken minskar möjligheten till en 
mer systematisk forskning kring återhämtningens innebörd och effekter.  Roe m.fl. (2007) belyser 
begreppets (återhämtning som process) breda användning och innebörd. ”Alla” är i återhämtning, 
och allt som sker för/med/hos en person med psykisk sjukdom är att betrakta som återhämtning (s. 
172). De menar att återhämtning som perspektiv inneburit en positiv förändring men att kritiken bör 
lyftas fram och diskuteras för att möjliggöra att återhämtningsutvecklingen kan fortsätta utan risk att 
som begrepp bli meningslöst i sin allt bredare betydelse. Det krävs en mängd empirisk forskning för 
att skapa en förståelse för vad återhämtning egentligen är och kan vara (Spaniol, Wewiorski, Gagne 
& Anthony, 2002). 
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bland annat som ett sätt att beskriva förbättringar i det psykiatriska tillståndet, 

det som kallas klinisk återhämtning. Det är ett professionellt perspektiv som 

baseras på en psykiatrisk bedömning, (Davidson, Tondora & Ridgeway, 2010; 

Davidson, O´Connell, Tandora, Lawless, 2005; Davidson & Roe, 2007). Den 

kliniska återhämtningen relateras främst till den medicinskt professionella 

disciplinen och innebär en minskning  

av symptom9 och en önskan om återgång till det ”normala” (Schön, 2009). Den 

andra betydelsen av begreppet är återhämtning som process (Davidson m.fl. 

2010; Rudnick, 2008). Processen innebär personens subjektiva resa, oberoende 

av symptom, det vill säga den personliga återhämtningen. Personlig 

återhämtning är ett perspektiv som inspirerats av personer med egen erfarenhet 

av psykisk sjukdom. Den mest använda definitionen av personlig återhämtning 

är skapad av Anthony (1993) 

…a deeply personal, unique process of changing one’s attitudes, 

values, feelings, goals, skills, and/or roles. It is a way of living a 

satisfying, hopeful, and contributing life even within the limitations 

caused by illness. Recovery involves the development of new 

meaning and purpose in one’s life as one grows beyond the 

catastrophic effects of mental illness (Slade, 2009, s. 4). 

Personlig återhämtning innebär att personen har det liv som personen ifråga 

önskar, oberoende av om personen har ett stödbehov eller har kvarvarande 

symptom. Det handlar om ett skifte i synsätt, från ett traditionellt medicinskt 

synsätt till ett synsätt som utgår från den enskildes önskemål, förmågor och 

förhoppningar. Redan 1988 skrev Patricia Deegan i sin ofta citerade artikel 

Recovery: The Lived Experience of Rehabilitation följande:  

Of significance is the fact, from the perspective of the rehabilitation 

approach, it is no longer necessary to isolate people with psychiatric 

disabilities as totally different from other groups of persons with 

disabilities --- the recovery process is the foundation upon which 

rehabilitation services build (Deegan, 1988, s. 54).  

Återhämtning är, ur ett processperspektiv, en individuell och subjektiv process 

(Coleman, 1999) och kan betraktas som en rehabiliterande process, om än ur ett 

individuellt perspektiv (Deegan, 1988). Personal och/eller andra kan inte 

återhämta någon utan återhämtningen sker inom den drabbade personen. 

                                              

9
 Ett begrepp som ibland förekommer synonymt med den kliniska återhämtningen är remission. 

Remisson är ett begrepp som används inom medicinen för att visa på minskning av symptom, 
alternativt tider av symptomfrånvaro. Remission började användas inom psykiatrin under tidigt 2000-
tal och mäts med hjälp av skattningsskalor.  
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Omgivningen har naturligtvis betydelse, inte minst för att vardagen ska fungera 

(Klamas, 2010). Att behöva oroa sig för ekonomi, bostad och arbete är inte 

främjande för återhämtningen, tvärtom är återhämtningen avhängig av 

möjligheten att känna hopp och social tillhörighet samtidigt som man inte 

utsätts för stigma och diskriminering (a.a).  

 

Återhämtningsprocessens olika faser 

Återhämtningsprocessen beskrivs ofta som bestående av olika, mer eller mindre 

åtskilda, faser. Vid ett insjuknande i en allvarlig psykisk sjukdom är det många 

som blir överväldigade och överrumplade av den nedsättning som sjukdomen 

bär med sig och att man tappar kontroll över tillvaron (Spaniol, Wewiorski, 

Gagne & Anthony, 2002). I denna inledande fas dominerar en strävan efter att 

förstå och kontrollera det som sker, även om det för de allra flesta inte går. 

Varje dag är en kamp och många har svårt att formulera mål och önskningar för 

sin kommande framtid. Återhämtning betyder inte att alla symptom är borta 

men det är avgörande att personen själv har kontroll över sjukdomen (Spaniol 

m.fl. 2002). Möjligheten att finna och behålla hopp inför framtiden är 

avgörande för att kunna komma vidare i processen (Shepherd, Boardman & 

Slade, 2008).  

I nästa fas av återhämtningen har personen själv accepterat nedsättningarna 

samt känner sig kompetent att hantera dem. Personerna vet om sina brister och 

sina färdigheter och klarar av att hantera vardagen och den egna personen 

(Spaniol m.fl. 2002). En effektiv strategi är att reglera aktivitetsnivån. En person 

bör inte göra för mycket men inte heller för lite, och det är individuella hänsyn 

som måste tas. Att vara för aktiv kan för någon leda till en ytterligare 

sjukdomsepisod, medan att göra för lite kan leda till isolering och social 

tillbakadragenhet. För att kunna vara en aktör i relation till sin sjukdom behöver 

personerna ta kontroll över symptomen, exempelvis röster eller andra 

hallucinationer. När rösterna kan hanteras avdramitiseras de och ges inte 

samma begränsande utrymme i livet (Roe, Chopra & Rudnick, 2004).   

Slutligen når man ett tillstånd av att leva bortanför sjukdomen (Spaniol m.fl.  

2002). Personen som drabbats kan bygga ett meningsfullt liv och han eller hon 

har själv kontroll över och ansvar för både sjukdom och liv. Här är personerna 

tillfreds med livet, genomför det de själva önskar och de känner sig tillhöriga till 

andra och till samhället (Spaniol m.fl. 2002). Tron på att sjukdomen kan 

försvinna och hoppfullheten inför framtiden är avgörande för återhämtning och 

dessutom strategiskt viktigt i sjukdomshanteringen. Det handlar om att gå från 
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att se sjukdomen och den egna personen ur ett patologiskt perspektiv till att 

känna sig som en självständig person (Roe m.fl. 2004). Kvinnors och mäns 

återhämtning skiljer sig år. Män och kvinnor klarar sig olika väl inom det 

psykiatriska vård- och stödsystemets struktur. Identiteten och skapandet av nya 

identiteter är avgörande för återhämtningen och kvinnor tycks ha svårare att 

identifiera sig med den psykiatriska slutenvården, män har lättare att förhålla sig 

till denna hierarkiska miljö (Schön, 2009). Både kvinnor och män har svårt att 

nå den ”normala världen”, det vill säga en tillvaro som är som alla andras. Dock 

skiljer sig upplevelserna åt mellan män och kvinnor. Män känner i högre 

utsträckning att de inte är normala män. Kvinnorna däremot kan återgå till 

traditionella kvinnosysslor och har således lättare att känna sig som normala 

kvinnor. 

Ett vanligt sätt att beskriva omfattningen av, och möjligheterna till, 

återhämtning är att en tredjedel återhämtar sig fullt ut, en tredjedel återhämtar 

sig men kan behöva stöd samt att en tredjedel kommer att leva sitt liv med stora 

funktionsnedsättningar (Rosenberg, 2009). Warner menar att mellan 20-25 

procent återhämtar sig fullständigt och att cirka 45 procent återhämtar sig 

socialt, vilket innebär att personen lever ett socialt liv med eller utan kliniska 

symptom (Warner [1985] ref i Topor, 2001). Siffrorna varierar mellan olika 

studier men man kan nog med fog idag hävda att den tredelade indelningen är 

bristfällig. Istället är det mer relevant att säga att över 50 procent återhämtar sig 

(Slade, 2011). Vissa studier visar till exempel att upp till 90 procent av de 

drabbade återhämtar sig från schizofreni (Schön, 2009). De varierande siffrorna 

kan kanske bero på att det funnits olika sätt att mäta återhämtning. På 

avdelningen för återhämtning, psykiatriska institutet vid Kings college i London 

har Slade med kollegor utvecklat ett instrument, INSPIRE10, som skall 

användas för att mäta den subjektiva upplevelsen av återhämtning.  

Vilka teman eller egenskaper som ingår i den personliga återhämtningen har av 

Leamy, Bird, Le Boutillier, Williams & Slade (2011) analyserats och 

systematiserats med hjälp av forskning kring personlig återhämtning. De har 

identifierat fem teman vilka de sammanfattar CHIME: Connectedness, Hope 

and optimism about the future, Identity, Meaning in life samt Empowerment. 

Det handlar om känna samhörighet med ett eller flera sammanhang och ha en 

känsla av hopp inför framtiden. Hopp om bättring och en optimistisk tro på 

                                              

10
 Instrumentet INSPIRE innefattar två skalor, varav den ena mäter stöd (21 frågor) och den andra 

mäter relationer (8 frågor). Frågorna består av två delar, där det först ställs ett påstående som 
relateras till den egna återhämtningen. Del två av frågan handlar om ifall personen känner stöd från 
sin personal med just denna aspekt av återhämtning. För utförligare beskrivning se 
www.researchintorecovery.com.  
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vad som skall hända. Identitetsaspekten berör både stigma, eller att överkomma 

stigma, men även att personen kan känna att han eller hon är värdefull. 

Meningsskapandet är även det flerdimensionellt, det är inte enbart en 

meningsfull tillvaro som avses utan även en känsla av att hitta en mening med 

sjukdomen. Ett eget ansvarstagande och makt över den egna situationen är den 

sista aspekten av CHIME.  

 

Omgivningens betydelse för återhämtning  

Attityder och föreställningar i det omgivande samhället kan vara en bromsande 

faktor i individens återhämtningsprocess. Hansson (2010) har studerat attityder 

till personer med psykisk ohälsa. Studien visar att det ofta förekommer negativa 

attityder till personer med psykiska sjukdomar. Diskrimineringen tar sig många 

uttryck. Thornicroft (2006) beskriver en mängd olika områden som illustrerar 

diskrimineringen och utanförskapet för personer med psykiska sjukdomar. Det 

handlar om områden som bostäder, media, arbete, utbildning och relationer 

bland annat. Oberoende av huruvida den psykiska sjukdomen är under kontroll, 

till exempel att personen som är drabbad inte uppvisar symptom, är han eller 

hon likafullt stigmatiserad (Wright, Gronfein & Owens, 2000).  

Allmänhetens attityder kring psykisk sjukdom delas förmodligen även av 

anhöriga och närstående till psykiskt sjuka, åtminstone initialt under 

sjukdomsperioden (Hansson, 2010). Bilden av sjukdomens långvarighet är 

också avgörande för hur man som närstående förhåller sig till densamma (a.a.). 

Hjärthag (2011) har studerat påfrestningar i familjen när en familjemedlem har 

en psykossjukdom och han visar att sjukdomens art påverkar graden av 

påfrestning för de anhöriga. Att som psykiskt funktionsnedsatt ta kontakt med 

andra är också ett område som kan vara problematiskt. Personer som lever med 

en psykisk sjukdom känner i många fall att de inte kan eller vet hur de ska 

närma sig andra, hur de skall berätta om sin sjukdom eller om de skall berätta 

alls (Thornicroft, 2006). De negativa attityder som omgärdar psykisk sjukdom 

och psykiska funktionsnedsättningar orsakar detta, men även det egna 

agerandet har betydelse. När en person stämplas som psykiskt sjuk vidtar en 

process från omgivningen, men även personen själv kan dra sig tillbaka och 

undvika sociala sammanhang på grund av rädslan att bli socialt exkluderad 

(Markowitz, 1998). 

Även vid samhällsplanering och boende är psykisk sjukdom en aspekt. I studien 

kring allmänhetens attityder (Hansson, 2010) svarade mellan 20-25 procent av 

de tillfrågade att de inte ville ha en person med psykisk sjukdom som granne 



 

 

19 

(samma siffror återfinns när man frågar om man vill arbeta med en person med 

psykisk sjukdom) (a. a.). Ett försiktigt antagande är att den massmediala bilden 

av psykisk sjukdom i större utsträckning får genomslag än vad de politiska 

ambitionerna får.  

Boendesituationen är viktig för möjligheten till återhämtning. Många personer 

har stöd för att kunna leva och bo i samhället.11 Cirka 10 000 personer bor i 

någon form av boende anpassat för den psykiska funktionsnedsättningen 

(Nationell psykiatrisamordning, 2004). Till boende räknas bland annat 

gruppbostäder, trapphusboende och stödboende, det vill säga ett boende som 

organiserats runt personal och gemensamhetsutrymmen (Andersson, 2009). Ett 

positivt utfall av stöd i boendet bygger på en god relation mellan 

boendestödjare och person. En god relation, eller ett gott socialt klimat som 

Andersson (2009) beskriver det, grundas bland annat i att boendestödjaren 

uppvisar intresse och omtanke för personen (a.a.).  

Det finns även andra utmaningar eller hinder för återhämtning (Spaniol m.fl. 

2002). Beroendesjukdomar, alkohol, fattigdom, utanförskap och etnicitet är 

sådant som kan vara avgörande för huruvida en person kan återhämta sig. En 

ytterligare avgörande aspekt tycks vara ålder vid insjuknande. Personer som 

sjuknar in senare, efter det att de roller som vuxna, tycks återhämta sig i högre 

utsträckning än de som insjuknar i tidig ålder. Vid ett senare insjuknande har de 

sedan tidigare skapat en stabilitet och en grund som vuxen att bygga på i sin 

återhämtning (Spaniol m.fl. 2002). Det finns även stödjande faktorer och inslag. 

Personer som ger stöd är viktiga, så även en korrekt medicinering. Även 

andlighet och religionsutövande verkar vara stöttande för flera (a.a.).  

Sammantaget pekar den forskningsmässiga diskussionen om återhämtning mot 

vikten av att ta utgångspunkt i den subjektiva upplevelsen och den individuella 

processen men samtidigt förstå att detta sker i interaktion med andra i en 

samhällelig kontext präglad av historiska och institutionaliserade bilder av 

psykisk sjukdom. 

                                              

11
 Ett boendestöd är en av kommunen behovsprövat bistånd. Socialstyrelsen (2011) använder 

Stockholms stads definition kring boendestöd i rapporten Det är mitt hem. Vägledning om boende 
och boendestöd för personer med psykisk funktionsnedsättning. De skriver att: Boendestöd är en 
praktisk och social insats för personer med psykiska funktionshinder som syftar till att underlätta för 
den enskilde att hantera sin vardag. Insatsen är dock inte begränsad till hemmet utan kan även 
omfatta aktiviteter utanför boendet och en central del är att dessa aktiviteter bör göras tillsammans 
med brukaren (s. 62). 
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Problemformulering 

Den växande kunskapen om återhämtning och de politiska ambitionerna går i 

samma riktning. Det handlar om en subjektiv och individuell process mot ett liv 

som man önskar sig och där man känner sig delaktig och tillhörig till samhället. 

Från politiskt håll finns ambitionen om att stödja och bidra till just detta: att alla 

människor skall vara medborgare oberoende av nedsättning. Det som skiljer 

dessa olika perspektiv åt är att återhämtningsforskningen i huvudsak lägger 

emfas på det subjektiva och det individuella, medan den politiska agendan i 

första hand fokuserar det organisatoriska och det verksamhetsmässiga.  

Men trots de genomgripande politiska förändringsarbeten som skett tycks 

personer med psykiska funktionsnedsättningar ha en tillvaro som inte 

överensstämmer med de samhälleliga målen. Målen och ambitionerna med full 

delaktighet, självbestämmande och medborgarskap har inte uppnåtts. 

Människor med psykiska funktonsnedsättningar tycks fortfarande uppleva sig 

som annorlunda. För att den politiska ambitionen skall kunna bli en realitet är 

känslan av att vara som andra central. Det är därför viktigt att med 

utgångspunkt tagen i den enskildes situation studera hur och när denna 

upplevelse kan uppnås.   

 

Syfte 

Avhandlingens syfte är att analysera om, och i så fall på vilket sätt, personer 

med psykisk sjukdom/funktionsnedsättning skapar en upplevelse av att vara 

som andra, samt att relatera analysen till den historiska framväxten av och den 

nutida synen på psykisk sjukdom/funktionsnedsättning 

För att kunna besvara syftet har följande frågor varit vägledande: 

 Hur ser föreställningarna om gruppen psykiskt sjuka/funktionsnedsatta 

ut och hur har den växt fram historiskt? 

 Hur hanterar personer med psykiska funktionsnedsättningar dessa  

föreställningar? 

 Var och när känner sig personer med psykiska funktionsnedsättningar 

som andra?   
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Avhandlingens disposition 

För att besvara frågeställningarna kommer avhandlingen att disponeras på 

följande sätt. Nästkommande kapitel, kapitel två, är en beskrivning av hur 

studien genomförts och vilka tillvägagångssätt som använts. Jag redogör för 

metodval samt resonerar och argumenterar för tillvägagångssättet. Här redogörs 

även för hur analysen genomförts samt att etiska reflektioner och överväganden 

redovisas. 

I kapitel tre ges en historisk beskrivning över hur ”ovanligheten” psykisk 

sjukdom växt fram, som inte gör anspråk på att vara heltäckande. Kapitlet 

börjar i 1600-talets förnuftsideal och går via normalisering på 1700-talet, 

psykiatrins framväxt på 1800-talet fram till 1900-talets antipsykiatri. Kapitel fyra 

innehåller en redogörelse av fyra centrala offentliga dokument: proposition 

1993/94:218 Psykiskt stördas villkor; Välfärd och valfrihet. Slutrapport från 

utvärderingen av 1995 års psykiatrireform; Kommunernas insatser för personer med psykiska 

funktionshinder. Slutrapport från en nationell tillsyn 2002 – 2004 samt SOU 2006:100 

Ambition och ansvar. Dokumenten har lästs med fokus på följande områden: vilka 

personer som ingår i målgruppen, vilka behov personerna har samt hur 

behoven skall tillgodoses. Kapitlet avslutas med en sammanfattande bild av 

dokumenten.  

Kapitel fem innehåller den teoretiska ram som avhandlingens analys utgår ifrån. 

Här presenteras framför allt socialpsykologisk teori med fokus på interaktion. 

Jag redogör för min förståelse av stigmatisering samt beskriver hur jag ser 

sammanhang mellan personer i utsatta situationer och vård- och stödsystemen. 

Centrala begrepp är stigma, stämpling, roller, blick, stigberoende samt 

schabloner.   

Avhandlingen övergår därefter till att bli mer empirisk och i kapitel sex visar jag 

med hjälp av informanternas utsagor vardagslivet hanteras. Kapitlet ger en bild 

av hur utanförskapet kan te sig, men även hur deltagarna kan motverka 

konsekvenserna av de synsätt som omgärdar psykisk sjukdom för att nå känslan 

av vanlighet och att vara som andra. Jag har benämnt deras arbete för att 

motverka konsekvenserna som förhållningssätt. Tre sådana beskrivs: expert, 

anpassning samt distans, vilka ger olika konsekvenser för den enskilde 

informanten.  

Kapitel sju är det andra resultatkapitlet och där visar jag att deltagarna ibland är 

låsta till att vara brukare och/eller patienter och på så vis inte kan undvika eller 

motverka konsekvenserna av sitt utanförskap och hur de resonerar kring den 
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låsta positionen. Jag visar på de arenor personerna har tillgång till, men även 

hur de önskar att ta del av andra arenor såsom ett lönearbete. I kapitlet 

framkommer även att interaktionen mellan individer och vård- och 

stödsystemet är avgörande för känslan av att vara vanlig.  

I avhandlingens sista kapitel lyfter jag upp diskussionen kring 

psykiatrireformens betydelse, vad som återstår att göra och jag problematiserar 

kring svårigheten att reformera en historiskt stigberoende utveckling. 

Benämningen ”psykisk” diskuteras och jag diskuterar även de teorier jag använt 

och hur väl de är anpassade för den empiri som ligger till grund för studien. 

Kapitlet avslutas med några förslag på hur man skulle kunna strukturera arbetet 

kring framför allt sysselsättning för att undvika att personer hamnar i tillstånd 

av ”ovanlighet”.   
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2. Metod och tillvägagångssätt   

 

I detta kapitel presenteras mitt tillvägagångssätt vid insamlandet av data, 

granskning av dokument samt analysens genomförande. Jag redogör även för 

etiska överväganden samt reflekterar kring tillvägagångssätt, metod samt 

databearbetning. Kunskap om andra människor livssituation och upplevelser 

kan man få på flera olika sätt, här har det skett genom kvalitativa, 

semistrukturerade intervjuer. De personer som intervjuats är människor som i 

flera fall upplevt utanförskap och diskriminering. Min ambition är att i 

möjligaste mån låta personerna själva komma till tals. I Klamas (2010) studie 

med liknande upplägg beskrivs detta som ett tolkande brukarperspektiv, en 

tradition som jag ansluter mig till.   

 

En kvalitativ ansats – fenomenologi som perspektiv 

Denna studie handlar om människor i ett vardagligt sammanhang. I vardagen 

lever vi det liv som är direkt och oreflekterat och som är vårt eget (Andersson, 

2009). Vardag i den här studien ligger inom ramen för det som inom 

fenomenologin benämns som livsvärld. Livsvärlden är den värld vi tar för given 

och där vi oreflekterat lever våra liv. Schutz (2002) skriver att det är i livsvärlden 

vi har en ”natural attitude”. Det är där vi tar händelser, fenomen och skeenden 

för givna och det är där vi inte ifrågasätter eller reflekterar över det vi ser eller är 

med om. Vi är helt enkelt i en värld som är självklar för oss, som är vår egen 

men som vi också delar med andra. Livsvärlden är en värld inte enbart 

bestående av oss här och nu, utan den har en historisk förankring, ett ”arv” av 

förståelse och innebörd i det som omger oss. Det är från vår naturliga attityd 

som vi skapar mening i det som sker. Intentionalitet är ett annat centralt 

begrepp inom fenomenologin, som innebär att det vi är med om ges en 

innebörd och en mening utifrån livsvärlden. Ett fenomenologiskt projekt är att 

just se hur och på vilket sätt mening skapas, på vilket sätt vi ser världen och 

vilka processer vi är med i. Vi tolkar världen olika och vi uppfattar det som sker 

runt om oss på olika vis. Vad vi som subjekt är inriktade på är beroende av vår 

sociala position och vår bild av världen (Thornqvist, 2003).  

Bengtsson (1993) skriver att livet är omedelbart och spontant. Mening uppstår i 

efterhand i reflektion över det omedelbara livet och genom att tolka det. Det är 
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när ett mänskligt handlande är slutfört som det ger mening, så länge det pågår 

genomförs det bara.  

Genom det praktiska livets erfarenheter konstitueras ett 

kunskapsförråd, ett vardagsvetande, som i fortsatta erfarenheter 

fungerar som ett tolkningsschema varigenom världen förstås (a.a. s. 

34).  

Fenomenologin fokuserar på hur världen och vardagen uppfattas av subjektet. 

Subjekten är i detta fall de personer som deltar i studien (och jag – även 

forskaren är ett subjekt). Det är deras beskrivningar som är relevanta, men de 

bör förstås i det sammanhang ur vilket erfarenheten är hämtad. Man behöver 

som forskare förstå den värld man beskriver, menar Spiegelberg (i Thornqvist, 

2003). Världen som vi uppfattar den finns inte utan subjektet och det är genom 

vårt medvetande vår bild av världen skapas. Schutz (2002) förankrar den 

naturliga inställningen till världen i vårt vardagskunnande och i livsvärldens 

förenklingar och kategoriseringar. Kunskapens sociala ursprung blir tydlig – det 

är det vi erfar i relation till andra. Den samhälleliga verkligheten är en mänsklig 

social konstruktion. Den samhälleliga verkligheten bygger på vardagskunnandet 

som människor har om olika förhållanden i samhället enligt Berger och 

Luckmann (1966). Individen är inte strukturens fånge utan dess ständige 

bekräftare och skapare. Vardagen är den tillvaro som för oss är igenkänd och 

van. Vi lever och verkar i vardagen, och där känner vi oss hemma. Andra före 

oss har levt, verkat och fört över erfarenheter och kunnande (a.a).  

Vardagen som begrepp kan ges olika betydelser. Beroende på vem som 

definierar detta begrepp kommer vardagen att innehålla en mängd aktiviteter, 

känslor och händelser. Inom samhällsvetenskapen är det vanligt att begreppen 

vi använder är konceptuella förslag snarare än oföränderliga språkliga enheter 

(Eriksson, 1997). De begrepp vi använder oss av inom samhällsvetenskap har 

vardagliga konnotationer och tar sitt innehåll från ett common sense-

medvetande, menar Eriksson (1997). Min egen förståelse av begreppet 

vardagsliv är inte nödvändigtvis, inte heller troligtvis, densamma som någon 

annans, inklusive de personers som deltar i studien. Schutz (1973) menar att 

även då vi använder samma begrepp inom vardagsvärlden som inom den 

vetenskapliga världen så skiljer sig dessa åt när vi beforskar eller studerar 

fenomenet. Han menar att man inom vetenskapen (framför allt naturvetenskap) 

tagit alltför mycket av innebörder av begrepp för givna. De motiv som 

”studieobjektet” har med sitt handlande har enligt honom inte varit intressanta. 

Schutz menar att man inte kan ta för givet att forskaren och studieobjektet har 
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samma meningskontext. Den sociala världen innehåller en mångfald av 

meningskontexter varur forskaren hämtar sitt material, och det är även däri 

resultaten får sin relevans.  

Schutz skriver att det vi som forskare gör är konstruktioner av andra ordningen, 

vilket innebär att forskarens konstruktioner relateras till en annan 

meningskontext. Det studieobjektet berättar för mig är konstruktioner av första 

ordningen, dvs. att han/hon ordnar berättelsen i framförandet till mig. Som jag 

ser det finns det ytterligare ett steg, i intervjusituationen. Jag och studieobjektet 

gör en konstruktion där vi tillsammans reglerar och strukturerar berättelsen. 

Därefter vidtar min egen konstruktion, det som jag skulle vilja benämna som 

konstruktionen av tredje ordningen. Detta är som jag ser det en process i tre 

steg: 1, studieobjektet konstruerar sin berättelse på det vis han eller hon vill 

framföra den; 2, vi skapar och återskapar berättelsen tillsammans, under 

intervjusituationen; 3, jag konstruerar ett resultat utifrån min meningskontext 

och min bild av världen. 

Mulinari (1999 s. 44) skriver att det finns ”ett vanligt och allvarligt missförstånd 

inom sociologin” och att detta missförstånd är just tron att vardagligt 

formulerade kategorier skulle innebära detsamma som vetenskapliga. Skillnaden 

ligger i att begreppet inte tas förgivet utan att uppgiften för forskaren blir att 

försöka ”gå bakom det självklara”. Lindgren (1994) belyser detta förhållande 

när hon beskriver hur man gör ”fenomenologi i praktiken”. Hon skriver att 

”vardagsmänniskan griper sig an livsvärlden medan forskaren försöker begripa 

den” (s. 91). För att begripa livsvärlden behöver forskaren använda en metod. 

Ett metodval avgörs av vilken typ av fråga forskaren har ställt sig. I mitt fall 

handlar frågeställningen om hur vissa specifika personer upplever sitt möte med 

omgivningen och de situationer de hamnar i. Vid den här typen av frågor är 

intervjun en lämplig datainsamlingsmetod. Kvale (1997) menar att  

intervjuer är särskilt lämpliga när man vill studera människors syn på 

meningen i sina liv, beskriva deras upplevelser och självuppfattning, 

och klargöra och utveckla deras eget perspektiv på sin livsvärld (s. 

100).  

 

En vagt definierad målgrupp 

Vilka personer som skulle delta i studien var inte självklart. Begreppet psykiskt 

funktionshinder kom vid denna tid under mitten av 2000-talets första 
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decennium att diskuteras i samma anda som övriga handikapp- och 

funktionshindergrupper (Grönvik, 2008). Psykiskt funktionshinder var etablerat 

hos de flesta berörda inom kommunal verksamhet, men inte lika accepterat 

inom landstingskommunal verksamhet. Inom den medicinskpsykiatriska 

verksamheten är den korrekta benämningen psykiska störningar.12 Begreppet 

psykisk sjuk är inte en medicinsk term, utan idag är det en allmän och vardaglig 

benämning som används av framför allt lekmän. Förvisso använder sig 

företrädare för både den kommunala och landstingskommunala verksamheten 

av begreppen funktionshinder och funktionsnedsättning, men i diagnostik eller 

biståndshandläggning är det psykisk störning eller psykisk funktionsnedsättning 

som används. Lindqvist, Markström och Rosenberg (2010) skriver att gruppen 

psykiskt funktionshindrade  

vanligtvis avgränsats genom att relevanta myndigheter (psykiatrin har 

ofta haft ett stort inflytande) ombetts inventera hur många klienter 

de har, och som uppfyller någon i förväg fastställd definition (case-

finding) (s. 21).  

Vad begreppet psykiskt funktionshinder skulle omfatta var vid denna tidpunkt 

(år 2005) omdiskuterat (se bl.a. Socialstyrelsen termbank, Socialstyrelsens 

rapporter). 2006 presenterades en definition:  

En person har ett psykiskt funktionshinder om han eller hon har 

väsentliga svårigheter med att utföra aktiviteter på viktiga 

livsområden och dessa begränsningar har funnits eller kan antas 

komma att bestå under en längre tid. Svårigheterna ska vara en 

konsekvens av psykisk störning. (Nationell psykiatrisamordning, 

2006). 

 

På grund av, eller tack vare, den generellt förändrade terminologin kring 

funktionshinder och funktionsnedsättning som genomförts under de senaste 

åren har även definitionen av ett psykiskt funktionshinder förändrats. Den 

definition som skapades av nationell psykiatrisamordning passar inte till fullo in 

i socialstyrelsens definition kring funktionshinder och funktionsnedsättning. 

Den förändring som har kommit till stånd innebär är att man numer inte 

använder funktionshinder som synonymt begrepp till funktionsnedsättning. 

Socialstyrelsen skriver:  

 

                                              

12
 DSM-IV som är ett diagnossystem innehåller inte benämningen psykisk sjuk över huvud taget.  
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Den målgrupp som Nationell psykiatrisamordning definierat består 

av personer med psykisk funktionsnedsättning som upplever 

väsentliga svårigheter att utföra aktiviteter på viktiga livsområden. 

Dessa svårigheter ska ha funnits eller kan antas komma att bestå 

under en längre tid. Svårigheterna kan bestå av funktionshinder, det 

vill säga begränsningar som uppstår i relation mellan en person med 

en funktionsnedsättning och brister i omgivningen, eller vara en 

direkt effekt av funktionsnedsättningen (Socialstyrelsen, 2010) 

 

Klamas (2010) menar att det finns tre sätt att definiera gruppen psykisk 

funktionsnedsatta: den administrativa definitionen, den diagnosbaserade 

definitionen och den egenupplevda definitionen. I denna avhandling är det den 

egenupplevda definitionen som kommit att vara relevant för urvalet. Det vill 

säga att det var personen själv som bedömde sig tillhöra ”gruppen”. Personerna 

skulle alltså inte väljas ut eller definieras av någon administrativ eller 

diagnosbaserad definition, exempelvis inom landstingets psykiatri eller 

kommunens socialtjänst. Eftersom gruppen var vagt definierad fanns det 

utrymme för tolkningar och individuella bedömningar. Vem som skulle kunna 

delta i studien kunde, om jag är lite spetsig, avgöras av varje enskild kommunal 

biståndshandläggare (se bland annat Sandlund, 2005, för liknande resonemang).  

 

 

Rekryteringsprocessen  

För att finna personer som motsvarade mina kriterier, dvs. som själva bedömde 

sig vara en person med psykisk funktionsnedsättning, vände jag mig först till en 

frivilligorganisation och berättade om studien och att jag var intresserad av att 

komma i kontakt med personer som själva upplevde att de tillhörde gruppen 

psykiskt funktionsnedsatta. Jag fick komma på ett möte där nio personer deltog 

och vi pratade om studiens syfte och tillvägagångssätt. Flera av de närvarande 

pratade spontant om fördelarna med att delta i en intervjustudie, eftersom de 

kunde se positiva effekter som exempelvis fördelen med att kunna prata om sig 

själv med ”en utomstående”. Utöver den muntliga presentationen lämnade jag 

ett informationsbrev. Jag blev inbjuden att delta på ett kommande mötet för att 

informera ytterligare. Informationen om min studie spred sig via mun-till-mun 

metoden och åtta personer anmälde intresse för att delta i studien efter dessa 

två möten och ytterligare informationsspridning. För att utöka antalet 

informanter vände jag mig till en annan frivillorganisation. Jag fick komma och 

presentera studien vid ett möte. Jag lämnade även där informationsbrev och 
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frankerade svarskuvert. En person skickade ett brev och visade intresse, två 

personer ringde. Totalt hade jag nu elva informanter. Jag bestämde mig för att 

det var tillräckligt. Att bestämma sig för ett fast antal är en avvägning som 

måste göras, och elva personer var i relation till andra studier med liknande 

upplägg ett rimligt antal. Det fanns givetvis en risk att någon eller några inte 

skulle vilja delta under hela eller delar av studien, vilket även hände i mitt fall. 

En person som deltog i den första intervjun ändrade sig och ville sedan inte alls 

vara med varpå jag tog bort den intervjun ur materialet. Slutligen deltog 10 

personer från flera olika platser i Mellansverige. För att möjliggöra ett tillräckligt 

djupt och för kvalitativ analys användbart dataunderlag bestämde jag mig för att 

genomföra två intervjuer med varje person. Klamas (2010) har ett liknande 

upplägg i sin studie kring personer med psykiska funktionsnedsättningar och 

socialt stöd. Hon skriver att hennes försök att skapa en tillitsfull relation till 

informanterna bidrog till att informanterna enklare kunde delge sina 

erfarenheter. Närheten ger även tillgång till ”goda och unika data”, information 

som normalt tillhör den privata sfären (s. 58).   

Den första intervjun var öppen till sin karaktär och utgick från en 

semistrukturerad intervjuguide, medan den andra var en uppföljande och 

fördjupande intervju. Av de tio personerna har nio deltagit i två intervjuer, en 

person deltog bara i den första. Intervjuerna har varat mellan en timme och tre 

timmar och samtliga har spelats in och skrivits ut i sin helhet. Alla personer som 

deltagit i studien gav ett skriftligt samtycke efter att vi samtalat om vad jag ville 

göra. Detta tillfälle genomfördes innan själva intervjutillfället för att vi i lugn 

och ro skulle kunna diskutera igenom vad det innebär att delta och att de sedan 

kunde fundera själva innan de bestämde sig huruvida de ville delta eller inte (för 

utförligare resonemang om etik se stycket Etik, överetik och hantering av etiska 

frågor).  

 

Intervjuerna 

Mitt syfte berör människors upplevelser i en vardaglig kontext. För att kunna 

ställa relevanta frågor hämtade jag inspiration från vardagsnära 

livskvalitetsforskning och skapade en semistrukturerad intervjuguide som 

fokuserade på vad de gjorde, vilka de träffade och hur de upplevde detta. Min 

ambition var inte att få sjukdomsbeskrivningar i första hand, utan upplevelser 

av att leva i samhället som person med psykiska sjukdomar/ 

funktionsnedsättningar. Frågorna kom således att handla om vanliga dagar. Den 
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vanliga dagen konkretiserades ytterligare genom att jag ställde frågor kring vad 

man gjorde/kunde göra, på olika platser och tillsammans med vem man gör 

vad.  Min första fråga; kan du berätta hur en vanlig dag ser ut, var ofta tillräcklig 

för att alla övriga teman skulle beröras. Trots att det inte var min primära 

ambition berördes sjukdomen och sjukdomshistorien återkommande under 

intervjuerna, utan att jag behövde ställa någon specifik fråga därom. 

 

Intervjuprocessen 

Deltagarna fick själva välja plats där intervjuerna skulle genomföras och i de 

flesta fall valde de att vara i sitt eget hem. Tre personer ville att intervjun skulle 

genomföras i en offentlig lokal. Intervjun inleddes i samtliga fall med en kort 

genomgång av studiens syfte, varpå den första frågan: Kan du berätta hur en 

vanlig dag ser ut, ställdes. I vissa fall åtföljdes frågan relativt omedelbart av mer 

konkreta frågor, till exempel frågan: Vad har du gjort idag? Beroende av det 

som informanten berättade så fortgick intervjun och frågorna som ställdes 

relaterades till det berättade. Jag försökte så långt det var möjligt att låta 

informanten leda samtalet. Mitt arbete som intervjuare handlade till stor del om 

att hålla kvar samtalet kring de områden jag intresserade mig för, alltså områden 

som belyser händelser och situationer i vardagen (Kvale, 1997; Dahlberg, 

Dahlberg & Nyström, 2008).   

Samtliga intervjuer transkriberades av mig. Jag läste sedan igenom varje utskrift 

och materialet kom att samlas runt tre teman; arenor, aktiviteter och aktörer13. 

Denna tematiserade indelning täckte in intervjuernas innehåll till största del. 

Sammanfattningarna illustrerades med en ”tårta”, en cirkelformad bild 

bestående av olika tårtbitar uppdelade i tre koncentriska sektioner, där 

tårtbitarna representerade vad deltagarna berättat. Det innersta segmentet av 

tårtbiten utgjordes av arenor, utanför den kom aktiviteter kopplade till denna 

arena, och längst ut i cirkeln återfanns aktörerna. Dessa bilder användes sedan 

under intervju två, som en utgångspunkt för vad samtalet skulle beröra. 

Tårtbitarnas innehåll varierade mellan olika informanter. Ett exempel på en 

arena är hemmet, där aktiviteterna kunde vara hushållssysslor, vila, läsa och 

aktörerna kunde vara boendestöd, syster och så vidare.  

                                              

13
 Se utförlig beskrivning under Analys. 
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Inför det andra intervjutillfället ringde jag upp alternativt skrev ett brev till 

respektive informant för att boka en tid. En person kunde inte längre medverka 

på grund av ohälsa. Övriga informanter (nio) ställde sig positiva till en andra 

intervju, och även vid denna intervju valde personen själv plats. Åtta personer 

valde hemmet, en person valde universitetet som plats för intervjun. Frågor 

som jag tog med till den andra intervju kretsade kring aspekter eller meningar 

som jag inte själv kunde förstå fullt ut, eller delar av deltagarnas berättelser som 

behövde förtydligas. Det kunde vara en beskrivning av en aktivitet, där jag till 

exempel inte frågat efter vilka personer som deltagit. Det som dessutom togs 

upp vid den andra intervjun var frågor om sjukdomen. Samtliga informanter 

berättade om den vid första intervjun utan att jag fokuserat den. Här kan man 

nog hävda att min egen process tog ett språng, där jag gick från att vara en 

person som inte ville fokusera sjukdom till att bli en person med ett intresse för 

vad informanterna berättade. Den ambition jag hade med att inte fokusera 

sjukdomsupplevelsen visade sig vara omöjlig att hålla eftersom informanternas 

vardag till stor del utgick från just sjukdomen.   

Vid intervjuns start gick vi igenom ”tårtan” som jag hade gjort för respektive 

informant för att de på så sätt skulle kunna korrigera om jag uppfattat något fel 

eller om det saknades delar som var viktiga för informanten. Samtliga 

informanter hade vissa tillägg. Ofta handlade det om personer de inte hade 

pratat om eller aktiviteter som de hade glömt att beskriva vid det första tillfället.  

Jag ställde frågor om det som var oklart och om det funnits intressanta aspekter 

vid den tidigare intervjun som behövde förtydligas.14 Samtliga informanter 

erbjöds att läsa sina respektive utskrifter varav en informant tackade ja. 

Informantens upplevelse av texten var att den överensstämde med det han velat 

berätta.  

 

Analys 

När intervjuerna var genomförda och utskrivna uppgick det totala antalet sidor 

till cirka 550, och nu påbörjades den slutliga analysen. Analysen hade påbörjats i 

och med den första intervjun och under transkriberingen. Tidiga tendenser till 

koder och kategorier växte fram redan under den första intervjun. Men det var 

efter att hela materialet var utskrivet som analysen fick sin mer strukturerade 

                                              

14
 Intervjuerna genomfördes under åren 2006-2009.  
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och systematiska form. Jag läste upprepade gånger igenom alla 

”förstaintervjuer” innan jag genomförde intervju två, vilket gjorde att jag redan 

där kunde identifiera ett antal kategorier och teman som var återkommande och 

som jag kunde fördjupa under den andra intervjun. Här gjordes ingen egentlig 

analys men arbetet möjliggjorde en struktur inför fortsatt datainsamling. Det 

gav även en insikt i vad jag inte frågat om vid den första intervjun. Efter att den 

andra intervjuomgången var genomförd läste jag de två intervjuerna som 

tillhörde varje enskild informant tillsammans och sammanfattade dessa. Jag ville 

med det angreppssättet tvinga mig själv att tänka och reflektera över 

intervjuerna som just text och inte som personer, ett försök att distansera mig 

från materialet. Det gav mig även möjligheten att koncentrera det som sagts till 

korta kärnfulla texter som gav mig en riktning inför den fortsatta analysen. Mitt 

sätt att hantera materialet kan här till viss del jämföras med det Miles och 

Huberman (1994 s. 69) beskriver som kodning på första nivån, ett sätt att 

koncentrera data. 

Sammanfattningarna handlade om tre teman:  

1. Det de säger om sig själva, dvs. hur de pratar om sina personliga egenskaper, 

resurser och brister. 

2. Hur de beskriver och uppfattar den nära omgivningen och de personer som 

ingår i deras sociala krets. 

3. Hur de uppfattar och förhåller sig till vård- och stödsystemen. 

Dessa tre teman är till sitt innehåll empiriska och byggde enbart på 

informanternas utsagor.15 Jag läste sedan alla intervjuer i en följd (varje 

informant för sig). Analysarbetet fortlöpte som så att jag under läsningen 

markerade i marginalen, både med deskriptiva och mer analytiska begrepp det 

som texten innehöll. Det var en variation i koderna, ibland handlade de om 

personens bakgrund, ibland om fenomen som utanförskap.  

Jag försökte i den här fasen av analysen att inte stycka upp de berättelser som 

fanns vilket innebar att en kod kunde vara allt från några raders utsaga till flera 

sidor. Koderna klipptes ut och sorterades genom att de som berörde liknande 

fenomen samlades i kuvert märkta med begrepp relevanta för deras innehåll, 

                                              

15
 Självklart är min förförståelse medskapare av de teman som läsningen medgav. Mitt perspektiv 

utgår från ett vardagsfokus och jag bär med mig en kunskap om personernas situation och särskilda 

position i samhället.  
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vilket utgjorde det som jag benämner kategorier. Till exempel sjuk-frisk, 

diagnostik, vänner, läkaren och så vidare. I varje kategori (kuvert) samlades 

utsagor från i princip samtliga informanter. Alla kuvert sorterades sedan i de tre 

övergripande teman som jag kunnat se under de tidiga läsningarna: synen på sig 

själv, på personer i nära relationer samt vård- och stödsystemen. Samtliga 

kategorier kunde placeras in under de tre övergripande och initiala temana. 

Materialet fördelade sig inte jämnt i de tre temana. Tema ett, berättelser om den 

egna personen samt tema tre, vård- och stödsystemen visade sig vara långt mer 

fylliga än tema två, den nära omgivningen. Således blev tema ett och tema tre 

mina huvudsakliga områden för fortsatt teoretisk analys och sedermera för 

resultatet.   

De koder som var sorterade under varje tema lästes sedan i en följd för att på så 

sätt komma åt nyanserna och mångfalden, vilket påminner om det som Miles & 

Huberman (1994) beskriver som ”mönsterkodning” (s. 69). Jag försökte att 

avtäcka allt mer av materialet genom att läsa materialet i olika ordning, samt 

diskutera mina preliminära analyser i en seminariegrupp.16 Under denna tid 

sökte jag även aktivt efter teoretisk förståelse för mina resultat. De teoretiska 

utgångspunkter jag fann relevanta för förståelsen av min empiri och som i viss 

mån hjälpt mig att strukturera resultatkapitlen är de som presenteras i kapitel 5. 

Analysarbetet har pågått fram till den slutgiltiga presentationen av texten, det 

vill säga fram till att det var dags att trycka avhandlingen.  

Analysen presenteras i kapitel sex och sju utifrån dessa två övergripande teman, 

dvs. personerna själva och deras upplevelser av att genomleva vardagen som 

psykisk sjuka/funktionsnedsatta samt hur de upplever, betraktar och hanterar 

sina vardagliga relationer med vård- och stödsystemet.  

 

Reflektion över intervjuerna 

Kvalitativa, semistrukturerade intervjuer som datainsamlingsmetod har 

naturligtvis både för- och nackdelar. De största fördelarna ligger i möjligheten 

att fördjupa frågorna samt att man vid sittande bord kan iaktta kroppsspråk och 

klara ut otydligheter eller medvetandegöras om nya aspekter av det man som 

intervjuare vill få belyst (Kvale & Brinkmann, 2009).  

                                              

16
 Denna grupp bestod av två disputerade personer vid avdelningen som vid samma tid arbetade 

med intervjumaterial.  
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Intervjun som datainsamlingsmetod kan innebära att deltagarna känner trygghet 

i och med att de själva kan styra samtalet, samt att de kan förtydliga vad de 

menar under tiden intervjun pågår (Dahlberg, Dahlberg & Nyström, 2008). 

Naturligtvis är det avhängigt av den som intervjuar. Att vi kan mötas med ett 

”gemensamt” språk är en aspekt av intervjuns kvalitet. Min erfarenhet, dels av 

intervjuer, dels av arbete med personer som har liknande erfarenheter som 

informanterna, har varit en fördel vid intervjuernas genomförande. Kvale 

(1997) anger ett flertal kriterier för en kvalitativ intervjuare, där kunskap om 

ämnet är det första kriteriet. Ett område inom kvalitativ forskning rör närhet 

och distans till informanterna och till materialet. Att komma nära informanter 

och material är en aspekt av den kvalitativa forskningsintervjun som har både 

för- och nackdelar, åtminstone i relation till på vilket sätt jag arbetet tillsammans 

med informanterna. Mitt upplägg med två intervjuer samt ett personligt möte 

före det första intervjutillfället och telefonsamtal under tiden har möjliggjort en 

relation mellan mig och informanterna. Efter att datainsamlingen avslutats har 

jag haft kontakt med samtliga informanter och de har visat intresse för mitt 

arbete. Detta har framförallt varit positivt men kan också göra hela arbetet 

förpliktigande och att man vill att resultaten skall tilltala informanterna.  

Rekryteringen av informanter via frivilligorganisationer kan innebära en viss 

skevhet och risk att de personer som valt att delta är särskilt aktiva eller särskilt 

engagerade som ”brukare”. Detta skulle kunna påverka resultatet, t.ex. därför 

att informanterna kanske är mer återhämtade än vad andra personer med 

psykiska funktionsnedsättningar är. Några av de personer som slutligen blev 

intervjuade är förvisso medlemmar i en förening men deras engagemang 

varierar kraftigt, från mycket aktiv, till ytterst sporadiskt engagemang. En 

person tillhör inte någon förening. Min bedömning är att de personer som 

deltar i studien inte är mer aktiva än målgruppen som helhet, vilket innebär att 

resultatet inte påverkats i nämnvärd grad. 

Intressant och kanske i viss mån förvånande var att flera av informanterna 

tenderade att beskriva sin vardag i relation till sin sjukdom och till vård- och 

stödsystemen. En vanlig fråga var: ska jag berätta om när jag blev sjuk? Detta 

när jag bad dem berätta om en vanlig dag. Min ambition var ju inte att prata 

sjukdom men eftersom det har varit en central aspekt i mångas berättelser om 

sin vardag har det även kommit att bli relevant för avhandlingen. En orsak är 

givetvis att det är just den psykiska funktionsnedsättningen som är ingången i 

studien. En annan tänkbar orsak kan vara att de har en erfarenhet av att börja 

med sjukdomen i många sammanhang när de möter professionella, något som 
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jag möjligen kunde betraktas som. En tredje orsak skulle kunna vara att 

personer som haft långvariga eller svåra psykiatriska tillstånd kan ha kognitiva 

nedsättningar som följd och att min inledande fråga då skulle vara alltför 

abstrakt. Under intervjuerna har jag inte upplevt att deltagarna haft svårigheter 

med abstraktion, därför antar jag att sjukdomen utgör en så dominerande 

erfarenhet att den hela tiden blir viktig för hur vardagen kan hanteras.  

 

Bearbetning av dokument  

De dokument som behandlas i avhandlingen är auktoritativa exempel på hur 

man i officiella dokument idag bland annat beskriver hur många som ingår i 

målgruppen personer med psykiska funktionsnedsättningar, vilka behov dessa 

personer kan ha samt vad som behöver ges i form av vård och stöd – 

avgörande faktorer för hur man lever sitt liv. Till största del bygger texten på 

fyra dokument: Proposition 1993/94:218 Psykiskt stördas villkor; Välfärd och valfrihet. 

Slutrapport från utvärderingen av 1995 års psykiatrireform; Kommunernas insatser för 

personer med psykiska funktionshinder. Slutrapport från en nationell tillsyn 2002 – 2004 

samt SOU 2006:100 Ambition och ansvar.  

