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ABSTRACT 
The purpose of this essay is to investigate how organizations working for people with mental 

illness regards mental illness and the situation for people with mental illness in relation to 

society. Using the method of idea- and ideology analysis I examine websites and documents 

produced by the organizations. In addition to this material I also use two focus group 

interviews, which I’ve conducted on one organization. Throughout my analysis, consisting of 

ten different themes, I found patterns of three kinds of orientations on how the organizations 

look at mental illness. These shows that there are service-oriented organization which regard 

mental illness both from a social- and medical perspective, social policy-oriented 

organizations looking at mental illness from a social and political-perspective and the norm 

critical organizations regarding mental illness from a mad- and crip perspective.   
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INLEDNING 
 

Du är gäst i verkligheten, inte del av den, glöm aldrig det 

Du får titta på, hemskt gärna, om du uppför dig och inte 

Dreglar på fina mattan 

Men scenen är inte din, ånej 

Lyssna och lär av experterna, de kan ta hand om dig, 

Har utbildning för detta, om du lättar ditt hjärta och låter dem 

Välja färg på gardinen 

Nej, rör inte podier, där talar bara de stora, inget för dig 

Men du kan få hälsa på och se en arbetsplats där vanliga 

Människor håller till – som en trevlig utflykt 

Du kan ju inte begära att vi ska ha råd med att bygga fungerande hus, 

Det finns en ramp på baksidan för sådana som du 

Tänkte du bli forskare, kurator eller expert? 

Men snälla du det vore mycket bättre med Samhall för dig, 

Där finns ju dina vänner 

Är du kåt, men kära nån, det finns väl dämpande piller 

Familj och barn säger du, vi har så trivsamt gruppboende, 

Där är de som familj, har aktiviteter ihop och trevlig personal 

Men snälla du dämpa dig, hör på, jag vet vad som är bäst 

Skrik inte åt en tjänsteman jag gör bara mitt jobb 

Lägg undan pistolen, sikta inte på mig, - PANG! 

- Gerd Peterson  
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Funktionshinderrörelsen och de organisationer som arbetat i dess namn har, de senaste 50 

åren, varit drivande i de politiska frågor som kommit att förändra samhällets syn på personer 

med funktionsvariationer. Under 1970-talet radikaliserades dåtidens funktionshinderrörelse då 

de började betrakta funktionshinder som någonting som uppstår i relation till samhället. Från 

att ha sett funktionshinder som en individuell egenskap gick rörelsen mot ett samhällskritiskt 

perspektiv, där samhället i sig är hindret. Trots att funktionshinderrörelsen samarbetat med 

organisationer för personer med psykiska funktionsvariationer har det samhällskritiska 

perspektivet i relation till psykisk ohälsa inte haft lika stor genomslagskraft. När samhällets 

syn på personer med fysiska funktionsvariationer har förändrats, har med andra ord synen på 

personer med psykisk ohälsa inte följt med. Detta har fått mig att undra hur den politiska 

kampen för personer med psykiska funktionsvariationer ser ut. Eftersom jag anser att det 

samhällskritiska perspektivet på funktionsvariationer även behövs i relation till psykisk 

ohälsa, är det relevant att undersöka hur den politiska rörelsen och organiseringen för 

personer med psykisk ohälsa ser ut. 

Vidare har funktionshinderpolitik alltid varit närvarande i mitt liv då båda mina föräldrar varit 

starkt hängivna i kampen för ett samhälle anpassat efter personer med funktionsvariationer. 

Min mammas, Gerd Petersons, engagemang resulterade i början till en doktorsavhandling i 

psykologi angående hur situationen för människor med de mest omfattande funktionshindren 

ser ut idag och min pappas, Vilhelm Ekensteens, engagemang har tagit sig uttryck genom 

funktionshinderaktivism, debatterande och författarskap. Sedan jag var ett barn har jag alltså 

varit medveten om den stigmatisering som personer med funktionsvariationer utsätts för, och 

jag var inte gammal de första gångerna jag övertalade vuxna om att det inte alls var synd om 

mina föräldrar, att det inte var deras kroppar som begränsade dem utan det samhälle vi lever i. 