Dessa fyra dokument har valts för att de är centrala och ger en officiell bild av 

samhällets ambitioner för personer med psykiska funktionsnedsättningar. 

Dokumenten representerar de senaste decennierna och har till stor del påverkat 

hur kommunerna – och andra aktörer17 – byggt och formerat sina 

verksamheter. Jag har läst dessa dokument för att se vad de säger om personer 

med psykisk sjukdom eller psykisk funktionsnedsättning. Alla texter avspeglar 

medvetna och omedvetna föreställningar hos de som författat texterna 

(Bergström & Boreus, 2000). Läsningen har varit selektiv och diskursiv i så 

måtto att jag aktivt sökt efter beskrivningar om vilka personer som avses, hur deras 

behov betraktas samt hur behoven skall tillgodoses.  

Diskursanalys användes till en början för att undersöka språket och språkets 

funktion men har idag utvecklats till att vara en samling metoder vilka syftar till 

att analysera och upplösa språket (Gillen & Petersen, 2005). Tillvägagångssättet 

                                              

17
 Fokus har legat på kommunerna i flera av de offentliga skrivningarna kring ansvar och 

verksamhet. Det är kommunerna som är ytterst ansvariga för att medborgarna har ett fungerande 

vardagsliv. I texten påvisar jag de olika aktörerna när det är relevant, men skriver i de allra flesta fall 

inte med fokus på en enskild aktör, utan vill mer visa på beskrivningen av målgruppen, oberoende av 

huvudman för de insatser den enskilde kan tänkas behöva.  
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i denna studie kan liknas vid sökandet efter en identitetskonstruktion 

(Bergström & Boreus, 2000), det vill säga hur dokumenten konstruerar 

”personer med psykiska funktionsnedsättningar”.  Jag har medvetet valt att läsa 

texterna för att fånga hur de offentliga dokumenten bidrar till att konstruera 

identiteten, eller i denna studie, schablonen psykiskt sjuk/funktionsnedsatt (a.a. 

s. 242). Jag har läst det som står och försökt att sammanfatta och tydliggöra vad 

texterna säger om den målgrupp ur vilken mina informanter har hämtats. Vilka 

är de, vilka behov har de samt hur menar man i dokumenten att deras behov 

skall tillgodoses? Min ambition har varit att utläsa de diskurser som 

dokumenten representerar och jämföra de olika dokumentens diskurser i avsikt 

att skönja den eventuella förändringen över tid i bilden av de psykiskt 

sjuka/funktionsnedsatta. En diskurs förstås här som en språklig förhärskande 

verklighetsbild, vilken tydliggör hur personerna uppfattats.  

 

Några ord om begreppsbruk  

I avhandlingen används psykisk sjuka, psykisk sjukdom och personer med 

psykiska funktonsnedsättningar. Ibland förekommer även psykiskt 

funktionshinder. Jag tar inte ställning i den diskussion som förs kring vilka 

begrepp som skall vara de korrekta, utan hänvisar i första hand till att de 

personer som deltagit i studien företrädesvis själva använder epitetet ”sjuk” när 

de talar om sig själva. Under intervjuerna har till största del ”psykisk sjukdom” 

använts för att beskriva och berätta om de upplevelser, händelser och tillstånd 

som var och en av de intervjuade varit med om. Sjukdom eller sjuk används av 

informanterna i en bred mening, där olika svåra psykiatriska diagnoser kan 

avses. I övriga kapitel använder jag mig till största del av den benämning som 

återfinns i refererade texter. 

 

Avhandlingens vetenskapliga kvalitet   

Traditionellt återfinns tre begrepp: validitet, reliabilitet och generaliserbarhet 

som ofta används för att beskriva en studies kvalitet (Kvale, 1997). Dessa tre 

begrepp är till sin form ursprungligen avsedda för kvantitativ forskning och 

tenderar att ibland bli ”klumpiga” i relation till kvalitativt material.  Att en studie 

har hög reliabilitet innebär att den är trovärdig och pålitlig. Huruvida en studie 

har hög validitet eller ej avgörs bland annat av i vilken grad resultatet speglar det 
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man säger sig vilja undersöka och generaliserbarhet belyser huruvida resultaten 

är giltiga i andra sammanhang än det beforskade.  

Hamberg, Johansson, Lindgren & Westman (1994) använder sig av begrepp 

från Lincoln & Guba (1984) i sitt resonemang kring kvalitet i kvalitativa studier. 

De menar att trovärdighet, pålitlighet, genomskinlighet samt överförbarhet är 

lämpliga kriterier för att bedöma kvalitet i kvalitativ forskning. Trovärdighet 

handlar om hur studien genomförts men även huruvida analysen håller för 

granskning. Vad gäller studiens trovärdighet har jag beskrivit hur datainsamling 

och analys genomförts, det vill säga att jag försökt återge de olika steg 

processen drivits fram genom, samt de tekniker och metoder jag använt mig av 

samt även hur jag förstått materialet.  Pålitlighet betyder som jag förstår det att 

studien varit följsam mot sin kontext. Jag har försökt följa materialet och 

informanternas utsagor har lett mig vidare och framåt – ibland åt håll som 

avvikit från min initiala bana. Bland annat har detta skett vid min omvärdering 

från att vidhålla den initiala ståndpunkten att studien inte skulle beröra sjukdom 

till att låta informanternas utsagor styra datainsamling och sedan analys.  

Vad gäller genomskinligheten så handlar det om att andra forskare skall kunna 

följa min process så att det går att se att min analys kan bekräftas. Jag har 

genomgående utsatt mig och mitt arbete för granskning av andra. Jag har 

deltagit i empiriseminarier, där jag tillsammans med seniora forskare diskuterat 

analysarbetet och tänkbara slutsatser. Mina preliminära resultat har presenterats 

och diskuterats på konferenser, både internationellt och nationellt. Under 

avhandlingsskrivandet har jag vid flera tillfällen beskrivit mina fynd för personer 

verksamma inom kommuner och landsting samt representanter för 

målgruppen. Vid dessa tillfällen har återkopplingen varit positiv och gett mig 

bekräftelse på att det jag skriver fram äger giltighet. Jag har även diskutera mina 

preliminära resultat med samtliga informanter vilket kan ses som en pragmatisk 

bekräftelse18.   

Överförbarhet är det begrepp som här beskriver huruvida de resultat som lyfts 

är relevanta, förståeliga för andra samt möjliga att överföra till andra personer 

som återfinns i liknande situationer. Detta är en studie som omfattar 10 

personers berättelser. Det kan tyckas en smula lite, men för studiens syfte är det 

tillräckligt. Min ambition har varit att visa på fenomen, inte räkna antalet 

                                              

18
 Pragmatisk validitet återfinns hos Kvale (1997). Han diskuterar kunskapsanspråk i relation till 

handlandet utifrån forskningen. Pragmatisk bekräftelse blir i min studie en bekräftelse från de 
personer som är faktisk berörda av forskningens fokus.    
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personer som upplevt fenomenet. Resultaten från kvalitativa studier som denna 

kan som regel inte göra anspråk på att vara giltiga för andra än för den grupp 

varifrån det empiriska materialet kommer, det vill säga de är inte generaliserbara 

i statistisk mening. Men om min argumentation bär kan man ändå hävda att jag 

uppnått ett visst mått av analytisk generaliserbarhet, vilket Olsson (2008 s. 66) 

beskriver som att ”andra forskare kan använda mina teoretiska och analytiska 

resonemang för vidare studier som involverar andra intervjupersoner”19. Jag 

menar att så är fallet och att delar av analysen kan överföras till andra grupper 

än den jag undersökt. Informanternas beskrivningar av sin tillvaro är utsagor 

om den mänskliga erfarenheten för personer med psykiska problem.  

 

Etik, överetik och hantering av etiska frågor 

Tew och Gould (2006) skriver att samhällsvetenskaplig forskning är relativt 

underutvecklad. De anser att det finns vissa fundamentala frågor som bör 

ställas innan forskningen tar sin början, men som sällan ställs. Frågorna rör de 

etiska aspekterna av forskning om och med människor och frågorna har en 

emancipatorisk underton. Vem är det som varit med och utformat 

forskningsfrågorna, vem har kunskapen som kan bidra till forskningens 

utveckling, vad och vem kommer att tjäna på forskningen och har alla deltagare 

i forskningsprocessen samma möjlighet till inflytande? Om inte varför så? 

Dessa frågor kan användas för att utveckla de etiska utgångspunkterna, och jag 

har försökt att i tillägg till de forskningsetiska principerna för humanistisk och 

samhällsvetenskaplig forskning även förhålla mig till Tew och Goulds frågor.  

De forskningsetiska principerna20 handlar i grunden om forskningens nytta 

kontra risk för skada. Forskare måste alltid ha en fråga vars svar är så värdefullt 

att det överstiger eventuella skador den kan skapa. Skadan kan vara på olika 

nivåer. Det handlar om skada för den enskilda informanten i studien, men det 

handlar också om vilken skada resultatet kan få för gruppen i stort. Det finns 

alltid en risk att forskning om ”målgrupper”, eller grupper kategoriserade på ett 

visst sätt, bidrar till att öka på bilden av särskildhet och annorlundaskap. I mitt 

                                              

19
 Jag tror att det min analys visar även skulle vara giltigt i andra sammanhang, vilket jag också 

försöker visa. Att de förhållningssätt jag beskriver i resultatet är allmängiltiga och inte specifika för en 
viss situation eller en viss grupp är till exempel en sådan aspekt.  
20

 I detta kapitel redogör jag för mina etiska reflektioner, inte för forskningsetik i stort. För en 

utförligare och systematisk beskrivning av de forskningsetiska principerna, se t.ex. 

www.codex.uu.se. 



 

 

38 

fall är det en grupp som drabbats av utanförskap under många år och 

fortfarande tillhör de mest utsatta vad gäller negativ särbehandling. Att skriva 

avhandlingen just med fokus på att de tillhör denna grupp kan bidra till att 

skada. Mitt arbete och de resultat jag presenterar i denna avhandling är dock 

inte av sådan art att jag bedömer att de skadar gruppen.  

Mina resultat visar på likheter och olikheter, både inom gruppen och i relation 

till andra grupper, vilket jag tror bidrar till en nyanserad bild av personer med 

psykiska funktionsnedsättningar. Gruppen är i många fall betraktad och 

beskriven som homogen och annorlunda i jämförelse med ”oss andra”. Mitt 

upplägg och min presentation ger en fyllig bild av personerna i en vardaglig 

kontext. Det innebär att jag bedömer att avhandlingen bidrar till en mer 

heterogen syn på dem som lever med en psykisk sjukdom/ 

funktionsnedsättning. Vad gäller risken för skada för den enskilde är det mer 

problematiskt. Alla personer som är med har informerats om studiens syfte och 

upplägg. Samtliga har lämnat ett skriftligt samtycke. Dock har detta 

tillvägagångssätt för att få samtycke ifrågasatts av granskare av 

forskningsplanen. Jag har vid ett flertal tillfällen fått frågan om dessa personer 

har möjlighet att lämna ett sådant samtycke med tanke på deras historia och 

tillstånd. Flera har ansett att personerna, även i de fall de lämnat samtycke, inte 

är förmögna att förstå vad deltagande i studien kan innebära. Jag skulle vilja 

benämna detta som ”överetik”, det vill säga att vi i vår strävan efter att vara 

etiskt korrekta ibland nedvärderar förmågan att ta eget ansvar hos de personer 

som deltar i forskning. Självklart anser jag att de personer som deltar i min 

studie är fullt kapabla att fatta beslut om samtycke och deltagande. 

Forskningsprojektet har genomgått etisk prövning och godkänts av den 

forskningsetiska kommittén vid Karlstads universitet.21  

Under intervjuerna har jag frågat om personernas liv och situationer i vardagen 

och frågorna har varit av öppen karaktär vilket gett utrymme för informanterna 

att berätta vad de önskat. Jag inser att mitt intresse för deras liv skapar en viss 

förväntan att berätta om de erfarenheter man har. I många fall har jag fått 

privata och personliga upplevelser berättade för mig, men samtliga har varit 

mycket tydliga med att de önskar berätta sin historia och att de inte ser problem 

med att delta i forskning med det syfte jag formulerat. Att man sedan väljer att 

berätta om händelser och känslor är den enskildas val. Jag bedömer därmed att 

risken för skada under själva intervjusituationen var ringa. 
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Konfidentialitet, sekretess och frågor om huruvida personerna kan röjas i min 

rapportering är en viktig del av de forskningsetiska frågorna, inte minst vid den 

här typen av studier. Dels är det ett begränsat urval, dels rapporteras resultaten 

med hjälp av både korta och längre citat. Jag har försökt att så långt det är 

möjligt begränsa möjligheterna till igenkänning. En komplicerande faktor är att 

personerna själva berättat för andra att de deltar i min studie – vilket försvårat 

mitt arbete med att anonymisera informanterna. För att ytterligare begränsa 

möjlighet till igenkänning har jag i vissa fall justerat detaljer i de citat som 

återges, justeringar som inte har betydelse för analysen. Jag vill här även 

tydliggöra att på vilket sätt citaten analyserats är mitt ansvar. Citaten finns med 

för att belysa fenomen och inte personer. En reflektion jag gör är huruvida 

mina slutgiltiga analyser och den text jag producerat stämmer överens med det 

som informanterna menat att de sagt. Känner de igen sig eller har jag begått 

våld på det som de berättat? Denna fråga, som givetvis är central i diskussionen 

om vetenskaplig kvalitet (se ovan) har också en etisk aspekt. Under analysens 

början var jag rädd för att förvränga eller förstöra det som deltagarna ville 

berätta. Jag har med tiden kommit att i hög utsträckning låta min egen analys bli 

avgörande för hur berättelserna skrivs och hur citaten struktureras och används. 

Det kan innebära att det finns intervjupersoner i studien som inte alls känner 

igen sig i det som kom att bli resultatet, men jag hoppas och tror att så inte är 

fallet.22 Jag har, som nämnts, haft samtal med deltagarna under analysarbetet 

avseende mina preliminära analyser för att på så sätt validera det jag får fram. 

Vid dessa tillfällen har de som jag pratat med tyckt att resultatet 

överensstämmer med vad de sagt, även om jag ibland gjort kopplingar som de 

själva inte tänkt på innan. Mitt bidrag till deras berättelser är dels andra 

perspektiv, dels kan jag betrakta och koppla samman de olika berättelserna för 

att på så sätt kunna ge en bred och möjligen ny bild av det fenomen jag valt att 

studera.  

I nästa kapitel görs en historisk genomgång av hur bilden av psykisk sjukdom 

och psykiska funktionsnedsättningar vuxit fram. Syftet med kapitlet är att följa 

framväxten av innebörden i begreppen psykisk sjuk och psykiskt 

funktionsnedsatt och hur personer inom den gruppen beskrivits och betraktats 

under historiens gång.   

 

 

                                              

22
 se Jonsson (2009)  för liknande resonemang. 
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3. Psykiatrins historia - att skapa det ”ovanliga”  

 

I följande kapitel beskrivs hur bilden av psykiskt sjuka som ”ovanliga” vuxit 

fram. Personer med psykiska problem kan sägas ha en särskild position i 

samhället och inneha en ställning som avvikande (se bl.a. Thornicroft, 2006). 

Den nutida bilden av psykisk sjukdom har en historisk botten och genom att 

följa den historiska utvecklingen kan vi se hur föreställningar kring psykisk 

sjukdom som avvikande skapats och återskapas. I det här kapitlet ges en kort 

beskrivning, som inte gör anspråk på att vara heltäckande23, för hur och på 

vilket sätt människor med psykiska sjukdomar har betraktats, beskrivits och 

hanterats under historien Jag gör en kronologisk beskrivning av utvecklingen, 

med början i 1600-talets förnuftstanke för att sedan sammanfatta utvecklingen 

fram till 1980-tal.  

Människan har genom historien förfasats, fascinerats och förfärats över de 

personer som bryter mot det som upplevs som normalt eller vanligt (Foucault, 

1972; Qvarsell, 1991; Flygare, 1999). Det har funnits flera olika 

orsaksförklaringar till varför en person har blivit psykisk sjuk. Det har 

exempelvis handlat om Guds straff, obalans i kroppsvätskor och känslor i 

obalans. Vad som förklarat sjukdomen är kulturellt och historiskt betingat. 

Åsikterna om hur sjukdomen bäst skulle hanteras eller botas har även de 

varierat över tid och de sjuka har varit föremål för olika epokers läkekonst och 

omhändertagande (Qvarsell, 1991). Det har omfattat allt från utdrivning av 

andar, stabilisering av passioner som löpt amok i kroppen, till balansering av 

kroppsvätskor, ett varmt omhändertagande till dagens terapi och 

läkemedelsbehandling. 

  

Rationalitet och förnuftstanke 

Under 16- och 1700-talen började personer som avvek socialt och moraliskt – 

dårarana – att betraktas som farliga och irrationella varelser som skulle spärras 

in. I västvärlden hade under upplysningstiden ett förnuftsideal vuxit fram och 

det var bristen på det förnuftiga som utgjorde dårens stora problem. De 

                                              

23
 För den som vill fördjupa sig i psykiatrins historia rekommenderar jag Foucault (1972), Qvarsell 

(1991) samt Flygare (1999). 
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personer som inte kunde leva upp till dåtidens moraliska och sociala krav 

betraktades som oförnuftiga. Före upplysningstiden var personer i behov av 

stöd (eller som inte kunde leva självständigt i samhället: fattiga, avvikande, 

sjuka) placerade på anstalter vilka ägnade sig åt barmhärtighetsarbete i olika 

form. Anstalterna ägnade sig inte åt behandling, utan deras syfte var 

omhändertagandet i sig. En ytterligare form av anstalter fanns, de stora 

leprasjukhusen. I och med att lepra till stor del försvann från västvärlden fanns 

det möjlighet att separera dårarna från andra genom att placera dem på de 

befintliga institutionerna (Foucault, 1975; Eriksson, 1989). De stora 

leprasjukhusen som stod tomma i och med att de inte längre behövdes utgjorde 

en bra plats. Dessutom, menar Foucault (1975), gjorde institutionaliseringen av 

leprasjuka att samhället vant sig vid åtskiljningstanken, vilket möjliggjorde att 

ytterligare grupper av personer kunde spärras in. Motståndet mot inspärrning 

var borta.  

Genom att påvisa att vissa personer saknade förnuft kunde människorna delas i 

två grupper – de förnuftiga och de oförnuftiga, och de oförnuftiga behövde 

hanteras (se bl.a. Flygare, 1999). När åtskiljandet mellan förnuft och oförnuft 

blev den rådande mekanismen för att hantera och definiera de sjuka kunde 

speciella enheter skapas för omhändertagandet – behandlingshospitalen. Detta 

organisatoriska uttryck för särskiljningen mellan förnuft och oförnuft 

(rationalitet/icke rationalitet) har sedan kommit att fortsätta in i vår tid (a.a.). 

Att göra själva urvalet, det vill säga vara den som bedömde och placerade 

människor i dårarnas tillvaro ansågs vara en komplicerad process. Den för tiden 

nya vetenskapen, medicinen, fick stor respekt hos statsmakterna och läkarna var 

ett självklart val när det kom till att utföra det åtskiljande arbetet – även om 

psykiatri som egen specialitet ännu inte fanns (Flygare, 1999).     

Det fanns vid den här tiden inte heller någon behandlingstanke, det centrala var 

själva inspärrningen – och den blev omfattande under de påföljande seklen. 

Under denna period fanns ingen specifik behandling för dårens beteenden, 

eftersom sjukdomen ännu inte fanns, men de allra flesta som togs in genomgick 

vad som var en traditionell somatisk undersökning och behandling, med kurbad 

bland annat (Sjöström, 1992). Dock blev de allra flesta inte bättre utan 

förvarades på de stora institutionerna som byggdes, eller fanns, under 1600-

talet. Människor som kategoriserades som oförnuftiga internerades, ofta 

tillsammans med andra oönskade personer i ett samhälle, såsom kriminella, 

lösdrivare och personer med asocialt beteende. Ibland var den bakomliggande 

orsaken till interneringen att personerna behövde skydd från det omgivande 

samhället, ibland handlade interneringen om att skydda samhället från de 
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vansinniga och farliga. Inom de slutna institutionerna förekom en mängd olika 

aktiviteter för att hantera de intagna. I vissa fall placerades människor i små 

celler med livslång internering, i vissa fall kedjades människor till väggarna. 

Dessa institutioner var med andra ord i första hand en plats för förvaring av 

människor som under den här tiden betraktades som oförnuftiga. (a.a.).  

 

Det normala växer fram 

När människor började samlas i städer och runt industrier för att söka arbete 

och på så sätt bidra till produktion och tillväxt uppstod risker för social och 

politisk instabilitet (Foucault, 1975).24 I samband med samhällets 

industrialisering och urbanisering under och efter 1700-talet behövde 

medborgarna vara anpassade efter en tids- och rumslig systematik som låg i linje 

med industriernas uppbyggnad och de produktionskrav som följde på 

industrialiseringen. Det innebar att avvikelser blev tydligare, inte bara på grund 

av inflyttningen till städerna utan även på grund av att de som inte disciplinerat 

kunde följa kraven synliggjordes och betraktades som avvikande i relation till de 

som klarade av den nya situationen (a.a.). De personer som inte klarade av 

kraven blev föremål för institutionsplacering. Genom den massiva 

interneringen kunde oförnuftet betraktas och hanteras på gruppnivå, det vill 

säga att vissa av de oförnuftigas beteenden kunde särskiljas från övriga intagnas 

beteenden. Processen ledde till att olika grupper kunde skiljas från varandra 

vilket skapade förutsättningar för det som senare kom att bli diagnostik.  

Redan under 1700-talet kom det tankar om ett möjligt tillfrisknande för de 

psykisk sjuka och att tillstånden var botbara. Det var till en början framför allt 

enskilda personer, ofta läkare, som drev igenom förändringar vilka syftade till 

att hela eller återupprätta den sjuka. Mest känd är förmodligen Phillipe Pinel, en 

psykologiskt intresserad läkare verksam i Frankrike under slutet av 1700-talet. 

Hans intresse för området i kombination med hans kunskaper i psykologi ledde 

                                              

24
 De disciplinära maktteknikerna får sitt genombrott i samband med industrikapitalismens 

genombrott. De användes främst för att öka prestationsförmågan och minska de oönskade 
effekterna (såsom omkostnader och motstånd) och var riktade mot individens kropp. Detta kunde 
göras genom att det styrande skiktet tilldelade varje person en specifik plats och genom att fixera 
kroppens rörelser. Tack vare denna splittring av individer minskade möjligheten till organiserat 
motstånd samtidigt som möjligheten att samla kunskap om individer och befolkningen möjliggjordes 
(Foucault, 1975).  
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honom till att prova nya metoder på sinnesjukhusen, metoder som var riktade 

specifikt mot att bota eller hantera galenskapen (Sjöström, 1992).  

Att det fanns en möjlighet att bota de intagna var en utgångspunkt även för 

William Tuke, en filantrop verksam i England. Han lanserade en psykologisk 

behandling som fick namnet ”moral treatment”. Den gick ut på att den sjuke 

skulle mötas med vänlighet och gott bemötande och att de anställda skulle 

fungera som modeller för de intagna i hopp om att de skulle nå ett bättre liv, 

vilket skiljde sig från tidigare hantering. Det förekom även liknande tankar på 

fler håll över världen under denna tid, där man gjorde upp med den tidigare 

inhumana och bestraffande hanteringen av de intagna (Sjöström, 1992; 

Eriksson, 1989). Tanken att det fanns möjlighet till bot i kombination med att 

det gjordes framsteg i den somatiska vården bidrog även till att 

sinnessjukvården kom att utvecklas och betraktas alltmer som en medicinsk, 

eller kanske biomedicinsk, verksamhet. Tudelning mellan å ena sidan de 

anpassade som klarade av produktionskraven och å andra sidan de som inte 

gjorde detsamma skapade ett intresse för skillnaderna mellan olika 

befolkningsgrupper, och fascinationen för det normala var född.  

Det var även under denna tid som begreppet normal börjar användas 

(Meeuwisse, 2007). Till en början var normal benämningen på vanlig eller 

typisk. Hacking (1990) har beskrivit hur man inom västvärlden intresserat oss 

för att räkna och mäta befolkningen. Han menar att tolkningen av begreppet 

normal varit olika, ibland som det goda, ibland som det medelmåttiga. Men 

oavsett så återfinns det i par med det ickenormala. Hacking (1990) beskriver tre 

dimensioner av normalitet. Dessa tre dimensioner är normalitet som statistisk 

normalfördelning, normalitet som det rätta eller som motsats till avvikelse, samt 

normalitet som det ideala (Hacking, 1990 s. 160; Piuva, 2005 s. 57). 

Utvecklingen av statistiken25 som vetenskap under 1800- och 1900-talet byggde 

bland annat på folkräkning och folkhälsotal, ofta sammanräknat och 

sammanställt av läkarna. Både den medicinska och den sociologiska 

vetenskapen hade ett intresse av dessa typer av sammanställningar, eftersom 

man då kunde börja söka orsaker och uttryck för det normala och det 

avvikande samt det som låg inom och utom gränserna. Sociala problem och 

                                              

25
 Statistiken var en viktig del i den ambition som fanns under 1700-talet om skapandet av ett perfekt 

svenskt samhälle. Med hjälp av statistik skulle allt kunna mätas, inklusive de mänskliga kvalitéerna. 

Statistiken användes i stor utsträckning för att kunna systematisera och planera för ett Sverige i 

framtiden (Johannisson, 1988).  
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sjukdomar kunde kategoriseras och mätas (Piuva, 2005). Normalitet som det 

rätta, eller som motsats till avvikelse, beskrivs av Piuva (2005) som den 

Durkeheimska definitionen, där normalitet är det som är ”rätt” eller åtminstone 

det som inte är ”fel”. Normaliteten bygger på det som är det naturliga, det 

”friska”, inte nödvändigtvis det ideala. Normalitet som idealt tillstånd utgör, 

som nämnts, den tredje dimensionen och den syftar till social förbättring. Idén 

byggde på normalitet som det ”friska” men tillfördes en moralisk aspekt, där 

normalitet får betydelsen av det ideala, eller önskvärda (Hacking, 1990).  

Att kunna mäta och räkna bidrog till utvecklingen av det sjukvårdande arbetet 

eftersom de intagna kom att bli en kontrollerbar grupp inne på sjukhus och 

institutioner. Det annorlunda blev det onormala och därmed kunde oförnuftet 

definieras som onormalt (Flygare, 1999).  

 

Psykiatrisk specialisering 

Läkarna hade, tack vare framgångar inom det somatiska behandlingsarbetet, 

börjat betraktas som hjältar (Qvarsell, 1991). Under 1800-talet samlades 

läkekonsten och den medicinska vetenskapen under ett tak.26 Tidigare fanns det 

personer som bland andra fältskär vilka egentligen inte tillhörde den 

vetenskapliga medicinen. Framväxten av sjukhus gav möjlighet till en längre tids 

observation av den sjuke och besök på sjukhusen blev även vanliga inslag i 

läkarutbildningen. Före sekelskiftet, eller under andra halvan av 1800-talet, 

fanns det en åtskillnad mellan de personer som hade en mer accepterad form av 

psykisk ohälsa och de personer som hade ett svårare tillstånd. De personer som 

benämndes som nervklena, den lättare formen, var ofta från överklassen och 

den behandling de åtnjöt var förlagd till vilohem eller kurorter. Till skillnad från 

dem som betraktades som svårare fall, eller dårar, som placerades på 

mentalsjukhus. I och med att allt omhändertagande och vård samlades kunde 

en gemensam benämning kring tillstånden utvecklas och psykiatrin skapades 

som egen disciplin, en disciplin som var satt att hantera hjärnans sjukdomar. 

Det bidrog till att hela fältet kom att samlas och psykiatrin som medicinsk 

vetenskap fick ansvar för att behandla och hantera samtliga personer med 

problem i hjärnan (här var den biologiska synen på människan stark) (a.a.).  

                                              

26
 Tidigare hade en klyfta funnits mellan teori och praktik, och de två olika delarna möttes sällan 

(Qvarsell, 1991). En fältskär var en ”hantverkare” utan egentlig medicinsk kunskap medan läkarna 

var akademiskt skolade.   
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Att medicinen fick status som vetenskap innebar att läkarnas anseende 

förbättrades och att läkaryrket kunde bli en profession (a a.). Läkarna 

förutsattes att under 1800-talet vara moraliskt och socialt högtstående personer. 

Behandlingstanken, vilken kommit att bli central inom vården av psykiskt sjuka, 

handlade om att den sjuka personen var tvingad att hospitaliseras och utsättas 

för moralisk fostran under läkares överinseende (Flygare, 1999 s. 76).  

 

En möjlig orsak till patientens situation var att hans/hennes omgivning var 

skadlig för hälsan och därför behövdes en avskildhet från ”den farliga 

livsmiljön” (a.a. s. 76). Den naturvetenskapliga skolan växte sig stark, och läkare 

inom både somatik och inom psykiatri anammade den biologiska synen på 

människan. ”Avvikande beteende” kom att betraktas som ett sjukdomstillstånd, 

trots bristen på vetenskapligt stöd (Haugsgjerd, 1977; Foucault, 1975). Under 

slutet av 1800-talet kom Kraepelins välkända klassifikation över psykiatriska 

åkommor, vilken bland annat innehöll diagnosen dementia preacox, det som 

senare kom att benämnas schizofreni (Haugsgjerd, 1977). Kraepelins önskan 

var att kartlägga hur de olika sjukdomarna faktiskt såg ut, inte i första hand att 

bota (Carlberg, 2008). Historiskt, ända sedan Kraepelin definierade diagnosen 

schizofreni, har schizofreni betraktats som en kronisk sjukdom. Även om man 

redan under tidigt 1900-tal såg att personer blev friska, skriver Topor (2001) att 

man under den tiden valde att omdiagnostisera de tillfrisknande patienterna, 

från schizofreni till något annat, istället för att omdefiniera diagnosen. Således 

byggde man in återhämtning i andra diagnoser, medan de som förblev sjuka 

fick behålla diagnosen schizofreni (Topor, 2001). Kraepelin var samtida med en 

annan betydelsefull person inom psykiatrin, Sigmund Freud. De båda arbetade 

med psykiatrins patienter, men på olika vis. Deras skilda perspektiv har 

vidareförts och lever vidare än idag – lite dikotomiskt uttryckt: Piller mot prat 

(se bl.a. DN, 2009).  

Kroppssjukvårdens (den somatiska sjukvårdens) organisationsformer, inte bara 

den naturvetenskapliga ansatsen, fungerade som måttstock och förebild för den 

expanderande psykiatrin (Flygare, 1999 s. 86). Eftersom det inte fanns någon 

”egen” vetenskap för de professionella att förlita sig på vid psykiatrins 

genombrott, så kan man anta att medicinen fick ansvar även för denna 

målgrupp tack vare läkarnas allmänna status i samhället. Det var först när 

psykiatrin fått status som medicinsk vetenskap som mental ohälsa betraktades 

som ett biomedicinskt problem (Flygare, 1999). 
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Antipsykiatri och avinstitutionalisering 

Vid sekelskiftet 1800/1900-talet var psykiatrins status låg. Behandlings-

resultaten för psykiatrin var relativt dåliga, och det hade bland annat påverkat 

psykiatrins låga status även som vetenskap (Qvarsell, 1991). Framgångsfaktorer 

för den somatiska sjukvårdens behandling sades bland annat bero på 

övervakningen av den sjuke. Psykiatrin ”övervakade” inte de inneliggande 

patienterna i reell mening, vare sig via en personlig övervakning eller via ett 

panoptiskt övervakningssystem27, utan istället fick patienterna befinna sig i låsta 

celler. Men psykiatrin övertog övervakningen och kontrollen från den 

somatiska vården i början av 1900-talet. Kontrollens syfte var att anpassa 

patienten till institutionen – att skapa lydiga patienter – inte att möjliggöra 

patientens återgång till samhället (Flygare, 1999).  

Som komplement till mentalsjukhusen inrättades i Sverige avdelningar på de 

somatiska sjukhusen, vilka tog emot patienter med psykisk ohälsa. En ny stadga 

kom 1931 som medgav att personen själv kunde söka vård. Lättare fall och de 

som sökte själva kom till avdelningar på sjukhuset. Svårare fall och de som lades 

in med hjälp av tvångslagstiftning kom till mentalsjukhus. Lagen fungerade som 

en sorteringsmekanism som underlättade framgångsrika behandlingsresultat för 

en verksamhet som behövde legitimera sig inför övrig hälso- och sjukvård. De 

man ansåg hade möjlighet att bli friska fick hjälp inom sjukvården, och de som 

betraktades som obotliga placerades på mentalsjukhus. Det gjorde att hälso- 

och sjukvårdens arbete kunde ses som effektivt. De mer kurativa inslagen i 

arbetet ökade, men Flygare (1999) menar dock att det arbetet mer fick 

målsättningen att legitimera verksamhetens sociala funktion och användes som 

argument vid resurstilldelning.  

Under 1950-talet och årtiondena därefter påbörjades och intensifierades 

kritiken mot den inhumana interneringen på mentalsjukhusen och 

avinstitutionaliseringen tog så småningom fart. Avinstitutionaliseringen 

innebar i korthet att patienterna inte längre skulle vara placerade på stora 

mentalsjukhus, utan finnas inom andra stöd- och vårdverksamheter. Som mest 

(1967) fanns det 35 000 platser inom slutenvårdspsykiatrin i Sverige (Forsberg, 

                                              

27
 Panoptikon, en byggnad konstruerad för maximal övervakning med hjälp av minimalt antal 

övervakare är ett exempel på hur man försökt att på arkitektonisk väg möjliggöra makt med hjälp av 

blicken. Ett antal celler förlagda i en cirkel övervakas från ett torn som är omöjligt att se in i från 

cellerna. Det gör att när man befinner sig i cellen inte vet om någon tittar, eller inte. Det i sin tur leder 

till att man hela tiden måste förhålla sig på ett sådant vis ”som om” man var betraktad. Det blir så att 

säga en internaliserad övervakning (Foucault, 2003b) och en metafor för övervakning i samhället. 
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1994), och år 2001 var antalet ca 5 000 platser (Socialstyrelsen, 2003). De 

bakomliggande faktorerna till avinstitutionaliseringen har beskrivits på olika 

sätt. Bland annat anges ett paradigmskifte inom den medicinska psykiatrin som 

orsak. Andra menar att det fanns ekonomiska orsaker till utflyttningen.28 

Ytterligare en förklaring är boken Totala institutioner som utkom 1961, skriven 

av Erving Goffman. I denna bok visar Goffman på de miserabla villkor som 

internerade levde under, ur deras eget perspektiv. Hans bok blev 

uppmärksammad och den blev en viktig faktor i kritiken av institutionerna. En 

av de mest frekventa förklaringarna är dock introduktionen av psykofarmaka 

under 1950-talet, vilket minskade behovet av vård på sjukhus då symptomen 

hos patienterna kunde dämpas (Ross & Read, 2004).  

Men denna orsaksförklaring står inte okritiserad. Ross och Read (2004) menar 

att den snarare är en av flera myter som omgärdar läkemedelsanvändandet. Att 

vårdtiden minskade i hög grad efter att psykofarmaka gjort sitt inträde är 

förvisso sant, men minskningen av den genomsnittliga vårdtiden hade påbörjats 

innan det. Som exempel nämner de England, där den genomsnittliga längden på 

en sjukhusvistelse sjönk från 17 till 5,5 veckor mellan 1954 och 1964, alltså den 

period under vilken psykofarmakan introducerades. Under två årtionden som 

föregick psykofarmakan minskade tiden för inneliggande från 82 till 17 veckor 

för en sjukhusvistelse (Ross & Read, 2004).29  

Samtidigt med psykofarmakans inträde förekom även förbättringar inom 

psykiatrin vad gäller socioterapi samt att välfärdssystemets trygghetsformer 

byggdes ut vilket möjliggjorde vård i öppnare former (Framme, 1998; 

Haugsgjerd, 1977). Den svenska Mentalvårdskommittén förordade 1965 att 

psykiatrin skulle kompletteras med behandlingsformer grundade på 

psykologiska och sociologiska forskningsresultat samt psykoterapi. Den 

medicinska vården var inte tillräcklig. Det förekom under denna tid stark kritik 

mot den befintliga psykiatrin, både internationellt och nationellt, bland annat 

genom den antipsykiatriska rörelsen (Svensson, 2005). Den antipsykiatriska 

rörelsen byggde mycket av sin kritik på den ”nya” kunskap som framkommit 

framför allt under 1960-talet. Det var även under denna tid som 

Riksorganisationen för mental hälsa bildades av före detta patienter inom 

mentalsjukvården. RSMH (Riksförbundet för social och mental hälsa) som 

föreningen idag heter har utgjort en stark kritisk röst mot psykiatrin och för 

                                              

28
 För en mer grundläggande genomgång av tänkbara orsaker se Forsberg (1994). 

29
 Se även Hansson (1993) för liknande resonemang angående minskning av institutionsplaceringar.  
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brukarens egna rättigheter (Ohlsson, 2008; RSMH, 2011).  En ny teoretisk 

riktning, stämplingsteorin, växte fram inom samhällsvetenskapen som senare 

har kommit att betyda mycket för kritiken av den psykiatriska verksamheten 

(Ohlsson, 2008). Under 1950-talet förekom en alltmer frekvent kritik av den 

rådande medicinska vetenskapens företräde vid omhändertagandet och vården 

av de personer som bedömts vara psykisk sjuka. Flera sociologer och 

samhällsvetenskapliga forskare intog en kritisk position gentemot innehållet i 

den vård som bedrevs, men kanske allra mest mot själva fenomenet att 

personer med vissa avvikande beteenden kategoriserades som psykisk sjuka. 

Stämplingsteorin bygger på tankar som kommer från Emile Durkheim redan 

från 1900-talets början. Han menade – men då i relation till kriminella – att ett 

samhälle behöver avvikare för att hålla ihop samhället. Det är genom 

utpekandet av ”de andra” vi blir något annat – något mer moraliskt och något 

”bättre”. Att betrakta avvikandet som ett socialt konstruerat fenomen blev en 

tydlig teoretisk riktning först under 1950- och 1960-tal och många forskare 

analyserade och teoretiserade kring psykiatrin som fält.  

Becker (1997 [1963]) menar i sin teori om utanförskap att det är en 

normbrytande handling som ligger till grund för en avvikelsekarriär. Vad som är 

normbrytande skiljer sig mellan olika epoker, kulturer och samhällen. Den 

antipsykiatriska kritiken utgick från uppfattningen att det psykiatriska 

diagnosförfarandet inte byggde på medicinsk vetenskap, utan att diagnoser 

framförallt baserades på sociala avvikelser. Avvikelser har inte någon objektiv 

status. Huruvida någon skall betraktas som avvikare avgörs i relation till ett 

socialt sammanhang, snarare än i relation till personliga egenskaper eller 

beteenden. Istället för att ta utgångspunkt i den individuella avvikelsen 

fokuserar man på de samhällsnormer som är rådande och som avgör vad som 

kan komma att betraktas som för samhället hotande avvikelser. Stämplingen får 

sitt fäste i ett beteende som bedöms som avvikande i relation till rådande 

normer. Nära sammanlänkad med stämplingsteorin är tanken om den 

självuppfyllande profetian. Om en person tillräckligt ofta och med tillräckligt 

eftertryck får höra att han eller hon är en avvikare av något slag så kommer 

personen att motsvara denna bild, det vill säga uppfylla profetian.  

Diagnoserna har inte upptäckts utan proklamerats säger exempelvis Szasz (1970 

[1961]). Scheff (1978 [1966]) menar att det som inte kan definieras och 

kategoriseras på något annat vis, såsom kriminalitet eller missbruk, men som 

liknar detta när det handlar om mänskligt beteende, ges epitetet psykisk 

sjukdom. Scheff använder begreppet residualbeteenden för att peka på att det 
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finns beteenden vi inte kunnat kategorisera men som ändå behöver hanteras i 

samhället. Dessa beteenden ligger till grund för dagens psykiatriska diagnoser.  

Trots det magra resultat den naturvetenskapliga modellen gett och trots de 

alternativa förklaringsmodeller som fanns levde den traditionella 

sjukdomsbilden kring psykisk ohälsa kvar, både i samhället och i 

läkarutbildningen (Haugsgjerd, 1977). 

 

Sammanfattning  

Fram till senare delen av 1900-talet har personer som varit psykiskt sjuka i 

huvudsak hanterats inom institutioner. De har omhändertagits och behandlats 

som personer utan möjlighet att skapa sig ett eget liv och de har fått hjälp med 

sina symptom och sitt liv. Dagarna har tillrättalagts med hänsyn till en av 

institutionen bestämd struktur vilken man varit ålagd att följa.  

Framväxten av ”psykisk sjukdom” har en lång historia. I denna avhandling tar 

den sin början under 1600-talet, men ”det annorlunda” har funnits längre än så, 

även om benämningen inte varit densamma (Qvarsell, 1991). Det har även varit 

olika personer som haft möjligheten och makten att vara den eller de som visar 

på och särskiljer de annorlunda från de vanliga. Det vi kan konstatera är att 

personerna hela tiden varit föremål för andras betraktelse. De har betraktats 

dels som farliga och irrationella, dels som i behov av skydd från skadlig miljö. 

Oförnuftig, ickenormal samt icke botbar är även det begrepp som förekommit i 

beskrivningen av personerna. 

Huruvida dessa föreställningar lever kvar, om de följer en stigberoende 

(Mahoney, 2000) process eller inte, berörs i nästa kapitel. Där görs en 

genomgång av relativt nutida centrala offentliga dokument, vilka syftar till att 

förändra och förbättra vård och omsorg till personer med psykiska 

funktionsnedsättningar.  
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4. Nutida beskrivning av psykisk funktionsnedsättning – analys 

av centrala dokument 

 

Situationen idag för personer med psykisk ohälsa vilar på historiska grunder. Så 

är det också med på vilket sätt vi benämner och betraktar denna grupp. Det 

innebär inte att förändring är omöjlig. Från 1980-talet och framåt har den 

kommunala och landstingskommunala verksamhet som riktar sig till personer 

med psykisk sjukdom reformerats i flera steg – reformer som i sin tur går 

tillbaka till den samhällspolitiska debatten under de närmast föregående 

årtiondena. Den uppmärksamhet som psykiatrin fick vidkännas från 1960-talet 

fram till 1990-talet var i huvudsak riktad mot de brister i omhändertagandet 

som kunde konstateras. Syftet med de reformarbeten som genomfördes – varav 

psykiatrireformen var den mest omfattande – var att förbättra och förändra 

situationen för personer med psykiska sjukdomar och nedsättningar. I detta 

kapitel redovisar jag hur personer med psykiska funktionsnedsättningar 

beskrivits i samband med de senaste decenniernas reformer. Fyra officiella 

dokument har bearbetats med fokus på hur personer med psykiska 

funktionsnedsättningar beskrivs, vilka behov de bedöms ha samt hur dessa 

behov skall tillgodoses. Avsikten är att genom dokumenten kunna följa om och 

i så fall hur den historiska bilden av psykisk sjukdom och psykiska 

funktionsnedsättningar reproduceras eller förändras under de reformarbeten 

som genomförts. Jag inleder kapitlet med en kortare beskrivning av 

utvecklingen från 1980-talet fram till psykiatriutredningen 1992.  

 

Avinstitutionaliseringen visar på nya behov  

Mentalsjukhusen var fram till 1967 en statlig angelägenhet, men det året fick 

landstingen ansvaret för psykiatrin och syftet var att en enhetlig vård skulle 

skapas för samtliga patientkategorier, såväl somatiska som psykiatriska.   

Sektoriseringen30, som tog fart under åren därefter, var även den ett led i 

                                              

30
 Sektoriseringen innebar en utflyttning av patienterna från mentalsjukhusen till sina hemorter och 

att de geografiska sektorerna skulle erbjuda ett bättre stöd i öppenvård åt alla patienter i 
upptagningsområdet. Sektoriseringen var ett försök att bedriva psykiatrisk vård i lokalsamhället 
istället för på mentalsjukhus, sjukhus och andra vårdinrättningar. Sektoriseringen som 
verksamhetsprincip förordades trots att viss kritik hade riktats mot densamma i utvärderingar (se 
bl.a. Eliasson, 1979). Det var dock först under den senare delen av 1980-talet som de flesta 
landsting hade en sektorsindelning (Markström, 2003).  
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strävanden att rusta upp psykiatrins kvalitet till den somatiska sjukvårdens nivå. 

År 1980 kom riktlinjer om en mer mångvetenskaplig psykiatri; Riktlinjer för 80-

talets psykiatriska vård (Socialstyrelsen, 1980). Socialstyrelsen framhåller här att ett 

psykiatriskt arbetssätt måste ta hänsyn till såväl biologiska, som psykologiska 

och sociala faktorer. Psykiatrin kan inte enbart vara en medicinsk specialitet 

utan en helhetsbedömning krävs. Även om återhämtning inte var ett 

förekommande begrepp så kan vi här se att en ambition om helhetssyn växer 

fram och det finns en önskan om att personerna skall få ett bredare stöd, även i 

vardagen. Men psykiatrins verksamhet visade sig vara svårare att förändra än 

man trott.31 En orsak till svårigheten att förändra psykiatrin till mer öppna 

vårdformer under denna tid tros vara att mentalsjukhusen sågs som en 

funktionell organisationsform hos de anställda. En annan orsak kunde ligga i de 

attityder och värderingar som fanns i det omgivande samhället (Bülow, 2004).  

Det framgår i utredningen från 1980 att psykiatrin inte skulle ägna sig åt 

personer som enbart behövde kurators- eller psykologstöd, det vill säga att en 

specialisering av arbetsuppgifterna skulle genomföras.32 Riktlinjerna gav 

landsting, kommun och stat ett gemensamt ansvar för psykiatrins klienter inom 

respektive verksamhetsfält. Samverkan fungerade dock dåligt. En orsak var de 

olika organisationernas skilda kulturer, enligt psykiatriutredningen (SOU 

1992:73). Flygare (1999) menar att en annan trolig orsak var att psykiatrins 

bedömningsansvar omfattade mer än dess vårdansvar. Vid en bedömning från 

psykiatrin att deras ansvar var slut, det vill säga att patienten var medicinskt 

färdigbehandlad, lämnades ärendet till kommunen, oavsett om kommunens 

representanter delade uppfattningen eller inte.33  

1982 kom den nya socialtjänstlagen vilken reglerade att för människor med 

svårigheter i sin livsföring skulle socialtjänsten ansvara för adekvat boende, 

                                              

31
 Organisationsforskning framhåller ofta hur svårt det är att förändra enskilda organisationer. För att 

reformer ska kunna genomföras krävs aktivt deltagande på alla nivåer inom en organisation. 
(Eriksson-Zetterqvist m.fl. 2005). När det gällde en så stor organisation som hela psykiatrisektorn 
vore det förvisso konstigt att förvänta sig snabba förändringar, enbart implementeringen av själva 
reformen torde behöva lång tid, då det i många fall handlade om ideologiska övertygelser (För 
diskussion kring medveten styrning i reformer, se Dobers & Tengblad, 2002).       
32

 Ju mer specialiserad en verksamhet blir, desto svårare blir samarbetet med andra, menar Grant. 
En hög spetskompetens på ett område kan innebära svårigheter i kommunikation och förståelse av 
andra verksamheter. Denna typ av problematik drabbar ofta professionella organisationer, t ex 
sjukvård (ref i Eriksson-Zetterqvist m.fl. 2005). 
33

 Det ovanstående har visat sig vara ett fortsatt problem. När de gäller ansvarsfördelningen mellan 
kommun och landsting kvarstår problemet att psykiatrin har rätten att bedöma behovet av inläggning 
för en sjuk person, utan att kommunernas personal har möjlighet att delta i bedömningen. År 2011 
infördes ett tillägg i både socialtjänstlagen och i hälso- och sjukvårdslagen som innebär en skyldighet 
för respektive huvudman att initiera samverkan när man upptäcker behov hos klienten/patienten av 
att insatser behövs från annan huvudman.  
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sysselsättning och social stimulans, en fördelning av ansvar mellan, och en 

specialisering av uppgifter för, respektive huvudman.  

Under 1970- och 1980-talet pågick en mängd aktiviteter inte minst inom den 

landstingsdrivna psykiatrin: sektorisering, avinstitutionalisering, nya vårdformer 

och verksamhetsöversyner.34 Avinstitutionaliseringen pågick som bäst, och 

1987 stängdes det första mentalsjukhuset helt. Den stora utflyttningen av 

personer från mentalsjukhusen till öppnare vårdformer och ut i samhället har 

utvärderats i omgångar. Sammanfattningsvis kan utvärderingarna sägas ha visat 

att det stora flertalet av de personer som flyttade ut i kommunerna i eget 

boende eller i någon form av kollektivt boende levde ett i yttre avseende gott 

liv, men med ett begränsat socialt umgänge samt stor ensamhetsproblematik. 

Det fanns en överdödlighet i gruppen, inte sällan till följd av självmord (Bülow, 

2004; Markström, 2003). 

Kritik från intresse- och brukarorganisationer samt vetskapen om att det delade 

huvudmannaskapet gjorde att individer ”hamnade mellan stolar” bidrog till att 

regeringen initierade en ny utredning – psykiatriutredningen (Markström, 2003). 

Från början i form av en enmansutredning35 men 1990 beslutade regeringen i 

ett tilläggsdirektiv att en parlamentariskt sammansatt utredning skulle tillsättas. 

Utredningen skulle överväga och föreslå åtgärder vad gällde 

ansvarsfördelningen och organiseringen av vård och stöd till psykiskt störda 

(SOU 1992:73)..36 Samhällets aktörer har samma skyldigheter för psykiskt 

handikappade som för andra handikappgrupper. När utredningen genomfördes 

bedömdes att ca 2-3,5 procent av befolkningen hade kontakt med psykiatrin 

under ett år. Det fanns även ett ”icke obetydligt antal” personer med svårare 

psykisk störning som hade kontakt med socialtjänsten utan att vara i kontakt 

med psykiatrin (a.a.). Psykiatriutredningens resultat låg till grund för 

psykiatrireformen. En reform vars syfte – namnet till trots – i första hand inte 

var att reformera psykiatrin, utan framför allt att tydliggöra ansvarsfördelningen 

mellan kommunerna och landstingen samt utöka det kommunala ansvaret för 

                                              

34
 Från socialstyrelsen fanns ett visst tryck på förändring av den psykiatriska vården till öppnare 

vårdformer - dock återfanns ett visst motstånd och de förväntade förändringarna fördröjdes åtskilligt 
(Markström, 2003). 
35

 År 1989 tillsatte regeringen en särskild utredare vars uppgift var att ”överväga och föreslå olika 
åtgärder för att uppnå en förbättrad och effektivare service och vård till psykiskt störda” (SOU 
1992:73).  
36

 I betänkandet används begreppet psykiskt störda och med det avses personer med alla typer och 
grader av psykisk störning. Dock betonas problemen kring bland annat service och stöd som gäller 
personer som har en ”kvalificerad allvarlighetsgrad” och en väsentlig varaktighet över tiden (SOU 
1992:73). Avgränsningar för definitioner kring gruppen psykiskt handikappade var att personen har 
en allvarlig och långvarig nedsättning i funktionsförmågan när det gäller boende, sociala relationer 
och sysselsättning/arbete.  
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personerna inom målgruppen. Man beräknade att cirka 45 000 personer skulle 

komma att beröras av reformen. I kommunerna påbörjades arbetet med att 

bygga upp den organisation och de verksamheter som kommit att bli en del av 

det kommunala uppdraget. Hur arbetet har sett ut har varierat stort mellan olika 

kommuner. I vissa fall fanns system för omhändertagande och stöd inom 

kommunen som kom att användas även för denna ”nya” målgrupp, i andra fall 

byggdes nya strukturer och verksamheter upp och inte sällan benämndes dessa 

socialpsykiatriska enheter.37 Det var i och med psykiatriutredningen (SOU 

1992:73) och ett flertal därpå följande dokument som diskussionen om attityder 

och diskriminering kom att bli en viktig aspekt när det handlade om personer 

med psykiska sjukdomar och deras möjligheter i samhället. Det fanns en 

ambition att förändra livssituationen för personer med svåra psykiska 

sjukdomar och psykiska funktionshinder, till mer delaktighet, ökad 

samhällsgemenskap samt inte minst större självbestämmande. 

Återhämtningsforskning som visade på att personer med psykiska sjukdomar 

blev friska, även de med svåra problem, började lyftas fram.  

 

Psykiatrireformen  

Proposition 1993/94:218 ”Psykiskt stördas villkor” bygger på psykiatriutredningen 

(SOU 1992:73) och syftet med de föreslagna åtgärderna var att förbättra de 

psykiskt stördas livssituation och öka deras möjligheter till gemenskap och 

delaktighet i samhället.  Reformen kan i sina ambitioner förstås som ett försök 

till en normaliseringsprocess, där personer som tidigare levt i ett utanförskap 

skulle få ett sammanhang i lokalsamhället.  

De personer som berördes av reformen var framför allt personer med 

psykossjukdomar. De psykotiska tillstånden beskrivs i högre grad än andra 

psykiatriska tillstånd som långvariga, ibland livslånga. Vid psykos och 

schizofrenitillstånd finns vissa karaktäristika, även om det framhålls att det på 

individnivå kan skilja sig mycket åt. Dessa karaktäristika är initiativlöshet och 

apati, något som ger en oförmåga att ta sig för att göra saker. För att stödja en 

sådan person kan man ge en vänlig uppmaning för att möjliggöra att personen 

kommer igång (Proposition 1993/94:218 s. 14). Personerna beskrivs som 

kontaktskygga och tillbakadragna. Att skapa nya kontakter tar tid och det finns 

                                              

37
 Dessa verksamheter skapades ofta med befintliga kommunala verksamheter som mall.  
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en tillitsbrist hos personer med allvarliga psykiatriska svårigheter. Personerna 

kan även vara misstänksamma och rädda vilket kan leda till att de bryter 

befintliga relationer. Många har svårt att bo själva eftersom de inte har förmåga 

att uthärda ensamhet och monotoni. De kan på grund av detta upplevas som 

störande och ibland aggressiva av omgivningen. De symptom en person kan 

uppleva beskrivs som hörselhallucinationer, vanföreställningar och maniskt 

tänkande, vilket leder till allvarliga problem för den sjuke. I en akut fas 

förekommer nästan alltid allvarliga funktionsnedsättningar av dessa slag, men 

det är upp till den enskilde och psykiatrins personal att bedöma vad som är 

sjukdomstillstånd och vad som är ett resttillstånd där behandling inte hjälper. 

Vård- och stödinsatser bör sedan utformas med hänsyn tagen till denna 

bedömning (I proposition 1993/94:218 benämns inte återhämtning). 

Men det framgår också tydligt att det finns problem i omgivningen och inte 

enbart hos patienten. Den psykiska ohälsan är relaterad till sociala faktorer 

såsom socialgrupp och civiltillstånd (Proposition 1993/94:218). Vad gäller 

målgruppens levnadsförhållanden så beskrivs stora skillnader mellan de som 

inte lider av och de som lider av långvariga psykiska sjukdomar. Tio procent av 

de psykiskt störda bor på institution, de har generellt gett lägre utbildningsnivå, 

färre sociala kontakter, är i högre grad ensamstående, har lägre kontantmarginal 

och saknar i högre utsträckning förvärvsarbete än befolkningen i övrigt, för att 

nämna några skillnader. Anhörigas situation tas även den upp i propositionen, 

och anhöriga till personer med allvarligt psykisk sjukdom drabbas ofta hårt. De 

får ge upp delar av sina fritidsintressen och deras möjlighet att umgås med 

andra har minskat i och med den närståendes sjukdom. Anhöriga drabbas själva 

ofta av psykiska påfrestningar i och med den närståendes sjukdom och 35 

procent uppger i en studie från 1989 att de själva behöver kontakt med den 

psykiatriska vården (a.a.). Många anhöriga känner att de skuldbeläggs samt att 

de inte får vara en del av vården utan lämnas utanför fram till den dag vården 

avslutas och de förväntas vara där som stöd.  

Den psykiska ohälsan har även att göra med att organisationerna runt den 

enskilde, såsom socialtjänsten och landstinget, inte alltid tagit sitt ansvar. 

Samverkan mellan de olika huvudmännen beskrivs som bristfällig och en orsak 

till att personer inom målgruppen upplever problem. Ett antal brister som 

behöver åtgärdas beskrivs i dokumentet. Bland annat saknas kunskaper om och 

metoder för hur psykiskt störda kan integreras i samhället och i de fall 
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kunskaper och metoder finns har de inte förts vidare från den psykiatriska 

vården till andra vårdgivare38 (Proposition 1993/94:218 s. 11).  

Gruppen uppskattas omfatta cirka 20 000 personer. Personernas behov finns 

inom områdena boende, sociala nätverk, meningsfull sysselsättning och/eller 

arbete. Denna proposition var grunden för förändringar i Socialtjänstlagen där 

kommunernas ansvar för målgruppen tydliggjordes, kommunerna fick ett 

ansvar för samordning vid insatser från flera instanser samt ett 

uppsökandeansvar. Här fanns också en förhoppning om att den nya lagen, 

LSS39, skulle kunna vara tillämpbar för målgruppen. Ett syfte med att skapa en 

särskild lagstiftning på handikappområdet var just att ”tillförsäkra människor 

med omfattande funktionshinder levnadsförhållanden som är jämförbara med 

andra människors” (a.a. s. 20).40 Det är av vikt, framhålls i propositionen, att 

den psykiatriska vårdorganisationen kan arbeta snabbt vid akuta tillstånd, likväl 

som att den skall tillhandahålla habilitering/rehabiliteringsinsatser. Det kan för 

den psykiskt störde vara en förutsättning för att ”han ska kunna leva ett aktivt 

liv tillsammans med andra i lokalsamhället” (Proposition 1993/94:218 s. 15), 

det vill säga, det vi idag benämner att vara återhämtad. I tillägg bedöms 

psykiatrins personal ha en viktig uppgift i att handleda, ge råd, stötta samt 

utbilda framför allt socialtjänstens personal som skall arbeta med målgruppen. 

Psykiatriutredningen samt proposition 1993/94:218 visade på brister och 

riksdagen beslutade om en reform gällande vård och omsorg till personer med 

psykiska funktionshinder, psykiatrireformen, vars genomförande påbörjades 

1995. Syftet med psykiatrireformen var, som tidigare har sagts, inte att 

reformera den psykiatriska vården, utan att förbättra levnadsvillkoren för de 

psykiskt funktionshindrade och ge dem ökade möjligheter till integrering och 

delaktighet i samhället (SOU 1992:73).41 I och med denna reform skedde en 

omändring av samhällets ambitioner. Från att ha varit en marginaliserad grupp i 

utkanten av samhället skulle personer med psykiska funktionsnedsättningar nu 

vara ”som alla andra”. En ambition och en riktning som har en helt annan 

grund än tidigare insatser som i mångt och mycket byggt vidare på 

                                              

38
 Det är uppenbarligen så att det är den medicinska psykiatrin som även har de kunskaper och 

metoder som skall gälla i det dagliga livet utanför psykiatrins egentliga domäner. 
39

 Lagen (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade.  
40

 Något som senare visat sig inte vara fallet (Socialstyrelsen, 1999). 
41 Från och med 1995 har kommunernas betalningsansvar utökats till att gälla de ”medicinskt 
färdigbehandlade med psykiska funktionshinder”, det vill säga de personer som inte blir sämre av ett 
lägre omhändertagande. 
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omhändertagandetraditionen från 1700-talet och framåt. I lagstiftningen kom 

reformen till uttryck i ett tillägg i socialtjänstlagen där ordet psykiskt lades till i 

texten för att tydliggöra att socialtjänstens skyldigheter också skulle gälla 

psykiskt funktionshindrade och inte enbart fysiskt. Målgruppen för reformen 

var personer 18 år och äldre med svår psykisk störning/sjukdom som orsakat 

en funktionsnedsättning i sådan grad att den inverkade på den dagliga 

livsföringen. Nedsättningen skulle ge sociala konsekvenser, samt att 

handikappet bedömdes som långvarigt (Markström, 2003). Psykiatrireformen 

var en reform som inte enbart berörde en organisation, utan flera stora 

organisationer. Därutöver innebar även psykiatrireformen en ideologisk 

förändring mot ett mer socialt synsätt. Reformen innebar en önskan om att 

ansvaret för de medicinska och de sociala insatserna skulle tydliggöras och att 

den funktionshindrade skulle kunna leva i samhället som andra. Flera av de 

begrepp som används, som exempelvis delaktighet och gemenskap, är 

gemensamma med de begrepp som används inom återhämtningsperspektivet. 

Dock finns en avgörande skillnad som jag ser det. I de offentliga dokumenten 

är det organisationer och verksamheter som är ansvariga för insatser. I 

återhämtningsperspektiver är det den enskilde individens förutsättningar och 

förmågor som är utgångspunkten. 

  

Reformen utvärderas  

Nästa stora och avgörande händelse gällande utvecklingen av 

omhändertagandet är utvärderingen av själva reformen, redovisad i rapporten 

Välfärd och valfrihet. Slutrapport från utvärderingen av 1995 års psykiatrireform 

(Socialstyrelsen, 1999). Reformen genomfördes under åren 1995 till 1998 och 

det huvudsakliga reformarbetet gick ut på att ge människor med psykiska 

funktionshinder bättre levnadsvillkor, ökad delaktighet i samhället samt att 

individens egna val skulle få ökad betydelse för stöd, service och vård. De 

centrala målen med hela reformen beskrivs som att 

1, psykiskt funktionshindrade personers levnadsförhållanden, 

livsvillkor och livskvalitet skall förbättras genom ökade möjligheter 

till gemenskap och delaktighet. 

2, en ökad tillgång och valfrihet i relation till samhällets utbud av 

vård och socialt stöd skall stimuleras för att dessa mål skall uppnås. 

3, reformen skall genom lagstiftning och stimulansmedel stimulera 

till ett mer effektivt och samordnat samhällsstöd (a.a. s. 26). 
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Utvärderingen visade att mycket hade hänt, men att det även fanns mycket kvar 

att göra. Brister fanns bland annat i samverkan mellan landsting och kommun 

vid utskrivning från psykiatrisk klinik.42 Vidare framkommer att allt för många i 

personalgrupperna (kommunal och landstingskommunal) saknar grundläggande 

psykiatrisk och medicinsk kompetens. Utbildning behövs i psykiatrisk 

sjukdomslära, psykofarmaka och de psykiatriska begreppen samt metoder för 

att främja patienternas inflytande över den egna vården (a.a. s. 218). 

Utvärderingen täcker sju områden men i denna avhandling är ett av dem mer 

intressant än de övriga – det som berör psykisk funktionshindrades behov och 

behovens karaktär.43 I utvärderingen framgår att de personer som omfattas av 

reformen är personer som lider av sådana funktionsnedsättande och så 

omfattande psykiska besvär att de har svårt att klara det dagliga livet och därför 

har behov av vård- och/eller omsorgsinsatser. Det är de personer som i 

allmänhet omtalas som personer med långvariga psykoser. Även om det finns 

andra diagnosgrupper så är det ”dessa personer som utgör kärngruppen i 

psykiatrireformens målgrupp (s. 32).” Man har i den inledande texten av kapitlet 

en psykodynamisk förklaringsmodell kring mekanismerna vid akut psykos:  

Den akuta psykosen uttrycker jagets oförmåga att integrera 

människans ’inre verklighet’ med den ’yttre verkligheten’. Då 

verkligheten blir för komplicerad, smärtsam eller på annat sätt 

omöjlig att möta, och våra vanliga försvarsmekanismer inte längre 

fungerar, abdikerar jaget. Ibland kan man anta en tidig sårbarhet av 

biologisk eller psykologisk art som bidrar till denna reaktion. 

Människan söker kompensera sin ångestupplevelse av att 

personligheten inte längre är kontinuerlig, med fantasier och 

föreställningar om verkligheten som får fylla ut luckorna... man kan 

kalla den mentala överlevnadsstrategi som betecknas som psykos för 

en interimistisk världssyn (Cullberg -98 manuskript, i Socialstyrelsen 

1999).  

Hörselhallucinationer, kontaktskygghet, tendenser att leva i en ”egen värld”, 

svårförståelig kommunikation, ovanliga föreställningar om världen är några av 

de uttryck funktionshindret hos en person med schizofren störning tar sig. 

Omgivningen kan reagera med rädsla och personens avvikande beteende och 

                                              

42
 Psykiatrireformen betraktas av Markström som en bristfälligt förankrad reform, mycket tack var det 

dåliga ekonomiska läget i både landsting och kommuner (Markström, 2005).  
43

De övriga är; samverkan mellan socialtjänst och psykiatri, socialtjänsten och psykiatrins 
organisation och utveckling av verksamheter för att möta reformens krav, kompetens och 
kunskapsutveckling för att möta reformens intentioner, tillämpning av lagstiftning, effekterna av 
statliga stimulansbidrag samt samhällets kostnader för vård och service. 
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bristande ordning kan uppfattas som slarvigt. Utöver de personer som har 

psykotisk problematik kan personer med andra diagnoser ha funktionshinder, 

till exempel fobiska tillstånd som leder till isolering, eller depressiva tillstånd 

som ger konsekvenser för bland annat arbetsliv men även för relationer till 

anhöriga. I Socialstyrelsens utvärdering (1999) tydliggörs en viktig förändring, 

nämligen begreppsförändringen från psykisk sjuk och psykiskt störd till psykiskt 

funktionshindrad. Det som tidigare benämnts som psykisk störning och psykisk 

sjukdom skulle nu i vissa sammanhang benämnas psykiskt funktionshinder.44 

Diagnossystemet är i sig inte ett bra mått på behandlingsframgång eller 

tillfrisknande, inte heller avseende funktionsnivå (Socialstyrelsen, 1999). 

Diagnosen kvarstår oavsett förbättringar och frånvaro av symptom45 vilket gör 

att diagnos som instrument för behovsbedömning fungerar dåligt med hänsyn 

tagen till personernas livssituation.  

I utvärderingen framgår också att stödbehovet hos personerna i reformens 

målgrupp varierar, inte bara sinsemellan utan även över tid beroende på 

individuell återhämtning och om den enskilde får del av stödåtgärder som 

bidrar till rehabilitering. Återhämtning som begrepp finns med i rapporten, men 

förklaras inte utförligt. Dock påpekas skillnaden mellan rehabilitering och 

återhämtning, såsom utvärderingen uppfattade den:  

I de svåraste skeendena upphör förmågan att hantera omvärlden och 

i lugnare skeden måste omvärldens hanteras, det vill säga att man 

måste arbeta för att återfinna en plats i de sociala sammanhangen. 

Man genomgår vad man kan kalla en återhämtning eller, om stöd 

ges, en rehabilitering (s. 33).  

Att ha ett psykiskt funktionshinder innebär ”ingen påfallande intellektuell 

nedsättning” men det kan ge allvarliga handikapp vilka kan kompenseras för 

eller upphöra (a.a. s. 33). Utvärderingen konstaterar att lagstiftningen, som tar 

sin utgångspunkt i fysiska och varaktiga handikapp, i många fall är dåligt 

anpassad för målgruppen, just på grund av att handikappet ofta varierar över 

tid.  

De personer reformen gäller har svåra sociala villkor. De uttryck som 

sjukdomen tar ger social problematik. Det är stor ensamhet i gruppen, den 

sociala kontrollen är strängare för målgruppen än för andra, det finns en stor 

                                              

44
 Psykiskt funktionshinder har kommit att användas framför allt i litteratur men även av politiker. 

Dock har det inte fullt ut fått genomslag i vardagligt tal (se vidare resonemang i kapitel 8).  
45

De personer som avses med själva reformen uppskattas i denna rapport till cirka 43 000, varav 
30 000 personer har psykos/schizofrenidiagnos.  
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risk för marginalisering och utstötning, utsattheten är stor, ekonomin är 

ansträngd och det finns brister i utbildning samt en hög arbetslöshet 

(Socialstyrelsen, 1999). Förklaringarna är många. Det handlar om de 

sjukdomsuttryck psykiatriska patienter har, såsom annorlunda beteende, 

kontaktskygghet samt brister i verklighetsförankringen. De yttre orsakerna är 

inte minst fördomar hos andra, massmedias beskrivning samt de krav som 

samhället ställer på medborgarna.  

 

Tillsyn av kommunala insatser 

Kommunernas insatser för personer med psykiska funktionshinder. Slutrapport från en 

nationell tillsyn 2002 – 2004 är ytterligare en rapport som visar på vad som 

behöver göras för personer med psykiska funktionsnedsättningar och hur det 

skulle kunna göras. Rapporten redovisar en tillsyn gjord av länsstyrelserna samt 

socialstyrelsen vars fokus var kommunernas arbete för personer med psykiska 

funktionsnedsättningar. Tillsynen initierades i samband med nationell 

psykiatrisamordnings tillkomst. Den nationella psykiatrisamordningen syfte var 

att se över ”väsentliga frågor inom vård, social omsorg och rehabilitering av 

psykiskt sjuka och personer med psykiska funktionshinder” (Socialstyrelsen 

2004 s. 11). Psykiatrisamordningen tillkom efter att den dåvarande regeringen 

uppmärksammat brister i den psykiatriska vården och stödet – och den 

utösande faktorn var ett antal våldshändelser under 2000-talets början där 

personer med psykisk sjukdom var delaktiga.46  

Som en del av materialet till rapporten har en enkätstudie genomförts i samtliga 

kommuner i Sverige avseende ledning och styrning av den sociala samt hälso- 

och sjukvårdsinriktade verksamheten i kommunen. Enligt denna studie är 

antalet personer som har ett psykiskt funktionshinder – och som tar del av 

kommunernas insatser – 19 500. Trettiotvå kommuner har granskats djupare 

och handläggare av socialtjänstinsatser i dessa kommuner har redovisat sin 

uppfattning om vilka behov personer med psykiska funktionshinder har. Totalt 

rör det sig om 462 personer vars situation handläggarna redovisat. Man 

beskriver målgruppen med hänvisning till psykiatriutredningen 1992 och den 

                                              

46
 Mordet på Anna Lindh, mordet på Sabina i Arvika samt flera andra våldsbrott skedde under en 

relativt kort tid och de var medialt och samhälleligt fokuserade.  
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motivering man då angav för att göra tillägget i socialtjänstlagen om 

kommunernas skyldighet att bedriva uppsökande verksamhet. Där stod  

många långvarigt psykiskt störda personer har brister i sin 

sjukdomsinsikt, tenderar att leva i social isolering och är skygga inför 

myndigheter och samhällsorgan. Det leder till att de har svårt att få 

sin rättmätiga del av samhällets resurser. De ses helt enkelt inte av de 

traditionella hjälporganen (a.a. s. 62).  

Även här återkommer bilden av isolering och kontaktskygghet som 

grundläggande svårigheter hos personer med psykisk sjukdom och att det 

innebär att de hamnar utanför systemets hjälpmöjligheter. 

I princip tydliggörs inte individernas behov i rapporten eftersom tillsynen inte 

rör individer utan det offentliga stöd- och vårdsystemet. Dock skriver man att 

det handlar om till exempel bostad, sysselsättning, fritidsverksamheter och 

vårdinsatser liksom en fungerande ekonomi och sociala nätverk (a.a. s. 62). Av 

de 462 redovisade personerna har 43 procent behov av viss hjälp med 

hushållsgöromål, och 41 procent har behov av stöd i dagliga aktiviteter. 

Trettiotre procent behöver hjälp med den dagliga hygienen (i större eller mindre 

grad) och 60 procent behöver hjälp i kontakter med myndigheter och vårdorgan 

(a.a. s. 52). Man konstaterar även att det förmodligen finns personer som skulle 

ha behov av vård och stöd från socialtjänsten, men som inte får tillgång till 

detta. Det antal som uppges i tillsynen, 19 500, anses ligga alltför långt från den 

uppskattade målgruppen vid psykiatrireformens genomförande, vilket var cirka 

35 000 personer. Det finns förvisso andra aktörer i samhället som ger hjälp och 

insatser till personer i utsatta situationer och som skulle kunna ha kontakt med 

vissa av de personer som tycks saknas, men det kan inte förklara den stora 

skillnaden i antalet personer.  

Kommunerna har inte fullständig kunskap om vilka som tillhör målgruppen 

(Socialstyrelsen, 2004). Det har flera orsaker. Kommunerna saknar kunskap om 

vilka personer som borde ingå i målgruppen, i betydelsen vilka diagnoser eller 

vilka problem som skall definieras som psykisk funktionsnedsättning. 

Kommunerna har inte heller en bra uppsökande verksamhet vilket leder till 

slutsatsen att det borde finnas fler som har stödbehov, men att de inte hittats. 

Socialstyrelsen (2004) menar att det finns personer i behov av stöd men att just 

dessa personer har svårt att hitta stödet och själv söka upp de enheter de kan få 

hjälp av. Kommunerna brister även vad gäller planering av verksamheterna, och 

gruppen psykiskt funktionsnedsatta har inte en ”naturlig” plats i organiseringen 

av vård och stöd och riskerar därmed att glömmas bort (a.a.).  
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Det fanns en ambition i psykiatrireformen att öka brukarinflytandet i 

verksamheterna, men de allra flesta kommunerna har inget organiserat 

samarbete med brukarna. I tillsynen påpekas också att det finns en viss 

kompetensbrist bland kommunens personal på alla nivåer och att det finns en 

brist på metoder och kunskap. Det finns verksamheter i alla kommuner (i 

princip) men det behövs en utbyggnad av dessa, framför allt med fokus på 

målgruppens behov. Sammantaget ger inte granskningen en alltför positiv bild 

av situationen. Man konstaterar dock att mycket bra har gjorts, men att 

situationen är långt ifrån tillfredsställande och ännu inte motsvarar 

psykiatrireformens ambitioner att ge människor med psykiska 

funktionsnedsättningar ett liv i samhället som alla andra.   

 

En nationell strategi  

Det arbete som genomfördes under Nationell psykiatrisamordning åren 2003-

2006 resulterade i en utredning med förslag inför framtida förändringar gällande 

stöd och vård till personer med psykiska sjukdomar och 

funktionsnedsättningar. I Ambition och ansvar. Nationell strategi för utveckling av 

samhällets insatser till personer med psykiska sjukdomar och funktionshinder (SOU 

2006:100) framgår att personer med psykiska sjukdomar och 

funktionsnedsättningar har det sämre än andra personer, både vad gäller 

ekonomi, arbete och utbildning. De har lägre disponibel inkomst och sämre 

ekonomi än befolkningen i övrigt. Vad gäller arbete så har arbetslinjen, som 

generellt är ledande i samhället, inte slagit igenom fullt ut för denna grupp, där 

vård- och omhändertagandeperspektivet i stor utsträckning lever kvar. Det är 

inte rehabilitering tillbaka till arbete som är utgångspunkten, utan ett gott 

omhändertagande.  

Det finns ett flertal sociala bakgrundsfaktorer som har betydelse för den 

individuella hälsan. Att tillhöra en lägre socioekonomisk klass är en traditionellt 

känd riskfaktor, men inte avgörande för den ökning av den psykiska ohälsan 

som sker. Ökningen återfinns i alla socioekonomiska klasser (SOU 2006:100). 

Alltfler personer sjukskrivs i Sverige och andelen personer som sjukskrivs med 

psykisk ohälsa som orsak ökar som del av det totala antalet sjukskrivna.47 

                                              

47
 Huruvida denna ökning ligger i linje med fenomenet medikalisering är en intressant fråga. Bland 

andra har Conrad (1992) beskrivit hur mänskliga egenskaper, såsom dåligt uppförande, 

omformuleras till medicinska åkommor som exempelvis neuropsykiatrisk problematik.  
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Utredningen konstaterar att cirka 50 000 personer i Sverige har en 

schizofrenidiagnos, men hur den tar sig uttryck beskrivs inte. En brist i 

statistiken gäller personer med neuropsykiatrisk diagnos, som numer anses ingå 

i begreppet psykiskt funktionshinder. Man gör en uppskattning i vissa studier 

till att det är cirka 0,4 procent av befolkningen som diagnostiseras med 

Aspergers syndrom, men att denna bedömning är ofullständigt. Hur många 

som faktiskt ingår i gruppen personer med psykiska funktionshinder framgår 

inte. Inte heller framgår det vad en psykisk sjukdom innebär för den enskilde.  

Okunskapen om antalet personer i målgruppen var en av orsakerna till att 

Nationell psykiatrisamordning hade i uppdrag att skapa en gemensam definition 

av begreppet psykiskt funktionshinder, för att på så sätt förenkla den 

administrativa hanteringen. Begreppet har funnits sedan 90-talet, men har inte 

klart definierats vilket föranlett diskussioner inte minst i relation till hur 

lagstiftningen kan och bör tolkas avseende personer med psykiska 

funktionshinder och deras behov och rättigheter. Den slutgiltiga definitionen 

lyder: 

 

En person har ett psykiskt funktionshinder om hon/han har 

väsentliga svårigheter med att utföra aktiviteter på viktiga 

livsområden, och att dessa begränsningar har funnits, eller kan antas 

komma att bestå under en längre tid. Svårigheterna ska vara en 

konsekvens av psykisk störning (SOU 2006:100 s. 326). 

 

I rapporten framkommer att det finns stora brister i samverkan mellan olika 

huvudmän, något som har varit ett prioriterat område sedan psykiatrireformen. 

Vissa grupper drabbas hårdare än andra av samverkansbrister, specifikt påpekas 

barn och unga, samt personer med samtidig psykisk ohälsa och missbruk. 

Bristen på samarbete skapar svårigheter i ambitionerna att nå målsättningen att 

personerna skall leva som andra så långt det är möjligt (SOU 2006:100). Det 

saknas, som även framkommit i tidigare granskningar, kompetens och 

utbildning hos personalen. Utredningen ser också kommande personalbrist som 

ett problem, till exempel behövs fler psykiatriker. I SOU 2006:100 riktar man 

ett större fokus på den medicinska psykiatrin än i de tidigare dokumenten, i så 

måtto att även den finns med som en egen del. I flera av de tidigare 

dokumenten som beskrivits i avhandlingen har tyngdpunkten legat på 

kommunens verksamheter. I SOU 2006:100 beskrivs även brister i den 

landstingskommunala verksamheten och vad som där behövs i form av ny 

kunskap och inte minst vilka metoder som bör utvecklas.   
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Arbete och sysselsättning är områden där personer med psykiska sjukdomar 

och psykiska funktionshinder har svårigheter. Dels att nå arbetsmarknaden från 

första början, dels att kunna stanna kvar på arbetsmarknaden efter att man 

drabbats av psykisk sjukdom. En efterfrågan på ökade möjligheter till 

alternativa driftsformer vad gäller sysselsättning, till exempel i form av sociala 

kooperativ och liknande beskrivs (a.a.). För att personer med psykiska 

funktionshinder, i enlighet med de tidigare samt denna utrednings mål, skall nå 

en ökad tillgänglighet och delaktighet i samhället föreslås flera åtgärder både 

vad gäller till exempel anpassningar av offentliga lokaler baserade på behov hos 

målgruppen, samt information till allmänheten om hur anpassningar kan göras.   

 

I utredningen framkommer att det behövs åtgärder mot stigmatisering eftersom 

det fortfarande finns personer både inom vård- och stödsystemen, men även 

utanför, vilka förmedlar att personer med psykiska sjukdomar och 

funktionshinder inte har lika mycket värde som andra. Det behövs en tydligare 

utveckling av heldygnsvården samt ökning och förbättring av personaltillgången 

i de flesta verksamheter (a.a. s. 43). Rutiner inom verksamheterna är viktiga, inte 

minst för att säkerställa tillgången på vård- och stödinsatser till målgruppen. 

Både patientansvarig läkare inom landstingen, men även klientansvarig inom 

kommunen pekas särskilt ut som viktiga funktioner. Då Ambition och ansvar 

innefattar en nationell strategi återfinns ett antal förslag vilka syftar till att 

tillgodose de behov som målgruppen har. Det rör framför allt stöd i hemmet 

samt en tydligare inriktning på rehabilitering och återgång i arbete. Bostäder 

med särskild service samt tillgången till fler stödformer i eget boende måste öka. 

Boendet och möjligheten att kunna bo i egen lägenhet är viktigt, menar man, 

och därför krävs ytterligare insatser. En ytterligare satsning på medicinsk 

kompetens behövs, samt att målgruppen behöver nå större delaktighet i 

samhället.  

 

Sammanfattning av och reflektion över dokumenten 

I den tidiga historiska beskrivningen (i kapitel 3) återfinns ett flertal 

beskrivningar som ger en bild av hur och vilka personer med psykiska 

funktionsnedsättningar är. Det skrivs om vansinne, oförnuft, dårskap och 

galenskap. Dessa begrepp har under historiens gång ersatts av andra, förändrats 

och förädlats, men personerna återfinns fortsatt i en kategoriserad ”målgrupp”. 

De beskrivs alltjämt som människor som inte klarar sig själva, som inte kan 
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hantera vare sig sin egen person eller omgivningens krav eller som har möjlighet 

att tillfriskna.  

Det intressanta är, att trots att en mängd aktiviteter och förändringar 

genomförts i modern tid på området, som exempelvis psykiatrireformen med 

alla de nya och förändrade ambitionerna, så har målgruppen beskrivits på 

liknande vis. Benämningarna skiftar, från psykiskt störd, över psykiskt 

funktionshindrad till psykiskt funktionedsatt. Innebörden i benämningarna har 

inte skiftat i lika hög utsträckning, trots alla förändringar som skett med 

avinstitutionalisering, kunskapsutveckling och strävan mot normalisering och 

integration i samhället (samhällsbasering). Den definition som fortsatt återfinns 

är densamma som vid psykiatriutredningen 1992. 

De dokument som jag läst, och som redovisas i detta kapitel, vars syften varit 

att förändra situationen för personer med psykisk sjukdom vilar till viss del på 

en förlegad bild från förr. Det som förändrats, eller det som till största del 

tillkommit, är nya stödformer och nya insatsbehov. Beskrivningen av 

målgruppen förändras inte i samma utsträckning som det samhällsbaserade 

stödet tydliggörs. Kommunernas ansvar, landstingets ansvar samt nya aktörer 

och nya former av vård och stöd skrivs fram, men målgruppens 

sammansättning och behov förblir densamma, även om det i vissa fall tydligt 

framkommer att orsaker till och konsekvenser av psykisk sjukdom till viss del 

(hur stor vet vi inte) är miljörelaterade. De förändringar som har gjorts i 

beskrivningen av målgruppen är framför allt en viss modifikation och vissa 

tillägg. Personerna är inte livslångt sjuka, de har möjlighet att återhämta sig (de 

kan i och för sig fortfarande inte bli friska). De senare dokumenten vilar fortsatt 

i den beskrivning som gjordes i anslutning till psykiatrireformen och trots att vi 

idag lagt till gruppen personer med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar 

har inte själva grunden förändrats. Det som kan skönjas i de nyare texterna är 

intresset för personers med psykiska funktionsnedsättningar vardagsliv och 

samhällstillvaro. Trots denna inriktning beskrivs målgruppen fortsatt som en 

grupp med stora och svåra behov och det bildar utgångspunkt för hur inte 

minst omgivningen upplever målgruppen, men självklart även hur personerna 

själva upplever sig.  

Det har alltså gjorts stora förändringar – helt i linje med den ambition som 

tydliggjordes vid psykiatrireformen. I läsningen av de dokument som kommit 

efter reformen kan man se att mycket har gjorts, men att mer behöver göras. 

Det handlar framför allt om strukturer i kommun och landsting och om 

kompetenshöjningar, men även om nya sätt att arbeta på. Trots att det finns 
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mycket kvar att göra så kan man i dokumenten ändock se att många åtgärder 

gjorts och att själva grundidén med samhällsbaserat stöd och ett liv ”som alla 

andra” inte ifrågasätts.  

När personerna beskrivs så är det ofta utifrån vad de saknar i det samhälleliga 

stöd- och vårdsystemet, men beskrivningarna visar också på de svårigheter en 

person med psykisk sjukdom/nedsättning är drabbade av. De har ”svårt att ta 

kontakt”, ”svårt att känna tillit”, ”svårt att fråga efter vård och stöd” och de har 

”brist på initiativförmåga”. Andra perspektiv som återkommer i de olika 

dokumenten är just vård- och stödverksamheterna, som även de ibland lyfts 

fram som problematiska. Dock ifrågasätts inte det grundläggande behovet, 

tvärtom. Flera behöver ökade insatser för sitt boende, mer sysselsättning och 

bättre omhändertagande. 

En tablå får avsluta och sammanfatta detta kapitel som belyst hur personer med 

psykisk sjukdom/psykisk funktionsnedsättning beskrivits i fyra centrala 

dokument. Den bild som vuxit fram genom historien kan fortfarande utläsas i 

dessa dokument, som ännu vilar på den tidigare bilden av psykisk sjukdom. Det 

som framför allt lyfts fram är hur omhändertagandet ska se ut, vilka aktörer 

som är relevanta och på vilket sätt stöd ska ges. Mycket av de åtgärder och 

förslag som lagts har tillkommit efter att brister och problem blivit synliga, och 

där är det framför allt vård- och stödsystemen som behöver förändras.  

  



 

 

67 

Sammanfattande tablå över dokumentens innehåll 

År Individens 
problem 

Individens 
behov 

Åtgärder Kommentar  

1993 Långvariga, 
livslånga. 
Initiativlöshet, 
apati, kontakt-
skygghet, 
Hallucinationer, 
maniskt 
tänkande  

Att integreras i 
samhället. 
Boende, socialt 
nätverk, 
meningsfull 
sysselsättning/ 
arbete. 

Snabb 
hantering. 
Handledning av 
psykiatrin till 
socialtjänsten. 
Ökad möjlighet 
till integrering 
och delaktighet 
i samhället.  
 

Hela texten har 
ambitionen att 
skapa ett nytt 
samhälle, 
genom att ge 
psykisk sjuka en 
större 
delaktighet i 
samhället  

1999 Långvariga 
psykoser. Svårt 
att klara livet. 
Abdikerat jag.  
Hallucinationer, 
kontakt-
skygghet, ”egen 
värld”, svår-
förståelig 
kommunikation 
 

De varierar, 
beroende på 
rehabilitering 
och stöd-
insatser. 
Vård och 
omsorgsinsatser 
Sociala, 
ekonomiska 
och psykiatriska 
behov 

Högre komp-
etens i 
verksamheterna  
Mer medicinskt 
psykiatrisk 
kompetens 
Kunskaper om 
funktionshinder
perspektiv 
 

Diagnosen är 
inget bra mått, 
funktionshinder 
kommer 
tydligare här 
Lagstiftnigen 
inte anpassad 
efter mål-
gruppen 
 

2004 Använder 
psykiatri-
utredningens 
formulering 
Brister i sjuk-
domsinsikt 
Social isolering, 
skygga inför 
myndigheter 

Bostad, syssel-
sättning, fritid, 
vård, ekonomi  
Sociala nätverk  

Bättre verksam-
hetsplanering i 
kommunen 
Ökad 
kompetens 
Metoder och 
kunskaper 
behövs 
Öka brukar-
inflytandet  

Denna rapport 
fokuserar 
enbart komm-
unens verk-
samhet och har 
ett tydligt 
organisations- 
perspektiv  

2006 Ökning av 
antalet individer 
Socioekonom-
iska orsaker 
Svårigheter att 
utföra aktivitet-
er på viktiga 
livsområden, en 
konsekvens av 
psykisk 
störning  

Stöd i hemmet 
Rehabilitering 
till arbete 
Ökad 
tillgänglighet 
Delaktighet i 
samhället  
 

Åtgärder mot 
stigmatisering 
Anpassad 
omgivning 
Ny lagstiftning 
Tydligare 
rehabiliterings-
fokus 
 

Ett allt större 
fokus på 
omgivningen 
och inte på den 
enskilde och 
hans/hennes 
begränsningar  
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Mot bakgrund av denna tablå som beskrivning över dokumentens innehåll och 

inriktning kommer jag i nästa kapitel att redogöra för avhandlingens teoretiska 

ram. De teoretiska utgångspunkterna förklarar hur begrepp och perspektiv som 

rör personer med psykisk funktionsnedsättning förändrats över tid, samt hur 

begreppen påverkar de personer som begreppen avser.  
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5. Teoretiska perspektiv 

 

I följande kapitel presenterar jag avhandlingens teoretiska referensram. 

Teorierna har valts därför att de hjälper mig att analysera informanternas 

erfarenheter av utanförskap och deras försök att skapa tillfällen där de kan 

känna att de är som alla andra, det vill säga komma bort från utanförskapet. 

Den teoretiska utgångspunkten är hämtad ur interaktionistisk teori om 

begrepps och kategoriers betydelse för hur samspelet mellan människor utspelar 

sig. I kapitlet utvecklar jag mina huvudbegrepp som ligger till grund för den 

empiriska analysen som följer i kapitel 6 och 7. 

 

Kategorier som beskriver verkligheten 

Verkligheten är mer än det vi begreppsligt har definierat men våra definitioner 

bestämmer hur vi förstår och tolkar verkligheten (Hörnqvist, 1996). Vi är 

tvingade att begränsa mängden information som verkligheten innehåller och det 

gör vi genom att ordna och kategorisera informationsflödet. Men även om 

kategoriseringar är nödvändiga hjälpmedel så leder de samtidigt till att våra 

uppfattningar om olika fenomen blir förenklade (Hinton, 2003). I samtal med 

andra använder vi oss av ord och begrepp utan att dessa ges en fullständig 

förklaring. Schutz och Luckmann (1973) menar att detta är vår naturliga 

inställning till världen.  

For the time being it is enough to establish that in the natural 

attitude I assume that the objects of the outer world are in the main 

the same for my fellow-men as they are for me. In the same way, 

“nature”, the province of things in the outer world, purely as such, is 

intersubjective. Furthermore, I take for granted that the significance 

of this “natural world” (which was already experienced, mastered 

and named by our predecessors) is fundamentally the same for my 

fellow-men as for me, since it is brought into a common frame of 

interpretation (s. 4).  

Vår vardagskunskap bygger på detta intersubjektiva utbyte och vi rör oss 

tämligen obehindrat med hjälp av de förenklade kategorier vi tillgodogör oss i 

interaktion med vår omgivning. Men vardagskunskapen förändras också, och 

detta sker till stor del genom att vetenskapliga och professionella 
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kategoriseringar sprids även till vardagslivets värld. Den nya informationen och 

dess diskursiva48 hemvist blir då avgörande för hur vi kategoriserar och ser på 

människor i vår omgivning, och i relation till mitt syfte, vad personer med 

psykiska sjukdomar blir kategoriserade som och vad de anses vara i behov av. 

Den medicinska vetenskapen och de professionella vård- och 

behandlingssystemen har under lång tid innehaft makten att definiera och 

hantera personer med psykisk sjukdom (Qvarsell, 1991). Detta har jag redogjort 

för i kapitel 3 och 4.49 Brante (2000) skapar genom sin läsning av Foucault en 

modell över hur samspelet mellan vetenskapen, professionen och patienten tar 

form. Den institutionalisering som jag tidigare beskrivit möjliggjorde en 

observation av de intagna. Observationerna som gjordes fick till följd att olika 

grupper av intagna kunde urskiljas. En sådan grupp blev efter hand avskild och 

föremål för behandling och vård med psykiatriska förtecken. Det var således 

observationsmöjligheten vid anstaltsförvaringen som grundlade psykiatrin som 

vetenskaplig disciplin. I takt med psykiatrins vetenskapliga framväxt skapades 

ett kategorisystem som gjorde det möjligt att skilja mellan olika psykiatriska 

tillstånd och därmed även olika typer av behandling.  

Brante (s. 80) skriver:  

Kategorisystemet sorterar observationerna och ger möjlighet till 

differentierade diagnoser av symtom och speciella 

behandlingsmetoder. Genom differentiering av själva objektet, t ex 

sorteringen av patienter i olika avdelningar och salar efter 

kategorisystemets innehåll, tenderar verkligheten att bekräfta 

kategorierna, ordningen är ju observerbar! Ordningen innebär 

samtidigt att vetenskapare och andra professionella kan delas in i 

specialiteter: varje sjukdom får sin expertis och behandlande 

personal. 

Denna ordning, som Brante talar om, blir efterhand institutionaliserad och dess 

uttolkare och experter blir de som tar sig rätten att definiera vad och vilka som 

skall observeras och hur dessa personer bäst skall behandlas. Kategorisystem på 

varierande samhällsområden bidrar alltid till att fenomen får innebörder som i 

olika grader institutionaliseras och tas för givna. Genomgående handlar sådana 

                                              

48
 Med diskurs avser jag en sanningsregim för kunskap, kunskapsproduktion och vilken kritik som 

kan avges därinom (Foucault, 1993).  
49

 Det finns flera vetenskapliga discipliner, till exempel medicin och omvårdnad, som belyst psykisk 
sjukdom. Jag har valt att i första hand använda mig av sociologisk teori. Dock återfinns en 
avgränsning även här. Mitt syfte är riktat framför allt mot individerna själva och deras situation, inte 
primärt åt profession eller organisation. Min ambition är att försöka se individerna som aktörer, hur 
de själva hanterar och agerar i en specifik situation, en situation som utgår från att de kategoriserats 
som avvikande.  
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institutionaliseringsprocesser om kampen mellan professionella som har 

intressen i fenomenet. Den medicinska vetenskapen har länge haft makten och 

rätten att definiera fenomenet psykisk sjukdom. Detta kan den medicinska 

expertisen göra med hjälp av sitt diagnossystem. Efter det att diagnosen är 

fastställd följer emellertid frågan om vilka insatser diagnosen medför. På detta 

behandlingsområde har det under de sista decennierna också skett en framväxt 

av samhällsbaserade praktiker med andra utgångspunkter än de medicinskt 

psykiatriska. Företrädare för discipliner och kunskapsområden som socialt 

arbete, social omsorg eller handikappvetenskap har fått/tagit möjligheten att 

definiera samma personer, men då som funktionsnedsatta, vilket innebär att 

hanteringen av psykiskt sjuka därmed kan relateras till en mer socialt inriktad 

eller handikapporienterande diskurs. Medicinens farmakologi blir alltså ersatt 

med, eller tillförs, olika former av rehabiliterande insatser och andra 

kompenserande strategier.50 Dock kan man, med Foucaults (1993) perspektiv, 

möjligen se det som en inomdiskursiv utveckling, där ett sätt att definiera och 

kategorisera ersätts av ett annat, men att kategoriseringen av personerna lika 

fullt kvarstår.  

Den ökande kunskapen om återhämtning fokuserar de individuella processerna 

och omgivningens betydelse. I och med detta problematiseras både 

definitionsmakten och kategoriernas ursprungliga betydelse och innebörd. När 

personer med psykiska sjukdomar under lång tid kategoriserats på ett visst sätt 

blir det svårt att förändra bilden av dem inom ramen för ett vård- och 

stödsystemsystem som bygger på just dessa kategorier. Den enda möjligheten 

att omskapa diskursen är genom att träda utanför densamma (Foucault, 1993).  

 

Schabloner 

Kategorier som till sin form stelnar med ett fast yttre och med ett fast innehåll 

kan benämnas schabloner. En schablon är alltså en förstelnad tolkning av något 

betraktat. Det innebär att något som en gång varit fyllt av ett historiskt och 

samhälleligt betydelsefullt – och för sin tid måhända relevant – innehåll 

förtingligas. Schablonerna blir förenklade, fasta former som till sitt innehåll 

                                              

50
 I praktiken är, i strukturellt avseende, dessa två olika discipliner långt mer parallella än vad jag 

skriver fram i detta stycke.  
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tappat den förankring och relevans de en gång hade (Grenholm, 2005; 

Nahnfeldt, 2006; Grip, 2010).  

Teologen Grenholm (2005) använder begreppet schablon för att framhäva två 

karaktäristiska hos troslärosatser. Schabloner är korta, auktoriserade 

formuleringar som är upprepningsbara, och i den meningen kan återskapas flera 

gånger i samma form. De underlättar beräkningar av något slag då de till sitt 

innehåll har ett fast värde (a.a. s. 82). Grip (2010) använder pepparkaksformar 

för att illusterera hur schablonerna fungerar. Det går snabbt att producera en 

mängd likadana figurer, kanske på samma sätt som att ”psykisk sjukdom” som 

form snabbt ringar in de personer som avses. Vad betyder detta? Min tolkning 

är att schablonen blir ett yttre tryck, inte ett empiriskt grundat eller relevant 

begrepp. Det handlar om föreställningar som inte har direkt relevans och i 

många fall inte alls överensstämmer med den subjektiva upplevelsen av att 

tillhöra den grupp på vilka schablonen tillämpas. Tillhörigheten till en grupp 

som omgärdas av schabloner, som psykiskt sjuka eller psykiskt 

funktionsnedsatta, innebär inte alltid att de enskilda personerna delar den bild 

som schablonen innebär. Den historiskt skapade schablonen är abstrakt och 

inte personlig men gör sig synlig där den tillämpas, det vill säga när någon eller 

några använder sig av den – oavsett om den är uttalad eller inte.  

Den ursprungliga tolkningen används senare på andra situationer och när ingen 

ny tolkningsprocess görs i relation till den nya situationen har vi en överförd 

schablon. Denna schablon förlorar sin relevans och blir till en förstelnad bild av 

verkligheten. Schizofreni kan utgöra ett exempel. ”Alla vet” vad ordet innebär, 

schizofreni behöver inte förklaras, men den ursprungliga betydelsen gavs under 

tidigt 1900-tal och begreppen används idag professionellt i en helt ny kontext 

och i relation till människor som har andra förutsättningar och problem än de 

personer som avsågs vid den tidpunkt när begreppet användes först gången51. 

Men ändå släpar den tidigare betydelsen kvar, och schablonen står för en 

föråldrad bild, kanske rent av en fördom. 

En schablon rymmer föreställningar om världen, eller om ett fenomen, som är 

gemensamma för de flesta. Begreppet blir användbart för sin fasta form, men 

Grenholm menar att det finns problem med schablonerna. De är både 

                                              

51
 Thornicroft (2006) beskriver även hur felaktig den allmänna bilden av begreppet är, schiz och 

schizofreni används bland annat i betydelsen multipel personlighet, vilket inte är ett symptom hos 

personer med schizofrenisjukdom.  
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”förenande och förledande” (Grenholm, 2005 s. 83), vilket kan läsas som att de 

dels gör kommunikationen enklare, vi vet vad vi pratar om, men de blir även till 

tomma utsagor i sin enkelhet och sin metaforiska betydelse.  