Det relativa funktionshinderbegreppet har varit en självklarhet för mig långt innan jag förstod 

att det var politiskt och samhällskritiskt. När jag så småningom växte upp blev jag 

feministiskt engagerad, en del av HBTQIA+-rörelsen samt intresserad av queerteori och fick 

således ytterligare medvetenhet om sambanden mellan den kamp jag själv för och den mina 

föräldrar alltid varit engagerad i. Sedan mina sena tonår har jag själv, och många i min närhet, 

erfarenhet av psykisk ohälsa. Genom att betrakta psykisk ohälsa som en funktionsvariation 

har jag blivit intresserad av att utforska alternativa och samhällskritiska sätt att se på psykisk 

ohälsa. När jag hörde talas om Mad-studies fann jag ett fält som studerar det jag är intresserad 

av och blev således inspirerad till att skriva om detta ämne och på så vis engagera mig i en 

fråga som berör mig från tre olika vinklar.  
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I denna uppsats kommer jag undersöka hur olika former av organisationer för personer med 

psykisk ohälsa betraktar psykisk ohälsa. Dessa organisationer innefattar brukarrörelser, 

patientföreningar samt organisering via sociala medier. Materialmässigt kommer jag att utgå 

från sju olika organisationers hemsidor samt två intervjuer med representanter från ytterligare 

en organisation. För att analysera detta material använder jag mig av idé- och ideologianalys 

som metod, där jag preciserat tre olika idealtyper av olika sätt att betrakta psykisk ohälsa vilka 

innefattar ett medicinskt, socialt respektive mad/crip- perspektiv. Min teoretiska utgångspunkt 

är i sin tur baserad på det relativa funktionshinderbegreppet, ett mad- och cripteoretiskt samt 

intersektionellt perspektiv. Vidare inom detta fält finns ett antal olika begrepp som jag 

konsekvent kommer använda mig av. Vilket av dessa jag väljer att bruka är kontextbundet, 

därför anser jag det vara viktigt att förklara dess innebörd samt när jag använder mig av 

respektive begrepp. 

BEGREPP 

FUNKTIONSHINDER 

Med funktionshinder syftar jag på den position och situation personer med 

funktionsvariationer hamnar i när de möter ett samhälle som enbart anpassar sig efter normen. 

Jag använder mig av begreppet funktionshinder när jag talar om den politiska rörelse vilken 

benämns som funktionshinderrörelsen samt när jag talar om det relativa 

funktionshinderbegreppet. 

FUNKTIONSVARIATION 

Med funktionsvariation syftar jag på personer som faller utanför normen för psykisk- och 

fysisk funktion. Detta begrepp lägger vikt vid att funktion är något som varierar från person 

till person och jag använder det när jag talar om personer med icke-normativa 

funktionsvariationer.  

PSYKISK OHÄLSA 

Med psykisk ohälsa syftar jag på personer som faller utanför normen gällande psykisk 

funktion, och jag använder alltså detta begrepp synonymt med psykisk funktionsvariation.  
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SYFTE 

Syftet med uppsatsen är att undersöka och problematisera hur synsättet på psykisk ohälsa ser 

ut hos organisationer för personer med psykisk ohälsa. Dessa organisationer innefattar 

brukarrörelser, patientföreningar samt organisering via sociala medier. Jag ämnar analysera 

förståelsen av psykisk ohälsa utifrån ett genusvetenskapligt- och funktionshinderteoretiskt 

perspektiv genom att använda mig av det relativa funktionshinderbegreppet, mad- och 

cripteori samt intersektionell teori. Hur organisationer för personer med psykisk ohälsa 

betraktar psykisk ohälsa är relevant eftersom det har politiska konsekvenser och således 

påverkar situationen för personer med psykisk ohälsa.   

FRÅGESTÄLLNING 

Utifrån vilka synsätt betraktas psykisk ohälsa av organisationer för personer med psykisk 

ohälsa? Hur definieras psykisk ohälsa? Hur betraktas situationen i samhället för personer med 

psykisk ohälsa?  

BAKGRUND 

SITUATIONEN FÖR PERSONER MED PSYKISK OHÄLSA 

Under denna rubrik kommer jag ge en översikt över hur situationen för och framväxten av 

organisationer för personer med psykisk ohälsa sett ut både i svensk och västerländsk kontext. 