När schabloner uttrycks språkligt har de motsägelsefulla funktioner (Nahnfeldt, 

2006, s. 38). De fyller en funktion för vår förmåga att förstå varandra i en 

kommunikation. Gemensamma föreställningar underlättar samtalet. Hur 

gemensamma de egentligen är kan kanske diskuteras, men människor har ofta 

en föreställning om att det som sägs förstås ur samma perspektiv som det som 

avses. Men schablonen begränsar samma kommunikation eftersom den aldrig 

beskriver ett fenomen fullt ut samt att den i vissa fall leder till felaktiga bilder av 

det som kommunikationen handlar om. Schablonens innehåll kan vara föråldrat 

och felaktigt. Schablonernas funktion blir i detta fall att avlasta språket, men en 

konsekvens blir att den begränsar språket. Schabloner är, för att använda 

Brantes (2000) begrepp, institutionaliserade fenomen. Genom att använda 

schablon som analytiskt begrepp blir det möjligt att följa innebörder i olika 

begrepp – tack vare schablonens stela form och historiska förankring.  

 

Stigberoende, schabloner och institutioner 

En schablon är således en förstelnad ram runt ett fenomen som är förankrad i 

språket. Men det är inte bara orden som har en historisk förankring, även 

institutioner har det. Genom att använda sig av stigberoende (path dependency) 

som analysbegrepp har bland annat Mahoney (2000) visat hur historisk 

utveckling följer ett system. Stigberoende innebär någonting mer än en historisk 

koppling av händelser. Mahoney skriver att  

path dependence characterizes specifically those historical sequences 

in which contingent events set into motion institutional patterns or 

event chains that have deterministic properties (Mahoney, 2000 s. 

507).  

Det finns två begrepp som ofta används inom stigberoendeanalyser: 

självförstärkande sekvenser samt reaktiva sekvenser, eller systembalanserande 

sekvenser. Jag tolkar att båda begreppen innebär att det som sker i en historisk 

utveckling har en ordning och att ordningen är antingen självförstärkande, eller 

att ordningen baseras på en strävan efter balans i systemet. Oavsett så sker 

händelseutvecklingen som en reaktion på tidigare händelser. Som ett exempel 

kan nämnas att avinstitutionaliseringen var en reaktion på en omfattande 

inspärrning, och psykiatrireformen kan betraktas som en reaktion på 
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avinstitutionaliseringen. De reaktiva sekvenserna skulle även kunna tolkas som 

dialektiska, det vill säga att en ytterlighet ersätts med en till synes motsatt 

aktivitet.  

Abrahamsson (2010) använder begreppet återställare för att visa hur 

organisationer återgår till ett ursprungligt tillstånd, trots förändringsförsök. 

Stigberoendet verkar över tid i riktningen att öka stabiliteten i en utveckling. De 

aktiviteter eller förändringar som sker, sker i polemik mot eller i anslutning och 

följsamhet till ”stigen”. Det som avgör den historiska utvecklingen är i hög grad 

den initiala aktiviteten, i detta fall kanske det skulle kunna vara att man en gång 

beskrev dessa personer som avvikande, i samband med inspärrningen och att 

’avskiljandets praktik’ växte fram. De aktiviteter som följer på den initiala 

aktiviteten har inte i samma utsträckning betydelse för utvecklingen, eftersom 

de genomförs i relation till den initiala aktiviteten. Vid försök till förändring av 

ordningen, eller avvikanden från stigen, återställs ordningen genom att det 

avvikande inlemmas i den redan befintliga och upptrampade stigens diskurs.  

Den historiska utvecklingen, med internering, avinstitutionalisering, 

medicinering, sektorisering, reformering och handikappisering blir med detta 

resonemang enbart aktiviteter som följer i en redan upptrampad stig. 

Stigberoende som analytiskt begrepp är i denna avhandling användbart för att 

följa den historiska utvecklingen på fältet, där flera försök har gjorts mot en 

förändra vissa fenomen utan att nå ända fram. Foucault (1975) beskriver samma 

tendens när han visar på att i och med att det hade påbörjats en 

institutionalisering av människor under den tid då personer med lepra 

internerades i stora byggnader (leprasjukhus) så var steget inte långt till att 

internera andra personer. Det innebär att vi även idag ser människor med 

psykisk sjukdom/psykiska funktionsnedsättningar som avvikande, trots att 

samhället och kontexten förändrats radikalt. Skapandet och upprätthållandet av 

denna avvikelse har både ett institutionellt och ett personellt fäste, som visar sig 

i interaktion mellan människor och miljöer och mellan människor och 

människor.   

Huruvida ”psykisk sjukdom” till sin innebörd har samma betydelse nu som då 

begreppet började användas är tveksamt. Men det finns förmodligen delar av 

den tidiga innebörden som lever kvar, inte minst i media (se kap 1). I den 

tidigare historiska genomgången återfanns innebörder som: farliga och irrationella, 

behov av skydd från skadlig miljö, oförnuftig, ickenormal samt icke botbar. I de senare 

dokumenten återfinns begrepp som initiativlöshet, kontaktskygghet samt väsentliga 

svårigheter att utföra aktiviteter. Hur dessa olika innebörder kan överföras mellan 

individer beskrivs i nästa stycke. 
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Schablon och blick 

Foucault (2003a; Sjöström, 1992) menar att särskiljande mellan förnuft och 

oförnuft kunde göras med hjälp av ”förnuftets blick”. Med hjälp av blicken 

kunde den som var sjuk – eller icke förnuftig – definieras. En blick är ett 

abstrakt fenomen. Det är inte det faktiska tittandet som avses utan en 

sammanvägd, socialt förankrad föreställning, till exempel hos en grupp som 

innehar definitionsmakten inom ett givet område. Foucault (2003a) använder 

sig av begreppet ”gaze” när han beskriver maktutövningen från överordnad 

gentemot underordnad. ”Gaze” är den blick som den överordnade makten 

använder för att disciplinera de underordnade. Bland annat har Foucault 

intresserat sig för hur den medicinska blicken institutionaliserats. Foucault 

använder sig av ett uttalat maktperspektiv i sina analyser av institutioner för 

omhändertagande (Foucault, 1980; Foucault, 2003b), där blicken i sig utgör ett 

maktmedel. Foucault skriver;  

There is no need for arms, physical violence, material constrains. Just 

a gaze. An inspecting gaze, a gaze which each individual under its 

weight will end by interiorizing to the point that he is his own 

overseer, each individual thus exercising this surveillance over, and 

against, himself (Foucault, 1980 s. 155).  

Makten tar sig så att säga uttryck enbart i en blick. Inget annat behövs, eftersom 

personen själv vet vad blicken betyder. Den som blir föremål för blicken 

internaliserar och gör dess budskap till sin norm. Blicken är oftast förmedlad av 

en människa, eller en viss grupp människor. Men den kan även internaliseras så 

att man dels bär den själv, dels tolkar den till att finnas även i döda ting. Ett 

sådant exempel kan vara en institutionsmiljö, till exempel en vårdcentral. Alla 

vet hur små vi kan känna oss när vi sitter tillsammans med andra i en miljö som 

är opersonlig och där makten ligger hos någon annan. De flesta underordnar sig 

när de kommer till en sjukvårdsinrättning. Vi kan riktigt känna hur vi betraktas 

som sjuklingar och vi agerar med hänsyn tagen till den känslan. Det motsatta, 

där vi kan känna oss fullständigt avslappande och tillfreds är de miljöer där vi 

själva har makten, där vi själva är de som sätter ramarna och där vi möts av 

blickar som inte värderar negativt eller ger oss egenskaper vi inte känner att vi 

har. Hur människor interagerar med varandra i olika miljöer beskrivs i nästa 

stycke.  
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Interaktion och schablon 

Goffman (2009 [1959]) beskriver hur människor agerar och interagerar med 

varandra i specifika situationer och på avgränsade platser, hur vi samhandlar. 

Han diskuterar även vad som avgör vad en plats, eller som han benämner det, 

en region är och består av. Goffman (a.a.) skriver om främre och bakre 

regioner. Den främre regionen är den där vi uppträder och den bakre regionen 

är där vi slappnar av. Han lånar sina uttryck från teater och skådespeleri och 

hans dramaturgiska analys visar på hur vi agerar och reagerar i relation till andra 

och i relation till oss själva. När vi möter andra gör vi ett framträdande, och 

detta framträdande tar sig uttryck i en ”region”. En region kan vara var som 

helst, begreppet anger enbart att det är den arena där framträdandet sker. I en 

region finns viss utrustning, det Goffman kallar för fasad (2009 [1959]). Det 

finns en standardutrustning, såsom inramningen, möbler, dekor och 

ytplanering, det som sätter ramarna för platsen. Utöver detta finns det i relation 

till varje region och person en uppsättning personliga eller individuella 

egenskaper såsom kläder, kön, ansiktsuttryck och liknande, den personliga 

fasaden (a.a.). Dessutom omgärdas varje framträdande av normer. Dessa 

normer, både instrumentella och moraliska, ger ramarna för hur och vad vi kan 

göra vid varje framträdande. De moraliska normerna är mål i sig själva och 

relaterar till de samhälleliga grundläggande värden som finns, medan de 

instrumentella är relaterade till specifika skyldigheter som finns, till exempel vid 

en arbetsplats eller annan särskild plats.52  

Den ”blick” jag tidigare talat om återges således av aktörer i det som Goffman 

benämner som regioner. I min fortsatta framställning kommer jag i högre 

utsträckning använda mig av begreppen situation eller situationsanpassning, det 

Goffman benämner ram, vilket i min tolkning även inbegriper det Goffman 

                                              

52 Goffman har bland annat kritiserats för att han inte ser ”samhället” vid sina analyser av 

interaktioner (se t.ex. Giddens, 1987, för resonemang runt kritik av Goffman). Han tar till exempel 
inte hänsyn till klass, kön, etnicitet och det utgör ett problem. Som jag ser det är ”samhället” hela 
tiden närvarande. Det som sker i en interaktion sker mellan individer och det är alltid individer som 
bär ”samhället”, eller som ger uttryck för samhällets syn. De rådande föreställningarna kommer till 
uttryck i samhällets aktörer, i min studie de som personerna möter i form av professionella. Jag vill 
också mena att det individuella uttrycket och den personliga fasaden är en bärare, eller en markör, 
av och för till exempel klass och samhällelig placering. Den amerikanske sociologen Charles Cooley 
(1981 [1902]) skrev att det är ett ”missgrepp” att sätta samhälle och individen som två motsatta poler. 
Han menar tvärtom att ”de fenomen som brukar kallas individualistiska är alltid sociala i den 
bemärkelsen att de uttrycker tendenser, som växer fram ur det allmänna livet, och tvärtom, de så 
kallade sociala fenomenen alltid har en tydlig individualistisk sida” (s. 26). Som jag ser det så menar 
han att dessa två delar inte går att separera och är beroende av varandra för sin existens. Åtskillnad 
mellan samhälle å ena sidan och individ å andra sidan är omöjlig. Det är två sidor av samma mynt, 
eller två delar av samma fenomen. Vilken del vi ser är beroende av vilket perspektiv vi har.  



 

 

77 

kallar region53. En situation är enligt Goffman en fysiska arena inom vilka de 

närvarade personerna är inom räckhåll för att varsebli och ömsesidigt övervaka 

varandra54 (ref i Persson, 2012 s. 14).  

Med situation avser jag den rumsliga avgränsningen men även den interaktion 

som sker mellan människor inom det givna rummet. Han menar att olika 

sociala roller, till exempel patient – läkare, klient – socialtjänsteman, ofta har en 

upprättad fasad (a.a. s. 33). Det innebär att rollerna följer av inramningen. 

Rollen avgörs av platsen, säger han. När en person befinner sig i en viss 

situation tar, får, innehar personen en viss roll. Därför bör personer kunna ha 

en mängd olika roller beroende av vilka situationer de befinner sig i. Antalet 

situationer man tar del av leder till fler möjliga roller. Publiken, eller de personer 

vi interagerar med, har förväntningar på oss i vår roll. Förväntningarna bygger 

på kollektiva erfarenheter och är anpassade till olika framträdanden. Uniformer 

är en sådan fasad som direkt ger oss betraktare en möjlighet att utifrån våra 

erfarenheter bedöma vad vi kan förvänta oss från personer som bär dessa.55 Till 

exempel kan läkarens vita rock vara ett exempel på en uniform som omedelbart 

för tankarna till en särskild form av situation. 

Den situation personerna befinner sig i har en fasad och flera aktörer. Regionen 

är den bakgrund som tillhandahåller sceneriet och rekvisitan. Inramningen är 

platsbunden, rollerna intas och spelas på den specifika platsen och följer inte 

med aktörerna. Här kan sysselsättningsverksamheterna för personer med 

psykiska funktionsnedsättningar användas som exempel. Det är en klart 

avgränsad plats där aktörerna intar sina roller när de kommer dit, både personal 

och deltagare. Den personliga fasaden innefattar en mängd tecken och dessa 

tecken förväntar vi oss ska passa med agerandet. Vissa tecken är beständiga, 

andra tecken kan förändras beroende på framträdandet eller till och med 

förändras under själva framträdandet. Det är med hjälp av den personliga 

fasaden vi kan påverka hur vi vill att andra skall uppfatta oss. Goffman (2000 

[1959]) delar upp den personliga fasadens egenskaper i manér och uppträdande, 

där uppträdande är de tecken som förmedlar social status och manér på vilket 

sätt personen förhåller sig i agerandet. De överensstämmer oftast men kan 

                                              

53
 Jag är möjligen en smula påflugen i mitt sätt att använda Goffmans olika begrepp, men hans 

kreativa skrivande möjliggör egna tolkningar. Anders Persson (2012) gör en koppling mellan frame 
och situation i sin bok Ritualisering och sårbarhet - ansikte mot ansikte med Goffmans perspektiv på 
social interaktion (s. 314). 
54

 Goffman (2009) definierar även en social inrättning – som t ex kan vara ”en plats som omges av 
bestämda gränser för varseblivningen och där en speciell aktivitet äger rum” (a.a. s. 207).  
55

 Goffman tar exempel från parfymerier, där personalen går klädd i vita laboratorierockar vilket ger 
en bild av att uppgifterna sköts på ett kliniskt och förtroendeingivande sätt.  
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ibland stå i motsatsställning. Ett exempel är när en person med hög social status 

beter sig underordnat i relation till de hon möter, som till det yttre har en lägre 

social rang. 

En av informanterna i denna studie, Bertil, beskriver hur andra reagerar när just 

han tar emot och visar runt studiebesök eller andra gäster på den 

sysselsättningsverksamhet där han vistades tidigare på dagarna. Eftersom hans 

manér till det yttre är överensstämmande med hur en personal skall vara är det 

den uppfattningen ”publiken”, det vill säga gästerna, får. När han sedan berättar 

att han är brukare (vilket är ett tecken på uppträdande) förvånas och förvirras 

publiken, eftersom hans sociala status minskar och hans uppträdande behöver 

omtolkas utifrån den nya informationen. Manér och uppträdande är inte 

överensstämmande just i det fallet. En brukare förväntas ha en lägre social 

status eftersom schablonen, som studiebesökarna kan förväntas betrakta 

situationen utifrån, säger detta. Bertils manér överensstämmer inte med 

schablonen och de förväntade egenskaperna. Han är välutbildad och agerar i sin 

roll som om han vore personal.  

En individ som spelar en roll, skriver Goffman (2000 [1959]), förutsätter att 

observatörerna (publiken) tar rollen och uttrycket som ageras på allvar. Det en 

människa skapar i relation till sin publik bör uppfattas så som han eller hon 

avser för att nå bästa möjliga effekt. Goffmans (a.a.) analys berör samhandling 

mellan individer på ett generellt plan. I många fall har personer med psykiska 

funktionsnedsättningar en särskild position som avvikande, som stigmatiserade. 

56 Hur processen mot en stigmatiserad position ser ut och hur personerna kan 

hantera denna position följer i nästa stycke. 

 

Stigmatisering och schablon 

Stigmatisering och stämpling tar sin början när en person upplever sig sjuk, 

söker vård och får en diagnos. I mötet med schablonen, exempelvis när en 

                                              

56
 Stigmatiseringsprocessen är inte specifik för personer med psykisk sjukdom. Genussystemets 

(Hirdman, 1988) två logiker: dikotomi och hierarki, är en liknande beskrivning av ojämställd 

strukturering, då i relation till kön. Hon menar att samhället är uppbyggt efter normen att mannen är 

norm och att samhället byggts därefter. Män är de som besitter makt och maktrelationen mellan kön 

innebär att kvinnor underordnas. Genussystemet bidrar till att vidmakthålla denna underordning, 

bland annat genom särhållning av aktiviteter och en värdering av dessa aktiviteter (a.a.). 

Genussystemet är till sin form överensstämmande med stigmatiseringsprocessen, och över och 

underordningen i dessa strukturerande principer bygger på att det finns bättre och sämre grupper i 

samhället. 
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person möter vård- och stödsystemet, påbörjas en process som innebär att 

personen själv hamnar i en specifik position och utifrån densamma betraktas 

och hanteras på ett särskilt sätt. Det samhälleliga vård- och stödsystemet är 

organiserat runt en schablonbild av psykisk sjukdom. Schablonens huvudsakliga 

fäste finns i organisationen, inte hos personalen. De är, likväl som brukarna och 

patienterna, fångade i en struktur som till sin ram är fast. Rumslig placering, 

schemastruktur, öppettider, behandlingsalternativ och mycket mer är redan 

fastslagna vilket även innebär att processerna inom organisationen till stor del är 

fastslagna. Det är dessa processer som utgör grunden för det jag benämner 

stämplings- eller stigmatiseringsprocess. Det som här beskrivs som att bli 

betraktad och benämnd utifrån en schablon kan i många fall jämföras med det 

Goffman avser i sitt resonemang om stigma. Stigma betyder ursprungligen 

kroppsliga tecken som påvisar något ”ovanligt eller nedsättande i en persons 

moraliska status” (Goffman, 2009 [1959] s. 11). Ytterligare betydelser har 

tillkommit genom historien och Goffman beskriver tre utvecklade 

stigmaområden. Det är kroppsliga missbildningar, fläckar på den personliga 

karaktären samt tribala stigman.57  

Stigmat i sig är symbolen som leder till att någon blir betraktad och hanterad 

som mindre värd i en specifik situation. Alla personer som har ett stigma 

försöker hantera det faktum att han eller hon är annorlunda sedd ur andras 

ögon. Goffman (2009 [1959]) menar att stigmatiserade personer försöker dels 

att bevara sin identitet, dels undkomma stigmat genom att undanröja eller dölja 

det stigma han eller hon anses ha. Hos den stigmatiserade återfinns alltid en 

känsla av att inte veta hur andra ska bedöma honom eller henne. När vi möts i 

en given social situation skapar vi snabbt bilder av varandra. I mötet med andra 

tillskrivs vi samtidigt som vi tillskriver andra sociala identiteter (Goffman, 2009 

[1959]). Det innebär att när vi möter en annan människa så skapar vi en bild av 

vem den personen är. Bilden baseras på det vi kan se hos den andre. Kön och 

ålder är attribut vi ofta lägger märke till först (Ridgeway, 2009). Därutöver 

bedömer vi kläder, frisyr och kroppshållning till exempel. Vi kan utifrån det 

visuella intrycket skapa en bild av vem det är vi står inför. En välbärgad ung 

kvinna, en äldre framgångsrik man och så vidare. Men inte nog med det, vi 

tillskriver även personen inre egenskaper baserade på den visuella bilden. Detta 

är inget vi i dagliga sammanhang tänker på men när den person vi ser inte 

                                              

57
 Tribala stigman handlar om religion och etnicitet, kroppsliga missbildningar är synliga avvikelser 

som funktionshinder eller missbildningar i ansiktet och fläckar på den personliga karaktären kan till 

exempel vara missbruksproblem eller kriminalitet (Goffman, 1963).  



 

 

80 

agerar eller förhåller sig i enlighet med den uppfattning vi skapat reagerar vi på 

våra egna erfarenhetsbaserade föreställningar. ”Tänk, hon som ser så rik ut…” 

eller ”han som ser så sjuk ut”. I vardagen använder vi förenklingar och 

tillskrivna bilder av dem vi möter för att göra vår tillvaro mer hanterbar. Att 

skaffa en djupgående kunskap om andra tar väldigt lång tid och 

omständigheterna tillåter som regel inte det. Förenklingarna blir schabloner när 

de inte längre förhandlas eller omtolkas i relation till utveckling och omgivning.  

Stigma, avvikelser och stämpling är begrepp som ibland används med 

synonyma betydelser, ibland särskiljs, inte minst när det gäller stigman eller 

avvikelser som inte är visuellt uppenbara. En avvikelse är ett normbrott och 

själva avvikelsen uppstår i relation till omgivningen. En avvikelse är inte i sig 

något synligt på kroppen utan handlar om hur vi beter oss i kontakten med 

andra. Ett stigma är i de flesta fall en synlig olikhet (Goffman, 2009 [1959]) men 

inte alltid. Oberoende av vilken av de tre olika typer av stigman som åsyftas är 

en förutsättning för stigmatisering att stigmat är synligt eller påvisat för 

omgivningen. En avvikelse i stämplings- eller avvikelseteoretisk mening är ett 

brott mot de samhälleliga eller kulturella normerna (Becker, 1997 [1963]). 

Stigman däremot är ofta en visuell symbol, exempelvis synliga 

funktionsnedsättningar. En avvikelse kan bli ett stigma om den internaliseras. 

Processerna som tar vid och som i sin förlängning leder till att den stämplade 

eller den stigmatiserade personer hamnar i ett utanförskap ter sig relativt lika.  

Stigma som begrepp tenderar att blir lite problematiskt i de sammanhang där 

det inte finns en synlig avvikelse eller en tydlig karaktärsbrist. Stigma och 

stigmatisering används emellertid frekvent i diskussioner omkring personer med 

psykisk sjukdom och om deras särskilda och utsatta position i samhället (se 

bland annat antistigmakampanjen Hjärnkoll; www.cepi.nu). I det nutida 

resonemanget kring personernas utsatthet finns en förgivettagen utgångspunkt, 

den att stigma som begrepp är användbart även i de sammanhang där personen 

inte uppvisar en synlig avvikelse. Personer med psykiska funktionsnedsättningar 

har inte synliga olikheter, stigman, men i den stund de eller andra 

medvetandegör den psykiska sjukdomen tillskrivs de ett stigma. En relevant 

fråga att ställa sig är huruvida psykisk sjukdom i sig är ursprunget för 

stigmatisering eller för stämpling. I vissa fall kan personerna ha beteenden som 

avviker från de allra flestas, men det är som jag ser det underordnat den 

uppfattning som vilar i schablonbilden av psykisk sjukdom. Det vill säga att 

oberoende av om man har avvikande beteenden eller inte så kommer vetskapen 

om att en person har en psykisk sjukdom överbrygga det synliga/osynliga och 
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personen blir stigmatiserad. Scheff (1966) utveckling av stämplingsteorin kan ge 

en förklaring. Han menar att så fort en person stämplats som psykisk sjuk (i 

Scheffs mening: agerat i motsats till de rådande sociala normerna) hamnar den 

drabbade i en krissituation och har därmed lätt för att påverkas av sin 

omgivning. Denna är i många fall – precis som den drabbade – behäftade med 

ett antal traditionella stereotyper. Stereotypen kan till exempel vara att en 

person med psykisk sjukdom är farlig (Sheff, 1966).  Det leder till att andra drar 

sig undan och personen blir isolerad, vilket i sin tur späder på den egna 

föreställningen om annorlundaskap. ”Karriären” till att få en identitet som 

psykiskt sjuk och avvikande är påbörjad. Personen har blivit förvisad till att 

agera i en roll som psykiskt sjuk. Intressant är att även i de fall 

sjukdomssymptomen klingar av, dvs. när personen i högre utsträckning agerar i 

enlighet med samhälleliga normer, kvarstår stigmat (Markowitz, 1998). Hur 

andra personer betraktar en person med psykisk sjukdom påverkar inte minst 

hur återhämtning och tillfrisknande kan ske (Markowitz, Angell & Greenburg, 

2011). 

Link och Phelan (2001) har beskrivit hur stigmatiseringsprocessen går till. De 

menar att stigma som begrepp och fenomen kan förklaras och förstås utifrån 

fyra faser, nämligen att skilja ut och peka på olikheter, att tillskriva olikheterna negativa 

attribut, att separera oss från dem samt statusförlust och diskriminering. Dessa 

komponenter baseras på forskning kring stigma, avvikelse, stämpling och 

stereotyper. De menar att stigma ofta kommit att handla om den individuella 

och subjektiva upplevelsen och vill med sin modell tydliggöra den relationella 

aspekten av stigma. Under lång tid har sociologer och socialpsykologer använt 

stigmabegreppet för att visa på hur samhället och omgivningen förhåller sig till 

märkta personer, men även som begrepp för att visa på den individuella 

nedsättningen, eller det individuella problemet. Genom att diskutera stigma ur 

ett relationellt perspektiv gör Link och Phelan (a.a.) ett försök att binda ihop 

flera perspektiv för att på så sätt ringa in stigma som fenomen.  

Den första fasen innebär att skilja ut och peka på skillnader mellan olika individer. 

Det finns en mängd skillnader mellan individer, men de allra flesta påvisas 

aldrig. Skillnaden får ingen framträdande betydelse i ett socialt sammanhang. 

Vissa andra olikheter eller egenskaper kan vara av betydelse i korta ögonblick 

eller i väldigt specifika situationer. Ytterligare andra egenskaper eller olikheter är 

framträdande i så måtto att det tas för självklart att de finns. Kön, hudfärg och 

vissa fysiska funktionsnedsättningar är exempel på sådana. För att kunna göra 

åtskillnad måste en förenkling göras. Psykisk sjukdom är ett exempel där 
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förenkling krävs. En person är ”frisk” eller ”sjuk”, han eller hon är inte lite, lite 

mer eller mycket sjuk, utan sjuk. Förvisso finns det ett antal differentierande 

diagnoser, men i vardagligt socialt samspel är distinktionen sjuk eller frisk det 

som är vanligast förekommande.58 Det finns i min empiri exempel på när och 

hur olikheten tydliggörs. Vid diagnostiseringen pekas olikheten ut om den inte 

har gjorts innan. Det handlar om att personen blir betraktad och jämförd med 

normalbefolkningen i så måtto att han eller hon beskrivs som psykiskt sjuk. Det 

är det annorlunda beteendet som till viss del ligger till grund för själva 

diagnosen, så skillnaden finns just där och då. Den skillnaden är något som tas 

för given, att den är så annorlunda eller olika det ”normala” beteendet att den 

ses för självklar. Becker (1997 [1963]) ger en utförlig beskrivning av normbrott 

som ursprung för en avvikelsekarriär. Genom att vid flera tillfällen bryta mot en 

samhällelig (eller social) norm som är förgivettagen betraktas man av 

omgivningen som annorlunda och avvikande. Beckers (a.a.) analys av avvikande 

beteenden är användbar för att just hitta tillfället när själva åtskillnaden tar sin 

början.  

Den andra fasen i stigmatiseringsprocessen innebär att olikheterna tillskrivs 

negativa attribut. Genom att enbart urskilja olikheter skapas inte per automatik 

negativa (eller positiva) konsekvenser för den enskilde. Det är när de negativa 

attributen, förmedlade genom schablonen, relateras till olikheten, stämpeln, 

som de värderande tillskrivningarna görs. Att ha färdiga föreställningar kring ett 

fenomen och koppla fenomenet till den olikhet som finns ger vissa 

konsekvenser. Alla stämplar eller kategoriseringar är inte förbundna med 

negativa stereotyper, motsatsen är lika vanligt förekommande. Att vara 

stämplad eller kategoriserad som ”smart” eller ”rik” ger positiva konnotationer. 

Att vara sjuk är inte heller alltid förenat med negativa konnotationer, men att 

vara psykisk sjuk tycks vara det i de allra flesta fall. Beskrivningen genom 

historien av vad en psykisk sjuk person är, kan och gör har en stark dragning åt 

oförmågor, brister och till och med allvarligt oönskade beteenden såsom 

farlighet och otillräknelighet. Ett flertal attitydmätningar med syfte att studera 

attityder mot personer med psykiska sjukdomar har genomförts, där resultaten 

kan betraktas som nedslående då det i många fall framkommer att de flesta 

tillfrågade har negativa attityder gentemot personer med psykiska sjukdomar. I 

en amerikansk studie från 1999 (Link, Phelan, Bresnahan, Stueve & 

                                              

58
 Se bl.a. Gove (2004) för skillnader mellan lekmanna- och professionella benämningar och 

betydelser i begrepp som psykisk sjukdom.     
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Pescosolido) uppgav 75 procent av de tillfrågade att de trodde att personer med 

psykisk sjukdom är farliga. I två nyligen publicerade svenska studier pekar 

siffrorna åt samma håll (Lundberg 2010; Hansson, 2010). Man kan med fog 

hävda att kopplingen mellan olikhet och negativa attribut till stor del vunnit 

gehör i fallet psykisk sjukdom. De personer som deltar i föreliggande studie är 

medvetna om att de betraktas negativt om och när de berättar för andra om sin 

sjukdom/nedsättning. Efter ett tillkännagivande av en nedsättning betraktas 

och hanteras personerna som mindre kunniga, oberoende deras reella 

kompetens. Det motsatta, att personer med psykiska sjukdomar/ 

funktionedsättningar möts med respekt och acceptans kan innebära en 

återhämtning och en lättare väg mot ett liv som andras (Scheff, 2010). 

Den tredje fasen innebär separationen mellan oss och dem. Åtskiljandet av ”oss” från 

”dem” är på det sätt vi upprätthåller bilden av oss själva som ”bättre” eller ”mer 

rätt”. Åtskillnaden kan göras diskursivt, genom att vi pratar i termer av ”vi” och 

”dem”, men den kan även göras i form av att vi delar upp det offentliga 

rummet alternativt skapar olika utrymmen för oss och för dem. I materialet kan 

vi se att fenomenet återfinns i de offentliga dokumenten, ”de” kan inte bli 

friska, ”de” kan inte arbeta, ”de” kan inte… till skillnad från ”oss” som kan allt 

detta. Separationen återfinns även i den praktik, eller den verksamhet, som 

omgärdar personerna. ”De” har betraktats som kvalitativt annorlunda jämfört 

med ”oss”, det vill säga att de anses ha andra förutsättningar, de ses annorlunda 

och de bedöms ha behov som vi inte har. Detta har i sin tur lett till att vi skapat 

samhälleliga system vilka ska ta hand om det vi ser som utmärkande för dem. I 

intervjuerna beskrivs hur personernas utrymme är begränsat och att de är 

hänvisade till vissa specifika platser, inte minst när det gäller arbete och 

försörjning.59 De är så annorlunda så de kan inte använda de samhälleliga, 

generella kanaler vi andra använder. I vardagen får åtskillnaden en stor 

betydelse eftersom det är just åtskillnaden som ligger till grund för hur en 

person med en psykisk funktionsnedsättning kan leva sitt liv. Sysselsättning, 

arbete, ersättning, fritid, många olika system och verksamheter är avhängiga av 

att personen har kategoriserats som ”sjuk/funktionsnedsatt”. 

Den sista fasen, statusförlust och diskriminering, är den komponent som sällan finns 

med i studier av och diskussioner om stigma, men den är avgörande för 

                                              

59
 Att skapa ett separat rum är en av de grundläggande disciplineringsteknikerna (Foucault, 2003). 

Även om de miljöer informanterna hänvisas till inte är slutna, kan en viss likhet skönjas i indelning av 
rum och strukturen på plats.  
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stigmaprocessen menar Link och Phelan (2001). De skriver att en negativ 

stämpling oftast leder till ett fall i statushierarkin. De personer som har tilldelats 

en negativ stämpel hamnar längre ner på skalan, oberoende av vilken skala det 

är. En person som är psykiskt sjuk ses som lite ”sämre” än andra, och 

statusraset inträffar i och med själva stämplingen. Diskriminering sker på olika 

nivåer, både mellan individer, en individuell diskriminering, och mellan samhälle 

och individer, en så kallad strukturell diskriminering. Den individuella 

diskrimineringen sker när en person gör något mot en annan person på grund 

av den individuella stämpeln. Den strukturella diskrimineringen är mer 

komplex. Den är institutionaliserad och återfinns till exempel i hur samhället 

organiseras och skapas. Personer som sitter i rullstol kan inte ta sig fram i vissa 

miljöer på grund av att dessa ofta inte är planerade och byggda utifrån alla 

människors behov. Ett exempel Link och Phelan (2001) tar upp är 

medelstilldelning i forskning, där forskningen om psykiska sjukdomar får långt 

mindre anslag än forskning om vissa andra sjukdomstillstånd. Status och 

diskriminering hör ihop.  

 

Att undkomma schablonen 

Goffman (1973 [1961]) beskriver i boken Asylums, essays on the social situation of 

mental patients and other inmates hur personer intagna på slutna institutioner kan 

agera för att skapa individuella fördelar. I en total institution är alla aspekter av 

individernas liv strukturerade av institutionens organisation. Exempel på totala 

institutioner är fängelser eller mentalsjukhus. En total institution är en plats där 

ett stort antal människor lever ett instängt och organiserat liv utan kontakt med 

samhället utanför. Den centrala gemensamma faktorn för totala institutioner är 

att man har brutit ner barriärerna som vanligtvis separerar livets tre sfärer: 

sömn, fritid och arbete. Individer som tas in på totala institutioner genomgår en 

process, skriver Goffman (a.a.). Från att ha haft en egen identitet60 skapad av de 

sociala omständigheterna i den värld han eller hon kommer ifrån, blir 

                                              

60
 Vad som avses med identitet respektive vad som inte avses - eller om det faktiskt finns en 

”identitet” är omdiskuterat (se bland andra Crekula, 2006).  Identitet kan antingen beskrivas som en 

”fast kärna” av personlighet vilken alltid ligger som en bas för individen. I andra sammanhang 

beskrivs identiteten som ett relationellt fenomen, dvs. att identiteten ständigt skapas och omskapas i 

interaktion med andra (Hammarén & Johansson, 2009). Mitt perspektiv ligger närmare den andra 

uppfattningen, att identiteten inte är en fast och bestående kärna utan istället mer liknar en process. 

Den identitet man har är den som utvecklats över tid och som följaktligen kommer att förändras i 

samband med möten och påverkan från andra.   
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identiteten utplånad och personen ifråga omskapas till en standardiserad individ 

som skall passa institutionens ramar. Möjligheten att vara som alla andra eller 

att vara normal tas bort från de intagna. Den primära anpassningen innebär att 

personen handlar helt i linje med institutionens normer och regler. Den primära 

anpassningen kanske även kan liknas vid den patient-, eller sjukroll som 

utvecklats inom den medicinska sociologin (Cockerham, 2010). Sjukroll som 

begrepp myntades av Parsons (1964). Parsons menade att en sjuk person 

inordnas i ett samhälleligt system, där läkaren och den medicinska strukturen 

anger ramarna. För den sjuke innebär det att hans eller hennes arbete ska bygga 

på en önskan och en ambition om att bli frisk. Att vara sjuk tar inte ifrån en 

individ det personliga ansvaret för den egna tillvaron (att inte behöva arbeta 

t.ex.), tvärtom blir det nya förväntningar på den sjuke och att det är läkaren som 

anger hur och på vilket sätt personen bäst kan återgå till ”normaltillståndet” 

(Loodin, 2009). Sjukrollen är i sin ursprungliga teoretiska form en passiv roll i 

relation till den medicinska experten. Loodin (a.a.) skriver dock att även om en 

person anpassar sig efter den ram vari läkare och patient befinner sig finns det i 

relation till psykiatrin en social och vardaglig praktik när just en psykiatrisk 

diagnos ställts, eftersom psykiatri som disciplin i och med psykiatrireformen 

även berör vardagen. 

 

I de fall en person genomgått en primär anpassning menar Goffman att det 

finns en distansskapande taktik som benämns den sekundära anpassningen. Det 

handlar om att hitta sätt att agera baserat på de möjligheter personen själv har. 

Inte genom att direkt bryta mot reglerna eller normerna men genom att skapa 

olika sätt för att öka egenmakten och ifrågasätta institutionens regler, det 

Goffman benämner som ”working the system” (1973 [1961] s. 189). Goffman 

(a.a.) ger ett flertal exempel på när de intagna kan skapa sig fördelar genom att 

verka i eller mot systemet. De är aktörer och förhandlar med de uttalade och 

outtalade reglerna som institutionen består av. Då vård- och stödsystemet runt 

personer med psykisk sjukdom/nedsättning inte längre är en total institution61 

på det sätt som Goffman beskrivit väljer jag att utveckla detta begrepp. Den 

primära anpassningen är i min modell ett accepterande av och en anpassning till 

diskursen och schablonen, det vill säga att personen accepterar och i viss mån 

                                              

61
 Det finns totala institutioner kvar, men de har inte riktigt samma organisatoriska utformning. 

Exempelvis finns den totala institutionen kvar i fängelser, vid placering på SiS institutioner, 

rättspsykiatriska avdelningar, låsta enheter för personer med autism och/eller utvecklingsstörning 

bland annat. Det jag avser är mentalsjukhusen som total institution.  
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underordnar sig bilden av vem personen är. Den sekundära anpassningen 

innebär att acceptans finns för schablonen, men att personerna skapar sätt att 

kontrollera schablonens negativa konsekvenser. Ytterligare ett sätt att hantera 

en situation kan göras genom att en person omdefinierar själva situationen. 

Fabrikationer och iscensättningar är begrepp som Goffman (1986) använder i 

sin ramteori och som belyser olika sätt att omdefiniera en ram, eller en 

situation. Vid en iscensättning har samtliga inblandande en gemensam 

uppfattning om ramen, dvs. det som sker i situationen. Vid fabrikationer 

däremot är minst en av deltagarna omedveten om en förändrad ram. 

 

Hur mycket, eller i vilken utsträckning en person kan fabricera i en situation 

kan vara beroende av hur stor förmåga en person har att se utanför situationen. 

Möjlighetshorisont är ett ord som hämtas från Lundqvist (2010). Lundqvist (a.a. 

s. 19) beskriver begreppet som ”det uttryck som här används för att beteckna 

den subjektiva uppfattning om vilka möjligheter som samhället medger och 

erbjuder”. I denna avhandling används begreppet liktydigt. Det handlar om 

möjligheterna för personer stämplade som psykiskt sjuka eller psykiskt 

funktionsnedsatta att kunna se sin egen framtid – och vad som avgör och 

determinerar densamma. Möjlighetshorisonten vilar i uppfattningen om vem 

personen själv är, vilken identitet personen tillskriver sig samt vilka 

förutsättningar personen blivit given under livet, dvs. den samlade bilden av 

den egna personen.  

Möjlighetshorisonter handlar alltså om hur individen uppfattar 

samhälleliga förutsättningar på en subjektiv nivå. Man kan uttrycka 

det som om horisonten är projektionen av det handlingsutrymme 

som individen ser framför sig (a. a. s. 21).  

Med fler och annorlunda erfarenheter i sitt liv kan möjlighetshorisonten 

förmodligen förskjutas, och individen kan förändra hur han eller hon ser på sin 

situation och sina möjligheter.  

 

Sammanfattning av de teoretiska utgångspunkterna 

I kapitlet har jag argumenterat för att diagnoser och föreställningar blir 

institutionaliserade i form av schabloner och hur dessa schabloner utgör 

underlag för stämpling och stigmatisering, inte minst i interaktioner mellan 

människor. Schabloner har historiska rötter och verksamheter som byggs upp 

med schabloner som grund är även de historisk förankrade. Jag har även 

resonerat kring hur personer kan agera i specifika situationer, genom att anta 
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vissa roller och utnyttja sin personliga fasad. Om en person med en stereotyp 

föreställning, en schablon, betraktar och möter en person som är just det som 

schablonen omfattar, sker en interaktion som baseras på att en person har en 

viss uppfattning om den person han eller hon möter. Det är inte säkert att 

schablonen innehar samma betydelse för alla personer, men det finns en 

gemensam syn att schablonen finns där, oberoende av vad den innehåller. Man 

behöver inte förhandla schablonen, den finns där som en självklarhet. 

Schablonen vilar i strukturen. Den återfinns och återges i och av vård- och 

stödsystemen, men inte nödvändigtvis av de professionella. Schablonen har 

institutionaliserats och har sitt fäste i organisationsstrukturen. Både den primära 

och den sekundära anpassningen sker sedan i relation till organisationen. I 

denna avhandling handlar schablonen om personer med psykiska 

sjukdomar/funktionsnedsättningar. Personer kategoriserade på detta vis 

beskrivs i de offentliga dokumenten vara i stort behov av vård och stöd (prop. 

1993/94:218; Socialstyrelsen 1999; Socialstyrelsen, 2004; SOU 2006:100). Vård- 

och stödsystemen har genom de senaste decennierna genomgått stora reformer. 

Huruvida dessa reformer bidragit till ett nytt innehåll i schablonen, eller i 

verksamhetens utformning när de speglas i informanternas utsagor återstår att 

se i de två följande empiriska kapitlen.   

 

I nästa kapitel presentas resultatet från intervjuerna. Informanterna presenteras 

och deras vardag beskrivs i korthet. Kapitlets fokus är hur informanterna kan 

agera för att ”vara som andra” i relation till schablonen. Jag redovisar hur 

diagnoserna påverkar informanterna, samt hur de agerar i relation till 

schablonen ”psykisk sjukdom och psykisk funktionsnedsättning”.  

Informanternas utsagor analyseras främst med hjälp av Goffmans (2000) 

dramaturgiska teori samt Goffmans (1973) teori om totala institutioner. 

Schablon, situation, roll samt anpassning är de huvudsakliga analysbegreppen.   
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6. Schablon och aktörer  

 

I min genomgång av centrala dokument har jag argumenterat för att synen på 

de psykiskt sjuka till viss del vilar i historiska definitioner som lever kvar i form 

av en schablon. Nu vill jag med hjälp av mina informanters berättelser visa 

mötet mellan dem och denna schablon och hur schablonen påverkar 

möjligheten att skapa vanlighet och en känsla av att vara som andra. Det är 

deras erfarenheter och agerande som tas fram med hjälp av citat som 

sammankopplas med mina tolkningar i relation till den teoretiska 

referensramen. Schablonen säger att personerna är oförnuftiga, irrationella och 

oförmögna att ta hand om sig själva och att de behöver struktur och hantering 

av professionella och slutligen att de sannolikt aldrig blir friska. Med andra ord 

– schablonen gör dem ovanliga.  

Kapitlet inleds med en presentation av informanternas vardag. Därefter följer 

en analytisk framställning där deras berättelser om möten med schablonens bild 

av dem själva tolkas i relation till teorin. I nästa avsnitt illustrerar jag med citat 

hur informanterna på olika sätt reagerar på den schablon som de menar att de 

möter. Jag visar att deras reaktioner kan tolkas i termer av förhållningssätt för 

hantering av schablonen. Med den tolkningen framträder informanterna ibland 

som starka aktörer som tvärt emot vad schablonen säger är fullt förmögna att ta 

hand om sig själva och strukturera sitt vardagsliv.  

 

Intervjupersonernas vardag 

I följande text presenteras informanterna som grupp utifrån ett 

vardagsperspektiv. Att undersöka förutsättningarna för att vara som andra är en 

del av avhandlingens syfte. Dessa förutsättningar är också relaterade till den 

egna vardagssituationen. Det är i vardagen vi möter andra och agerar 

tillsammans med dem. Det är även i vardagen som begränsningar av våra 

handlingsmöjligheter uppstår. Min avsikt är här att ge en samlad bild av hur 

tillvaron i stort ser ut för de personer som intervjuats.  

Göran, Nils, Bertil och Ulla bor med sina familjer, medan Hans, Leif, Henrik, 

Britt och David bor ensamma. Tre personer bor i villor, de övriga i lägenheter. 

Flera av informanterna har husdjur och de bor på olika håll i landet men de allra 

flesta bor centralt på små eller mellanstora orter.  
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Bertil, Lisa, Leif, Hans och David deltar i kommunal daglig sysselsättning. De 

dagliga sysselsättningsverksamheterna är ofta inrymda i stora fastigheter relativt 

centralt och innehåller många olika typer av verksamheter. Vilka specifika 

aktiviteter informanterna deltar i skiljer sig åt, ofta är det aktiviteter såsom 

bakning, caféverksamhet och kursverksamhet. Vi vet att det är vanligt att den 

kommunala sysselsättningen är mer fritidslik än arbetsinriktad, det vill säga att 

den inte i första hand syftar till ett arbete utan mer styrs av en 

omhändertagandets logik (Lindqvist, Markström, Rosenberg 2010; SOU 

2006:100). Utöver att personerna deltar i vissa aktiviteter är ett uttalat syfte med 

i princip all sysselsättningsverksamhet att skapa gemenskap och socialt utbyte 

mellan deltagarna. Alla informanter använder sysselsättningen som ett tillfälle 

att träffa andra, både deltagare och personal. Tiden de är på sysselsättningen 

varierar, allt mellan tolv timmar upp till fyrtio timmar per vecka.  

Bertil arbetar uppdrag som utredare. Britt har en butiksanställning och Göran är 

föreningsintresserad och tillbringar mycket tid i olika föreningar som drivande 

och ansvarig. Även Lisa tillbringar tid i föreningsverksamhet men framför allt 

som deltagare. Nils arbetar i den skog som tillhör fastigheten han äger. Ulla har 

inte någon organiserad sysselsättning utanför hemmet utan ägnar stor del av 

tiden åt familjen.  

Den tid som inte går åt till att vara i sysselsättning eller arbete tillbringar 

informanterna i hemmet, bland vänner och familj eller på andra platser. 

Platserna kan vara en del av det anordnade fritidsutbudet i kommunen men det 

kan även vara offentliga platser och andra verksamheter. Många kommuner har 

arrangerade fritidsverksamheter för målgruppen, och för deltagarna är det ofta i 

form av ”fritidsgårdar” med filmer och fester som aktivitet, eller annat man gör 

i grupp, till exempel bowlar.  

Både Lisa, Hans och Leif har kontaktpersoner som de ibland träffar i hemmet 

och ibland gör aktiviteter tillsammans med. Kontaktpersonen blir som en 

avlönad vän som bland annat hjälper till med att bryta isolering. Vad man gör 

tillsammans avgörs av de två gemensamt. Det kan handla om att gå på stan, 

prata eller kanske gå ut och äta eller dansa. Många har egna aktiviteter som inte 

är kopplade till kommunens insatser. Leif och Göran idrottar, David spelar och 

Lisa går som flera andra på stan och fikar och shoppar. Britt försöker träffa 

vänner. En reflektion kring könade aktiviteter är på sin plats trots att jag inte 

har material för en djupare analys (3 kvinnor och 7 män). Kvinnorna tillbringar 

mer tid i hemmet och gör sådant som traditionellt typiskt sett förknippas med 

kvinnliga sysslor, till exempel gå på stan, fika och shoppa. Männen deltar i 
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idrottsrelaterade aktiviteter eller har roller som ansvariga i de föreningar de 

befinner sig i. Schön (2010) visade i sin avhandling att kvinnors återhämtning 

ofta är relaterad till känslan av att vara som ”normala” kvinnor – och att 

avsaknaden av till exempel ett arbete inte på samma sätt som för männen 

upplevdes som ett problem. Att kvinnor kan vara hemma och sköta familj och 

hushåll är mer ”normalt”, när män inte arbetar är det en större avvikelse i ett 

heterokodat62 samhälle. 

Men kort sagt, informanterna gör det som de allra flesta människor gör. Dock 

tillbringar de en stor del av vardagen i miljöer där själva brukar- eller 

patientrollen är utgångspunkten. Nästan alla personer har i princip daglig, eller i 

vart fall ofta förekommande, kontakt med personal och samtliga informanter 

har i vardagen kontakt med andra personer i liknande situation som de själva. 

Helgerna ser lite annorlunda ut. Det är då man är ledig och det är då mycket av 

fritidssysselsättningarna genomförs. Hans, och flera andra, ägnar mycket av 

helgtiden åt vänner och familj. Men helgerna kan även innebära ett visst mått av 

ensamhet, särskilt för de personer som inte har vänner eller familj i närheten. 

Britt menar att helgerna känns jobbiga eftersom det inte är någon som frågar 

efter henne då, hon känner sig bortglömd. De som inte har en egen, ny familj, 

träffar i många fall sina ursprungliga familjer och har stor hjälp av dem. 

Föräldrar och syskon är viktiga men relationerna är i vissa fall ansträngda då 

personen varit sjuk en längre tid och i vissa fall haft personlighetsförändrande 

tillstånd. Anhöriga till personer med psykiska sjukdomar är en utsatt grupp och 

har ofta en svår situation då man ser att den sjuka inte får tillräcklig eller 

adekvat hjälp. Anhöriga betraktas av vård- och stödsystemen i många fall som 

en självklar hjälp och deras insatser blir alltmer nödvändiga i takt med att allt 

mer vård och omsorg ges i öppna former. I de perioder den sjuke mår sämre 

bor han/hon ofta hemma och behöver stöttning i mycket högre utsträckning än 

vad den offentliga vården kan ge (SOU 2006:100).  

De flesta deltagarna i denna studie har fått en allvarligare psykiatrisk diagnos, 

som psykos/schizofrenisjukdom eller bipolär sjukdom. En person hade vid 

datainsamlingen fått en neuropsykiatrisk diagnos, medan tre personer var på 

väg att få eller önskade att få en utredning gjord kring sina eventuella 

neuropsykiatriska funktionsnedsättningar. De pratar själva om tillståndet eller 

besvären som just en sjukdom, inte som funktionsnedsättning. I tillägg har 

                                              

62
 Med heterokodat avser jag att vi betraktar världen utifrån föreställningen om att kvinnor och män 

har/ bör ha olika aktiviteter just beroende av deras biologiska kön.   
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samtliga personer haft någon typ av psykosgenombrott och alla har eller har 

haft medicinering för sina problem. Vid vilken ålder de insjuknat varierar men 

det är mellan arton års ålder upp till över trettio års ålder som detta skett, vilket 

ligger inom det vanligaste åldersintervallet för sjukdomsdebuten (Levander, 

Adler, Gefvert & Tuninger, 2008). Alla informanter har erfarenhet av 

psykiatrisk vård i olika former. Samtliga har varit placerade i heldygnsvård. De 

som inte varit inneliggande på sjukhusavdelning har erfarenhet av 

behandlingshem. Det är således en grupp med lång och gedigen erfarenhet av 

att tillhöra gruppen psykiskt funktionsnedsatta som medverkar i denna studie. 

Den ovanstående beskrivningen ger inte en bild av deltagarna i denna studie 

som ovanliga. Tvärtom visar beskrivningen att de är ganska vanliga människor, 

långt mer vanliga än vad man kan föreställa sig när man läser de officiella 

dokument som jag redogjorde för i kapitel 4. Det hindrar inte att de har stora 

svårigheter, men dessa svårigheter är mer synliga i vissa situationer och knappt 

märkbara i andra.    

 

Mötet med schablonen 

Samtliga informanter har, när de upplevt psykisk ohälsa, fått problem i sin 

vardag eller i sitt arbete och uppsökt sjukvården. De har genomgått en 

utredning och blivit diagnostiserade. Diagnoser sätts med hänsyn tagen dels till 

vad personen själv berättar, dels till de professionellas bedömningar. De 

personliga utsagorna och professionella bedömningarna jämförs sedan med de 

aktuella diagnostiska kriterierna (ICD 10 eller DSM-IV63). Flera informanter har 

beskrivit hur de, i kontakten med vård- och stödsystemet, fått beskedet att de 

inte kommer att kunna bli friska och att sjukdomen är livslång. Detta trots att vi 

idag vet att återhämtning och tillfrisknande är förekommande, samt att de 

eventuella funktionsnedsättningar sjukdomen kan ge kan minimeras med hjälp 

av korrekt stöd. Hopp om bättring är, som beskrivits, en av fyra avgörande 

komponenterna i återhämtningsprocessen (Shepherd, Boardman & Slade, 

2008). Den deterministiska hållning som deltagarna mött påverkar deras 

möjligheter att se sig själva som friska i en framtid. Genom att schablonens 

                                              

63
 DSM IV beskriver den aktuella diagnostiken just nu, men diagnostiken förändras över tid. DSM V 

kommer snart att publiceras. Vad som kommer att med diagnoskriterierna är inte fullt ut känt, men 
förmodat är att vissa diagnoser kommer att ändras, både vad gäller kriterier och namn.  ICD 10 är en 
klassifikation över sjukdomstillstånd vilken även inbegriper psykiatriska tillstånd. Ofta används DSM 
som komplement inom psykiatrisk diagnostik, men ICD är det internationellt gångbara 
klassifikationssystemet. 
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innehåll livslånghet har delgetts informanterna vid återkommande tillfällen 

internaliseras i vissa fall denna bild vilket leder till att personen själva har svårt 

att se att det finns alternativa händelseförlopp. Du blir ju aldrig frisk, säger 

[läkaren]. Blir jag inte det, säger jag, det vet jag de som har blivit” (Lisa).  Även om Lisa 

i det här fallet vet att det finns andra som blivit friska är läkarens uttalande en 

del av omgivningens ”tryck”, då kring sjukdomens kronicitet. Hon har som 

patient fått beskrivet för sig att sjukdomen inte går över. Den bilden kan, om 

den upprepas många gånger eller om den inte ställs inför motbilder, leda till att 

personen ifråga slutligen själv uppfyller den bilden. Genom att anpassa sig och 

leva sitt liv utifrån vetskapen om att han eller hon aldrig blir frisk, blir bilden en 

självuppfyllande profetia. Det kan leda till att personen tappar i drivkraft och 

engagemang inför den egna framtiden. När någon under lång tid ”lärt in” att 

hon eller han är och förväntas vara på ett visst sätt, så internaliseras bilden och 

återskapas i den egna beskrivningen personen ger av sig själv (Merton, 1968).  

Informanterna beskriver själva diagnosen som en variabel som kan ändras över 

tid.64 Den diagnos personen fått initialt behöver inte vara den som senare blir 

den varaktiga, tvärtom, den kan förändras men man tycks inte kunna bli av med 

att ha en diagnos. Flera informanter vittnar om att deras diagnoser förändrats 

över tid och att detta lett till förvirring, eftersom personen själv betraktat sig 

utifrån diagonosen och att de av sina anhöriga blivit betraktade genom de 

glasögon som den första diagnosen anvisat. Med följande citat visar jag hur 

diagnosen kan vara avgörande för identiteten.  

Det gör ju att man frenetiskt försöker hitta någon identitet att vad 

stämmer jag in på? Och så är det så att någon läkare ger någon 

diagnos och så berättar han den för ens föräldrar och så kommer 

man till en annan [läkare] som säger att den diagnosen har han inte 

men då har ju ens föräldrar lärt sig att man har den diagnosen så 

det… (Leif) 

Anhörigas, i Leifs fall föräldrarnas, roll förstår jag som en komplex situation (en 

ytterligare diskussion om anhöriga kommer i kapitel 7). Föräldrarna finns oftast 

kvar som viktiga aktörer när ett barn blir sjukt. När ett vuxet barn inte längre 

klarar av sin vardag får anhöriga och föräldrar ofta ta stort ansvar för den 

vardagliga situationen, men även för kontakter med sjukvården. I fallet psykisk 

sjukdom drabbas anhöriga inte bara som anhöriga till en sjuk person (Hjärthag, 

2011), utan de drabbas även av det stigma som omgärdar psykisk sjukdom 

                                              

64
 Vad som är en diagnos, hur de ser ut, vad som avgör om man får en eller inte varierar även det 

över tid. Se till exempel Hacking (1999).  



 

 

94 

(Thornicroft, 2006). Många anhöriga vill inte prata om den psykiska sjukdomen 

eftersom de då är rädda för att drabbas av stigma, eftersom de kan känna skuld 

och skam inför sjukdomen (Chang & Horrocks, 2006). Skulden kan härröra 

från teorin att mammor orsakar psykiska sjukdomar. Det är en teori som 

funnits länge och som till stora delar numer utmönstras (Levander m.fl. 2006). 

Idag vet vi att anhöriga i de allra flesta fall är centrala aktörer i den psykisk 

sjukes liv och att det stöd de ger bidrar till återhämtning (Tew m.fl. 2011). Men 

Nils berättar att den föråldrade bilden av att det var föräldrarna som skapade 

den psykiska sjukdomen lever ändå kvar. I mötet med en psykoterapeut 

förklarades hans tillstånd med en otrygg relation till mamma.  

Jag ser att du inte haft det bra med din mamma, när du var barn. 

Och då var det ju det här, det finns ju den tesen då att schizofreni 

beror på att man varit otrygg med mamman. 

Diagnosens makt är stark och den diagnos som en person får kan 

förkroppsligas till det personen själv tänker sig att han eller hon är. Scheff 

(1966) menar i sitt resonemang om stämplingens effekter att detta fenomen till 

viss del kan bero på de stereotyper som lärs in i barndomen och som sedan 

följer en person genom livet. Han eller hon är själva påverkade av de negativa 

stereotyperna kring psykisk sjukdom. Den person Leif var innan 

diagnostiseringen är underordnad den person eller den identitet han blir 

tillskriven till följd av diagnosen. Sjukrollens innebörd är just en anpassning till 

den struktur som avgörs av redan färdiga ramar kring hur en allians mellan 

sjukvård och patient skall upprätthållas (Parson, 1964).  Det är svårt att undvika 

de schabloner som hämtas från den medicinska diskursen. Inom den 

medicinska professionen är diagnosen ett redskap, men när diagnoserna 

återfinns utanför sjukvården har de en mer schabloniserande verkan. Även 

anhöriga och andra påverkas i sina relationer till den psykiskt sjuke och 

diagnoserna ger avtryck i det vardagliga livet.  

 

Schablonen sitter i väggarna 

Det är inte bara diagnosen som ger avtryck, utan hela vård- och stödsystemet 

bidrar till uppfattningen om vem personen är och vad han eller hon kan göra. 

Det finns ett inbyggt system av omhändertagande av personer som varit eller är 

psykiskt sjuka som ibland blir problematiskt. Organisationernas uppbyggnad 

tycks vila i en bild av patienterna som inte delas av dem själva. Britt beskriver 

hur hon inte själv fick bestämma när hon skulle äta, sova eller duscha. Att 
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framstå som ”normal” angavs i flera fall som orsak till varför Britt skulle göra 

vissa saker på ett visst sätt eller vid en viss tid.  

Men alla ska ta medicinen klockan åtta, sen ska man göra sig i 

ordning för sängen och gå och lägga sig. Jag har bråkat så mycket om 

det, att jag vill se på TV klockan tio, men; ’det finns ingen normal 

människa som har jobb som är vaken klockan tio’. Det är ingen 

normal människa som är vaken efter elva, för då orkar de inte upp 

och jobba nästa dag. (Britt) 

Utsagan ger uttryck för hur innebörden i vad som är ”normalt” förmedlas till en 

person inneliggande på sjukhusavdelning. Det är ”normalt” att ha arbete, det är 

normalt att arbetstiden är förlagd till morgonen och det är ”normalt” att somna 

före elva på kvällen.  

Denna typ av utsagor producerar en bild av hur människor utan psykiska 

sjukdomar/funktionsnedsättningar är. Bilden av vad som är ”normalt” 

förstärker det annorlunda hos en person som inte tillhör de normala. 

Organisationen bidrar med vissa ramar: till exempel har personalen arbetstider 

som skall följas. Deras tid är indelad efter organisationens tid, vilket på sitt sätt 

stödjer schablonen – men kanske egentligen inte är relaterat till schablonen utan 

mer är beroende av administrativa och organisatoriska krav. Dock ligger 

organisationernas uppbyggnad nära schablonen. Verksamheterna är 

organiserade efter de behov som patienterna bedömts ha. Att sova, äta och lära 

sig normalitet. Denna organisering kallas ibland för normaliseringsprincipen. 

En princip som växte fram under avinstitutionaliseringen men som kanske mest 

fick fäste i verksamheter riktade till personer med utvecklingsstörning. 

Principen bygger på en ideologisk övertygelse om att alla människor har rätt till 

ett liv så normalt det går. När ideologin operationaliserades kom det bland 

annat att handla om rätten till normal dygns- och veckorytm, normal ekonomi, 

normala byggnader och inte minst rätten att bli lyssnad på och rätten att få ställa 

krav (Söder & Nirje, 2003). Här tycks framför allt den rumsliga och tidsliga 

anpassningen vara gällande.  

Britts beskrivning av personalens utsaga tycks relatera till normalitet som 

statistisk normalfördelning (det vanliga). Innebörden blir dock normalitet som 

det ideala (Hacking, 1990). Normalbilden som förmedlas till Britt är något som 

få så kallade normala människor når upp till. Gränsen för normal görs snäv och 

skapar en idealbild av det normala. I just denna situation kan man dock se att 

det finns en ambition att Britt ska återgå till det ”normala”, det vill säga, det 

som hon en gång varit. Professionen förmedlar både en bild av att hon inte är 

normal, samtidigt som normaliteten finns att sträva efter. En återgång till det 
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normala är i linje med Parsons (1964) ursprungsmodell kring sjukrollen, vilken 

innefattar patient- och läkargemensamma ansträngningen att återgå till det som 

fanns innan sjukdomen. Bertil menar att normaliteten avgörs av hur andra beter 

sig och fungerar, och att sjukdomen i sig kanske inte alltid är problematisk. Om 

omgivningen är mer ”onormal” blir han mer ”normal” 

Jag träffade en rättspsykiatriker en gång och han sa att du är inte sjuk 

alls. Då tänkte jag att han är rättspsykiatriker, han kanske tycker att 

man verkar ganska normal jämfört med de han träffar då. (Bertil) 

Psykiatriska diagnoser är att betrakta som konstruktioner, vilket har 

konstaterats i flera sammanhang tidigare (Hacking, 1990; Goffman, 1961; 

Scheff, 1984). I citatet ovan framkommer det att Bertils psykiska sjukdom, eller 

uttrycken för den psykiska sjukdomen är något relativt inom professionens – i 

detta fall rättspsykiatrins – olika specialiteter. Bertil är inte sjuk i jämförelse med 

de personer som rättspsykiatrikern är van att möta.  

Sjuk och frisk det är en sak. Normal och onormal är en annan sak. 

Sjuk och frisk det är att många är, om man ska titta på det, är inte 

friska egentligen. Men det kan vara skeenden i livet, skilsmässa, 

dödsfall, livskriser som gör att man mår dåligt. Men det här med 

normal och onormal, min definition av normal är psykisk ohälsa. 

Eftersom det är fler och fler, upptäcker man, som har det. Och 

eftersom en majoritet verkar ha det måste det vara normalt. Så att 

vara frisk måste vara onormalt. (Bertil) 

Bertils beskrivning tolkar jag som en slags förhandling av schablonen. Det är 

inte avvikande med psykisk ohälsa, det är att vara utan psykisk ohälsa som är 

det onormala. Genom att fler diagnoser inryms i ”psykisk ohälsa”, diagnoser 

som inte uppfattas lika stigmatiserande (Magnusson, 2009) kan schablonen 

motarbetas, eller omförhandlas. Normaliteten blir avhängig av vem och vad 

man jämförs med, oberoende av om jämförelsen görs mot de friska eller de 

som är sjukare.  

Huruvida Lisa känner sig psykiskt sjuk eller inte påverkas av situationen. Hon 

har i perioder haft svårt att gå på grund av sina somatiska besvär och menar att 

bemötandet och blicken från andra förändras beroende på var hon är och i 

vilket skick hon är somatiskt. Det är omgivningen som avgör vilket av hennes 

funktionshinder som blir synligt och betraktat: 

Det beror på i vilket sammanhang jag är. Inom psykvård eller inom 

fritidsaktiviteter, eller aktivitetscenter. Då är det ju egentligen för 

psykiskt funktionshindrade, men är det inom [förening för somatiska 



 

 

97 

besvär] då är det ju bara för de som har svårt att gå. Där hade jag inte 

vart förut, men när det var årsmöte då tänkte jag att nu äntligen ska 

jag gå, och då kände jag att här är ju alla friska. (Lisa) 

Sjukdom i Lisas beskrivning är detsamma som psykisk sjukdom. De somatiska 

besvären betraktas inte som besvär när de ställs i relation till den psykiska 

nedsättningen, tvärtom bedöms personer som ”bara” har en somatisk 

nedsättning som friska. Lisas utsaga visar på den psykiska sjukdomens ”klistriga 

stämpeleffekt”. När en person stämplas (kategoriseras) som psykisk sjuk får 

personen en stämpel som överskuggar alla andra stämplar. Psykisk sjukdom är 

tillsammans med till exempel ”kriminell” en stark stämpel och blir 

utslagsgivande för hur personen kategoriseras och det är en stämpel som sitter 

kvar (Becker, 1997). 

Det verkar vara relativt vanligt att luta sig mot en medicinsk förklaringsmodell 

när man drabbats av psykisk sjukdom och flera informanter har givit uttryck för 

att de ”är” sin sjukdom. Diagnosen rör och påverkar hela personen och inte 

bara det beteende och de bristande förmågor som är synliga vid en professionell 

bedömning. Lisa berättar om hur hon betraktar och förhåller sig till hur hon 

mår: 

Jag har ingen ångest, jag tycker att nu mår jag faktiskt bra. Vissa 

dagar har jag känt att idag mår jag inte så bra, men jag vet inte riktigt 

vad det är. Jag har faktiskt känt mig deprimerad nu ett tag, men jag 

skulle ju få mediciner för det tycker jag om jag känner mig 

deprimerad. Jag vet inte varför jag känner det. Ensam och så kan 

man känna sig, men det är ju normala känslor. Jag tror inte jag äter 

tabletter för depression. Det har ingen sagt. (Lisa)  

Hennes egna upplevelser tycks sättas i bakgrunden och vad professionen säger 

är det som avgör huruvida hon är sjuk eller inte. Hon litar inte till fullo på sin 

egen känsla av att hon mår bra eller inte, utan hon resonerar sig med hjälp av 

experternas insatser – i det här fallet om hon fått medicin eller inte – fram till 

hur hon egentligen mår. I citatet kan vi även se hennes reflektion om vad som 

är normalt eller inte. Att känna sig ensam är normala känslor, säger hon, men 

hon tycks vara osäker på om det ska relateras till en sjukdom eller inte. Just 

denna ambivalens återspeglar svårigheten att se sig själv som självständiga 

individer i skuggan av en schablon. Hon betraktar sig själv genom diagnosen 

och sjukdomen och hennes känslor blir relaterade till en diagnos, inte till en 

faktisk upplevelse. Hennes roll blir den patientroll som förväntas, det vill säga 

att hon till sitt agerande gör som de professionella säger.  
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När någon ”blir” – i betydelsen identifierar sig själv som – psykisk sjuk beror 

detta till viss del på diagnosen men också på omhändertagandet i anslutning till 

diagnosen och de professionellas bedömning av vad just diagnosen innebär.65 

Omgivningens ”blick” blir skarp och individen blir sedd och hanterad just 

utifrån aspekten psykiskt sjuk. Schablonen fokuserar blicken och de 

föreställningar som de professionella har påverkar omhändertagandet och i 

förlängningen de omhändertagna. Schablonen medskapar på så sätt personerna 

själva.  

Alla människor vill skaffa sig någon slags personlig identitet. Det är 

något som alla vill och jag menar att blir man inlagd i flera månader, 

då får man ju identiteten att jag är psykiskt sjuk och det späds på i 

det undermedvetna. Det blir ett ständigt omhändertagande. Det mest 

primära hos en vuxen människa förutom mat och sömn och sådana 

saker, det är ju att få klara sig själv. (Leif) 

En konsekvens av omhändertagandet blir att den omhändertagne ger avkall på 

förmågan att klara sig själv, och därmed inte längre kan vara som alla andra. 

Leif menar att förmågan ”att klara sig själv” tillhör det mest primära hos en 

vuxen person. När man inte kan det omskapas den egna identiteten. Det 

innebär en anpassning till schablonbilden som säger att personer med psykiska 

sjukdomar/funktionedsättningar inte kan klara sig själva, och den bilden 

förstärks när han blir intagen på en avdelning. Scheff (1966) beskrev hur själva 

stämpeln, dvs. diagnosen, påverkar identiteten hos personerna som drabbas. 

Det är inte enbart sjukdomen och dess konsekvenser som påverkar individen. 

När en person blir placerad och hanterad utifrån en stigmatiserad position eller 

roll leder det i sig till minskade möjligheter på arbetsmarknaden, nedsatt social 

förmåga och/eller minskad självkänsla.  

 

Hantering av schablonen 

Schablonen gör sig gällande i många olika sammanhang och situationer 

(situationens betydelse behandlas utförligare i kapitel 7). Gemensamt för dessa 

situationer är att individen då försöker undkomma schablonen genom att till 

exempel dölja sitt stigma (Goffman, 1963). Informanterna i denna studie visar 
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 Se bland annat Goffman (1961) Asylums samt Gove (2004) The career of mentally ill: An 

integration of Psychiatric, Labeling/Social Construction and Lay perspectives för ett resonemang om 

sjukdomskarriären. 
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att det finns individuella och situationella skillnader i hur de hanterar 

schablonen och den stigmatisering som hotar. När de försöker vara som alla 

andra, eller att känna sig vanliga, använder de sig i mitt material av tre olika 

förhållningssätt för att undkomma negativa konsekvenser av schablonen. En 

person kan använda olika förhållningssätt i olika situationer och de är således 

inte personbundna. Gemensamt för de olika förhållningssätten är att de hjälper 

informanterna att “work the system” och i den bemärkelsen framstår 

informanterna som aktörer i systemet (Goffman, 1963 s. 189). De tre 

förhållningssätt som jag uppmärksammar i mitt material: anpassning, expert och 

distans, leder till olika konsekvenser för aktörerna. Genomgående sker 

agerandet spontant och i de allra flesta fall utan reflektion. Förhållningssätten är 

alltså inte resultatet av medvetet uttänkta planer i syfte att nå ett bestämt mål, 

även om så ibland blir fallet. Jag tolkar dem snarare som mer eller mindre 

spontana väjningsförsök när schablonen gör sig gällande.66 Informanternas 

utsagor kan således tolkas som olika försök att anpassa sig till, eller hantera 

och/eller omförhandla schablonen, ibland genom motstånd. Informanternas 

försök att omförhandla situationerna betraktar jag som det som Goffman 

(1986) benämner fabrikationer. Min tolkning är att en person deltar i en 

situation, i det här fallet en situation inom vård- och stödsystemet – men 

samtidigt känner en förväntan eller har en ambition av att förändra eller 

förhandla ramen. Vid den relativt väl definierade situationen sysselsättning finns 

det en ram som synbarligen är strukturerad och delas av alla. Men som brukare 

eller deltagare i situationen kan man omförhandla situationen till att bli något 

annat än sysselsättning, utan att personalen eller organisationen 

medvetandegörs om detta. I tablån nedan görs ett försök att sammanfatta de 

olika förhållningssätten med hänsyn tagen till vilka effekter eller konsekvenser 

förhållningssätten ger för den enskilde personen samt respektive person i 

relation till schablonen. Tablån utvecklas i kapitlets följande delar.  

                                              

66
 Merton (1968) beskriver hur personer förhåller sig till samhällets mål på olika vis. Människor har 

även olika uppfattning om vilka medel som kan användas i försöken att uppnå målen.  

 

 

Förhållningssätt 

Anpassning  Expert Distansering 

Individuell effekt Utan ansvar Egen kontroll Självständighet  

Konsekvens för schablonen Reproduktion  Förhandling  Alternativ bild 
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Anpassning 

Att anpassa sig är ett av de tre förhållningssätt som har visat sig i mitt material. 

Anpassningen sker i relation till schablonen, men även till vård- och 

stödsystemen. Ofta görs detta samtidigt men i vissa fall kan det göras var för 

sig, att en person anpassar sig till systemet men inte till schablonen och vice 

versa. När en person anpassar sig till schablonen sker en reproduktion av 

densamma, och när en person anpassar sig till vård- och stödsystemen innehar 

han eller hon det som ofta benämns som patient- eller sjukroll. Då schablonen 

kommer till utryck i vård- och stödsystemen så sker anpassningen ofta till 

systemet, men agerandet påverkar även schablonen. Vård- och stödsystemen 

blir således uttolkare eller bärare av schablonen.  

Det kan vara strategiskt klokt att anpassa sig för att bli omhändertagen, slippa 

ansvar och få hjälp och medicin. Redan vid den första kontakten med psykiatrin 

och andra vård- och stödaktörer kan ansvaret läggas över på de professionella. 

För vissa personer finns det inget alternativ. De är så pass dåliga i sin sjukdom 

att deras förmåga att ta ansvar tillfälligt är satt ur spel. Men för de allra flesta är 

den akuta fasen begränsad i tid och de kan därefter påbörja arbetet med att 

återhämta sig och i allt större utsträckning överta ansvaret för det egna livet. 

Vid en anpassning till schablonen är personen även medskapare av schablonen 

på så sätt att bilden av vem personen är reproduceras i relation till framför allt 

vård- och stödsystemen och dess aktörer. Det är, med Goffmans (2000) 

terminologi, en primär anpassning till schablonen och till det åtföljande vård- 

och stödsystemet. Det innebär att individerna agerar i enlighet med vad de tror 

schablonen innehåller i form av förväntningar om psykisk sjuka/ 

funktionsnedsattas möjligheter, förmågor och egenskaper. 

Det tycks framför allt vara läkaren som ges ansvaret för att bedöma 

sjukdomstillståndet och lämpliga insatser. Genom att ge läkaren det utrymmet 

minskar det egna utrymmet att fatta beslut. Det leder i förlängningen till att 

inget ansvar kan utkrävas av den enskilde, eftersom han eller hon gjort som de 

”kunniga” sagt, personens ansvar ligger i att följa de instruktioner som ges.  

Det är ju läkarens egentliga uppgift, att skriva ut medicin på något 

sätt. Men ändå, jag måste alltid ha läkarutlåtande vad jag än gör. Ska 

jag teckna en försäkring, jag då måste jag ha ett läkarutlåtande i vissa 

sammanhang, ska jag söka ett jobb så ska det vara läkarbedömning, 

om jag ska ha lönebidrag exempelvis. Så läkaren är ju min 

förmyndare. Det är ju han som på något sätt bestämmer över mitt 

liv. Det låter lite krasst, men… (Leif)  
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Leif menar att läkaren är den person som avgör hur hans liv kan utvecklas. Leif 

ser läkaren som en förmyndare vilket markerar att läkarrollen har en avgörande 

betydelse. Vid ett förmyndarskap återfinns en tydlig makthierarki och läkarens 

makt blir således kraftfull. Leifs anpassning sker i relation till läkaren, i egenskap 

av förmyndare. Det finns andra, inklusive han själv, som vet mer om honom 

och hans livssituation men det är lika fullt läkarens ord som avgör. Leif och 

Leifs möjligheter tycks vila i läkarens händer, till exempel vid hans resonemang 

om arbetsmöjligheter. Leif menar att hans psykiatriska tillstånd är för evigt och 

att det är en medicinsk åkomma. Leifs uppgift är att följa vad läkaren säger, att 

inta en patientroll (Parsons, 1964). Leif har ett tillstånd som enbart läkaren kan 

hjälpa till med, även om han tycker att andra personer i hans omgivning såsom 

kontaktpersonerna, är honom behjälpliga. Det verkar vara så att läkaren har en 

stark ställning i hans vardag.  

För hur man än vrider och vänder på det, det jag är pensionerad för 

det är att jag har en kronisk psykos. Och det är ju bara läkaren som 

kan hjälpa mig med en sådan sak. (Leif) 

Anpassning sker även i relation till sysselsättningsverksamheten. I det fall en 

person önskar en annan aktivitet på dagarna begränsas möjligheten till detta av 

professionen som avgör placering i sysselsättningen och personerna går dit de 

har blivit anmodade.  

Just när jag är vid [sysselsättningen] och så, och visst, skulle man se 

det som det optimala i mitt liv att vara på [sysselsättningen], då är det 

en sak, men om man skulle tänka sig att gå vidare. Då kommer 

läkarutlåtandet, och sedan så kanske läkaren lyssnar mycket på min 

kontaktperson på [sysselsättningen], men ytterst så är det ändå 

läkarunderskriften som är det viktiga om jag skulle vilja försöka med 

någon praktik. (Leif)  

Även om Leif skulle uppleva att placeringen blir fel så avstår han från att själv 

föreslå andra utvägar, han finner sig i det som bestämts av andra. Trots sin 

motsatta uppfattning accepterar och underordnar han sig. Anpassningen sker 

primärt till läkaren och förmyndarskapet sträcker sig ut i vardagslivet. Läkaren 

tycks inte lita på ”den sjuke” utan vänder sig möjligen till hans eller hennes 

övriga personal. Det gör att personen inte ges ansvar för sin egen tillvaro utan 

istället får förlita sig på vård- och stödsystemens insatser. Anpassningen är 

således relationell, Leif ger läkaren makten och läkaren accepterar densamma.  

Lisa kontaktar inte sjukvården på egen hand, utan bedömer att det är en uppgift 

för den boendestödspersonal hon beviljats. Istället för att ringa själv när hon 
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anser att hon vill ha en besökstid väntar hon på kontaktpersonens initiativ, 

vilket innebär att Lisa kan få vänta länge på ett läkarbesök. Hon frånsäger sig, 

precis som Leif i exemplet ovan, därmed sitt ansvar och lägger det på vård- och 

stödsystemens personal.  

Sedan har jag inte varit hos läkaren på ett år nu så sa jag till 

[kontaktpersonen] att nu måste jag få komma till en läkare snart. Ja, 

det får vi se om vi kan ordna, sa han, för det är ett tag sedan du var 

där. Men han har inte sagt något om det. Och jag vet inte när det 

blir.67 (Lisa) 

Har man stöd i det egna hemmet kan personalen få en stor del av ansvaret. 

Personal i hemmet beviljas enbart till dem som bedöms ha svårt att klara sig på 

viktiga livsområden. Personer som behöver boendestöd är personer som inte 

bedöms kunna hantera sin egen vardag (Socialstyrelsen, 2010). Huruvida de 

faktiskt ändå kan klara vardagen är inte det jag vill visa på här, utan själva 

förhållningssättet till hjälpen i hemmet. Den underordnade inställningen 

möjliggör att ansvaret läggs på personalen och att personalen får utföra fler 

sysslor. Schablonbilden ”initiativlös och i behov av stöd” möjliggör att 

personen själv inte förväntas utföra aktiviteter. Personen blir bärare av 

schablonen och en person som reproducerar schablonbilden psykiskt sjuk som 

okunnig och oförmögen. 

Jag är mest ensam på dagarna, så kommer personalen. De ger mig 

mediciner på vissa bestämda tider. Jag har väl fortfarande inte tagit 

över själv, ja det gör jag väl när jag skall ut på något.  Då säger jag att 

jag behöver mediciner för jag skall dit och dit. Nu måste jag ha dem 

innan jag åker, nu måste jag få ha dem när jag kommer hem. Det 

bestämmer jag själv för det mesta. Men visst, jag skulle nog uppfatta 

det som jobbigt om jag skulle ta medicinerna själv tror jag. (Lisa)  

Citatet tolkar jag som att den hjälp Lisa har fått har gjort att hon tappat i tron 

på förmågan att hon kan klara sig själv. Hon kan ta sina mediciner om hon 

behöver, men vill helst inte. Inställningen från Lisa är kärnproblemet med det 

som benämndes institutionalisering och ett av de problemen man ville 

undkomma i och med avinstitutionaliseringen (Socialstyrelsen, 1992). Inlärd 

                                              

67
 Detta citat visar även på hur kommunal och landstingskommunal verksamhet glider ihop ur ett 

infomatperspektiv. Läkaren och kontaktpersonen är i Lisas fall självklart kopplade till varandra och 

hon själv tycks stå utanför. Det är kontaktpersonen som avgör om han kan ordna besöket, det är inte 

Lisa som är aktören och ”beställaren” av tjänsten.  
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hjälplöshet är en benämning som används vid ovanstående fenomen (Seligman, 

1976).  

För personer som under en lång tid har levt med en hög grad av 

omhändertagande kan övergången till självständighet kompliceras. Om det blir 

aktuellt att klara sig själv så har tryggheten till stor del kopplats till experterna, 

det vill säga de professionella. Även om de professionella inte strävar efter att 

”ta över” verkar resultatet kunna bli så.  

Har man väl fått in en fot i psykiatrin så tar man sig inte ut… det är 

väl många omständigheter på något sätt. Dels det här att 

omgivningen lärt sig att man är en diagnos och inte en person, för så 

har det blivit nästan. Första gången man blev inlagd fick man ju 

direktiv om att inte göra ett enda dugg som inte läkaren hade sagt. 

Nu gör du precis som läkaren säger och idag är det tvärtom. – Leif, 

du kan väl göra något utan läkaren, men så har det skiftat. Det är 

nog, idag vill jag ha läkarhjälp med saker och ting men det går inte. 

(Leif) 

Under sjukdomens inledande skede förlitade Leif sig på den medicinska 

expertisen och lade ansvaret i deras händer. I vissa fall verkar rollen som patient 

ha internaliserats. Leif, som idag får uppmaningen att klara sig mera själv, 

känner oro inför detta och önskar mer stöd av läkaren, något som är svårt att 

få. En långvarig patientroll bidrar till en känsla hos Leif av att han inte kan klara 

sig på grund av det tidigare omhändertagandet. När Leif sedan bedöms ha 

förmåga att klara sig själv i betydligt större utsträckning blir den internaliserade 

bilden av oförmågan ett hinder för Leifs självständighet.68 

När en person anpassar sig till schablonen överensstämmer hans eller hennes 

uttryck väl med bilden av hur man bör och ska uppföra sig. Personen får det 

han eller hon önskar eftersom rollen intygar att han eller hon är precis det som 

schablonen innebär. Personen intar en förutbestämd roll i dramat (Goffman, 

2000). Här finns flera exempel i min empiri. Någon beskriver sig ha svårighet 

att veta om hon är deprimerad eller inte, vilket i hennes fall bara kan avgöras av 

läkarens bedömning, det vill säga en tydlig underordning. Men det är samtidigt 

hennes önskan att personalen (vars profession har en ”lägre” status än läkarens) 

ska utföra mer arbete hemma hos henne än vad hon egentligen behöver, vilket 

kan ses som en vinst i andra änden av samma anpassning. Genom att agera i en 

roll som innebär att hon inte kan så kan hon få andra att utföra arbetet åt sig. 

                                              

68
 Möjligen är detta fenomen liknande det fenomen som benämns hospitalisering. Hospitalisering är 

ett tillstånd som kan uppträda i samband med långvarig vård på sjukhus.   
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Men samtidigt riskerar hon att hamna i en situation där hennes förmågor och 

möjligheter till återhämtning begränsas.  

 

Expert 

Att agera som expert är det förhållningssätt som till viss del kan liknas vid att 

vara professionell i sin roll som patient och brukare. Personerna tar makten 

över situationen och försöker utmana de professionellas bedömningar. Även 

här sker agerandet i relation både till schablonen och till systemen, ofta 

samtidigt men inte alltid. Schablonen uttrycks i vård- och stödsystemen så 

personernas agerande sker ofta i direkt relation till dessa, men agerandet kan 

påverka schablonen. Genom att försöka visa på brister eller felaktigheter i 

systemet kan personerna ta eller få en betydelsefull roll där de måste hanteras 

och tas på allvar, eftersom de påverkar vård- och stödsystemens rutiner och 

organisering.   

De informanter som agerar som experter berättar att de är pålästa och kan 

använda sig av sina kunskaper. Det innebär att de kan ta makt över 

vårdsituationen till exempel genom att vara ”besvärliga” patienter. De kan 

ifrågasätta behandlingen, de kan hänvisa till ny forskning och efterfråga fler och 

mer relevanta utredningar om sina besvär.  

Men så är jag faktiskt beredd att tjata mig till en neuropsykiatrisk 

undersökning. För jag vill veta om det är något neuropsykiatriskt fel. 

För jag vet folk som har gått där som jag anser vara, ja normala då, 

som visar sig att de har ett neuropsykiatriskt handikapp. (Bertil) 

Det krävs stor kunskap om ”systemet” för att en individ ska kunna arbeta i och 

mot det, menar Goffman (1961, s. 191). Goffmans illustrationer är visserligen 

hämtade från en annan tid och en annan miljö men fenomenet kan kännas igen. 

Det vill säga att ju mer kunskap individerna har om det system de befinner sig i, 

desto större möjlighet har de att påverka systemet. Goffman visar bland annat 

på fördelarna med att ha kunskap om matsituationen i de totala institutionerna. 

De dagar det skulle serveras mat som upplevdes som god kunde de med 

vetskap komma tidigt för att hinna med att både gömma en portion för att ta 

med till avdelningen och sedan äta en portion i matsalen (a.a. s. 190). 

När kritiken mot professionen avges på professionens eget språk visar det sig 

vara ett gångbart förhållningssätt för att nå maximal effekt (Eliasson, 1979). De 

personer som kan professionens språk får lättare igenom det de själva önskar. 
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Genom likvärdig utbildningsnivå och likvärdig terminologi kan de lättare 

förhandla och skapa en mer jämlik relation mellan sig själva, de professionella 

och organisationen (a.a.). Följande citat kan tolkas som om informanterna själva 

tar makten över den behandling de får. De tycks inte ha problem med att fatta 

egna beslut om de anser att de har större kunskap om vad som behövs än vad 

vård- och stödsystemen klarar av att erbjuda. Bertil ändrar medicineringen på 

egen hand, för att sedan informera ansvarig personal om att det är gjort och 

begära nya recept:  

Bertil: ja, en doktor skulle jag gärna gå till om det fanns. Men jag 

menar jag är inne på 28 läkare69 nu, så man ger ju upp till slut. Så nu 

fungerar det så att när jag ändrar medicinering så ringer jag och säger 

att jag ändrar, sen så gör de om mitt recept. 

Marit: vart ringer du då? Öppenvårdsteamet? 

B: ja, och jag menar att jag är inte medicinskt kompetent, eller jag vet 

inte, man har nästan blivit tvungen att bli det, för jag kollar ju upp 

hur mediciner interagerar och sådant. Så att man inte blir sjuk, jag 

menar riktigt sjuk av det. Och jag trappade ju ner min medicin på 

eget initiativ och sen ringde jag och sa att jag hade gjort det. Det är 

rätt roligt för jag får mediciner av, vi kan säga Anders Andersson då, 

och han kanske har varit hyrläkare i 14 dagar, och skriver mitt recept.  

För att kunna använda denna typ av förhållningssätt behöver man alltså vara 

kunnig och inläst på både sjukdomen i sig, på diagnoser, på vård - och 

stödsystemens utformning samt på läkemedel och läkemedelsbehandling. Med 

kunnighet och beslutsamhet kan informanterna driva igenom sina önskemål 

och samtidigt upprätthålla bilden av sig själva som kompetenta och likvärdiga 

de professionella. I de offentliga dokumentens beskrivningar, vilka bidrar till att 

vidmakthålla schablonen, kan personerna inte ta initiativ och de är skygga inför 

myndighetskontakter. Den bilden överensstämmer inte särskilt bra med de 

informanter som förhåller sig som experter. När ”experten” inte lyckas driva 

igenom sin önskan prövar han/hon nya vägar att motbevisa och ifrågasätta 

vård- och stödsystemet och i förlängningen schablonen.  

Då var det någon [Läkare 2] som sa att du ska ta tre tabletter litium 

istället för två, för man ska upp i terapeutisk nivå för att litium ska 

fungera. Det är ju så att människor metaboliserar mediciner olika, det 

står t.ex. maxdos 20 mg på ett läkemedel, då kan du tänka mig då 
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 28 läkare under en behandlingstid är ett fenomen i sig som kräver en egen studie.  
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som väger 70 kilo och du som kanske väger 60 kilo, ska ta lika stor 

medicin. Men med litium är det så att du kanske får ta fem tabletter 

för att få en koncentration litium i blodet som ligger på 0,6, men fast 

jag är större så kanske jag bara ska ta en tablett.  Det måste man alltid 

mäta ut det genom täta blodprov. Den första läkaren[2] la det på 0,5, 

men då kom [Läkaren] och sa att du måste upp på 0,6, och då sitter 

den där sjuksköterskan och säger att du har väl hållit på och mixtrat 

lite fram och tillbaka som du vill med litium --- men nej det har jag 

inte gjort sa jag, det var ju [Läkare 2] som sa det, sa jag.  Ja, och då 

säger [Läkaren] att jag kan tyvärr inte skriva ut det där receptet för du 

sköter inte din medicinering. Då tyckte jag att blir man mottagen på 

det sättet, då kan det faktiskt kvitta. (Nils)  

Citatet visar på flera försök från Nils att ta makten över situationen. Han har 

högt medicinskt kunnande vilket gör att han kan förhålla sig till det läkaren 

säger med en viss kyla. Han är påläst och kunnig och använder sig av det för att 

få ett bättre omhändertagande. När han möts med misstro och ifrågasättanden 

accepterar han inte det som sker. Han agerar i relation till sina upplevelser 

genom att byta vårdgivare.  

Men till sist då med det här bråket om läkemedel, med [Läkaren], 

han höll inte ordning och jag blev så arg till sist så jag gick bara 

därifrån, och tänkte att det hjälper inte mig att hålla på med det här 

heller.  

När han inte möttes och behandlades på det sätt han önskade valde han att byta 

verksamhet, även om det innebar att han var utan vårdkontakter under en 

period. Den egna läkaren är för Nils inte tillräckligt viktig för att han ska stå ut i 

en situation han upplever besvärlig. Han tar egna initiativ för att möjliggöra en 

mer tillfredsställande situation. Dock är det fortfarande en läkare som han vill 

träffa.   

Informanterna försöker ta makt över den situation de befinner sig i. Det 

innebär att de undviker att hamna i underläge i relation till den riktiga 

”expertisen” och att de samtidigt utmanar professionen och organisationen. De 

uppvisar en sekundär anpassning (Goffman, 1973) till institutionen som innebär 

att personerna både har anpassat sig till systemet, och samtidigt funnit vägar för 

att skapa distans till detsamma. I det dramaturgiska perspektivet (Goffman, 

2000) betyder det att de spelar en roll i dramat, samtidigt som de är 

medregissörer.  De fabricerar inom den givna ramen och skapar egna betydelser 

av det system och den schablon som de möter.  
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Distansering  

Ett tredje förhållningssätt som kan renodlas innebär att använda sig av 

distansering. Ibland agerar informanterna som om de är oberörda av sin 

sjukdom och av mötet med vård- och stödsystemet. De agerar som om de inte 

tillhör målgruppen överhuvudtaget utan egentligen står utanför vård- och 

stödsystemets omsorg. Distanseringen sker både i relation till vård- och 

stödsystemet och i relation till schablonen. Genom att skapa distans till de 

insatser och de system som har skapats för personerna skapas en möjlighet att 

inte ingå i ”målgruppen”. I förlängningen leder det till att schablonen inte 

omfattar dessa personer, det vill säga att det finns personer som till en yttre 

betraktelse bör ingå, men som inte agerar eller känner sig som tillhöriga. 

Tvärtom tycks de agera relativt frikopplat både system och schablon. Jag tolkar 

det som en form av distansering när informanten inte erkänner rollen som 

”offer” under sjukdomen, eller uppfattar negativa sidor av sin sjukdom. Istället 

skapar de mening i det som hänt och betraktar sjukdomen som en viktig fas i 

deras personliga utveckling.  

Och nu är jag i den framtid jag såg och väntade, för att, hade jag inte 

fått min psykos då hade jag bara suttit där och drömt och inte gjort 

någonting. Psykosen tvingade mig att handla, det gjorde så ont, så 

för att kunna hålla borta den själsliga värken var jag tvungen att 

arbeta, jag begravde mig i arbete för att hålla mig igång. (Göran)  

När individen kan hitta en mening i det som sker, eller kanske när han eller hon 

kan omförhandla det som händer till att ha en mening skapas en känsla av att 

sjukdomen är en händelse som tillför livet något betydelsefullt. Sjukdomen blir 

ett tillskott i livet och är något som inträffat, men inte något som avgör eller 

styr personens identitet. Sjukdomen får ta sin tid och är en viktig del i den 

personliga utvecklingen och tillskrivs ett värde just för att personen genom 

sjukdomen tvingas tänka och handla med hänsyn till denna nya livsfas. Det 

innebär att den sjuke tar sig an sjukdomen på ett sätt som inte reproducerar 

schablonen om psykisk sjukdom. Sjukdomen kategoriserar inte personen men 

däremot bidrar den till livserfarenheten. Det innebär inte att sjukdomen inte är 

besvärlig, men schablonen psykisk sjuk är oväsentlig och sjukdomen som sådan 

placeras in i ett nytt sammanhang.  

Ett sätt att distansera sig från den genom historien framväxta schablonen är att 

tillskriva sjukdomen positiva egenskaper och ett bidrag till livet som inte alltid 

kan förstås eller förklaras.  
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Det blev väldigt mycket mystiska saker då, starka upplevelser, 

dagdrömmeri, den inre världen. Så att det, ja, det var häftigt 

samtidigt, lite underligt sådär. (Henrik) 

Vad som traditionellt inom medicinen betraktas som allvarliga symptom är i 

Henriks fall en tillgång och något som ger honom kreativitet och positiva 

erfarenheter. Även här tolkar jag omskrivningen som en fabrikation. Det som 

andra i liknande situation betraktar som problem eller avvikelser omförhandlas 

och ges en positiv innebörd. Fabrikationen är inte, som i många av Goffmans 

(1986) exempel, ett sätt för att försöka lura de övriga deltagarna. Det är som jag 

ser det mer ett sätt att omskapa en inneboende bild – en schablon – till något 

som stärker den egna individen. Samtidigt ger fabrikationer av den här typen en 

möjlighet att minska beroendet till vård- och stödsystemen och en högre grad 

av egenmakt.  

En annan typ av distansering innebär att sjukdomen betraktas som en bland 

andra åkommor, som ett sätt att neutralisera det stigma som det annars innebär 

att ha en psykisk sjukdom. Det är förvisso en sjukdom, men varken mer eller 

mindre problematisk än andra sjukdomar. En person är sjuk och blir sedan 

frisk.  

Dessutom har jag en fantastisk läkare som heter xx och han säger att 

`du är i stort sett frisk`. Ja, peppar, peppar, ta i trä. Man kan ju få 

andra sjukdomar också. (Henrik) 

När en person betraktar sjukdomen som vilken sjukdom som helst kan 

sjukdomen ges en annan, eller en mindre betydelsefull, mening. Det är inte 

något särskilt och speciellt, utan något som delas av många andra. Alla kan bli 

sjuka på olika vis, det är ovanligare att genomleva livet fullt frisk. I förhållande 

till vård- och stödsystemet tolkar jag det som att distanseringen innebär att inga 

direkta krav ställs på de professionella. Personerna har ringa stödbehov för egen 

del, utan deltar med hänsyn tagen till andra orsaker. Henrik besöker 

sysselsättningsverksamheten: 

Att man känner att man gör någonting, för samhället. Man har ju fått 

så mycket av samhället innan, tycker man att man ska försöka ge 

någonting tillbaka liksom, känner man, på något sätt, lite grann. 

(Henrik)  

Distansering kan också betyda att man omförhandlar verksamhetens syfte. Vid 

till exempel sysselsättningen där syftet är att då de sjuka att återgå i ”normala” 
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spår genom aktivitet, socialt umgänge och arbetsträning kan den distanserade 

vända sig till personalen för att få sin ”sociala terapi”.  

Jag känner den sociala gemenskapen [på sysselsättningen] att man 

jobbar i ett team, och att man får träffa andra brukare som har 

liknande erfarenheter som en själv. Och att man får träffa 

[handledaren] som är föreståndare där, han är ju frisk, prata med, 

ventilera, om man har några idéer eller om man mår dåligt. Så det 

blir som en ventilationsträff liksom, lite grann. Och det blir också 

som en slags social terapi. Och det känns jättebra, tycker jag. Jag har 

varit där i, med jämna mellanrum, eller skilda mellanrum, i flera år 

nu. (Henrik) 

Henrik kommer och går till sysselsättningen och han har en oproblematisk 

inställning till att han nyttjar verksamheten sporadiskt. Det är han som avgör 

när och hur ofta han skall delta, inte någon annan. Han har som de övriga på 

sysselsättningen fått insatsen beviljad, men utnyttjar den utifrån sin egen 

bedömning och när han tycker att han behöver lite utbyte av framförallt de som 

är friska.  

 

Ett exempel på förflyttning mellan olika förhållningssätt 

Förhållningssätten är, enligt min tolkning, inte personbundna. En person kan, 

beroende på situation, agera med hjälp av olika förhållningssätt. Ulla agerar 

ömsom expert och ömsom distanserad och är ett exempel på att en person kan 

använda sig av olika förhållningssätt i olika situationer. Ulla markerar att hon 

inte accepterar vissa åtgärder från myndigheternas sida, vilket jag tolkar som ett 

sätt varmed hon kan visa sin expertroll. Samtidigt kan Ulla med olika utsagor 

markera att hon inte bryr sig genom att distansera sig. Det de säger biter inte på 

henne för de ”professionella” är i hennes ögon inte alltid personer som man 

behöver ta på allvar.  

Genom att ringa och ifrågasätta beslut, även positiva sådana, menar jag att hon 

kan upprätthålla känslan av att hon som person är en seriös expert och den som 

kan och vet vad som gäller. Det ger henne kontroll över situationen och i 

förlängningen någon sorts värdighet. Hon kan inte ändra villkoren men hon 

kan åtminstone peka ut missförhållanden och sedan gå därifrån med 

förvissningen om att hon har gjort något åt saken.  
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Så sa jag - hej det var Ulla här, varför har jag pension? ´Jag vet inte´, 

sa han. Vet du inte, det är klart du måste veta, du sitter ju och skriver 

ut min pension. ´Nej jag vet inte´, nehej, men då får du ta reda på det 

tills imorgon då sa jag. (Ulla) 

Ulla tycks inte vara kritisk till att hon får aktivitetsersättning (pension) men hon 

är kritisk till att hanteringen av ärendet sker godtyckligt. Ingen kan ge henne 

besked om varför hon får sin ersättning, en brist i det system hon möter. Så 

även när hon får något önskvärt så förhåller hon sig som om 

”myndighetspersonerna” har fel och hon har rätt. Hon ser och beskriver det 

hon tycker är felaktigt och kritiserar bristerna på basis av den kompetens hon 

förfogar över. 

Sedan var det en personal som sa att ´jag tycker att vi ska träffas på 

andra ställen, istället för att träffas här. Det är en lite mer trevlig miljö, 

och avslappnat´. Jag anmälde jag honom för det är inte professionellt. 

(Ulla) 

Det är hon som vet hur det bör vara och hur de professionella bör göra och 

hon tvekar inte att öppet kritisera när det inte blir som hon vill.  

När jag tolkar Ullas utsagor glider hennes förhållningssätt från jämlik expert till 

en mer raljerande inställning. När myndigheternas hantering av hennes ärende 

inte stämmer med vad hon kallar korrekt behandling blir hon lätt ironisk. 