Jag vill inleda med en sammanfattning av personer med psykisk ohälsas plats i det svenska 

samhället från mentalsjukhusens tid till idag. Från och med 1820-talet och framåt, bestod 

nämligen den svenska psykiatriska vården av mentalsjukhus vilket, trots stark kritik gentemot 

dessa institutioner, fortskred fram till 1960-talet. I svensk kontext inleddes 

avinstitutionaliseringen alltså först under 1960- och 70-talet då en istället utvecklade andra 

former av vård för personer med psykisk ohälsa ute i samhället (Markström 2003, s.112-113). 

En av orsakerna till avvecklingen av mentalsjukhusen anses vara den internationella anti-

psykiatriska rörelsen som riktade stark kritik gentemot de rådande sätten att vårda personer 

med psykisk ohälsa. I Sverige resulterade detta i ökad satsning på öppenvården genom 

sektorisering vilket innefattade ett ifrågasättande av sjukdomsbegreppet, den psykiatriska 

diagnostiken, institutionernas förtryck och psykoanalysen (Ibid, s.91, 113-114). Istället för 

mentalsjukhus skulle öppnare vårdformer konstrueras och ansvaret för vård som endast kräver 

psykologer eller socionomers kunskap skulle tas över av socialtjänsten. Vidare under 1980-

talet satsades det på insatser i lokalsamhället i form av till exempel träfflokaler, kooperativ, 



Ida Peterson von Ekensteen 

Masteruppsats i samhällsvetenskap: Genusvetenskap VT 2017 

 8 

rådgivningsgrupper, boendekollektiv försökslägenheter, inackorderingshem och 

utbildningsinsatser för socialtjänst, patienter och anhöriga (Ibid s. 119, 123).  

ORGANISATIONER FÖR PERSONER MED PSYKISK OHÄLSA 

Själva uppkomsten av patientföreningar och brukarrörelser i västerländsk kontext 

sammankopplas med tiden för kapitalismens uppkomst. Dessa organisationer medverkade 

nämligen i ett skifte från att funktionsvariationer hade varit en individuell fråga till att bli en 

fråga för en specifik grupp (Oliver 1990, s.113-114). Olika organisationer för personer med 

psykisk ohälsa har genom tiderna använt sig av olika modeller för att betrakta psykisk ohälsa. 

Enligt Markström & Karlsson (2012) karakteriserades de organisationer för personer med 

psykiska funktionsvariationer som växte fram under 1940-talet som gräsrotsrörelser, med 

syfte att fungera som ömsesidiga stödföreningar. Dessa betraktade psykisk ohälsa utifrån ett 

annat perspektiv än de organisationer som senare skulle utvecklas då de senare 

organisationerna istället fokuserade på patienträttigheter genom att till exempel vilja förändra 

lagstiftningar, policys samt vården av personer med psykisk ohälsa. Ännu ett sätt att betrakta 

psykisk ohälsa på stod den antipsykiatriska rörelsen för, vilken uppkom under 1960- och 70-

talet och innebar en ytterligare radikalisering av patientorganisationerna (Markström & 

Karlsson 2012, s.919). 

Lewis (2006) beskriver hur den antipsykiatriska rörelsen, i amerikansk- och brittisk kontext, 

innebar starten på något som kallas för Mad Pride-rörelsen vilken inspirerades av andra 

stigmatiserade grupper som till exempel den feministiska rörelsen, den svarta 

medborgarrättsrörelsen och HBTQ-rörelsen. Rörelsen ställde sig kritisk till psykiatrin och 

benämnde sig själva som ”överlevare” istället för patienter. De ville göra motstånd mot 

normen kring psykisk hälsa och använde det tidigare nedlåtande ordet ”Mad” för att 

representera ett samhällskritiskt alternativ till hur en betraktade psykisk ohälsa. Sanism 

användes i sin tur som begrepp för att sätta ord på normen för psykisk hälsa (Lewis, s.339, 

341, 344). Rörelsen ville med andra ord synliggöra och bekräfta psykisk ohälsa som 

erfarenhet av att vara människa, istället för att patologisera och stigmatisera den erfarenheten. 