Genom att nästan ironisera kan hon behålla sin roll som oberoende. Hon 

berättar kritiskt om sina möten med försäkringskassan och psykiatrin. Ta alla 

läkarintyg och lägg ihop tolv diagnoser, jag skulle ju vara bakom lås och bom jag. Livsfarlig. 

Här vill jag visa att Ulla är medveten om schablonen. Psykisk sjuka ”är” farliga. 

Samtidigt använder hon schablonen på ett ironiskt vis. Hon betraktar inte sig 

själv som farlig över huvud taget, men kan använda kunskapen för att skämta 

med den bild som omger henne. Den rör ju egentligen inte henne alls.   

Ullas agerande tolkar jag som en vandring mellan expert och distanserad. Hon 

förflyttar sig mellan att anta en expertroll och en distanserad roll. Agerandet ger 

olika effekter. I vissa fall tar hon kontroll över situationen, exempelvis genom 

att anmäla de professionella som begår misstag i sitt bemötande. I andra fall är 

hon distanserad och kan på så vis minimera schablonen till att bli ett lustigt 

inspel i hennes liv. Diagnoserna biter inte på henne, hon uttrycker själv att de 

inte är korrekta genom att inte acceptera dem. Genom att visa på vandringen 

mellan olika förhållningssätt vill jag dels tydliggöra att förhållningssätten är just 

förhållningssätt och inte personer. Men jag vill även visa på den komplexitet 

som möter informanterna i deras kontakt med vård- och stödsystemet.  
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Sammanfattning och reflektion 

I kapitlet har jag argumenterat för hur deltagarna på olika vis försöker hantera 

mötet med schablonen psykisk sjuk/psykiskt funktionsnedsatt. Oberoende av 

de professionellas kompetens och kunskap finns det en uppbyggd struktur 

vilkens former vilar i den historiskt framväxta schablonen vars innehåll jag 

diskuterade i kapitel 3 och 4. Försöken att hantera de utmaningar informanterna 

ställs inför, eller för att ta kontroll över situationen, är ett allmänmänskligt 

tillvägagångssätt i en social interaktion (Goffman, 2000). Vi agerar alla både 

utifrån vilka vi själva uppfattar oss vara och vilka förväntningar som andra har 

på oss (eller som vi tror andra har). Det handlar om att agera på ett sätt så att 

man kan vara den person man önskar vara eller den man tror att andra 

förväntar sig att man ska vara. I grunden har samtliga förhållningssätt ett 

gemensamt syfte som handlar om att minimera de negativa konsekvenserna av 

schablonen och hantera situationen. Jag vill återkoppla till den tablå jag inledde 

stycket om förhållningssätt med. Utöver att den sammanfattar de olika 

förhållningssätten med hänsyn tagen till vilka effekter eller konsekvenser de får 

för den enskilde personen samt personen i relation till schablonen skulle även 

Goffmans (2000) analys av anpassning till totala institutioner kunna placeras, 

med viss modifikation.    

 

Den primära anpassningen är i Goffmans (2000) analys en anpassning till 

institutionens ramar och organisation. I min analys är den primära anpassningen 

en anpassning till schablonen och betydelsen av densamma. Anpassningen sker 

även i relation till de olika situationer som informanterna befinner sig i. Den 

sekundära anpassningen hos Goffman är olika sätt att skapa distans till 

institutionen, ett sätt att påverka den situation som man har inom institutionen. 

I min analys är sekundär anpassning ett sätt att hantera schablonen genom att 

förhandla och fabricera i relation till schablonen. Att hantera systemet när den 
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totala institutionen inte längre finns medger ett ytterligare förhållningssätt, att 

förhålla sig självständig. Det distanserade förhållningssättet benämner jag som 

en tertiär anpassning, eftersom det innehåller aktiviteter som omförhandlar 

schablonen och situationen. Vid förhållningssättet expert är det mer av en 

förhandling av den befintliga situationen, vid förhållningssättet distans ges en 

tydligare alternativ bild. Förhållningssätten är som jag tidigare har beskrivit inte 

personbundna. De kan användas av olika personer i olika situationer. Det 

gemensamma är att förhållningssätten ger effekter, både för individen och för 

schablonen.  

I nästa kapitel visar jag på vilka arenor informanterna har tillgång till, men även 

vilka arenor de önskar ta del av. Interaktionen och situationens betydelse för 

personernas möjligheter att skapa en känsla av att vara som andra är fokus i 

kapitlet.   
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7. Vardagens arenor - att befinna sig i samhället  

 

I kapitel sex tolkades informanternas utsagor som olika förhållningssätt till den 

schablon som omgärdar psykisk sjukdom och psykisk funktionsnedsättning. 

Schablonbilden av psykisk sjukdom gör sig gällande på många sätt och i många 

miljöer. Den är frekvent förekommande i vård- och stödsystemen, vilka till 

stora delar verkar vara uppbyggda och organiserade med utgångspunkt tagen 

just i schablonen. Detta trots försöken att förändra både bilden av och stödet 

till personer med psykiska funktionsnedsättningar. Även om individualisering 

av stödinsatser, delaktighet och återhämtning är ord som använts allt oftare på 

senare år tycks den grundläggande och historiskt förankrade schablonbilden 

finnas kvar. Men det inledande citatet från Elin, där hon säger att hon för första 

gången kände sig som en vanlig människa när hon mötte projekt Humantekniks 

medarbetare, indikerar två saker. Dels att det i vardagen går att finna situationer 

där motsatsen upplevs, där hon kan känna sig som en vanlig människa, dels att 

dessa inte är vanligt förekommande.  

Följande kapitel handlar om var personerna tillbringar sina dagar och hur olika 

situationer påverkar möjligheten att känna sig vanlig och som andra. Kapitlet 

visar på att de samhälleliga stödsystem i form av särskilda verksamheter som 

har byggts upp fungerar olika väl beroende på vem som deltar. För vissa 

personer leder deltagandet till en trygghet och en tillhörighet. För andra 

personer innebär deltagandet en miljö som skapar gränser och motverkar den 

samhälleliga ambitionen av delaktighet och gemenskap för alla. Kapitlet ger en 

empirisk bild, där deltagarna i studien får berätta hur samhällsambitionerna 

verkar i praktiken. 

 

Anpassade verksamheter som problem – strävan efter mening  

De flesta informanterna i studien tillbringar en stor del av vardagen på 

kommunal sysselsättningsverksamhet. De tre personer som inte gör det i 

dagsläget har gjort det tidigare i perioder. Sysselsättningen ser väldigt olika ut 

för informanterna men det finns vissa gemensamma drag. Deltagandet sker på 

relativt reglerade tider, det innebär en specifik placering i en miljö som är 

utpekad och personerna omges av andra personer med psykiska 

funktionsnedsättningar samt personal. I många fall är sysselsättningen rumsligt 



 

 

114 

placerad70 i stora fastigheter som ofta är i relativt åldrat skick. Det är ett flertal 

rum i fastigheten som alla hyser olika verksamheter. Matsal, kök, sömnad, data, 

snickeri, böcker och annat kan rymmas i olika rum. I vissa fall finns ett eget 

kontor för personalen, dit deltagarna inte har tillträde. I andra fall är kontoret 

öppet för alla. Alla personer bär sina egna kläder och det finns inga yttre 

markörer för vem som är personal och vem som är deltagare i verksamheten. 

Vid en ytlig betraktelse skiljer sig inte den personliga fasaden (Goffman, 2000) 

åt mellan deltagare och personal. 

Till största del är all kommunal sysselsättning behovsbedömd vilket innebär att 

en kommunal socialtjänsthandläggare träffar personen för att bedöma om han 

eller hon uppfyller kraven för en psykisk funktionsnedsättning innan det blir 

aktuellt för den enskilda att få gå till sysselsättningsverksamheten. Det finns en 

åtskillnad mellan personal och de som går dit som deltagare. Personalen har lön 

och ett specifikt uppdrag i att stötta och hjälpa de personer som går till 

sysselsättningen, medan de personer som går dit har ett behov av stöd och 

hjälp, de är stödbehövande brukare. Hur länge man bedöms behöva ha 

sysselsättning som insats varierar även det. Ulla fick sysselsättning efter en akut 

sjukdomsperiod eftersom hon då bedömdes ha behov av struktur och social 

samvaro. Hon berättar om när hon kom till en anpassad sysselsättning och 

mötte de andra, som även de fått insatsen sysselsättning beviljad  

Är jag såhär sjuk? Är jag inte såhär sjuk? Vad gör jag här? Och vad är 

det för fel på honom, killen som står sådär konstigt och bara stirrar 

på mig, för så sjuk har jag, ja jag var det en gång när jag var psykotisk 

men de här bodde alla, eller flertalet, i gruppbostäder då eller hade 

någon som kom och tittade till dem. (Ulla) 

Ulla kände sig inte som en del av den grupp hon hamnade i och kunde inte 

identifiera sig som en del av den. Hon hade vid den här tiden inget stöd i 

hemmet men tyckte själv att hon hade behövt det. Hon bedömde själv att hon 

inte klarade hushållet men fick inga andra insatser vare sig från kommunen eller 

från landstinget (vilket hon fick senare). Det skulle kunna innebära att hennes 

tillstånd liknade åtminstone några av de andras på sysselsättningen. Då personalen 

hade fullt upp med att hjälpa de som hade ett så stort funktionshinder så tog Ulla hand 

om verksamhetens kök på egen hand, vilket blev henne övermäktigt. Det 

resulterade i att hon slutade på sysselsättningen eftersom hon upplevde det blev 

ett alltför stort hopp mellan att inte ha något att göra, till att ensam ansvara för 

                                              

70
 Platser avskilda från annan verksamhet, en disciplinerande åtgärd (Foucault, 2003). 
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köket. Ulla har tidigare förvärvsarbetat inom olika sociala verksamheter och 

hade därför en erfarenhet av att arbeta med liknande uppgifter. Jag tolkar 

hennes agerande som ett sätt att nå normalitet genom att avlasta personalen. 

Hon kunde dels utföra sysslor hon hade erfarenhet av, dels anta en roll som 

liknar personalens i högre utsträckning. Ullas roll som ”hjälpare” förstår jag 

som ett försök eller en ambition att ta en plats och en roll så att hon själv får en 

uppgift som är mer lik personalens uppgifter – de som är ”normala” i den 

onormala miljön, eller de som uppfattas ingå i gruppen ”personal”, det vill säga 

de som inte avviker. Ullas personliga fasad (Goffman, 2000) liknar mer 

personalens fasad, eftersom hennes manér överensstämmer med hur 

personalen agerar. Den personliga fasaden blir ett sätt att skapa avstånd till 

övriga deltagare och ger en möjlighet att uppfattas som en person med andra 

egenskaper än övriga på sysselsättningen. En person som inte stämmer in i 

schablonbilden innehållandes oförmåga och inaktivitet.  

Vissa förhållningssätt minskar den utsatta positionen och personen kan skapa 

sig fördelar, eller bilder av sig själv som någon annan än de övriga som kommer 

till samma verksamhet. Denna specifika roll kan till exempel handla om att få 

en stöttande roll för de övriga deltagarna i sysselsättningen. Ullas 

rollpositionering skulle även kunna tolkas med hjälp av Schöns (2009) forskning 

kring kvinnors och mäns återhämtning. Att utföra ”traditionella kvinnosysslor” 

är en väg tillbaka från sjukdomen och det ger en möjlighet att i större 

utsträckning känna sig som andra kvinnor. En ”hjälpare” är en traditionell 

kvinnoroll. I och med att hon finns till hands och är ett stöd för andra blir hon 

något kvalitativt annorlunda än om hon är den som själv behöver stödet. När 

hon frånskriver sig visst stödbehov och tillskriver sig funktionen som hjälpare 

kan hon till viss del undvika blicken och bilden av sig själv som psykisk 

sjuk/funktionsnedsatt.  

I interaktionen med andra måste den personliga fasaden hålla ihop för att 

omgivningen eller publiken skall betrakta aktören som trovärdig (Goffman, 

2000). Klarar personen av att upprätthålla den fasad som han eller hon skapat 

ges andra möjligheter. Den personliga fasaden blir på så sätt ett verktyg för att 

undvika schablonen. En möjlig tolkning innebär att Ullas försök att vara mer 

personal än deltagare i sysselsättningen är ett försök att göra sig mindre utpekad 

än de övriga deltagarna. Hon blir ”som andra” genom att skapa en mening i 

sina sysslor. Schablonen får inte fäste eftersom hon undviker den grupp som 

schablonen avser.  
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Närvaron innebär ett socialt utbyte med de övriga deltagarna. Tillhörigheten till 

en grupp som har liknande erfarenheter kan bidra till en positiv känsla vilken är 

avgörande för återhämtning (Terry m.fl. 2012). Men denna typ av subgrupper 

kan även leda till en inneslutning på så vis att de personer som återhämtar sig 

har svårt att bryta sig ur. Det skapas band inom gruppen vilka vilar på 

vetskapen om att alla är ”lika” och de som förbättras kan uppleva en moralisk 

svårighet gentemot sina kamrater (Schön, 2009). Men på sysselsättningen kan 

personalen ge en ytterligare dimension till närvaron genom att personen och 

personalen tillsammans skapar en allians. Alliansen ger en känsla av normalitet 

och ger arbetsinsatsen en mening – de bidrar med något till någon annan – en 

subjektiv upplevelse av meningsfull sysselsättning. Flera av informanterna 

ställer krav på meningsfullhet i sysselsättningen, det som ofta beskrivs som 

viktigt men som inte alltid upplevs så (Syrén, 2010; SOU 2006:100; Lindqvist 

m.fl. 2010). Personalen är personer som är ”vanliga”, åtminstone i relation till 

schablonen kring vilka deltagarna är. I schablonen ryms inte nyttighet och 

arbetsförmåga, tvärtom. Schablonen innebär istället att de personer som avses 

är i behov av stöd för sin egen del, inte att de ger ett bidrag till andra.   

Arbetet är viktigt i vårt samhälle, en aspekt av att vara en medborgare som alla 

andra (Hillborg, 2010). Leif beskriver att han i många fall tidigare har haft 

uppgifter av typen ”klipp och klistra” men att han nu arbetar med att laga mat 

som säljs. Den skillnaden betyder mycket för hans känsla av att vara en person 

som ger ett bidrag.  

Jag minns när jag var inlagd och var på terapin och skulle rita 

teckningar som bara hamnade i papperskorgen, då blev det liksom 

att av vilken anledning ska jag rita de här när de bara hamnar i 

papperskorgen. Och det är en stor skillnad om maten skulle slängas 

direkt efter att man gör dem eller om någon köper dem. Det är exakt 

samma sysselsättning oavsett om de ska kastas eller köpas men 

meningsfullheten är en betydlig skillnad. (Leif) 

Meningsfullhet återkommer som en viktig aspekt i det som görs. Den 

subjektiva upplevelsen av mening är en förutsättning för återhämtning (Slade, 

2009; Klamas, 2010; Leamy m.fl. 2011). Vad som betraktas som meningsfullt 

skiljer sig åt mellan deltagarna, men att det man gör ska fylla en funktion och ha 

en mening är vitalt för de sysslor man har eller gör. Hans beskriver meningen 

som att det han gör skall vara roligt och intressant. Ha lite roligt. Ha något att åka 

till, det är mycket som spelar in. Gör någonting, att det blir meningsfullt i tillvaron. 
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Att ha något, eller kanske någon, som väntar, beskriver Britt som en viktig 

aspekt av livet. Det är ett liknande fenomen som i Leifs beskrivning av att det 

han gör skall komma till nytta. Som jag ser det handlar det om att vara en 

person som är viktig för någon annan. Att vara är en person i ett sammanhang. 

Vid ett resonemang om varför sysselsättningen var viktig svarade Britt: Det är 

nog mer att någon behöver en. Om jag inte kommer dit, då är det någon som vet, jaha, Britt 

är inte här. Då måste vi ta reda på var hon är någonstans. Det handlar om att det hon 

gör – och i förlängningen den hon är – är efterfrågad och viktig för någon eller 

några andra. Tillgång till en plats i samhället som är del av något större och där 

man bidrar med sig själv och den egna kompetensen skapar bilden av ”normalt 

liv” och ett liv som andras. Min tolkning är att i de fall informantera inte kan ta 

till sig den av verksamheten konstruerade meningen, kan de fabricera en 

mening som är subjektiv och som leder deras återhämtningsprocess vidare.  

Vad varje enskild person gör på sysselsättningen skiljer sig åt beroende på 

intresse, behov och utbud. Det kan handla om legotillverkning, matlagning, 

kursverksamhet eller liknande. Personerna deltar i den utsträckning de orkar 

och har uppgifter baserade på verksamhetstillgång och individuella behov. 

Verksamheterna är ofta skapade i anslutning till psykiatrireformen och har i 

många fall social samvaro som främsta uppgift. I de fall verksamheterna är 

uppbyggda för att ge rehabilitering och återanpassning till ett arbetsliv har det 

visat sig att de sällan leder till återgång till arbete (SOU 2006:100). Inte sällan 

uttrycks syftet med sysselsättningen i linje med socialtjänstlagens formulering, 

att det ska vara ”meningsfull sysselsättning”.  

Vissa av informanterna i studien har till största del fritids- eller hushållsliknande 

arbetsuppgifter medan andra har uppgifter med ansvar och krav på prestation. 

Som exempel kan vi ta Leif som lagar mat och David som är ansvarig för 

försäljning. Oberoende av vad deltagarna gör så är ”blicken” ett viktigt 

kriterium som ligger till grund för närvaron i sysselsättningen, det vill säga vilka 

som uppfyller schablonen psykiskt sjuk/funktionsnedsatt. ”Blicken” är själva 

utgångspunkten för att någon över huvud taget skall får delta och närvara, 

såvida inte personen tillhör den anställda personalen. Blicken handlar om det 

sätt på vilket schablonen uttrycks, det vill säga när schablonen framkommer i en 

interaktion. Blicken är en sorteringsmekanism. Tillgång till verksamheten ges 

när personen uppfyller kraven för psykisk funktionsnedsättning, det vill säga att 

han eller hon som utgångspunkt bedöms ha en psykiatrisk diagnos samt 

svårigheter att klara av vardagen. Det betyder att miljöerna är anpassade till 

antingen sjukdom eller funktionsnedsättning. Alla närvarande känner till 
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kriterierna för deltagande och möjligheten att vara anonym med sin psykiatriska 

problematik eller undkomma blicken finns inte. Kriterierna för att delta i 

sysselsättningen är dessutom ofta uttalade och förmedlade som ett krav i och 

med biståndshandläggningen. Schablonen runt psykisk sjukdom/psykisk 

funktionsnedsättning återfinns i stor utsträckning på sysselsättningen. 

Verksamheten är uppbyggd kring föreställningar om personernas behov och 

bristande förmågor. Flera deltagare önskar sig dock en miljö eller en situation 

där de inte pekas ut som brukare, psykiskt sjuka eller psykiskt funktionsnedsatta 

utan som vanliga eller ”som andra”. 

 

Önskan om arbete  

Det ingen av deltagarna har tillgång till, men som flera efterfrågar, är ett 

lönearbete. I Sverige har arbetslinjen drivits sedan 1840-talet, om än i varierad 

grad och med lite olika betydelse (Socialförsäkringsutredningen, 2005).  

Arbetslinjen, som ibland också beskrivs som arbets- och kompetenslinjen, 

innebär att de som kan arbeta och bidra till sin egen och andras försörjning 

också skall ha möjligheter att göra detta. Genom denna princip prioriteras 

aktiva åtgärder i form av arbete, praktik eller utbildning framför enbart 

utbetalningar av kontanta ersättningar. Den solidaritet som välfärdssamhället 

bygger på ger alla rätt till trygghet i livets olika skeenden. Samtidigt innebär den 

också skyldigheter att ta tillvara eller utveckla sin arbetsförmåga, även om det 

blir nödvändigt att byta yrke eller flytta (Socialdepartementet, 2004). 

Arbetslinjen har tolkats politiskt och getts olika innebörder under olika 

tidsperioder. Under vissa perioder har arbetslinjen inneburit en rättighet till 

arbete, under vissa har den inneburit en skyldighet att arbeta. Det har funnits en 

moralisk aspekt som innebär en skyldighet att försörja sig själv och sin familj 

och först om detta inte skulle vara möjligt finns en ekonomisk ersättning men 

den är ofta förknippad med krav på motprestationer71. Arbetslinjen har även 

historisk grund i en disciplineringstanke, det vill säga att människor skall fostras 

till goda arbetsamma medborgare (se bland andra Hillborg, 2010). Att 

arbetslinjen dessutom kan ses som en rättighetsmodell genom ambitionen att 

alla människor skall ha rätt och möjlighet till egen försörjning och dessutom 

                                              

71
 Samma tendens kan ses vid andra insatser enligt Socialtjänstlagen. Exempelvis finns det i vissa 

kommuner krav på vissa aktiviteter för att kunna beviljas ekonomiskt bistånd.  
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kunna få ekonomisk ersättning om så inte är fallet gör arbetslinjen till ett 

intressant fenomen i sig.  

Dock är kanske inte själva arbetslinjen fullt ut relevant i denna avhandling. 

Möjligen kan bristen på arbetslinje vara det. I SOU 2006:100 framgår det att 

arbetslinjen inte gäller för personer med psykiska funktionsnedsättningar. De 

har inte på samma sätt som andra fått tillgång till habiliterande och 

rehabiliterande insatser för att stärka sina möjligheter på arbetsmarknaden, 

tvärtom har det byggts parallella system för omhändertagande. Men bilden av 

arbetslinjen, och vikten av medborgarskapet som till del är avhängigt av att man 

bidrar till produktionen i samhället, finns självklart hos deltagarna i denna 

studie, precis som hos alla andra människor som levt och socialiserats i denna 

kultur.  

Jag tror den där sjukskrivningen började med det att jag pratade med 

[läkaren] och sa det att jag får ju bara ut en arbetslöshetsersättning på 

4000 kr i månaden, jag klarar mig inte på den. Då sa han att jag 

sjukskriver dig. Sen efter ett år fick jag en lapp från försäkringskassan 

att jag ska ha sjukersättning istället så fick jag inte ut mer pengar 

ändå. Jag har från och till bråkat med dem på försäkringskassan och 

sagt att jag vill vara ute och jobba igen, och någon gång har de sagt 

att du får gå in i [projekt]. Det är ett program mellan 

försäkringskassan och arbetsförmedlingen där man tränar in sig på 

arbetsmarknaden. Där skulle jag börja och det får man hålla på med 

som regel i ett år innan man kan komma ut på arbetsmarknaden igen. 

Men då är det problemet med pengar. Hur ska jag kunna få min 

ekonomi att fungera under den tiden? För att du skall få arbete så 

måste du komma med ett intyg från psykiatrin, din läkare måste säga 

att du är i stånd att kunna börja jobba igen. Nu är det ju så att vi har 

en ny läkare varannan vecka, på psykiatrin i [staden], och jag har 

knuffat på dem ordentligt för jag vill ut och jobba nu. Då har de 

svarat på försäkringskassan att ja, men då måste du få din läkare att 

skriva ett intyg att du vill ha jobb, och att du kan ha jobb i framtiden. 

(Nils) 

Citatet belyser den komplexa process informanterna står inför i de fall de vill få 

ett förvärvsarbete. Flera aspekter återges. Det handlar om svårigheten att få en 

fungerande ekonomi. Gruppen personer med psykiska funktionsnedsättningar 

är den grupp i samhället som har lägst kontantmarginal och som har svårast att 

klara löpnade utgifter (SOU 2006:100). Nils berättelse ovan visar tydligt på 

behovet av ett lönearbete. Citatet belyser även hur svårt det kan vara att faktiskt 

bli aktuell för en arbetsmarknad. Det generella stöd som arbetsförmedlingen 

kan ge är i Nils fall inte ett alternativ. Hans väg går via psykiatri och 
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försäkringskassa, en process som tar lång tid och som innebär att många hinder 

måste övervinnas. De flesta av informanterna vill ha ett arbete, men vägen dit är 

komplicerad. Ett lönearbete är en betydande del i att ”vara som andra”. 

Materialet vittnar om låsta positioner och svårigheter att bryta sig loss från den 

dominerande schablonbilden av psykisk sjuka som icke arbetsföra. Oberoende 

av vilken utbildning eller erfarenhet personerna har tycks det vara svårt att 

komma in på arbetsmarknaden (Bejerholm 2008; SOU 2006:100; Bejerholm & 

Eklund, 2001).  

Informanterna är i många fall hänvisade till särskilt konstruerade lösningar, vilka 

inte alltid upplevs meningsfulla. Nils menar att de projekt och verksamheter 

som finns att tillgå ger en viss bild av kompetensen hos de man riktar dessa till. 

Nils är högutbildad och har arbetat inom olika branscher före insjuknandet, 

men han menar att det inte tas individuella hänsyn i processen mot ett arbete. 

Schablonen att psykiskt sjuka inte kan arbeta har fäste i vård- och stödsystemen 

och i samhället i övrigt (Hansson, 2010). Föreställningen att ”personer med 

psykiska funktionsnedsättningar kan inte arbeta” är spridd i samhället, och 

därför har möjliga arbetsgivare troligtvis samma uppfattning. Även personerna 

själva kan ha samma syn. Det blir en ond cirkel som befäster bilden av 

personerna som icke arbetsföra (Bejerholm, 2008). 

Visst skulle man kunna vara med på [projekt] men, men det är också 

det, jag har läst flera års akademisk utbildning, jag skulle gärna vilja 

ha något arbete, nu ska jag ut i parken och gå med motorsågen 

liksom, och komma tillbaka till det där, eller med röjsågen. Eller så är 

det väl så att jag inte är kompetent nog att ha hand om en röjsåg på 

kommunen, fast jag både hugger och röjer hos mig själv. Det är väl 

helst sådana dumheter jag ska börja med också. (Nils) 

Informanternas utsagor ger bilden av hur deras kompetenser förminskas och 

underskattas. Britt berättar om hur hon mött personal inom psykiatrisk 

heldygnsvård som behandlat henne som om hon inte var kapabel att förstå 

världen [De] behandlar en som om man vore tre år och inte förstår sitt eget bästa. 

Schablonen ges utrymme och individen innesluts i densamma.  

Både Nils och Britt upplever att de betraktas som mindre vetande, i vissa fall till 

och med som barn. Bilden av deras kompetenser överensstämmer inte med 

deras egna uppfattningar om sina faktiska kunskaper och förmågor. De har 

båda två erfarenheter av olika slag som är betydelsefulla för deras framtida 

sysselsättning eller för förmågan att kunna fatta beslut om sin situation, men 

erfarenheten tas inte alltid tillvara. Tvärtom verkar det vara så att uppfattningen 
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om vad personerna klarar av vilar i något annat än deras individuella kunskaper 

och kompetenser. Uppfattningen vilar, som jag tolkar det, i schablonbilden 

kring psykisk sjukdom som beskrivits tidigare. Schablonen har bidragit till att 

vård- och stödsystemen byggts upp utan direkt ambition till att skapa en 

återgång till arbetslivet. Det finns särskilda anvisade platser och aktiviteter för 

personer med psykiska funktionsnedsättningar. Personernas möjliga 

arbetsinsats är inte relaterad till deras individuella kompetenser, utan till 

schablonbilden att de inte kan arbeta. Schablonen och den därtill uppbyggda 

verksamheten har en historisk och erfarenhetsbaserad innebörd. De personer 

som ingår i ”målgruppen” psykisk funktionsnedsatta har under många år 

hanterats på ett sätt som har inneburit att det kan ha varit svårt att se deras 

egentliga kapacitet (mentalsjukhusplacering och långa heldygnsvårdstider). Idag 

är kunskapen annorlunda och både personer med egen erfarenhet och personer 

runt om, till exempel personal, vet att de allra flesta har ett möjligt arbetsliv 

framför sig. Det är inte personer utan system som bär schablonen. Den 

haltande relationen mellan historiska erfarenheter och nya kunskaper visar sig i 

skillnaden mellan uppbyggda och institutionaliserade vård- och stödsystem och 

personerna som är i behov av dessa. Ett lönearbete rimmar väl med de 

ambitioner om full delaktighet i samhällslivet, ett tillgängligt samhälle och 

samhällsgemenskapen som satts för personer med psykiska 

funktionsnedsättningar (Socialstyrelsen, 1999; SOU 1999:21). Men, i glappet 

mellan schablonpräglade vård- och stödsystem och de psykiskt 

funktionsnedsattas heterogena sammansättning finns ett hanterande som 

motverkar full delaktighet och återhämtning.   

 

Stigmatiseringsprocessen i praktiken 

Utestängning från arbetsmarkanden är ett exempel på den diskriminering som 

omgärdar personer med psykiska funktionsnedsättningar. Med hjälp av Link 

och Phelan (2001) vill jag visa hur vägen till diskriminering kan se ut i praktiken. 

Det första steget innebär att skillnader mellan människor pekas ut. Genom att 

tillskriva en person en diagnos visar man på skillnader: du har en diagnos, jag 

har den inte. Det är vissa egenskaper hos en person som inryms i de 

diagnostiska kriterierna och dessa egenskaper benämns som en sjukdom. 

Skillnaden blir ibland till en skillnad som sträcker sig långt utanför 

diagnostikens egentliga legitima domäner och bidrar till att personen som 

diagnostiseras eller kategoriserats betraktar sig själv som annorlunda än andra 

(Loodin, 2009).  
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Det andra steget är att tillskriva olikheterna negativa attribut. När det gäller 

psykisk sjukdom och psykisk funktionsnedsättning är de negativa attributen 

historiskt förankrade och inryms i det jag benämner som schablon. De personer 

som benämns som psykiskt funktionsnedsatta tillskrivs negativa attribut på 

många arenor och i många situationer. Vård- och stödsystemet och media är 

exempel på förmedlare av sådana. I media möts vi av bilden att personer med 

psykiska sjukdomar/nedsättningar aldrig kommer att bli friska samt att de inte 

är ”normala”. De betraktas som om de vore okunniga och oförmögna, att de 

inte blir friska samt att de inte kan arbeta, oberoende av utbildningsnivå och 

erfarenhet. De beskrivs i vissa fall som farliga och otillräkneliga (Magnusson, 

2010; Rasmussen & Höijer, 2005). Det finns personer som försöker nyansera 

bilden, men de personliga utsagorna och aktiviteterna (från både vård- och 

stödsystemens personal samt media) tycks ha svårt att nå full effekt. 

Informanterna i denna studie ger många utsagor om hur de försöker undvika 

att berätta för andra att de är psykisk sjuka, eftersom de vet att de kommer att 

betraktas och bedömas utifrån föreställningen om psykiskt sjuka som något 

annorlunda, och ibland farligt. Nils och Britts utsagor visar på att de har 

hanterats som okunniga i samband med att andra haft vetskap om deras 

tillstånd.  

Steg tre innebär en åtskillnad mellan oss och dem. Informanterna berättar om 

hur de hänvisas till en åtskild och särskild verksamhet. Det har byggts upp 

särskilda verksamheter och system för att hantera personer med psykiska 

funktionsnedsättningar vilka är låsta till sin form. Det projekt Nils pratar om är 

ett exempel på detta. Istället för att via de generella systemen nå ett arbete, 

hänvisas han och andra till projektverksamheter som till sin form är kollektiv 

och lika för alla. Det vill säga att det saknas utrymme för individuella lösningar. 

Informanterna kommer inte åt arbetsmarknaden eftersom deras väg till just ett 

arbete går via aktörer och verksamheter som inte självklart är kopplade till en 

reguljär arbetsmarknad. Det fjärde och sista steget i processen är statusförlust 

och diskriminering. Diskrimineringen återfinns i de tre tidigare stegen eftersom 

den tar sin början i och med att personerna pekas ut. Diskrimineringen visar sig 

i citatet när personerna betraktats och hanterats utifrån schablonen. 

Informanternas beskrivning kring hur de önskar men inte kan få ett lönearbete 

är även det ett exempel på diskriminering. De har inte tillgång till den reguljära 

arbetsmarknaden och att vara utan arbete är i sig en statusförlust. Vi kan se det 

hos Bertil som när han blev sjuk hade en position i samhället, men han 

uttrycker att han isolerade sig just på grund av risken för att tappa i status om 

han skulle träffa på någon som frågade vad han gjorde.  
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Jag klarade inte av att gå på stan vilket låter knäppt när jag har jobbat 

i Göteborg för där är det ganska mycket folk, men fördelen var att 

jag kände ingen där. I den här staden, den är ju inte så stor men inte 

så liten heller, men här känner man alltid någon. Så när de kommer 

fram och frågar vad gör du nuförtiden, och jag säger att jag är 

sjukskriven – varför är du sjukskriven? För psykiska problem. Det är 

inte så roligt --- det är också det att det i mångas ögon är ett väldigt 

nersteg.  

Han ville inte berätta att han var psykiskt sjuk och hemma från jobbet en period 

eftersom det skulle ge negativa konsekvenser och som han uttrycker det själv: 

ett ”nersteg”. Detta oberoende av om sjukfrånvaron är kort- eller långvarig, det 

är själva föreställningen om psykisk sjukdom som är avgörande för 

statusförlusten. I mötet med den ”andre”, den ”normale” skulle erkännandet 

om sjukdomen bli detsamma som att väcka liv i schablonen och de negativa 

föreställningarna. Min tolkning är att nersteget är just detta, att Bertil möter 

schablonbilden.   

 

Situationens betydelse för schablonens genomslag  

Informanternas utsagor pekar också på att det finns tillfällen där schablonen 

inte får genomslag. I vissa miljöer kan de känna sig ”som andra” eller ”vanliga” 

och inte som en person med psykisk sjukdom eller psykisk 

funktionsnedsättning. Flera beskriver var och när detta inträffar. Det är till 

exempel på sådana platser där alla närvarande har ett gemensamt fokus72 och 

kan interagera med varandra kring just detta. Där ges den psykiska 

funktionsnedsättningen ingen betydelse. Schablonen kan undvikas när 

personerna träffar andra personer som delar ett gemensamt intresse som ligger 

utanför det psykiatriska fältet. Det kan handla om offentliga miljöer där andra 

människor vistas och där intresset riktas mot ett specifikt fenomen, exempelvis 

där idrott, spel eller andra typer av fritidsaktiviteter utförs. Där är inte en person 

med erfarenhet av att ha psykiska problem som är det intressanta, det är något 

annat, ett intresse som personer delar. David berättar att han känner sig vanlig 

när han går till en närbutik med tillhörande kafé där många människor samlas 

för att prata sport. I den miljön och på den platsen känner han sig frisk. Det 

                                              

72
 Fokuserad interaktion är ett sätt att styra samtal och att skapa intresse kring ett specifikt område 

(Goffman, 1966). Goffman avser kommunikation när han beskriver fokuserad och icke-fokuserad 
interaktion, här använder jag fokuserad interaktion för att visa på hur personerna kan agera för att 
undvika schablonen. 



 

 

124 

gemensamma fokuset ligger på sport och spel och interaktionen bygger på detta 

gemensamma intresse. De personer som är där är förvisso säkert bärare av 

schabloner om psykisk sjukdom/funktionsnedsättning, men detta upptäcks inte 

eftersom Davids psykiatriska diagnos och sjukdom just vid detta tillfälle är 

ointressant.  

David: [Kaféet] är jag ibland. Det blir mest att jag går in och köper 

en dricka och ställer mig och dricker och pratar lite strunt med dem. 

Marit: Blir det annorlunda än [sysselsättningen]? 

D: Ja, Där är det inget sjukdomsprat som det blir mycket av när man 

är här [sysselsättningen]. 

M: Där är det annat som är intressant? 

D: Ja, det är sport som man pratar där. Där är det friska människor 

som går där, så det är inte som [sysselsättningen] inte. Man känner ju 

att alla andra mår dåligt när man är på [sysselsättningen]. Man får ju 

höra på så mycket sådant. Där är det mer blandat, det finns inte bara 

de som mår dåligt som är där, utan där finns det friska människor - 

det är mer som vanligt.  

Det kafé David pratar om är en plats där den samhälleliga schablonen om 

psykisk sjukdom/nedsättning inte är tillämpbar och inte har någon betydelse 

för den fokuserade interaktionen. Bilden av honom som psykisk sjuk är 

eliminerad och det gemensamma intresset är något utanför honom själv. Spel 

och sport är det intressanta i just denna situation. Han uppträder i en roll som 

är densamma som för de övriga vilket leder till att han kan känna sig vanlig och 

som andra. Britt har liknande erfarenheter från sitt arbete där hon arbetat under 

en period. Arbetet är en butiksanställning och i en butik är en person både 

anonym och specifik. Hon är anonym i bemärkelsen att hon delar sin situation 

med en mängd personer som vi alla ser dagligen men sällan kommer ihåg under 

en längre period. Man byter några ord med personen som arbetar i kassan, men 

det är mer av artighetsfraser än en interaktion som får längre effekter. 

”Biträdet” är en roll som kan spelas eller tas av vem som helst vilket på ett sätt 

ger total anonymitet73. Rollen ger även känslan av att vara någon – kvalitativt 

åtskild från patientrollen som hon lever i under stora delar av veckans andra 

dagar. Det är just rollen som biträde som gör Britt specifik. Det är hon, i sin 

roll, som ser till att jag som kund får det jag behöver och det är hon som finns 

                                              

73
 I de fall biträdet inte har stamkunder. Vid dessa fall förändras rollen.  
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till hands och är betydelsefull för att jag som kund skall kunna utföra det jag 

gått in i butiken för att göra. Hennes insats är viktig och hon är meningsfull i 

andra personers (kundernas) liv. Rollen som butiksbiträde är kopplad till den 

plats hon befinner sig på (Goffman, 2000). Platsen har en fasad: kassaapparater, 

disk för service och hyllor med varor. Vilken roll personen kan agera i avgörs av 

platsen (a.a.). Att flytta rollen som butiksbiträde till en annan plats är således 

inte möjligt, vilket gör att platsen får en central betydelse för vilken typ av roll 

en person kan agera i.   

Även om Britt vet att hon är en person med psykiatrisk problematik är inte det 

synligt i butiken. Hon var, inför att hon skulle börja arbeta, rädd för att hon inte 

skulle klara av arbetet, eftersom hon under en längre period haft problem. 

Hennes möten med stödsystemet hade förmedlat schablonen att hon inte skulle 

arbeta, och inte kunde arbeta. Uppfattningen om ”okunnighet” reproduceras i 

mötet med stödsystemet. Försäkringskassan hade sedan en tid velat ge henne 

sjukpension, men det hade hon själv motsatt sig. 

På arbetet, där kunde det hända vad som helst och man fick en 

annan sorts utmaning. Man måste vara beredd på att det kan komma 

in vilken människa som helst som vill ha hjälp med ja, olika saker. Så 

det här med ansvar igen, att ta ansvar det är jätteviktigt att ha egen 

nyckel, handskas med pengar. Det, och just det, att träffa friska 

människor. För, alltså, jag växte jättemycket. Jag trodde inte jag 

skulle kunna komma tillbaka till något normalt, på jättelänge, om 

någonsin. Försäkringskassan ville ju sjukpensionera mig redan för 

flera år sedan, det tjatade de om. Men jag vägrade, jag skulle inte. 

(Britt)  

Hennes tidigare erfarenheter av att enbart tillbringa tid i miljöer där det 

gemensamma fokuset är den psykiatriska problematiken har bidragit till att även 

hon själv har svårt att se att hon är något annat än den gängse schablonbilden 

om psykiskt sjuka. De anpassade miljöerna blir motsatsen mot det David 

beskrev tidigare. I dessa miljöer ges inget utrymme för att skapa bilder av 

individen som något annat än schablonbilden. Britt har en lång tid varit både på 

sjukhusavdelning och i verksamheter riktade till personer med psykiska 

problem och det har gjort att hon själv har svårt att se sig som något annat än 

sjuk. En lyckad stämplingsprocess, innehållande en internaliserad schablon, 

vilket leder till att patientrollen blir den enda rollen, vilket i sin tur kan leda till 

en förändrad identitet eller självbild (detsamma gäller för motsatt stämpling, 

dvs. när en person ständigt bekräftas i positiv mening kan även den stämpeln 

internaliserar och påverka den egna identiteten). Britt säger att Det är därför det 
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var så skönt med affären, bort från sjukhusmiljön. Helt bort. Ut i verkligheten. (Britt). 

Verkligheten blir för Britt det liv och den aktivitet som pågår utanför de 

anpassade stödsystemen. Fokuset är inte ”jag patienten” utan ”jag biträdet” och 

det ”psykiatriska” är underordnat den pågående rollen som aktör i samhället. 

Britt fick ansvar och en möjlighet att växa som person i butiken. Ansvaret gav 

en möjlighet att utvecklas (återhämtas) istället för att inneslutas i rollen som 

psykiskt sjuk/funktionsnedsatt. Att kunna se sig själv som en aktiv person, med 

ansvar och med kompetens är en avgörande aspekt för återhämtningen. En 

förändrad identitet – från patient till yrkesarbetande – är en grundläggande 

transformation av individens möjlighet att komma vidare (Tew m.fl. 2011).   

De psykiatriska tillstånden kan i vissa situationer beskrivas som positiva. En 

person kan själv undvika de negativa aspekterna av schablonerna när han eller 

hon upphöjer de psykiatriska problemen till något bra eller viktigt.  Eller till och 

med eftersträvansvärt, vilket jag beskrev i kapitel 6. Personerna ingår då i 

grupperingar eller sammanhang där den psykiatriska historien inte upplevs som 

negativ utan ses som positiv. De upplevelser som personerna har haft i relation 

till sin psykiska ohälsa kan vara av godo och bidra med något extra, något 

exklusivt. Inom bland annat konstnärsvärlden, artistvärlden och kyrkan 

återfinns sådana miljöer (Karlsson, 2007; Flygare, 1999). Vid frågan om Henrik 

kan vara öppen med sina psykiatriska problem bland sina vänner svarade han:  

Ja, absolut. Det är helt öppet. Mina vänner vet ju att jag har haft det 

och det och hur dåligt jag mått. Men jag tycker att det är rätt 

intressant med de där sjukdomarna. (Henrik) 

Med hjälp av det ovanstående citatet vill jag visa på omgivningens och 

situationens betydelse för hur man uppfattas och uppfattar sig själv. Blicken 

som reproducerar schablonen är avhängig av situationen, på samma vis som 

rollerna som är möjliga att agera i är avhängiga av situationerna (Goffman, 

2000). Även i den ovanstående situationen finns det ett gemensamt fokus som 

ligger utanför schablonen. I de fall den psykiska sjukdomen är i fokus har den 

en positiv effekt, och sjukdomstillståndet betraktas inte som ett ”problem” utan 

tvärtom, och även omgivningen kan se fördelar. Henrik själv säger att han 

skapar bättre när han är i vissa sjukdomsperioder och kan i positiva ordalag 

berätta om hur kreativ han är vid dessa tillfällen. Kreativiteten är en god 

egenskap som han relaterar till sjukdomstillståndet och denna inställning delas 

av andra i den miljö han befinner sig. Motbilden till den gängse schablonbilden 

kräver en accepterande miljö. I miljöer där schablonen inte reproduceras skapas 

motbilder mot densamma. Istället för att betrakta personerna med psykisk 
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sjukdom utifrån schablonen betraktas de utifrån de positiva effekter sjukdomen 

ger. Det bidrar till att möjliggöra en annan bild av vilka personerna är och vad 

personerna ifråga kan. Det är inte okunnighet och oförmåga som återges utan 

kreativitet. I någon mening blir det en ”omvänd stämplingsprocess” (Scheff, 

2010). Ett beteende som i många fall betraktas som avvikande kan, genom att 

beteendet möts med en normaliserande och möjliggörande blick vändas till av 

vara ett normalt eller önskvärt beteende (a.a.). I en förlängning skulle det kunna 

bidra till en förändring av schablonen, eftersom alltmer av det vi idag betraktar 

utifrån ett avvikelseperspektiv skulle kunna betraktas som tillhörande det 

normala.  

Att höra röster är inget ovanligt för personerna som ingår i denna studie, men i 

vissa fall ges rösterna en betydelse som har mening för vad sjukdomen 

inneburit och hur sjukdomen har sett ut och utvecklats. Det sker framför allt 

när rösterna knyts till religiösa eller andliga upplevelser. Karlsson (2007) visar på 

samma fenomen. Kyrkan är som tidigare nämnts en miljö med tillåtande och 

även positiv inställning till psykiatrisk problematik. Att höra röster är i vissa 

kulturer ett tecken på en kontakt med högre makter (se bland andra Flygare, 

1999) och kan ges relevans i den meningen. I miljöer där det förekommer en 

mer öppen inställning till det som oftast betraktas som avvikelser, som till 

exempel hörselhallucinationer, görs sjukdomen till en tillgång. Göran har en 

stark tro och han berättar att Guds vilja ligger till grund för hans psykiska 

ohälsa. De röster som Göran hör är knutna till en meningsfullhet och ges även 

legitimitet utifrån att det är en högre makt som ”använder” Göran för att 

åstadkomma något.  

Så jag valde en annan väg, jag valde Guds väg. Jag frågade nämligen 

Gud vad han ville att jag skulle göra. Bara det att, det blev 

överväldigande för mig för jag trodde inte Gud hade något till mig. 

Eller att jag betydde något för honom. Så att det blev för mycket för 

mig, jag fattade inte vad som hände ett dugg, att det var sant. Jag 

tyckte att världen var så ondskefull, och hur skulle jag kunna hjälpa 

mitt barn att stå ut och verka i den här världen. Så att en natt 

bestämde jag mig att jag får göra någonting annat åt det här och jag 

hade så ont i hjärtat, det bultade och slog, nej jag får en hjärtinfarkt 

nu, nu dör jag, och jag åkte in. Men då fick jag min kallelse och det 

var att jobba med människor som hade det svårt. Och jag är inte 

ensam, det är många som jobbar med det här. Och gruppen blir 

större och större. 

Här görs rösterna till ett instrument för kontakten med Gud. Göran själv 

berättar om hur psykosen omskapade hans liv, och hur hans sjukdom har 
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bidragit till kommunikationen med Gud. I kyrkan kan de psykiatriska 

symptomen vara positiva egenskaper.  

 

Vänner och familj som buffert  

När man gör ”vanliga saker” med sina vänner eller sin familj finns ofta inga 

schabloner eller besvärande blickar. Där bland de närmaste, kan det finnas en 

fristad, eller en bakre region. I den miljön får schablonen inget fäste. De 

personer som funnits med före sjukdomen har en välvillig och grundläggande 

känsla för personen. Föräldrar, syskon, vänner och andra som har känt 

personen innan han eller hon blev sjuk har en relation som baseras på att 

personen en gång var ”frisk” och har således en mer mångfacetterad bild av 

personen. I den trygga miljön finns personens bakre region där personen kan 

vila från de framträdanden som görs i andra regioner (Goffman, 2000). Vänner 

och familj får en annan roll för personen än vad kollegor, anonyma och 

tillfälliga relationer innebär. Där, bland de som man har haft en längre relation 

med, behöver man inte vara rädd för att betraktas utifrån den allmänna och 

samhälleliga schablonen och man kan vara mer öppen med sina svårigheter.74 

Sjukdomen ses som ett tillägg, och behöver inte rubba den grundläggande 

personligheten.  

Britt berättar hur hon och en kamrat tillsammans hjälps åt för att klara av vad 

respektive person tycker är svårt. De har båda besvärligt med att handla, men 

av olika orsaker. Om de gör det tillsammans går det lättare:  

Sedan försöker jag att umgås mycket med mina kompisar. Göra 

vanliga saker. Vi tar hjälp av varandra, som Anna, hon och jag brukar 

ta hjälp av varandra och åka och handla. Om man behöver göra 

andra ärenden. Det är tryggare om man är två. Jag har svårt med 

mycket folk, det tycker jag är väldigt jobbigt. Hon har inte problem 

med det på det viset. Hon har svårare för att ta kontakt med folk, 

som jag inte har. Bara jag har någon med. (Britt) 

Familjens roll har diskuterats inom det samhälleliga vård- och stödsystemet 

under lång tid. Det har funnits teorier om att familjen är orsak till den psykiska 

                                              

74
 Det är dock inte alltid enkelt för vare sig anhöriga eller den sjuke att hantera den nya situationen. 

Som jag redogjort för tidigare (kapitel 1) återfinns schabloner och föreställningar även hos 
närstående och kan utgöra ett hinder för relationen. Trots det är anhöriga och närstående ofta mer 
välvilliga, både tack vare personkännedom innan insjuknandet och också närheten under 
sjukdomstiden.  
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sjukdomen och därför bör separeras från den ”sjuke”. Under senare år har 

anhöriga och närstående lyfts fram som den viktiga resurs de oftast är (se bland 

annat Nationell psykiatrisamordning, 2006). Närstående behöver ofta vara 

aktiva och ta stor del i en psykisk sjuk persons liv, inte minst under den akuta 

fasen. De finns där som en buffert och som ett stöd när inte övriga aktörer 

lyckas stötta till fullo. Om närstående har dåliga erfarenheter från vård- och 

stödsystemet kan det leda till att de inte vågar lita på att dess representanter gör 

allt vad de ska och anhöriga får då vara både personal och närstående, en 

kombination som ibland gör att relationerna nöts och skadas. 