Den största drivkraften för Mad Pride-rörelsen var således en gemensam erfarenhet av 

respektlöst och diskriminerande bemötande i vården. Rörelsens strategier innefattade bland 

annat medvetandehöjande grupper, skapande av stödprogram, arbete för lagförändringar, 

kunskapsspridning om psykisk ohälsa till allmänheten samt utveckling av alternativa metoder 

för att hantera psykisk ohälsa. Sedan 1970-talet har Mad Pride rörelsen påverkat vården för 
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personer med psykisk ohälsa genom att patienter har fått ökat individuellt inflytande och 

delaktighet i vården (Ibid, s.340-343).  

ORGANISATIONER FÖR PERSONER MED PSYKISK OHÄLSA I SVERIGE 
I svensk kontext uppkom patientföreningarna och brukarrörelserna först på 1960-talet. Dessa 

stod nära vänsterrörelsen och var influerade av den engelska antipsykiatriska rörelsen. 

Riksorganisationen för Mental Hälsa (RMH, idag RSMH) startade år 1967 och ägnade stor 

del av 1970-talet åt att kritisera mentalsjukhusen, tvånget inom psykiatrin samt argumentera 

för större bestämmanderätt hos personer med psykisk ohälsa (Markström 2003, s.129). Under 

1980-talet startade RSMH många lokalföreningar som stöd för utskrivna 

mentalsjukhuspatienter och fick under 1990-talet en roll i utredningsarbetet för 

genomförandet av psykiatrireformen. Senare började de även utveckla stödverksamhet för 

personer med psykisk ohälsa och dess anhöriga (Ibid, s.130-131). 

Utöver RSMH finns det två andra stora patientföreningar och brukarorganisationer för 

personer med psykisk ohälsa i Sverige varav den ena är Fontänhuset. Denna organisation har 

funnits i svensk kontext sedan 1980 och fokuserar på service- och stödarbete. Den andra 

organisationen är Schizofreniförbundet som bildades år 1987 och som erbjuder stöd för 

personer med psykisk ohälsa och dess anhöriga. De senaste decennierna har ett antal mindre 

organisationer växt fram, vilka har specialiserat sig på specifika diagnoser samtidigt som den 

svenska staten år 2007 finansierade bildandet av ett större nationellt nätverk av organisationer 

för personer med psykisk ohälsa som heter Nationell samverkan för psykisk hälsa (Markström 

& Karlsson 2013, s.923). 

 

Sammanfattningsvis startade de första svenska patientföreningarna och 

brukarorganisationerna samtidigt som framväxten av den internationella antipsykiatriska 

rörelsen och avinstitutionaliseringen av mentalsjukhusen. De svenska organisationerna 

fokuserade till en början på att kritisera vården och tala för personer med psykisk ohälsas 

rättigheter för att senare även fokusera på stödarbete. I internationell kontext var den 

antipsykiatriska rörelsen, även kallad mad-rörelsen, mer utbredd och radikal än i Sverige och 

fokuserade på att göra motstånd mot normen för psykisk hälsa. 
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TIDIGARE FORSKNING 
Den tidigare forskning kring synsätt på psykisk ohälsa har till stor del fokuserat på dels hur 

sjukvårdspersonal inom psykiatrin betraktar psykisk ohälsa, och dels hur den svenska 

befolkningen generellt sätt ser på psykisk ohälsa (Högberg, Magnusson, Lutzén & Ewalds-

Kvist 2012). Det finns även en del forskning kring hur personer med psykisk ohälsa ser på sin 

psykiska ohälsa i relation till identitet och stigmatisering. Denna uppsats utforskar utifrån 

vilka synsätt patientföreningar, brukarrörelser och andra former av organisering för personer 

med psykisk ohälsa betraktar psykisk ohälsa och situationen för personer med psykisk ohälsa 

i relation till samhället, vilket innebär att det främst är annan forskning än den nyss nämnda 

som är av störst relevans för mig.  