Men så blir det, det här omhändertagande så mår man dåligt av det 

och så kan man inte klara sig själv. Och så blir det den här familjen, 

ja, problem i de relationerna, och då blir det att man isolerar sig 

istället. (Leif) 

Leif menar att han som vuxen vill klara sig själv men att han ibland inte kan. Att 

som vuxen inte kunna frigöra sig fullt ut från sina föräldrar gör att 

omhändertagandet fortsätter och det kan leda till att man inte kan skapa det 

som betraktas och upplevs som en ”normal” förälder – vuxet barnrelation, 

vilket påverkar om relationen och hemmet uppfattas som en främre eller bakre 

region. När de anhöriga i högre utsträckning får utföra personalens 

arbetsuppgifter förändras hemmiljön från en miljö för vila till en miljö för 

insatser. Ett liknande fenomen inträffar när vård- och stödsystemens 

representanter arbetar direkt i hemmet. Hemmet är vanligtvis en plats där man 

kan undvika blicken. I hemmet kan man känna sig som ”alla andra” om inte det 

finns ett behov av stöd även där. Stöd i boendet är en insats som personer med 

psykiska funktionedsättningar kan få. Hur stödet utformas skiljer sig åt 

beroende på vilken person som skall ta del av det, men inriktningen är ett 

vardagsstöd med självbestämmande som utgångspunkt (Socialstyrelsen, 2010). 

När personal har tillträde till hemmet blir det utöver ett hem även en 

arbetsplats. Det går från att vara personens bakre region till att även bli en 

främre region (Goffman, 2000), där utgångspunkten för arbetet är sjukdomen 

eller nedsättningen. Att få sitt hem invaderat av blicken, eller få sitt hem 

övertaget av andras kontroll kan upplevas negativt. Leif beskriver känslan av att 

vilja ha sitt eget och behovet av att känna att man bestämmer i sin egen tillvaro:  

Nej, det kan bli ett omhändertagande det med. Och på något sätt, 

ens hem det är ju ens revir också på något sätt, som man säger. Det 

är självklart att man tar hänsyn som rökare, men att i ens eget hem, 

där vill man bestämma själv. (Leif) 
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Den positiva aspekten av samma fenomen är att man om man underordnar sig 

blick och kontroll från andra kan få mycket hjälp, helt i enlighet med 

stödsystemens uppdrag. Det är en effekt av en primär och sekundär anpassning, 

det Goffman (2000) benämner som ”working the system”. Man kan som 

”brukare” tillskansa sig mer hjälp än vad man behöver om man kan spela rollen 

som patient eller sjuk riktigt väl. Genom att göra sig själv oförmögen finns det 

andra som tar över, och det är just det som är personalens uppgift, att stötta vid 

behov. Svårigheten för personalen blir att veta när det finns ett egentligt behov 

eller när behovet inte egentligen finns, utan är skapat i syfte att få extra hjälp. I 

stor utsträckning handlar boendestödsinsatser om att stötta vid behov och 

möjliggöra att personen själv i så stor utsträckning som möjligt kan klara av den 

vardag han eller hon har. Den balansgången – mellan att veta att man gör rätt 

som personal eller om man hjälper för mycket – är inte en specifik problematik 

för boendestödspersonal. Resonemang kring för mycket eller för lite hjälp 

återfinns inom socialtjänstens alla områden.75 Lisa berättar om när hon skulle 

julpynta och med viss kritik i rösten sade att hon fick göra det själv. När jag 

skulle julpynta fick jag så dåligt med hjälp så jag fick klara alltihop själv. Och det gick väl 

det med, men det tog ju två timmar. 

Schablonbilden innebär att personer med psykiska sjukdomar och 

funktionsnedsättningar inte kan klara sig själv, och det kan bidra till att stödet 

kanske i vissa fall blir för omfattande. Det kan i förlängningen leda till att 

personen själv upplever att han/hon minskar sina förmågor samt själv tror att 

han/hon inte kan, den process som benämns inlärd hjälplöshet (Seligman, 

1976). En annan benämning på ett liknande fenomen, dock inte alltid i relation 

till en minskning av förmågor, är självuppfyllande profetia. Det man tror om sig 

själv tillräckligt mycket kommer att ske även i realiteten (Merton, 1968). För 

mycket hjälp kan leda till en minskad möjlighet att nå de samhälleliga målen och 

ambitionerna med delaktighet och ett liv som andras (se även kapitel 6).   

 

Referensgrupper som motstånd  

Det finns olika sätt att försöka hantera sin stigmatiserade roll (Goffman, 1963). 

Ett sätt är att identifiera sig med positivt ”laddade” kända personer. Det finns 

                                              

75
 Äldreomsorgens personal som i många fall skall arbeta salutogent är ett exempel (se bl.a. 

Eriksson & Häger, 2012).  
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ett flertal kända personer som genom tiderna pekats ut som psykiskt sjuka i 

någon form. Ofta handlar det om starka personligheter med kreativa yrken.  

Det finns ju många som har bipolära problem som varit väldigt 

duktiga. Hemingway, han var ju, han hade ju biopolära problem, det 

kan du se när man läser hans böcker. Det blir väldiga explosioner 

ibland, när han berättar så väldigt utförligt, så kan det bara gå ner i 

beckmörker efteråt. Även Churchill. Han var ju också bipolär och 

hade problem med väldigt djupa depressioner. Även Lincoln. (Nils) 

Henrik gör på samma sätt, tillskriver positiva egenskaper till den psykiska 

sjukdomen genom att jämföra sig med berömda personer: 

Jag har läst en massa böcker om det. Tycker att det har varit lite 

intressant. Den heliga Birgitta hade ju också röster, hon skrev ner 

vad de sa. För hon trodde det var änglar som kom. Så hon skrev ner 

det på papper. (Henrik) 

Den normalitet som eftersträvas i jämförelserna med andra, kända personer 

med liknande sjukdomar kanske kan liknas vid den normalitet som är idealbild 

(Hacking, 1990), det vill säga att normal är något bättre. Genom att personer 

som har gjort gott för världen har samma problem som jag har, så är det något 

positivt. Dessa personer, till exempel Jeanne d’Arc, är hyllade och 

hjälteförklarade. Heliga Birgitta är helgonförklarad. Deras egenskaper är 

eftersträvansvärda och något vi andra sällan når upp till, men är samtidigt något 

vi beundrar och vill efterlikna.  

 

Situationen som avgörande  

I alla våra möten med andra har vi förväntningar på vad som ska ske och hur vi 

skall uppföra oss för att få mötet och relationen att fungera så smidigt som 

möjligt. Varje situation har en bestämd arena och på denna arena, eller denna 

plats, sker en interaktion mellan de personer som finns närvarande. I Goffmans 

(2009) analys av mänsklig interaktion och samhandling använder han begreppet 

ram för att åskådliggöra att det finns en ordning vi följer när vi möter andra. I 

kapitel 5 beskrev jag hur jag använder begreppet situation för att både illustrera 

att det är en avgränsad plats, och att det på denna plats sker en interaktion 

mellan de som möts, samt att denna interaktion ligger inom den ram som 

omgärdar situationen.  
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För informanterna i denna studie ser situationerna mycket olika ut, och de 

draman de tar del av är till sin ordning olika. Försöken att undvika schablonen 

tycks ske på andra arenor än vad de vanligen beträder, det vill säga de av vård- 

och stödsystemen organiserade. Vård- och stödsystemets uppdrag att bidra till 

att personerna kan leva i samhället (Socialstyrelsen 1999; SOU 1999:21) tycks 

inte vara uppfyllt eftersom verksamheterna reproducerar schablonen om 

personerna. Verksamheterna tenderar att återskapa bilden av personerna som 

okunniga och oförmögna och informanterna ger inte uttryck för att de ges 

andra, alternativa bilder inom organisationerna. De uppbyggda arenor personer 

med psykiska funktionedsättningar tilldelats har en tydlig ram, tydliga 

förväntningar och uttalade roller som till del vilar i schablonen. Det innebär 

givetvis inte att enskilda professionella praktiserar schablonbilden i sitt dagliga 

arbete utan snarare kan vi förstå det som att de är infångade i en struktur både 

som profession och personal. Regler och rutiner, diagnoser och 

behandlingsalternativ är strukturerade av schablonen. Rollerna har fasta uttryck 

och ett fast schema att utgå ifrån. ”Vanligheten” blir på ett sätt avhängig av 

möjligheten till att inta en roll som alla ”friska” innehar eller kan ta vid tillfälle.  

Lisa får ge ett exempel:  

Ja, och det är ju deras jobb, det är ju inte deras…, de har ju ett liv 

utanför det här. Det har väl jag ibland, men då kanske jag går till 

tandläkaren eller så, och då kommer jag ifrån en stund tycker jag, och 

kommer in i något annat då, och om jag går ut och äter eller så, då 

blir jag fri tycker jag. (Lisa) 

Lisa ser sitt besök hos tandläkaren som ett sätt att vara fri. Den sociala 

inrättningen som ett tandläkarbesök ger är strukturerad och tydlig och 

dessutom en aktivitet ”alla” andra gör på samma sätt. Där är vi alla likar, vi är 

patienter som betraktas och hanteras utifrån ett förutbestämt mönster. Vi 

kommer dit, ropas upp, undersöks och eventuellt behandlas. Det finns inget 

större utrymme för några utsvävningar i handlingsrepertoaren och alla 

inblandande i dramat vet vad som ska ske och vad som förväntas av respektive 

aktör. Både situationen och den tillhörande rollen är väldefinierade (Goffman, 

2009). De är inte definierade utifrån schablonen psykisk sjuk, utan har skapats 

utifrån andra aspekter. Skillnaden mot de verksamheter Lisa besöker dagligen är 

att besöket hos tandläkaren som situation inte är stigmatiserande. Dock är den 

inte fri i bemärkelsen att hon kan göra som hon vill – tvärtom, den är mer 

regelstyrd och enkel att leva upp till och mindre utpekande i relation till den 

egna personen.  
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Även ett kafé- eller restaurangbesök är strukturerat. Varje besök innehållet vissa 

ritualer. Kunden kommer in, beställer alternativt plockar till sig det 

vederbörande vill äta och dricka och slutligen betalar. Alla som kommer in i 

kaféet eller restaurangen är där av samma orsak (självklart kan variationer 

finnas, men oftast är det liknande syften). Inte minst finns en tydlig 

beteendestruktur, vi gör oftast på samma vis oberoende av om vi har 

kaffedrickande, ätande eller att prata med vänner som huvudsakligt syfte med 

besöket. Gemensamt för flera av de tillfällen då informanterna upplever sig 

normala och som andra är att personerna vid dessa tillfällen intar en roll som är 

förutbestämd i någon form. En roll som är behäftad med ett antal ritualer och 

förväntningar. De träder in i ett drama som har haft samma regi under lång tid 

och där själva aktören är underordnad aktiviteten. Det är en roll som är ”som 

folk är mest”, på ett sätt normalitet i egenskap av statistisk normalfördelning 

(Hacking, 1990). 

Britts arbete i butiken är även det ritualiserat. Rollen som biträde är fylld av 

förväntningar från ”publiken” men personen som agerar är mindre intressant. 

Det blir, som Britt säger, en roll hon kan gå in i och spela. Hon behöver inte 

själv stå framför andra utan butiksbiträdet gör det. Hon slipper vara psykiskt 

sjuk, funktionsnedsatt eller patient och kan gå in i en roll och i en ram vars 

former och förutsättningar delas av alla, en opersonlig, tydlig och välkänd roll. 

Oberoende av vem du är så är du patient hos tandläkaren. Och oberoende av 

vem du är så förväntas du ge service om du är butiksbiträde. Det är inte den 

egna personen i sig som är viktig utan just den roll man innehar och som delas 

eller förstås av alla som en självklar roll i samhället.76 Sammanfattningsvis kan 

personer med psykiska funktionsnedsättningar undvika att schablonbilden blir 

avgörande och erövra känslan av att vara som andra och känna sig vanliga. Det 

sker i situationer där andra intressen är viktiga och där personerna själva kan 

interagera på samma villkor som ”alla andra” och där det finns en tillåtande 

plats/miljö och en miljö där den gängse schablonbilden är irrelevant och där 

rollerna är antingen diffusa eller tydliga och enkla inom givna ramar. Situationer 

som delas av, eller kan delas av, vem som helst.  

                                              

76
 Även i stigmatiserande situationer är rollen avgörande, inte den egna personen. Istället för en 

normaliserad och vanlig roll som kan spelas av oss alla är det rollen som förknippas med att vara 
deltagare eller psykiskt funktionsnedsatt som blir viktig. Det är den rollen som stigmatiserar. 
Eftersom en del personer behöver särskilda arenor blir problemet att finna sådana – som ger det 
stöd som behövs men som inte bidrar till stigmatiseringen.  
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Sammanfattning och reflektion  

Situationen har en avgörande betydelse för informanternas möjlighet att känna 

sig som andra. I vissa situationer gör sig schablonen gällande, i andra inte. Det 

är miljön och interaktionen med andra som blir avgörande faktorer i varje 

separat situation. Alla intervjupersoner i min studie agerar i olika situationer, där 

de skapar och upprätthåller fasader, både fasta och personliga. De agerar utifrån 

målbild och resultatet är avhängigt av hur väl de lyckas i sin roll. Men precis 

som de intagna i Goffmans Asylums så är personerna i min studie en gång 

kategoriserade. Det är personer med psykiatriska diagnoser och 

diagnostiseringen och kategoriseringen är själva utgångspunkten – eller 

inträdesbiljetten – för deras situation.   

Goffman (2000) menar att alla dramer har sin ram vilken är avgörande för 

situationen. Så även här. Vissa av informanternas dramer utspelar sig i 

situationer som är konstruerade och regisserade av organisationer i hög 

utsträckning. När en person med psykisk funktionsnedsättning tar del av det 

samhälleliga stödutbudet beträder han/hon en situation vars fasad och roller är 

förutbestämda utifrån faktorer de själva inte medskapat. När de är i situationer 

där verksamheten inte är direkt konstruerad för personer med psykiska 

funktionsnedsättningar kan de själva skapa en fristad. Där behöver de inte 

uppträda på det sätt som förväntas just utifrån att de har en psykisk 

funktionsnedsättning, utan för att de är ”vem som helst.” De undkommer 

schablonen genom att undvika vissa situationer. Avvikelsen finns inte i 

personen utan i situationen. När personerna deltar i situationer som är 

anpassade till den psykiska sjukdomen eller nedsättningen bidrar de till 

reproduktionen av schablonen. Det finns möjlighet att påverka regin och 

schablonen, genom sekundär anpassning, något jag kommer att diskutera 

ytterligare i kapitel 8. I situationer där schablonen inte är närvarande kan 

informanterna skapa en känsla av att vara som andra. Informanternas 

berättelser visar att känslan av att vara som andra skiljer sig åt beroende på 

vilken person det handlar om. ”De andra” utgörs av det kollektiv man känner 

sig tillhörig till, eller det kollektiv man önskar nå. För personer med en 

tillhörighet till en subgrupp eller ett subsammanhang kan ”de andra” utgöra den 

gruppen. För personer utan tillhörighet till en subgrupp utanför vård- och 

stödsystemet blir ”de andra” det samhälleliga kollektivet. De andra utgörs av de 

som är flest eller de som gör det som de flesta gör (statistisk normalfördelning 

enl. Hacking, 1990).  
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I nästa kapitel diskuterar jag studiens resultat med fokus på individ och 

strukturnivå. Ambitionen är att försöka knyta samman analyskapitlen och sedan 

relatera dessa till avhandlingen syfte.  
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8. Avslutande diskussion och reflektion 

 

Sammanfattningsvis har jag i avhandlingen försökt dokumentera framväxten av 

schablonen ”psykisk sjukdom/psykisk funktionsnedsättning”, en schablon där 

de två benämningarna förknippas med livslångt stöd på grund av oförmåga att 

klara eget liv. En stor del av resonemangen har kretsat kring att 

kategoriseringen av dessa personer fortfarande avspeglar sig i vård- och 

stödsystemen. Uppenbart är även att schablonen i stor utsträckning vilar på 

förlegad och förstelnad kunskap. Det finns ny kunskap som används, men de 

organisatoriska ramarna tycks begränsa möjligheten till återhämtningsinriktat 

arbetssätt och individuellt utprövade insatser. Bilden av de psykiskt 

sjuka/funktionsnedsatta, som framträder i dokument som ligger till grund för 

de system för omhändertagande som byggts upp, tycks sakna en uppdatering. I 

dokumenten förekommer visserligen tillägg och diskussioner rörande 

beskrivningen av de sjuka, bland annat i tillsynen över kommunernas insatser 

(Socialstyrelsen, 2004), men dessa har inte gett tillräckligt avtryck för hur 

stödsystemen utformats.  

Psykiatrireformens målsättning om ett liv som andras och ökad delaktighet i 

samhällslivet, för personer med psykiska funktionsnedsättningar, kolliderar i 

viss mån med synsätt och organisering hos verksamheter där schablonen 

alltjämt råder. Min studie visar också att de personer som benämns som 

psykiskt sjuka eller funktionsnedsatta inte utgör en homogen grupp, utan de har 

olika förutsättningar, möjligheter, önskemål och behov. Min analys visar på tre 

olika ”förhållningssätt”, men eftersom det är en begränsad undersökningsgrupp 

finns det förmodligen långt fler. Målsättningen med detta avslutande kapitel är 

att fördjupa diskussionen kring mina resultat samt komma fram till punkten om 

avhandlingens syfte uppnåtts. Huvudsyftet var att analysera om, och i så fall hur 

en grupp personer med psykisk sjukdom/funktionsnedsättning skapar en 

upplevelse av att vara som andra, samt att relatera analysen till den historiska 

framväxten av och den nutida synen på psykisk sjukdom/funktionsnedsättning.  

I den följande texten diskuteras psykiatrireformens betydelse och 

problematiserar kring svårigheten att reformera en stigberoende utveckling.  

Kapitlet avslutas med en diskussion om hur de olika förhållningssätten är 

relaterade till varandra, och ett resonemang om olika förhållningssätt som 

realtyper.  
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Från totala institutioner till institutionaliserat omhändertagande  

Det finns idag inga mentalsjukhus eller andra totala institutioner77 i Goffmans 

mening (1961). Det finns inga stora byggnader med låsta dörrar, där personer 

med psykiska sjukdomar lever sina liv. Men det finns ett institutionaliserat 

omhändertagande i mening att de personer som kategoriseras som psykiskt 

sjuka/funktionsnedsatta kan fastna inom ett system av begrepp, insatser, 

hantering, regler och schablonartade föreställningar. Redan när diagnosen sätts 

börjar resan in på sidospåret ”inte som andra” till någon form av avskiljande 

och omhändertagande.  

Det institutionaliserade omhändertagandet inrymmer en subtil gräns mot 

omvärlden och den drabbar olika personer olika hårt. För de personer som 

anpassar sig till vård- och stödsystemens uppfattning om vem och vad de är 

begränsas möjligheten att leva ett liv som andra. Ju mer stöd man behöver, 

desto mer ”inlåst”. Vård- och stödinsatser grundas i en bild av de sjuka, en bild 

som till en del kan vara korrekt, men som också är förlegad och felaktig. Bilden, 

det jag benämner som schablon, vilar i en historiskt och kulturellt betingad 

kunskap som begränsar möjligheten att se personer med psykiska 

funktionsnedsättningar som något annat än initiativlösa, skygga och obotliga till 

följd av att andra personliga potentialer försvinner in i skuggan av schablonen. 

Begreppet stigberoende (Mahoney, 2000) belyser den historiska utvecklingen 

och kan användas för att förstå hur det kommer sig att goda ambitioner hos 

ansvariga myndigheter, professioner och vård- och stödsystem inte kunnat 

motverka det utanförskap som personer med psykiska funktionsnedsättningar 

upplever. Stigberoende används här för att förstå hur schablonen psykiskt 

sjuk/funktionsnedsatt kan reproduceras och leva kvar, trots många försök att 

förändra situationen för de berörda personerna. De händelser som sker i en 

utveckling är beroende av vad som hänt tidigare. Detta skapar en kedja av 

händelser som alla är relaterade till varandra. En ytterligare aspekt av 

stigberoendet är att det i viss mån determinerar kommande händelser 

(Mahoney, 2000). Både den självförstärkning och den systembalansering som 

används inom stigberoendeanalyser är relevanta i denna diskussion då båda 

dessa begrepp åsyftar hur en utveckling antingen är självförstärkande eller att 

det som sker är en reaktiv händelse på tidigare aktiviteter (Mahoney, 2000). Med 

utgångspunkt tagen i ett stigberoendeperspektiv skulle de försök som gjorts för 
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att förända omhändertagandet av personer med psykisk sjukdom/psykisk 

funktionsnedsättning kunna tolkas som att de är relaterade till den tidigare 

utvecklingen. En ytterligare tolkning är att aktörer och organisationer kan 

försöka återställa ordningen genom att inlemma förändringsambitionerna i den 

”upptrampade stigen”. Omhändertagandet har en lång tradition och dess 

utveckling finns väl beskriven i ett flertal verk vilka jag refererat tidigare i 

avhandlingen, men för den kommande argumentationens skull börjar jag denna 

gång år 1656. Det var det år då de franska ”ordningsanstalter” som Foucault 

(2001) beskriver fick nya ”dekret” samt tillgång till läkare. Tidigare stod 

anstalterna för ett semijuridiskt organiserat omhändertagande till vilka 

människor skickades av flera olika orsaker, ofta utan juridiskt eller medicinskt 

stöd. Interneringen i sig var en aktivitet som ursprungligen inte var avsedd för 

psykiskt sjuka (eftersom de som grupp eller fenomen inte fanns vid denna tid) 

men aktiviteten att internera var befäst i det mänskliga och samhälleliga 

medvetandet som en tillåten och ibland önskvärd åtgärd. Interneringen var 

också redan ett alternativ. Ur ett stigberoendeperspektiv skulle det kunna vara 

det första ledet i kedjan av att skapa psykiatrisk problematik som ett eget 

avvikelsefält samt att börja en inspärrning av dessa ”onormala” människor med 

”avvikande” beteenden.  

Vid den här tiden fanns inte psykiatrin som eget fält, dock gavs möjligheten att 

skapa ett sådant fält i och med att personer med avvikande beteenden kunde 

studeras (Brante, 2000). Nästa steg, som är avgörande för att stigen skall 

trampas upp, är begreppsliggörandet av fältet. Sinnessjukvården som egen 

verksamhet lagstiftades första gången i Sverige 185878 (Qvarsell, 1991) och 

mentalvård (numer psykiatri), kom att bli en egen vetenskaplig disciplin under 

andra halvan av 1800-talet. Den verksamhet som tidigare bedrivits och som 

skapat förutsättningar för sinnesjukvården före mitten på 1800-talet hade vare 

sig vetenskap eller praktik som grund. Istället handlade omhändertagandet först 

om förvaring, sedan moralism och slutligen om filosofiska principer. En 

förutsättning för psykiatrins akademisering var just sinnesjukhusen och den 

observerbarhet som möjliggjordes på institutionerna. Observerbarheten, och 

möjligheten att kategorisera och namnge de olika tillstånden, var det första 

steget i att skapa en diskurs kring avvikelser med medicinska förtecken. Det är 

ifrån denna tid och framåt stigberoendet kan sökas.  

                                              

78
 Vid denna tid var flertalet läkare övertygade om att sinnesjukdom var en biologisk åkomma och att 

den sällan kunde botas (Qvarsell, 1991). 
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Mentalsjukhusen var, som tidigare beskrivits, ett sätt att hantera stora grupper 

av människor som i någon form avvek från samhällsordningen. Den kritik som 

riktades mot mentalsjukhusen kom från flera olika håll och byggde bland annat 

på kritik mot den inhumana hanteringen, kritik mot psykiatrin som vetenskap 

och kritik mot själva inlåsningen. Från det att avvikande personer började 

institutionaliseras har det förekommit både för- och motargument mot denna 

ordning, och motargumenten har över historien fått alltmer fäste i diskussionen 

runt institutionalisering. De totala institutionerna har kritiserats och har i många 

fall avvecklats. De beskrevs som inhumana och förfärliga miljöer som skadar de 

personer som fanns innanför väggarna i högre utsträckning än vad de hjälpte 

eller botade. För att neutralisera, eller anpassa sig till, kritiken beslöt den 

politiska makten att mentalsjukhusen79 skulle stängas. Vad som skulle komma 

istället var ett svar på de behov som legat till grund för inspärrningen, nämligen 

omhändertagandet som sådant. Personer med psykiska problem skulle få vård i 

det egna lokalsamhället och psykiatrin skulle inte, som tidigare, centraliseras till 

egna stora enheter. Dock har det visat sig att psykiatrin fortsatt bedrevs på 

ojämlika villkor och personerna som skulle få hjälp och stöd fick inte fullt ut 

det som avsågs (Eliasson, 1979). Den rumsliga inspärrningen försvann, men 

innehållet i omhändertagandet fördes över till de nya formerna för vård och 

stöd som skapades.  

Den kritik som riktades mot själva psykiatrin kom att inlemmas i den befintliga 

ordningen, det vill säga att det skapades en lösning som kunde sägas vara svar 

på kritiken men som även möjliggjorde fortsatt hantering och omhändertagande 

med psykiatriska förtecken. Mentalsjukhusen försvann, vilket kan betraktas som 

ett sätt att neutralisera kritiken mot mentalsjukhusen, men det 

institutionaliserade omhändertagandet fortsatte utanför den rumsliga 

begränsningen. I en metaforisk betydelse kanske man kan säga att det fallit ett 

träd över stigen, men att det trots det gick att kliva över trädet – om än med lite 

justeringar.   

Psykiatrireformen kom som ett svar på fortsatt och ytterligare kritik. Denna 

gång mot att personer som fanns i lokalsamhället inte fick tillräcklig mycket 

eller tillräckligt bra omhändertagande. Ambitionerna om ökad möjlighet till 

delaktighet och gemenskap i samhället hade en delvis annan fokusering. De 

psykiskt sjukas sociala förhållanden och vikten av ett socialt stöd betonades i 

reformen. I princip skulle det kunna innebära en annan samhällsordning där 
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 Avinstitutionaliseringen hade redan startat i många europeiska länder vid den tid vi påbörjade 

processen i Sverige. 
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människor med psykiska funktionshinder inte längre skulle ha särskilda vägar 

för det stöd de behöver utan nyttja de generella samhällsystemen. Dock visade 

det sig att ambitionen inte fullt ut kom att slå igenom. Även här inlemmades 

ambitionerna och inriktningen i den redan upptrampade stigen. De aktiviteter 

som genomfördes hade den medicinska psykiatrin80 som resonansbotten, trots 

att inriktningen egentligen handlade om att bygga upp ett parallellt och 

kvalitativt annorlunda stöd med sociala förtecken (Socialstyrelsen, 1999). 

Loodin (2009) skriver att psykiatrireformens intentioner med integrering, 

normaliserade levnadsvillkor samt tillgänglighetsarbetet innebar att den psykiska 

sjukdomen blev en del av vardagen 

I och med [reformarbetet] har psykisk sjukdom blivit en del av en 

vardagsmiljö, likaså har den psykiatriska praktiken blivit en vardaglig 

del i en samhällelig gemenskap (s. 14). 

 

Reformens fokus var, som tidigare beskrivits, främst riktade mot en 

uppbyggnad av sociala insatser och förbättrade medborgerliga villkor, men 

Loodins (a.a.) påpekande är intressant ur ett stigberoendeperspektiv. Det som 

skulle bli nytt blev det gamla i ny form, för att hårdra Loodins påstående. I en 

än mer aktuell fråga, personernas egen möjlighet att påverka sin situation, kan vi 

se liknande tendenser till systemåterställning. Kravet på patientinflytande 

kommer framför allt från personer med egna erfarenheter av psykisk sjukdom 

och deras organisationer. Ett inflytande i reell mening innebär att personerna 

skall vara med och påverka det som sker inom verksamheterna. 

Inflytandekravet har alltså till del att göra med att personer med egen erfarenhet 

organiserar sig. Men det har även till del att göra med det nya perspektiv som 

benämns återhämtning81 och som kanske utgör en ny stig. I 

återhämtningsperspektivet är personer med egen erfarenhet de centrala 

aktörerna och det är de som kan avgöra huruvida vård- och stödsystemen 

bidrar på rätt sätt. Det skulle kunna innebära stora förändringar och krav på 

nyordning i omhändertagandet har rests med hänsyn tagen till forskningen om 

återhämtning och patient- och brukarinflyande. Men ur ett determinerande 

stigberoendeperspektiv kanske inte förändringarna kommer att vara möjliga. 

Vård- och stödsystemen kan komma att annektera brukarinflytande som 

aktivitet genom att själva skapa förutsättningarna för detsamma. Inflytandet kan 

dels organiseras utifrån verksamheternas ”tillstånd”, dels anpassas så att det inte 

                                              

80
 Detta stycke är inte att betrakta som kritik mot den medicinska psykiatrin. Resonemanget avser att 

visa på hur svårt det är att förändra en påbörjad utveckling, inte att kritisera en del av utvecklingen.  
81

 Återhämtning är kanske att betrakta som en ny stig, åtminstone i de fall återhämtningsperspektivet 
har fullt ut etablerats och där fokus är den personliga upplevelsen och inte vård- och stödsystemens 
bedömning.  
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påverkar det som redan är befäst som aktivitet. Detsamma gäller återhämtning. 

Vård- och stödsystemen kan bidra, men återhämtning är en subjektiv process. 

Dock skulle verksamheter kunna ”modellera” begreppet och innebörden för att 

passa organiseringen av arbetet. Om så sker faller idén om återhämtning så som 

den idag är definierad, men verksamheterna skulle till det yttre arbeta rätt utan 

att egentligen påverkas till sitt innehåll i större utsträckning.  

Samtliga aktiviteter som erbjudits hittills har haft som ambition att göra 

situationen för de drabbade personerna bättre och det har det också blivit 

(Markström, 2003). Dock tycks alla försök, oberoende av om de kommit som 

krav på nedläggning av mentalsjukhus eller krav på ett paradigmskifte82, 

inlemmats och omskapats så att de passat i den stig som redan trampats upp – 

den vars historiska grund vilar i ett exkluderande synsätt. Personer omgärdade 

av schablonen psykiskt sjuk/psykisk funktionsnedsatt är ”de annorlunda” i 

förhållande till vad ”vi andra” är, och vid reformering av verksamheter tycks det 

fortsatt vara den organisatoriska uppbyggnaden som anger ramarna. Den 

kunskap som har funnits och finns kring återhämtning har ännu inte fått 

genomslag i de organisatoriska strukturerna. Vård i öppna former, större 

möjlighet till stöd i vardagsmiljö, flexibilitet och eget ansvar ryms inte om 

verksamheterna stannar kvar i en organisering vars grund ligger i ett totalt 

omhändertagande.  

En samhällelig aspekt som påverkar både kunskaper och organisationer är 

individualiseringsprocessen och medikalisering av beteenden (Conrad, 1992). 

För det första har samhällsproblem, till exempel utanförskap eller klassutsatthet 

idag alltmer kommit att betraktas som individuella bekymmer, och inte 

samhälleliga problem. För det andra skulle införandet av 

funktionshinderterminologin på området kunna tolkas som en 

individualiseringstendens. Det som tidigare ”bara” var en sjukdom, eller 

åtminstone kunde betraktas som en sådan, är idag en personlig 

funktionsnedsättning. Schablonen visar förvisso på att sjukdomen betraktats 

som livslång, men att det finns en teoretisk möjlighet att bli frisk. För att 

kategorin funktionsnedsättning skall kunna användas är tidsaspekten, det vill 

                                              

82
 Vi kan, om vi blickar tillbaka, se att det har skiftat vad gäller kunskaper om målgruppen och att 

företrädare för olika skolor varit aktiva i att driva sin egen sak. Psykodynamisk teori mot farmakologi 
och kognitiv teori mot psykodynamisk teori.  Därpå följer medicinskt perspektiv mot ett psykologiskt 
perspektiv, samt mot ett socialt perspektiv (Carlberg, 2008). Ett försiktigt antagande kan vara att det 
förekommit argument mot den andra skolan - inte för den egna. Oavsett kan vi se att de olika 

perspektiven har varit relaterade till varandra, i alla fall i den mer moderna diskussionen. 
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säga långvarigheten, ett krav. De medicinska diagnoserna har på ett sätt, 

åtminstone diskursivt, ersatts eller fått tillägg i form av den enskildes oförmågor 

och resurser. Det är ett komplext fält där det å ena sidan har skett en utökning 

av det individuella ansvaret, så har å andra sidan expertsystemets inverkan i den 

egna tillvaron funnits kvar. Det individualiserade samhället ger konsekvenser 

för den enskilde. Utvecklingen inom området stöd och vård till personer med 

funktionsnedsättningar mot mer individualiserade insatser kan ses bland annat i 

centrala styrdokument och lagstiftning. Samhällets insatser skall enligt dessa 

utformas och anpassas med hänsyn till den enskildes behov och förutsättningar, 

men det ställs även högre krav på ett aktörskap hos den enskilde. Personerna 

själv måste aktivt söka upp den stöd- och hjälpinsats han eller hon behöver. 

Dock tycks det vara så att de insatser som erbjuds inte är individualiserade, 

tvärtom, de personer som intervjuats erbjuds till exempel sysselsättning som ser 

ut på samma sätt för alla. En av informanternas, Henriks, beskrivning av 

deltagande i ett sysselsättningsprojekt kan få vara illustration. Hans 

utbildningsnivå nyttjas inte, utan hans insats ska vara densamma som alla andra 

deltagares. På ett sätt kan detta kanske illustera ett tillstånd där vi så att säga 

kommit halvvägs, dvs. att vi har ett individuellt ansvar83 men ett icke 

individualiserat stödutbud84. De totala institutionerna tycks således ha ersatts av 

ett institutionaliserat omhändertagande. Ett omhändertagande vars ramar 

möjligen skapas och upprätthålls av både schablon och organisation.   

Mina data stämmer väl med Hydéns (2005) beskrivning av tre utvecklingslinjer 

som har relevans för hur vi idag betraktar och ”hanterar” personer med 

psykiska funktionshinder. Den första handlar om den institutionella utvecklingen, 

från ett totalt omhändertagande inom institutioner och mentalsjukhus till en 

avinstitutionaliserad psykiatri, eller en transinstitutionaliserad, vilket innebär att 

institutionerna i viss mån finns kvar, men i förändrad form. Den andra 

utvecklingslinjen handlar om förändringar inom kunskapen och föreställningar i 

förhållande till personerna, från att betrakta lidandet som en livslång sjukdom 

till att betrakta återhämtning som möjlig. Den tredje utvecklingslinjen han 

beskriver – och som jag går närmre in på nedan - är makten över beskrivningarna av 

lidandet (a.a.).  

                                              

83
 Ett problem när det gäller gruppen med psykiska funktionsnedsättningar är att just förmågan att ta 

initiativ kan vara nedsatt, vilket leder till att man inte söker det stöd man har rätt att få, med 
konsekvensen att man inte får hjälp med det man behöver.  
84

 Här vill jag påminna om att datainsamlingen är gjord mellan åren 2006-2009, vilket skulle kunna 
innebära att det ser annorlunda ut idag. Dock är min erfarenhet av det nutida vård- och stödsystemet 
inte kvalitativt annorlunda. 
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Orden ”skapar” det de nämner 

Psykisk sjukdom är en ”sticky label”, en stämpel eller en kategori som alltid går 

före all annan information. Det innebär att den person som stämplats som 

psykiskt sjuk ständigt bär med sig vetskapen om detta, samt vetskapen om att 

han eller hon värderas utifrån stämpeln. Den institutionaliserade betydelsen av 

begreppet (Brante, 2000) och den negativa konnotationen verkar vara högre när 

det handlar om svårare psykiska sjukdomar och nedsättningar (Magnusson, 

2010). För att undvika stämpling finns det kanske en förtjänst med att själva 

ordet psykisk undviks som term. Sjuk eller funktionsnedsatt är inte ord som per 

definition ger en negativ stämpel, tvärtom – i många fall kan just dessa ord leda 

tankarna åt motsatt håll – mot att personen ifråga är drabbad och i behov av 

stöttning för att ta sig ur den akuta fasen. En känsla av sympati infinner sig. 

Med vid tillägget av termen ”psykisk” tycks det hända något annat.  

Jag har i avhandlingen valt att till största del använda ”psykisk sjuk och psykisk 

funktionsnedsatt” när jag skriver om informanterna. Informanterna använder 

inte funktionsnedsatt när de talar om sig själva. Samtliga använder i hög 

utsträckning psykisk sjuk. Funktionsnedsättning som begrepp har ännu inte nått 

ut till de personer som är föremål för benämningen, åtminstone inte när det 

gäller de elva personer som är informanter i avhandlingen. Frågan är förstås på 

vilket sätt som kategoriseringar och benämningar får relevans för de personer 

som är föremål för denna begreppsmässiga gränsdragning. Ord och ords 

innebörd är viktiga för hur vi tänker och betraktar varandra. Frågan är vad som 

avgör den negativa stämpeln när det kommer till personer med psykiska 

sjukdomar. Vi har genom åren förändrat benämningen, från galen och 

sinnesslö, via störning och sjukdom till funktionsnedsättning. Dock ständigt 

under de sista seklen i kombination med ordet mental eller psykisk. En 

reflektion i anslutning till detta är varför det ofta tydliggörs att det är just psykisk 

funktionsnedsättning som omnämns på detta sätt, men att övriga nedsättningar 

(av somatisk art) inte benämns med motsvarande bestämning. Sällan används 

fysisk i resonemang kring nedsättningar, men psykisk är ofta förekommande 

som inledande ord. Det tycks vara så att den fysiska nedsättningen är den 

”korrekta” och den psykiska det annorlunda. För att få exempel på detta kan 

man besöka en kommuns hemsida och de sidor som handlar om stöd och 

omsorg. I princip alla kommuner har insatser för personer med 

funktionsnedsättning och för personer med psykisk funktionsnedsättning. 

Delningen medger att vi fortsatt kan skilja olika typer av nedsättningar men att 

det som kräver en särskild bestämning är alltjämt det som är psykiskt betingat. 
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Frågan är om det som skulle vara avdramatiserande och normaliserande, 

funktionsnedsättningsperspektivet, istället blivit utpekande? Benämningen 

”psykisk” återfinns ofta vid insatser, diskussioner, utbildningar och i princip alla 

andra sammanhang där personer med just denna typ av nedsättning är berörda.  

Den samhälleliga ambitionen med delaktighet, normalisering och tillgänglighet 

räcker inte ända ut i praktiken. Trots reformer och försök att förbättra tillvaron 

för personer med psykiska sjukdomar och nedsättningar finns mycket som 

återstår att göras. Jag har inte specifikt undersökt hur olika verksamheter eller 

huvudmän arbetar. Fokus har istället varit mot personernas egna uppfattningar, 

och i detta fall inte mot arbetet inom organisationerna. Detta är självklart en 

begränsande faktor för att kunna säga något om hur verksamheter för den här 

gruppen människor ser ut, men det är, utifrån de intervjuer som genomförts, 

ändå möjligt att påvisa vissa fenomen. Ett sådant fenomen är att 

psykiatrireformens och handikappolitikens ambition med delaktighet i 

samhällslivet för alla (Socialstyrelsen, 1999; SOU 1999:21) inte gett genomslag 

fullt ut. För vissa av intervjupersonerna tycks de uppbyggda systemen med till 

exempel sysselsättningsverksamheter anordnade i kommunal regi gett möjlighet 

till social samvaro och en känsla av meningsfullhet. För andra innebär mötet 

med samhällets vård- och stödsystem en stor begränsning. Det förefaller som 

att de samhälleliga instanserna, både vård- och omsorgsverksamheter, tenderar 

att även låsa fast vissa av brukarna och patienterna inom systemet, men att det 

finns en hög grad av variation mellan olika individer. Det som framträder ur 

data är att olika personer hanterar och klarar sig olika bra i relation till 

målsättningarna, vilket kommer fördjupas i nästa avsnitt.  

 

Den individuella positionen 

Flera personer i mitt material upplever att de själva inte kan eller har förmågan 

att blir friska och återgå till ett liv som ”alla andra”. Avsaknaden av hopp, till 

följd av schablonen som personerna mött och möter, kan säkert förklara vissa 

delar av deras utanförskap eftersom det bidrar till upplevelsen av att de inte kan 

bli friska. Det bidraget står i motsats mot vad återhämtningsforskningen visat 

vara relevant. En persons återhämtning är som jag beskrivit tidigare inte 

nödvändigtvis en minskning av symptom, utan det är även omgivningen och 

omgivningens handlande i relation till en person med psykisk 

sjukdom/nedsättning som är avgörande för huruvida en återhämtningsprocess 

blir lyckad. Med det avser jag inte enbart professionella, utan övriga aktörer i 



 

 

146 

samhället är i det här fallet minst lika betydelsefulla (Davidson m.fl. 2010). Även 

om återhämtningen är en subjektiv och personlig process har omgivningen 

möjlighet att antingen hjälpa till eller hindra densamma (Klamas, 2010), med 

andra ord: en återhämtningsprocess förutsätter att individen kan identifiera sig 

med och utgå ifrån ett sammanhang som innefattar gynnsamma faktorer. Ett 

exempel på en gynnsam faktor är hopp, vilken är en av de avgörande faktorerna 

för att en person skall kunna återhämta sig. En känsla av hopp förmedlas ofta 

av andra. Detta är viktigt att hålla i åtanke, eftersom livslångheten tycks finnas 

kvar i schablonen vilket riskerar att hopplösheten istället blir den förmedlade 

känslan.  

 

Den metaforiska bilden av en ”blick” som jag refererat till i avhandlingen har 

beskrivits som ett perspektiv och ett sätt varmed vi betraktar den person vi 

möter. Blicken ges av en person – i mitt material har den personen ofta 

representerats av en professionell – och mottas av den betraktade. I vissa fall 

internaliseras blicken och personen som betraktas ser sig själv på samma vis 

som den som avger blicken. I andra fall fastnar inte blicken och personen kan 

förhålla sig oberörd och distanserad. Hur en person agerar och reagerar i 

relation till blicken varierar. Den subjektiva uppfattningen om vem man är och 

vilken möjlighetshorisont man har verkar vara avgörande för huruvida man 

kommer att se sig själv som en person ”som andra” i framtiden, eller om man 

kommer att betrakta sig själv som en psykisk sjuk eller funktionsnedsatt person.  

Den position och/eller den roll man har i relation till sjukdomen och vård- och 

stödsystemen förefaller vara avgörande för vilka förhållningssätt man kan eller 

ser möjlighet att använda. Även om en person kan använda sig av olika 

förhållningssätt vid olika tillfällen framkommer av mitt begränsade material att 

det ändock tycks finnas en individuell benägenhet att i högre utsträckning agera 

utifrån ett visst förhållningssätt.  

För de personer som i hög utsträckning utgår från det förhållningssätt som jag 

benämnt som ”anpassat” verkar sjukdomen vara avgörande för hur personerna 

betraktar sig själva. De har inte någon tydlig tillhörighet som ”annan” och 

schablonen får fullt genomslag. Skapandet av en ny identitet är centralt för 

återhämtningen (Tew m.fl. 2011) men personerna tycks fastna i en primär 

anpassning. Orsaken till varför han eller hon drabbas är en återkommande fråga 

och sjukdomen ges ingen mening och tillskrivs inga positiva effekter. 

Personerna beskriver och relaterar sig själva till diagnosen, sjukdomen eller de 

professionella. Nätverket är begränsat och de umgås till största del med andra 

personer som har en psykisk sjukdom. De professionella inom vård- och 

stödsystemen blir centrala för att förklara och förstå den egna situationen. De 
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underordnar sig organisationens förklaringar och förslag till åtgärder. De kan 

kritisera, men tycks inte kunna ge egna lösningar på det de ser som problem i 

relation till vård- och stödsystemet. Inga krav ställs på systemförändring utifrån 

den egna situationen, tvärtom visar de ofta upp en osäkerhet inför den egna 

förmågan och det egna ansvaret för både vardag och behandling är begränsat 

vilket minskar möjligheten till återhämtning. De betraktar sig själva i högre 

utsträckning än övriga som ”sjuka” och de anpassar sig till systemet i så måtto 

att de gör och förhåller sig till professionen som om det vore fasta enheter och 

inte förhandlingsbara och förändringsbara kategorier de placerats i. Personerna 

internaliserar schablonen och ger inte sig själva någon alternativ roll. De ger en 

trevande framtidsbeskrivning som till stora stycken baseras på önskningar, 

sällan på konkreta tankar och planer. Identiteten ligger nära ”patientrollen” och 

det är endast i vissa fall man undviker schablonen. Det sker när personerna 

aktivt söker andra arenor. Återhämtning sker men begränsas av oförmågan att 

känna hopp, ansvar och egenmakt som framkomer i mötet med schablonen. I 

mitt material är det främst personer som har relativt låg utbildning, som har 

haft kort eller ingen etablering på arbetsmarknaden och som saknar tillhörighet 

i en stark subgrupp. Den eventuella arbetslivserfarenheten hämtas från 

traditionella lönearbeten, som verkstadsarbete eller vård- och omsorgsarbete. 

De har insjuknat i en låg ålder, ofta före 20 år. Deras möjlighetshorisont är 

begränsad i så motto att de inte haft förutsättningar att ta del av det generella 

samhällsutbudet eller skapat en bild av vad de kan bli och kan göra. Deras syn 

på sina egna möjligheter begränsas förmodligen av att de inte hunnit skapa 

relationer till samhället utanför det organiserade vård- och stödsystemet.    

Personer som ofta agerar som experter accepterar schablonen, men försöker 

motarbeta de negativa konsekvenserna av densamma. Personerna är pålästa och 

kunniga om vad som sker både i relation till sjukdomen men även i relation till 

vad som görs inom vård- och stödsystemet. Sjukdomen är inte avgörande för 

personen, men blir en del av den samlade egna kompetensen och hanteras som 

andra problematiska tillstånd eller situationer i livet. Det är inte sjukdomen som 

beskrivs som problematisk, utan de problem den medför, i form av bristande 

vård och stöd eller stigma. I de fall man tar del av stödåtgärder intar man ofta 

en ”expertroll” baserad på sina inhämtade expertkunskaper. De personer som 

agerar som experter har i större utsträckning än de övriga i materialet haft en 

social position i samhället innan de blev sjuka. De har haft en utbildning och ett 

arbete som man kan betrakta som ansvarsfyllt, till exempel som högre 

tjänsteman. Den tidigare erfarenheten av att vara en aktör i samhället bidrar till 

återhämtningen, eftersom personerna kan se sig i en annan roll än patientrollen 

(Spaniol m.fl. 2002). De har en tillhörighet i ett sammanhang som är mer än 
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den tillhörighet som psykiatrin kan ge. De har haft en produktiv roll i samhället, 

som familjefar, arbetare eller på annat sätt varit ”nyttiga” som en del av 

”normalsamhället”.  Det finns en position som är relativt trygg och som fanns 

innan insjuknandet. De har till synes en bild av den egna personen som vilar på 

en annan status än tillhörigheten som ”patient” eller sjuk. Dessa personer har 

tack vare sina erfarenheter före insjuknandet ett språk som väl stämmer överens 

med de professionellas språk vilket skapar en fördel i kommunikationen. 

Erfarenheterna medger även en möjlighetshorisont som innefattar en alternativ 

väg och ett alternativt liv jämfört med livet som patient eller brukare. 

Personerna identifierar sig inte fullt ut med schablonen och inte heller med 

gruppen psykisk funktionsnedsatta.  

De personer som ofta agerar med ett distanserat förhållningssätt ser sjukdomen 

i sig som meningsfull i någon form. Sjukdomen fyller ett syfte och kan inordnas 

den egna livsberättelsen. Det finns en förståelse och en acceptans för att man 

blivit drabbad och sjukdomen är en del av livet men inte avgörande för 

personen. Sjukdomen beskrivs inte som negativ och problematisk, utan den 

beskrivs som en del av den personliga utvecklingen. Den egna identiteten 

relateras inte i första hand till schablonen, istället finns en förankring i en annan 

identitet som möjliggör en oberörd inställning, och som bidrar till en snabb 

återhämtning. Den grundläggande identiteten fanns innan sjukdomen och det 

som händer förklaras genom identiteten, inte genom schablonen. Personerna 

har arenor som är betydelsefulla och som återfinns utanför vård- och 

stödsystemets arenor. Personerna betraktar inte de professionella som primära 

stödpersoner utan de vänder sig även till andra. De söker upp den hjälp de 

själva anser att de behöver vilket inte behöver vara den personal som har som 

uppdrag att stötta personer med psykiska sjukdomar. De vård- och stödsystem 

som finns används perifert och betraktas som egentligen varandes till för andra. 

I den mån de deltar i verksamheterna så görs det utifrån ett eget syfte. De 

upplever inte sig själva vara beroende av professionella förutom i de fall när 

ingen annan kan eller får genomföra den aktiviteter personerna efterfrågar, 

exempelvis att endast läkare förskriver läkemedel. De internaliserar inte bilden 

av psykisk sjukdom utan har andra förklaringsmodeller, även om de kan ta hjälp 

av de insatser och de behandlingar som ges. De återfinns ibland inom vård- och 

stödsystemet men har en kort väg ut ur det. Deras möjlighetshorisonter 

inbegriper en bred uppfattning av vad de kan, vad de kan vara och vad de kan 

göra.  
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Dessa personer ingår i ett sammanhang utanför den psykiatriska verksamheten. 

Deras tillhörighet finns inom andra domäner som konstnärligt arbete, religion 

och missbruk. Inom vissa subgrupper betraktas inte psykisk sjukdom som 

något enbart negativt, det finns även positiva eller neutrala aspekter av 

sjukdomen. Vid till exempel missbruksproblem kan en psykos eller en psykisk 

sjukdom vara en konsekvens av själva missbruket. Den psykiska sjukdomen är 

inte det största problemet, utan det är missbruket som är den grundläggande 

svårigheten. Den psykiska sjukdomen är inte en dramatisk förändring – den är 

en konsekvens av ett liv som i sig är dramatiskt.85 

Till viss del kanske det ovanstående är att betrakta som en 

”realtypskonstruktion”. Det är inte idealtyper i Webers mening (1977), utan mer 

en empirisk beskrivning på en generell nivå, vilket jag benämner som just 

realtyper. De är empiriskt baserade, men är förenklade. En idealtyp enligt 

Weber är en analytisk modell av ett samhälleligt fenomen viken används i syfte 

att göra en förenkling av ett komplicerat fenomen. Idealtypen är till sin funktion 

och form en renodling och kan således inte finnas i realiteten. En realtyp är i 

min mening något mellan en idealtyp och realitet. Realtypen grundas helt och 

hållet i empirin – här i de personer som deltar i studien – men redovisar endast 

vissa aspekter, de aspekter som har relevans för sammanhanget. Typerna är att 

betrakta som renodlade och förenklade kategoriseringar vilka baseras på ett 

fåtal personer men är ändå värda att lyftas fram, eftersom de bidrar till att skapa 

förståelse för olikheter inom gruppen personer med psykiska 

funktionsnedsättningar. I mitt material tycks realtyperna vara beroende av ett 

flertal aspekter. Det handlar om grundläggande sårbarhet, insjuknandetid, 

attityd till sjukdomen, vilken position man tidigare haft i samhället, 

socioekonomiska faktorer, vilket utbildning och vilket yrke man haft (om man 

haft något) samt vilken grundläggande identitet man tillskriver sig själv.  

 

Olika personer – olika situationer  

Ett försiktigt antagande baserad på analysen av intervjuerna är att de personer 

som klarar sig bäst, det vill säga de personer som mest lever upp till de 

samhälleliga ambitionerna om att vara självständiga och delaktiga är de personer 

                                              

85
 Skillnaden till experten är framför allt den mer tydliga egna personligheten, att det finns en 

grundläggande känsla för att man är någon, som person, inte som yrkesutövare. Jag tror det är det 
som avgör att stämplingen inte fäster.  
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som i högre utsträckning agerar utifrån ett distanserande förhållningssätt. Mina 

data ger emellertid inte möjlighet att fullt ut analysera individernas 

återhämtning, men med hänsyn tagen till återhämtningsforskningen kan jag nog 

försiktigt säga att det även är de personer som i hög grad utgår från ett 

distanserat förhållningssätt som återhämtar sig i största utsträckning. En 

återhämtningsprocess är utöver den subjektiva resan beroende av sociala 

faktorer (Terry, Ramon, Slade, Bird, Melton & Boutilier, 2012). Till sociala 

faktorer räknas bland andra tillgång till en bostad, ett arbete, stigmafrågor, 

identitetsskapande, och egenmakt. Informanterna som agerar distanserat säger 

paradoxalt nog inte att stödsystemen är primära i deras återhämtning eller hur 

de lever sina liv. Paradoxalt just för att vård- och stödsystemens uppgift är att 

bidra till bland annat samhällsgemenskap och delaktighet. De har sin 

tillhörighet utanför systemen och rör sig in i och ut ur den organiserade 

välfärden på området. Personer som har en bild av sig själva som något annat 

än psykiatrins patienter klarar bättre att leva ett liv i samhället än de personer 

som ser sig som brukare och patienter. De personer som tillbringar mest tid 

inom systemet är de personer som sämst når upp till de samhälleliga målen. De 

personer som har en hög grad av anpassning till schablonen och som även ser 

sig som mest tillhöriga till de organiserade välfärdssystemen är de personer som 

tycks vara minst delaktiga i samhällslivet ”utanför”. De personer som jag menar 

agerar som experter i stor utsträckning är på samma sätt till stor del inlemmade 

i vård- och stödsystemet, men de kan agera självständigt och egenmäktigt 

utifrån att de skapat sig en maktposition i relation till personal och till andra 

brukare. Ju mer expert desto lättare transformation ur systemets inneslutning.  

Återhämtningens målsättningar kan systematiseras och sammanfattas i fyra på 

varandra följande teman: kontroll över sjukdom, hinder och svårigheter; erhålla 

erkännande och acceptans; utveckla identitet och besegra stigma samt återfå 

meningsfulla roller i samhället/social gemenskap (Klamas, 1010). 

Målsättningarna med återhämtning kan i flera fall jämföras med de mål som 

samhället satt för personer med psykiska funktionsnedsättningar. En 

återhämtad person är delaktig och tillhörig i samhällslivet (om han eller hon så 

önskar). Den forskningsmässiga diskussionen kring återhämtning delar således 

begrepp och mål med den handikappolitiska inriktning vilken beskrevs tidigare, 

inte minst avseende synen på medborgarskap, delaktighet och 

självbestämmande. På ett vis skulle de olika återhämtningstemana kunna 

relateras till de olika realtyperna. De ”anpassade” tycks fastna i arbetet med att 

få kontroll över hinder och svårigheter. ”Experter” accepterar tillståndet men 

inte alltid vård och stöd och de ”distanserade” återfår eller innehar meningsfulla 
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roller i samhället. Detta är ett medvetet hårddraget resonemanget men själva 

poängen är att de personer som kanske mest behöver stöd i att skapa nya roller 

är de som allra minst får möjlighet till det. För att illustrera detta resonemang 

tar jag sysselsättning som exempel. Den organiserade sysselsättningen är för 

många ett viktigt inslag i vardagen. Där finns ett socialt sammanhang och något 

att göra under dagen. Det som ofta saknas i sysselsättningen är en ambition av 

att vara arbetsförberedande (SOU 2006:100). Sysselsättningen skulle vara en väg 

till ett liv ”som andra” men skapar inte alltid den möjligheten (Socialstyrelsen, 

1999, prop. 1993/94:218, SOU 2006:100). Sysselsättningen tenderar att fungera 

som en inlåsningsmekanism för vissa. Det är svårt att ta sig därifrån – på 

samma sätt som att det är svårt att ta sig ifrån bilden av vem och vad man är. 

Därmed en gång psykiskt sjuk – alltid psykiskt sjuk. En anpassning till 

sysselsättningens form innebär att möjligheterna att ”ta sig ut” i en samhällelig 

och generell tillvaro, i princip omöjliggörs. Verksamheten är konstruerad för att 

vara särskild och separerad från övriga samhällsystem. Genom att agera som 

expert kan personerna bli maktfaktorer i sysselsättningen, personer som har visst 

inflytande och som till viss del kan påverka. För de personer som mer frekvent 

använder sig av ett förhållningssätt som visar på distans är sysselsättningen ett 

ickeproblem. De rör sig i och ur verksamheten utan att låta den begränsa eller 

påverka det övriga livet.  

Informanterna har, beroende av den egna positionen, olika 

möjlighetshorisonter. Med det menar jag att de inte omedelbart kan se bortom 

den position, eller den horisont, de själva är medvetna om. Om jag uppfattar 

mina möjligheter på ett visst sätt är det omöjligt att se något annat, om jag inte 

får ny kunskap. En avgörande faktor för att möjliggöra återhämtning är 

maktutjämning. Det har både att göra med egenmakt och stärkt självkänsla, 

men även med en utjämning i maktvillkor för gruppen som helhet. En stärkt 

självkänsla kan inte skapas av andra personer utan måste ske med hjälp av den 

egna personen. Dock kan omgivningen stötta, inte minst professionen, genom 

att ta fasta på individens styrkor och förmågor (Terry m.fl. 2012). Här skulle en 

fortsatt forskning kring individers möjlighetshorisont relaterat till återhämtning 

vara betydelsefull för kunskapsutvecklingen inom området. Även forskning 

kring hur identiteter kan skapas vid sidan av sjukdomen eller nedsättningen 

vore intressant, eftersom skapandet av nya identiteter är viktigt för 

återhämtningen.  

Det som även kan förstås av informanternas berättelser är att känslan av att 

vara som andra skiljer sig åt beroende på vilken person det handlar om. De 
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andra utgörs av det kollektiv man känner sig tillhörig till, eller det kollektiv man 

önskar nå, för personer med en tillhörighet till en grupp eller ett sammanhang 

kan ”de andra” utgöra den gruppen. För personer utan tillhörighet till en grupp 

utanför vård- och stödsystemet blir det samhälleliga kollektivet, det vill säga alla 

vi övriga, ”de andra”.  

 

Avhandlingens praktiska och teoretiska bidrag – i kortformat 

Den teoretiska ramen består av två sammanhängande delar, där begreppens 

institutionaliserade betydelse avspeglar sig i interaktionen mellan människor. 

Denna avhandlings teoretiska bidrag kopplar jag i första hand till Goffmans 

(2000) analys av aktörer i samhandling. Goffmans analys är inte utformad för 

stigmatiserade personer, tvärtom är det en analys för allmänmänskligt 

handlande i en vardaglig kontext. Men det är en analys som är relevant även när 

det gäller personer i utsatta positioner. Det jag visat är att de reaktioner, 

aktiviteter och förhållningssätt som deltagarna använder sig av är desamma som 

vem som helst skulle använt i ett sammanhang som är konstlat eller utpekat. 

Genom Goffmans begrepp drama och roll har jag visat på att informanternas 

sätt att förhålla sig är relativt i förhållande till den situation de befinner sig i. Det 

individuella handlandet avgörs av situation och position – inte av person. 

Reaktionen är adekvat, det är situationen som är märklig. 

Som ett andra bidrag vill jag återkoppla till tabellen i kapitel 6 vilken kan ses 

som både ett praktiskt och ett teoretiskt bidrag.  

 

Indelandet i olika sätt att hantera system är inte nytt. Det som kanske kan vara 

av intresse är den tertiära anpassningen. ”Work the system” som teori fungerar 
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väl även idag med viss anpassning. Vi har gått från totala institutioner till ett 

institutionaliserat omhändertagande vilket i teorin möjliggör fler 

hanteringsmöjligheter. Den tertiära anpassningen är egentligen inte en 

anpassning, utan mer ett sätt att agera i relation till organiseringen runt psykisk 

sjukdom och nedsättning.  

Mitt praktiska bidrag handlar i första hand om vård- och stödsystemens 

utformning. Det kan tyckas vara väl pretentiöst att föreslå stora förändringar i 

det samhälleliga välfärdssystemet, men en sammanlagd bedömning är att det 

system vi har byggt upp till viss del har tjänat ut sin roll. Att skapa särlösningar 

för enbart vissa individer i ett samhälle är att backa in i framtiden. Istället för att 

ständigt reproducera bilden av att personer med psykiska funktionedsättningar 

måste ha en egen väg genom livet borde istället fokus vara att uppbåda kraft 

och resurser på att lösa uppgiften med att få även dessa personer att ingå i det 

generella välfärdssystemet. Genom att i högre utsträckning utgå från 

individernas förutsättningar, förmågor och möjlighetshorisont borde vård- och 

stödsystemet kunna göras mer effektiv och uppfattas mer positivt. 

Återhämtning som perspektiv kan vara det perspektiv som möjliggör en 

förändring av befintliga system och en förskjutning av möjlighetshorisonten.  

  



 

 

154 

  



 

 

155 

Summary  

Background, aim and research questions 

This thesis centers on people with psychiatric disabilities. In recent years, a 

number of reforms and improvement efforts have been made regarding the 

provision of care and assistance to psychiatrically challenged people, such as the 

national disability action plan and the mental health reform. The aim of these 

reforms was to enable challenged people to participate in society and to ”live as 

others do”. This political ambition stands to a certain extent in contrast to the 

message conveyed in the media, where the mentally ill to a great extent are 

represented as dangerous, different and incurable. Recent social science 

research shows, however, that recovery is possible for a majority of the 

afflicted. In spite of this, psychiatrically disabled people recount that they still 

feel being treated differently in relation to other people – those unaffected by 

psychiatric disability.  

The aim of the thesis is to analyze if, and how, a group of mentally 

ill/functionally challenged people create a sense of being like others, and to 

relate the analysis to the historical emergence of the contemporary conception 

of mental illness/psychiatric disability.  

The study was designed to address the following questions:  

 What are the perceptions of the psychiatric disability group and how 

have they emerged historically?  

 How do the psychiatrically disabled cope with these perceptions?  

 Where and when do the psychiatrically disabled feel like others?  

 

Method 

Although it is possible to obtain knowledge of other people’s life situations in 

many different ways, the present thesis employs the method of qualitative semi-

structured interviews. The informants are people who have experienced a sense 

of exclusion and discrimination on several occasions. My ambition is to let the 

voices of the informants be heard, which is why the approach can be described 

as inspired and informed by phenomenology. The selection of participants for 

the study was made through various non-profitable organizations. Ten people 

were each interviewed on two different occasions. The first interview was open 

in character and the interview guide centered on normal days. The second 
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interview focused on aspects or utterances not fully understood, or parts of the 

accounts that required clarification. 

The historical dimension of the aim is illuminated through a discursive study of 

four central documents: Government Bill 1993/94:218, The conditions of the 

psychiatrically disabled: Welfare and freedom of choice; Evaluation report on the 1995 mental 

health reform; Municipal support to the psychiatrically disabled. Report on national 

monitoring 2002 – 200; and SOU 2006:100 Ambition and responsibility.  The study 

of the documents focuses on how the psychiatrically disabled are described, 

what needs are identified, and how to meet these needs.  

 

Historical and contemporary descriptions of the mentally/psychiatrically 

disabled  

Through history, people have been appalled, fascinated and frightened by 

persons who deviate from what is perceived as normal or common (Foucault, 

1972; Qvarsell, 1991; Flygare, 1999). Different causal explanations to why a 

person becomes mentally ill have been offered, usually by reference to culture 

and history. The views on how best to treat or cure the illness have varied with 

time and the sick people have been subjected to the healing practice and care of 

different epochs (Qvarsell, 1991). The practices have ranged from the expulsion 

of demons, the stabilization of passions out of control in the body, and the 

balancing of bodily fluids, to caring treatment, modern therapy and medical 

treatment. Until the latter half of the 20th century, the mentally ill were 

primarily treated in institutions. They were committed and treated as persons 

without the ability to create a life of their own and their symptoms were treated 

and their lives supported. Daily activities were adapted to the routines and 

structure of the institution, which had to be observed. It is clear that these 

people were objectified by others. They were viewed as dangerous and irrational, 

and in need of protection from a harmful environment. Unreasonable, non-normal and 

non-curable are also examples of concepts used in the descriptions of this group.  

From the 1950s and onwards, criticism of psychiatry has been launched 

intermittently, mainly involving shortcomings in care and treatment. Several 

reforms were implemented for the purpose of improving and changing the 

situation for the psychiatrically disabled, the most extensive effort being the 

mental health reform. The documents studied rest in part on an obsolete view. 

Changes made or manifestations of innovation have been realized as new forms 

of support services and recognition of needs. The description of the target 
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group has not changed to the same extent that the support provided by the 

public sector has.  

The responsibilities of municipalities, county councils and new actors and 

forms of care and support are formulated in the documents, but the 

composition and needs of the target group remain the same, even though it is 

sometimes clearly stated that the causes and consequences of mental illness are 

related to the environment to some extent (actual extent still unknown). The 

changes made in the descriptions of the target group are primarily in the form 

of modifications and additions. The members of the group are not permanently 

ill, but can recover (but not be cured). The more recent documents still reflect 

the description given in connection with the mental health reform, and 

although the persons with neuropsychiatric disabilities have been added, the 

basic view has not changed.  

The most recent texts reflect an interest in everyday life and the psychiatrically 

disabled people’s quality of life in society. Despite this focus, the target group is 

still described as a group with great and severe needs. They are described in 

terms of having ”difficulty in making contact”, difficulty in trusting people”, 

difficulty in requesting care and support”, and as ”lacking power of initiative”. 

The description forms the basis for how the professionals perceive the target 

group, but also how the target group persons perceive themselves. Although 

much has been done, there is still more to do, especially regarding municipal 

and county council organizational structures and professional development, but 

also new work approaches.  However, the documents show that measures have 

been taken and that the core idea of public service based support and the right 

to “live as others do” are not in question.  

 

Theoretical frame  

Since the aim of the analysis is to analyze the informants’ experiences of 

exclusion and their attempts to create opportunities for feeling like others, that, 

is, escaping exclusion, the theoretical frame is principally drawn from 

interaction theory on the importance of concepts and categories to the way 

human interaction takes place. I show how concepts become institutionalized in 

the form of stereotypes and how they label and stigmatize in the interaction 

between people. The stereotype has historical roots and the activities 

constructed to manage the people that the stereotype refers to are also founded 

in history. People can act in interaction by assuming certain roles and take 
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advantage of their appearances. When a person with a stereotype perception 

observes and meets a person who embodies the characteristics of the 

stereotype, the ensuing interaction is based on one person having a certain view 

of the other person. The stereotype does not necessarily carry the same 

meaning to all people, but there is shared view about the existence of the 

stereotype regardless of its contents. Stereotypes are never negotiated; they are 

simply there.  

 

The way in which the perceived person acts depends on how and in what way 

the stereotype is internalized. The action is what I term approach, that is, how 

the person interacts with a person carrying the stereotype.  

 

Result  

On the basis of my informants’ stories I highlight their encounter with the 

stereotype that defines the persons as unreasonable, irrational and incapable of 

taking care of themselves and that they need structure and professional 

management and finally that they probably will never fully recover.  

When the informants face the stereotype, they act to reduce the negative 

consequences. Managing whatever we face is a general coping strategy in social 

interaction (Goffman, 2000). We all act on the basis of who we are and on the 

expectations that others have on us (or that we believe others to have). This 

involves acting in the way that allows us to be the person we wish or think that 

others expect.  

The informants’ actions can be interpreted in terms of approaches and in this 

perspective the informants sometimes appear as strong actors, who, contrary to 

the stereotype, are completely capable of take care of themselves and to 

structure their everyday lives. Three approaches are described: expertise, 

adaptation, and distancing. The different approaches have different 

consequences for the individual. The approaches can be related to what 

Goffman (1961) describes as ”work the system”. The primary adaptation in 

Goffman’s model is to institutional frames and organization. The primary 

adaptation in my analysis is adaptation to the stereotype and its meaning. The 

secondary adaptation in Goffman’s model is ways of creating a distance to the 

institution, a way of influencing the situation experienced in the institution. In 

my analysis, the secondary adaptation is a way of managing the stereotype by 

negotiating and acting in relation to the stereotype. Managing the system when 
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the all-embracing institution no longer exists allows for additional options to 

act, what I call tertiary adaptation, that is, being unaffected. The approaches are 

not, as previously stated, linked to an individual. They can be used by different 

people in different situations. The common denominator is that the approaches 

affect the individual as well as the stereotype.  

 

 

Sometimes the informants are constrained by being users and/or patients, 

which means that they cannot avoid or counteract the effects of the stereotype. 

The informants are assigned certain arenas, apparently justified by their 

disabilities. But they also wish to partake in other arenas such as employment. 

The interaction between the parties (staff and users, for instance) is decisive for 

the feeling of being ‘normal’.  

The social support systems in the form of special activities designed to function 

differently depending on the participant. Participation for some means an 

inclusive comfort. To others, participation means an environment that erects 

borders and counteracts the societal ambition of participation and inclusion of 

all. The environment, or situation, has a decisive function in the informants’ 

opportunity to feel like others. In some environments the stereotype is 

dominant, in others not. It is the situation in the environment and the 

interaction with others that determine the outcome in each separate 

environment.  

All informants act on different arenas, in different regions, where they shape 

and maintain facades, predetermined and personal. I call interaction in a region 

‘situation’. In all situations the informants act on the basis of a goal and the 

result depends on how well they perform their roles. The situation of some 

 Approach 

Adaptation  Expertise Distancing 

Effect on 

individual 

No 

responsibility 

Control Independence 

Effect on 

stereotype  

Reproduction  Negotiation  Alternative view 

Adjustment 

according to 

Goffman 

Primary 

adjustment 

Secondary 

adjustment 

Tertiary adjustment 
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informants are constructed and directed by staff and organizations to a great 

extent. When a psychiatrically disabled person is provided social service 

support, they participate in a situation whose façade and roles are 

predetermined on grounds that they cannot influence. 

By choosing environments not directly designed for the psychiatrically disabled, 

they can create a sanctuary, where they need not perform in the expected role 

because of their disabilities but can be “anyone”. They escape the stereotype by 

avoiding the situation. Deviation lies not in the person but in the situation.  

In situations where the stereotype is not present, the informants can create a 

feeling of being like anyone else. Their stories show that the feeling of being 

like others is individual.  ”The others” are constituted by the collective, to 

which they feel associated, or the collective they wish to belong to. For those 

who belong to a group or a context, this group may serve as “the others”. For 

those who do not belong to a group outside the care providing system, “the 

others” are the social collective, that is, all citizens.   

 

Discussion and reflection 

My aim was to analyze if, and how, a group of psychiatrically disabled people 

create a sense of being like others and to relate the analysis to the historically 

emergence of the contemporary conception of mental illness/functional 

challenge.  

In the thesis I have attempted to document the emergence of the stereotype 

mental illness/psychiatric disability and shown that the stereotype is still 

reflected in the care and support organization. I have indicated that the 

stereotype to a great extent rests on obsolete and outdated knowledge, and also 

shown that new knowledge is applied. The image of mentally ill/functionally 

challenged described in the documents on which the care system is based, 

seems to be in need of an update. Admittedly, the documents include certain 

amendments and discussions regarding the descriptions of the target group, 

amongst others, in the inspection report on municipal efforts (The National 

Board of Health and Welfare, 2004), but these have not made an impact on the 

design of the support systems.  

The aim of the mental health reform to provide a life similar to that of others 

and increased social participation collide with organizations that still regard the 

psychiatrically disabled as permanently in need of support and incapable of 
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managing their lives, as the stereotype suggests. My study shows that the target 

group does not constitute a homogeneous group but have different abilities, 

potentials, wishes and needs. Data indicate that the differences are many and 

that the group mentally ill/functionally challenged is a heterogeneous category. 

I can discern three types of approaches and strategies in my small sample alone, 

which suggests that there are many more.  

The development taking place in the field is “path-dependent”, meaning that 

the initial activity, the differentiation of persons with mental illness and the 

subsequent events in the form of, for instance, psychiatric specialization, is a 

development following a pattern. It has progressed from the all-embracing 

institution to an institutionalized care service. All attempts to achieve a change 

are either made in conflict with or as a result of earlier events, which could 

explain the failure of the good intentions to make an impact.  

The informants confronted with the stereotype manage the situation in 

different ways. However, there is a certain individual predominance of one type 

of approach. A person usually has a dominant approach. By constructing “real 

types”, I try to demonstrate that people need different care and support 

provision depending on their horizon of possibilities, which is, how they view 

themselves and how society can contribute to their lives. Referring to the new 

research on recovery, I show that the informants who to a great extent have 

adapted the least seem to have the possibility to recover since they seem 

constrained by care provision. For those who distance themselves to a great 

extent, there seem to be a possibility for full recovery.  

Theoretically, this thesis is primarily informed by Goffman’s (2000) analysis of 

actors in cooperation, which is relevant also to vulnerable and marginalized 

people. What I show is that the reactions, actions and approaches displayed by 

the informants are identical to those that any person would resort to in an 

artificial and singled out situation. By means of Goffman’s concepts of drama 

and role, I have shown that the informants’ approaches are relational to the 

situation they are in. Individual action is determined by the situation and 

position – not the person. The reaction is appropriate; the situation is strange.  

My practical contribution involves primarily the organization of the care and 

support systems. In my assessment the present system has outlived its 

usefulness. Creating special arrangements for certain individuals in society 

appears dated. Instead of constantly reproducing a stereotype of the 

psychiatrically disabled as in need of their own paths through life, all efforts and 

resources should go into solving the task of integrating this group in the general 



 

 

162 

welfare system, which is in line with the decisive factors leading to recovery. By 

building on individual potential, abilities and horizon of possibility, we can 

make functions and operations more effective and attractive.  

 

 

  



 

 

163 

Referenser 

Abrahamsson, L. (2009) Att återställa ordningen. Könsmönster och förändring i 
arbetsorganisationer. Umeå: Borea 

Andersson, G. (2009) Vardagsliv och boendestöd - en studie om människor med psykiska 
funktionshinder. Akademisk avhandling i socialt arbete. Stockholms universitet 

Anthony, W. A. (1993) Recovery from Mental Illness: The Guiding Vision of 
the Mental Health Service System in the 1990s. In Psychosocial Rehabilitation 
Journal, 1993, 16, 11–23 

Arvidsson, M. (2007) Den fabricerande människan. Akademisk avhandling i 
sociologi. Karlstads universitet   

Bejerholm, U. & Eklund, M. (2001) Vardagslivet. I Hydén, L-C. (red) Från 
psykiskt sjuk till psykiskt funktionshindrad. Lund: Studentlitteratur 

Bejerholm, U (2008) Implementering och design av en Supported Employment 
studie i Malmö. Presentation vid CEPI-konferens 21-22 oktober 

Becker, H. (1997[1963]) Outsiders. Studies in the sociology of deviance. New York: the 
Free Press 

Bengtsson, J. (1993) Sammanflätningar. Husserls och Merleau-Pontys fenomenologi. 
Göteborg: Daidalos  

Berger, P. L. & Luckman, T. (1966) The Social Construction of Reality - Treatise it’s 
the Sociology of Knowledge.  New York: Anchor books 

Bergström, G. & Boréus, K. (2000) Textens Mening Och Makt: Metodbok I 
Samhällsvetenskaplig Textanalys. Lund: studentlitteratur  

Brante, T. (2000) Sociologiska landvinningar. Jubileumsföreläsningar. Sociologiska 
institutionen, Göteborgs universitet  

Brunt, D. & Hansson, L. (2005) Att leva med psykiska funktionshinder – livssituation 
och effektiva vård- och stödinsatser. Lund: Studentlitteratur 

Burns, T. & Firn, M. (2005) Samhällsbaserad psykiatrisk vård: en handbok för 
praktiker. Lund: Studentlitteratur 

Bülow, P. (2004) Efter mentalsjukhuset. Akademisk avhandling vid tema hälsa och 
samhälle. Linköpings universitet  

Carlberg, I. (2008) Pillret: en berättelse om depressioner och doktorer, forskare och Freud, 
människor och marknader.  Stockholm: Månpocket 

Chang, K.M. & Horrocks, S. (2006). Lived experiences of family caregivers of 
mentally ill relatives. In Journal of Advanced Nursing, 53, 435-443 



 

 

164 

Cockerham, W. C. (2010). Medical Sociology. London: Pearson 

Coleman, R. (2004 [1999]) Återhämtning, ett okänt begrepp. Stockholm: RSMH 

Conrad, P. (1992) Medicalization and Social Control. In Annual Review of 
Sociology, 18, 209-232 

Cooley, C. (1981[1902]) Samhället och individen. Göteborg: Korpen  

Crekula, C. (2006) Kvinna i ålderskodad värld. Om äldre kvinnors förkroppsligade 
identitetsförhandlingar. Akademisk avhandling i sociologi. Uppsala universitet  

Dahlberg, K., Dahlberg, H. & Nyström, M. (2008) Reflective Lifeworld Research. 
Lund: Studentlitteratur  

Dagens Nyheter (2009) Arma själar. Artikelserie i sju delar.  

Davidson, L. & Roe, D. (2007) Recovery from versus recovery in serious 
mental illness: One strategy for lessening confusion plaguing recovery.In 
Journal of Mental Health, 16, 459-470 

Davidson, L., O`Connell, M., Tondora, J., & Lawless, M. (2005) Recovery in 
Serious Mental Illness: A New Wine or Just a New Bottle? In Professional 
Psychology: Research and Practice, 36, 480-487 

Davidson L, Tondora J, & Ridgway P. (2010) Life is not an ―outcome: 
Reflections on recovery as an outcome and as a process. In American Journal 
of Psychiatric Rehabilitation, 13, 1-8  

 
Deegan, P.E. (1988) Recovery: The lived experience of rehabilitation. In 

Psychosocial Rehabilitation Journal, 9, 11-19 

Dobers, P. & Tengblad, S. (2002) Metaforer som verktyg för ideologisk 
styrning. Fågel, fisk eller mittemellan? I Nordiske Organisasjonsstudier, 4, 60-83 

Eliasson, R. (1979) Den nya psykiatrin i korseld. En rapport från Skå om 
Nackaprojektet, psykoterapi och ideologi. Prisma: Stockholm 

Eriksson, B. (1997) Praktiker, värden, vägval. Stockholm: Carlssons 

Eriksson, B. & Häger, B. (2012) Salutogen omsorg och vård i praktiken. 
Omsorg och vård för ett helt liv. Karlstads universitet. FoU-rapport 2012:2 

Eriksson, B-E. (1989) Vägen till centralhospitalet. Två studier om den anstaltsbundna 
sinnesjukvårdens förhistoria i Sverige. Göteborg: Daidalos 

Eriksson-Zetterkvist, U., Kalling, T. & Styhre, A. (2005) Organisation och 
organisering. Malmö: Liber 



 

 

165 

Flygare, E. (1999) Den psykiatriska problematiken och den problematiska psykiatrin. 
(akademisk avhandling i sociologi) Stockholm: Brutus Östlings bokförlag 
Symposion  

Forsberg, E. (1994) Den stora utflyttningen – studier av psykiatrins omvandling. Lic 
avhandling i socialt arbete. Göteborgs universitet 

Foucault, M. (1975) Vansinnets historia under den klassiska epoken. Lund: Arkiv 

Foucault, M. (1980) The eye of power. In Gordon, C. Power / Knowledge: Selected 
Interviews and Other Writings, 1972-77. New York: Pantheon Books 

Foucault, M. (1993) Diskursens ordning. Stockholm: Brutus Östlings bokförlag 
Symposion  

Foucault, M. (2003a) The Birth of the Clinic. London: Routledge 

Foucault, M. (2003b) Övervakning och straff. Lund: Arkiv 

Framme, G. (1997) Lättskötta och följsamma. Tidsbilder av ett sjukhem och dess 
patienter. Akademisk avhandling i socialt arbete. Göteborgs universitet  

Giddens, A. (1987) Social theory and modern sociology. Cambridge: Polity Press 

Gillen, J. & Petersen, A. (2005) Discourse analysis. In Somekh, B. & Lewin, C. 
(ed) Research methods in the social sciences. London: Sage 

Goffman, E. (1961) Asylums. Essays on the Social Situations of mental Patients. 
London: Penguin Books 

Goffman, E. (1966) Behavior in Public Places. Notes on the Social Organization of 
Gatherings. New York: the Free press 

Goffman, E. (1963) Stigma. Notes on the management of spoiled identity. London: 
Penguin Books 

Goffman, E. (1986) Frame analysis: an essay on the organization of experience. Boston: 
Northeastern University Press  

Goffman, E. (2009[1959]) Jaget och maskerna. En studie i vardagslivets dramatik. 
Stockholm: Prisma 

Gove, W. R. (2004) The career of mentally ill: An integration of Psychiatric, 
Labeling/ Social construction and Lay perspectives. In Journal of Health and 
Social Behavior, 45, 357-375 

Grann, M. (2012) Våld och psykisk sjukdom: Vad är svaret? Presentation vid 
CEPI-konferens 17-18 oktober  

Grenholm, C. (2005) Moderskap och kärlek, Schabloner och tankeutrymme i 
feministteologisk livsåskådningsreflektion. Stockholm: Nya Doxa 



 

 

166 

Grimsrud, B. (2010) En dåre fri. Stockholm: Bonnier 

Grip, L. (2010) Likhetens rum - olikhetens praktik - om produktion av integration i fyra 
svenska kommuner. Akademisk avhandling i kulturgeografi. Karlstads 
universitet 

Grönberg Eskel, M. (2005) För första gången på länge är jag en vanlig människa. 
Karlstads universitet: IKU-rapport 2005:3 

Grönvik, L. (2007) Definitions of Disability in Social Sciences: Methodological 
Perspectives. Akademisk avhandling i sociologi. Uppsala universitet 

Hacking, I. (1990) The taming of chance. Cambridge: Cambridge University Press 

Hacking, I. (1999) Mad Travellers. London: Free association Books 

Hammarén, N. & Johansson, T. (2009) Identitet. Stockholm: Liber  

Hamberg, K., Johansson E., Lindgren G. & Westman, G. (1994) Scientific 
Rigour in Qualitative Studies – Examples From a Study of Women´s Health. 
In Family Practice, 11, 176-181  

Hansson, L. (2010) Psykisk ohälsa – attityder, kunskap, beteende. En 
befolkningsundersökning 2009. Lund: CEPI 

Hansson, J-H. (1993) Organizing Normality. Essays on Organizing Day Activities for 
People with Severe Mental Disturbances. Akademisk avhandling vid tema Hälsa 
och Samhälle. Linköpings universitet 

Haugsgjerd, S. (1977) Nytt perspektiv på psykiatrin. Stockholm: Prisma.  

Heberlein, A. (2008) Jag vill inte dö, jag vill bara inte leva. Stockholm: Weyler förlag 

Hillborg, H. (2010) Erfarenheter av rehabiliteringsprocessen mot ett arbetsliv – brukaren 
och de professionellas perspektiv. Akademisk avhandling i handikappvetenskap. 
Örebro universitet  

Hinton, R. (2003) Stereotyper, kognition och kultur. Lund: Studentlitteratur 

Hirdman, Y. (1988) Genussystemet – reflektioner kring kvinnors sociala 
underordning. I Kvinnovetenskaplig tidskrift,3, 49-63 

Hjärthag, F. (2011) Screening Family Burden in Clinical practices: The development of a 
new instrument and investigation of its correlates to psychotic disorders. Akademisk 
avhandling i psykologi. Karlstads universitet 

Hydén, L-C (2005), Inledning i Hydén, L-C (red) Från psykiskt sjuk till psykiskt 
funktionshindrad. Lund: Studentlitteratur 

Hörnqvist, M. (1996) Foucaults maktanalys. Stockholm: Carlsson 



 

 

167 

Johannisson, K. (1988) Det mätbara samhället. Statistik och samhällsdröm i 1700-talets 
Europa. Stockholm: Norstedts 

Jonsson, A. (2009) A nice place. The everyday production of pleasure and political 
correctness at work. Akademisk avhandling i sociologi. Karlstads universitet  

Karlsson, L-B. (2007) Berättelser om inre röster. Ett fenomenologiskt och kommunikativt 
perspektiv. Akademisk avhandling i socialt arbete. Stockholms universitet 

Klamas, M. (2010) Av egen kraft tillsammans med andra, personer med psykiska 
funktionshinder, socialt stöd och återhämtning. Akademisk avhandling i socialt 
arbete. Göteborgs universitet 

Kommunernas insatser för personer med psykiska funktionshinder, slutrapport 
från en nationell tillsyn 2002-2004 

Kvale, S. (1997) Den kvalitativa forskningsintervjun. Lund: Studentlitteratur  

Kvale, S. & Brinkmann, S. (2009) Den kvalitativa forskningsintervjun. Lund: 
Studentlitteratur  

Leamy M., Bird V., Le Boutillier C., Williams J. & Slade, M. (2011) A 
conceptual framework for personal recovery in mental health: systematic 
review and narrative synthesis. In British Journal of Psychiatry, 199, 445-452 

Levander, S., Adler, H., Gefvert, O. & Tuninger, E. (2006) Psykiatri. En 
orienterande översikt. Lund: Studentlitteratur  

Lincoln, Y.S. & Guba, E. G. (1985) Naturalistic Inquiry, Sage, Newbury Park. 
 
Lindgren, G. (1994) Fenomenologi i praktiken. I Starrin & Svensson Kvalitativ 

metod och vetenskapsteori. Lund: Studentlitteratur 

Lindqvist, R., Markström U. & Rosenberg, D. (2010) Psykiska funktionshinder i 
samhället. Malmö: Gleerups  

Link, B., Phelan, J. C., Bresnahan, M., Stueve, A. & Pescosolido B. A. (1999) 
Public conceptions of mental illness: labels, causes, dangerousness, and 
social distance. In American Journal of Public Health, 89, 1328–1333  

Link, B. & Phelan J. C. (2001) Conceptualizing Stigma. In Annual Review of 
Sociology, 27, 363-385 

Loodin, H. (2009) Biografier från gränslandet – en sociologisk studie om psykiatrins 
förändrade kontrollmekanismer. Akademisk avhandling i sociologi. Lunds 
universitet  

Lundberg, B. (2010) Erfarenheter av stigmatisering och diskriminering bland personer med 
psykisk sjukdom.  Akademisk avhandling i vårdvetenskap. Lunds universitet 



 

 

168 

Lundin, L. & Ohlsson, O.S. (2002) Psykiska funktionshinder: Stöd och hjälp vid 
kognitiva funktionsstörningar. Stockholm: Cura 

 
Lundqvist, C. (2010) Möjligheternas horisont. Akademisk avhandling i 

samhällsvetenskap. Linköpings universitet 
 
Magnusson, A-S. (2010) Bilden av psykiatriområdet. Nyhetsrapporteringen i Rapport 

1980-2006. Akademisk avhandling i journalistik och masskommunikation. 
Göteborgs universitet 

 
Mahoney, J. (2000) Path dependence in historical sociology. Theory and society, 

29, 507-548  

Markowitz, F.E. (1998) The Effects of Stigma on the Psychological Well-Being 
and Life Satisfaction of Persons with Mental Illness. In Journal of Health and 
Social Behaviour, 39, 335-347 

Markowitz, F.E., Angell, B. & Greenberg, L. (2011) Stigma, Reflected 
Appraisals, and Recovery Outcomes in Mental Illness. In Social Psychology 
Quarterly, 74, 144-165 

Markström, U. (2003) Den svenska psykiatrireformen – bland brukare, eldsjälar och 
byråkrater. (Akademisk avhandling i socialt arbete) Umeå: Borea 

Markström, U. (2005) Arbetet med personer med personer med psykiska 
funktionshinder. Verksamheten och de anställda. I Hydén, L-C. (red) Från 
psyksikt sjuk till psykiskt funktionshindrad. Lund: Studentlitteratur 

Meeuwisse, A. (2007) Sociala kategoriseringar, ojämlikhet och 
motståndsstrategier. I Svensson, K. (2007) Normer och normalitet. Lund: 
Studentlitteratur. 

Merton, R. K. (1968) Social Theory and Social Structure. New York: The Free Press 

Miles, M.B. & Huberman, A.M. (1994) Qualitative data analysis. London: Sage  

MINI-D IV. Diagnostiska kriterier enligt DSM-IV. Danderyd: Pilgrim press  

Molin, M. (2004) Att vara i särklass - om delaktighet och utanförskap i 
gymnasiesärskolan. Akademisk avhandling i handikappvetenskap. Linköpings 
universitet 

Mulinari, D. (1999) Vi tar väl kvalitativ metod – det är så lätt.  I Sjöberg, K. 
(red) Mer än kalla fakta, Kvalitativ forskning i praktiken. Lund: Studentlitteratur 

Nahnfeldt, C. (2006) Kallelse och kön, schabloner i läsning av Matteusevangeliets 
berättelser. Akademisk avhandling i religionsvetenskap. Karlstads universitet  

Nationell psykiatrisamordning S 2003:9 En översiktlig genomgång av dagsläget inom 
svensk psykiatri. Stockholm: Socialstyrelsen  



 

 

169 

Nordén, H. (2009) Nu åker jag slalom. Om olika perspektiv på återhämtning vid 
psykisk ohälsa. Stockholm: Kommentus  

 
Ohlsson, A. (2008) Myt och manipulation: Radikal psykiatrikritik i svensk offentlig 

idédebatt 1968-1973. Akademisk avhandling i idéhistoria. Stockholms 
universitet   

Parsons, T. (1964) The Social System. London: Routledge  

Persson, A. (2012) Ritualisering och sårbarhet - ansikte mot ansikte med Goffmans 
perspektiv på social interaktion. Malmö: Liber  

Persson, K. (2009) Oral health in an outpatient psychiatric population - oral status, life 
satisfaction and support. Akademisk avhandling i medicinsk vetenskap. Malmö 
Högskola 

Piuva, K. (2005) Normalitetens gränser. En studie om 1900-talets mentalhygieniska 
diskurser. Akademisk avhandling i socialt arbete. Stockholms universitet  

Proposition 1993/94:218 Psykiskt stördas villkor 

Proposition 1999/2000:79 Från patient till medborgare. Nationell handlingsplan för 
handikappolitiken 

Qvarsell, R. (1991) Vårdens idéhistoria. Stockholm: Carlssons 

Rapport 2006:5 från Nationell psykiatrisamordning. Vad är psykiskt 
funktionshinder? Nationell psykiatrisamordning ger sin definition av 
begreppet psykiskt funktionshinder 

 
Rapport 2006:6 från Nationell psykiatrisamordning. Så vill vi ha det. Patient-, 

brukar- och anhörignätverkets krav på framtida vård, stöd och behandling 
inom psykiatriområdet 

Rasmussen, J. & Höijer, B. (2005) Mediebilden av psykisk sjukdom och psykiatrin i 
samband med våldsbrott. En studie av DN, Aftonbladet och rapport. Stockholm: 
RSMH  

Ridgeway, C. (2009) Framed Before We Know It: How Gender Shapes Social 
Relations. In Gender & Society, 23, 145-160 

Roe, D., Rudnick, A., & Gill, K.J. (2007) The Concept of Being in Recovery. In 
Psychiatric Rehabilitation Journal, 20, 171-173 

Roe, D., Chopra, M., & Rudnick, A. (2004) Persons with Psychosis as Active 
Agents Interacting with Their Disorder. In Psychiatric Rehabilitation Journal, 28, 
122-128 

Ross, C. A. & Read, J. (2005) Antipsykotisk medicinering: myter och fakta. I 
Read J., Mosher, L. & Bentall, R. I Galenskapens gåta. Ludvika: Dualis 



 

 

170 

Rosenberg, D. (2009) Psychiatric disability in the community: surveying the social 
landscape in the post-deinstitutional era. Akademisk avhandling i socialt arbete. 
Umeå universitet 

Rudnick A. (2008) Recovery from schizophrenia: a philosophical framework. 
American Journal of Psychiatric Rehabilitation. 11, 267-278 

Sandlund, M. (2005) Vad är psykiska funktionshinder? I Hydén, L-C. (red) Från 
psykiskt sjuk till psykiskt funktionshindrad. Lund: Studentlitteratur 

Scheff, T. (1978 [1966]) Being Mentally Ill: A Sociological Theory. Chicago: Aldine 
Publishing Company 

Scheff, T. (2010) Updating Labelling Theory: Normalizing but not enabling. 
Nordic Journal of Social Research, 1, 1-7 

Schutz, A. (2002) Den sociala världens fenomenologi. Göteborg: Daidalos 

Schutz, A. & Luckman, T. (1973) The structures of the Life-Word, Vol 1. Evanston: 
Northwestern University press 

Schön, U-C. (2009) Kvinnors och mäns återhämtning från psykisk ohälsa. Akademisk 
avhandling i socialt arbete. Stockholms universitet 

Seligman, M.E.P. (1976) Learned helplessness and depression in animals and 
men. In J.T. Spence, R. Carson, and J. Thibaut (Eds.). In Behavioral Approaches 
to Therapy. Morristown, N.J.: General Learning Press 

Shepherd, G., Boardman, J., & Slade, M. (2008) Making Recovery a Reality. 
London: Sainsbury Centre for Mental Health.  

Sjöström, B. (1992) Kliniken tar över dårskapen. Göteborg: Daidalos 

Slade, M. (2009) Personal Recovery and Mental Illness. New York: Cambridge 
University press  

Slade, M. (2011) Empirical recovery research. Presentation vid CEPI-konferens 17-
18 november. Malmö 

Samtal om socialförsäkring Nr 4. Vad är arbetslinjen? 
Socialförsäkringsutredningen 2005 

Socialdepartementet. Direktiv 2004:129. Översyn av socialförsäkringarna  

Socialstyrelsen (1980) Riktlinjer för 80-talets psykiatriska vård. Stockholm: 
Socialstyrelsen  

Socialstyrelsen (1999) Välfärd och valfrihet? Slutrapport från utvärderingen av 1995 års 
psykiatrireform. Stockholm: Socialstyrelsen 



 

 

171 

Socialstyrelsen (2003) Vård och stöd till personer med schizofreni, en kunskapsöversikt. 
Stockholm: Socialstyrelsen  

Socialstyrelsen (2003) Utredning av händelserna i Åkeshov och Gamla stan och dess 
möjliga samband med brister i bemötande och behandling inom den psykiatriska vården 
och socialtjänstens verksamhet. Stockholm: Socialstyrelsen 

 
Socialstyrelsen (2010) Det är mitt hem. Vägledning om boende och boendestöd för 

personer med psykisk funktionsnedsättning. Stockholm: Socialstyrelsen  

Socialstyrelsen (2010) Anhöriga till personer med psykisk sjukdom eller 
funktionsnedsättning – en resurs i behov av stöd. Stockholm: Socialstyrelsen 

http://www.socialstyrelsen.se/fragorochsvar/funktions-nedsattningochfunktio, 
101207 Somatisk vård och sjuklighet vid samtidig psykisk sjukdom - akut 
hjärtinfarkt. Stockholm: Socialstyrelsen  

SOU 1992:73 Välfärd och valfrihet - service, stöd och vård för psykiskt störda 

SOU 1999:21 Nio vägar till ett bättre bemötande 

SOU 2006:100. Ambition och ansvar. Slutrapport från nationell psykiatrisamordning 

Spaniol, L., Wewiorski, N., Gagne, C., & Anthony, W.A. (2002). The process of 
recovery from schizophrenia. International Review of Psychiatry, 14, 327-336  

Spåman, L. (2011) Misslyckat självmord i Mölndals bro. Stockholm: Bonnier 

Sundgren, M. & Topor, A. (2011) Psykiatri som socialt arbete. Stockholm: Bonnier 

Svensson, T. 2005 Psykiatri eller inte? Radikal psykiatrikritik under 1960- 0ch 
1970-talen. I Hydén, L-C. (red) Från psyksikt sjuk till psykiskt funktionshindrad. 
Lund: Studentlitteratur 

Syrén, S. (2010) Det outsagda och ohörsamma lidandet. Tillvaron för personer med 
långvarig psykossjukdom och deras närstående. Akademisk avhandling i hälso- och 
vårdvetenskap. Linneuniversitetet  

Szasz, T. (1970 [1961]) Psykisk sjukdom – en myt. En teori om mänskligt beteende. 
Stockholm: Bonnier 

Söder, M. & Nirje, B. (2003) Normaliseringsprincipen. Lund: Studentlitteratur 

Tew, J., Ramon, S., Slade, M., Bird, V., Melton, J., & Le Boutilier, C. (2012) 
Social Factors and Recovery from Mental Health Difficulties: A Review of the 
Evidence. British Journal of Social Work, 42, 443–460 
 
Tew, J. & Gould, N. (ed) (2006) Values and methodologies for social research in mental 

health. London: Social perspectives network 



 

 

172 

Thornicroft, G. (2006) Shunned, discrimination against people with mental illness. 
Oxford: Oxford University press 

Thornkvist, E. (2003) Vitenskapsfilosofi og vitenskapsteori for helsefag. Bergen: 
Fagbokforlaget 

Topor, A. (2001) Managing the contradictions. Recovery from severe mental disorders. 
Akademisk avhandling i socialt arbete. Stockholms universitet 

Topor, A. (2005) Återhämtning. I Hydén, L-C. (red) Från psyksikt sjuk till 
psykiskt funktionshindrad. Lund: Studentlitteratur 

Topor, A. (2007) (red) Vägen vidare - verktyg för återhämtning vid psykisk ohälsa.  
Stockholm: RSMH, samt Stockholm: FoU-enheten psykiatri södra.  

Uddenberg, N. (2011) Själens schamaner: Essäer om psykiatrin. Stockholm: Natur & 
Kultur  

Weber, M. (1977) Vetenskap och Politik. Göteborg: Bokförlaget Korpen 

Wright, E.R., Gronfein, W.P., & Owens, T.J. (2000) Deinstitutionalization, 
Social Rejection, and the Self-Esteem of Former Mental Patients. In Journal of 
Health and Social Behaviour, 41, 68-90 

www.cepi.nu 

www.codex.uu.se  

www.hjarnkoll.se 

www.researchintorecovery.com/refocus/refocusprogramme.html 

www.rsmh.se 

www.socialstyrelsen.se/fragorochsvar/funktionsnedsattningochfunktio, 101207 

 

 

 



Från slutna institutioner till  
institutionaliserat omhändertagande

Personer med psykiska funktionsnedsättningar har en särskild position i samhäl-
let. De har under lång tid betraktats som om de är annorlunda, ibland farliga och 
som om de inte kan återhämta sig. Många reformer har genomförts under de 
senaste decennierna med syfte att förändra tillvaron för personer med psykiska 
funktionsnedsättningar och mycket har blivit bättre. Vi vet att de allra flesta 
återhämtar sig bra, men att flera trots det upplever att de inte behandlas ”som 
alla andra” eller som ”vanliga”. I denna avhandling visas hur föreställningar kring 
psykisk sjukdom och funktionsnedsättning har påverkat utformningen av vård- 
och stödsystemen. Många gånger är verksamheter som byggts upp för omhän-
dertagande ett bra stöd, men ibland tenderar de att omöjliggöra för personer att 
känna sig vanliga och som andra. I avhandlingen visas även hur personer med 
psykiska funktionedsättningar på olika vis förhåller sig till de stereotyper och 
schablonbilder som de möter i deras strävan efter ett liv ”som andras”.
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