De studier som har gjorts på betraktandet av psykisk ohälsa har mestadels utförts i brittisk och 

nordamerikansk kontext varav psykologerna Alexandra L. Adame & Roger M. Knudson har 

utfört en narrativ undersökning av hur personer med psykisk ohälsa betraktar sitt 

tillfrisknande i relation till den medicinska modellen. Enligt Adame & Knudson (2007) är den 

medicinska modellen det rådande betraktelsesättet vad gäller synen på psykisk ohälsa 

samtidigt som patientföreningar och brukarrörelser, internationellt sätt kallade C/S/X-

movement, konstruerat alternativa sätt att betrakta psykisk ohälsa (Adame & Knudson 2007, 

s.157-158). En annan psykolog som skrivit om detta ämne är Michael T. Walker. Hen har 

kritiserat den psykiatriska vården för dess sätt att utgå från den medicinska modellen i sin 

vård av personer med psykisk ohälsa. Walker (2006) hävdar att psykiatrin har gått miste om 

den postmoderna utvecklingen som säger att språket skapar verkligheten, då detta perspektiv 

synliggör den sociala konstruktionen av psykiatriska diagnoser. Hen menar att diagnoser 

istället har manifesterats som objektiva sanningar vilket resulterat i att samtalet om psykisk 

ohälsa skapat en distinktion mellan det normala och det patologiska. Detta har i sin tur 

positionerat brukarna som mer eller mindre passiva mottagare av experters behandlingar 

(Walker 2006, s.1, 4 & 15-16).  

Vidare har sociologen Nick Crossley (2004) forskat om organisationer för personer med 

psykisk ohälsa då hen undersökt organisationers motstånd gentemot psykiatrin i 

Storbritannien. Hen beskriver hur de rörelser hen undersökt har socialt dekonstruerat sättet att 

se på psykisk ohälsa utifrån den vedertagna medicinska modellen, och således har fått 

möjlighet att betrakta sig själva som ”överlevare” istället för ”mentalpatienter” (Crossley 

2004, s.166,177). I likhet med denna undersökning har sociologen Jeffery Shantz intresserat 
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sig för autonoma rörelser i Nordamerika vilka, som motsvarighet till HBTQI+-rörelsen och 

andra minoriteter, har skapat rum för personer med psykisk ohälsa där självbestämmande, 

alternativt identitetsskapande och ömsesidigt stöd står i centrum (Shantz 2008, s.70, 76 & 80).  

Då de tidigare nämnda studierna har fokuserat på organisationer i enskilda länder har två 

forskare inom socialt arbete vid namn Urban Markström & Magnus Karlsson (2012) studerat 

patientföreningar och brukarrörelser i internationell kontext. De har undersökt mängden 

forskning som utförts på konsensus respektive konfliktorienterade organisationer. I sin studie 

kom de fram till att de flesta organisationer som det forskats om är konsensusorienterade 

vilket innebär att de erkänner den medicinska modellen samtidigt som de anser att det finns 

en social faktor. Mindre förekommande var studier på vad Markström & Karlsson beskriver 

som de mer radikala organisationerna, vilka ifrågasätter den psykiatriska vården och fokuserar 

på makt, rättigheter och social förändring (Markström & Karlsson 2012, s. 290, 297). Samma 

forskare har undersökt en enskild organisation, denna gång i svensk kontext, och har då 

granskat RSMH:s roll i det svenska samhällssystemet. I denna studie kom de fram till att 

RSMH, vilken är Sveriges största organisation för personer med psykisk ohälsa, till största del 

ägnar sig åt arrangering av aktiviteter för sina medlemmar och politisk påverkan, genom till 

exempel remissvar och debattartiklar. Denna form av aktivitet menar Markström & Karlsson 

skiljer sig från motsvarande organisationer i internationell kontext vilka i större utsträckning 

ägnar sig åt service som alternativ till den psykiatriska vården (Markström & Karlsson 2013, 

s. 931-932).  

Då jag ämnar använda mig av teorier som har sina rötter i funktionshinderforskningen, som 

till exempel crip- och madteori, har jag tittat närmare på den tidigare forskning som placerar 

sig i detta forskningsfält. Här placerar sig sociologen Katie Aubrecht (2014) då hen 

undersöker hur språket som används för att tala om psykisk ohälsa, påverkar möjligheten för 

personer med psykisk ohälsa att vara en del av funktionsvariationsrörelsen. I sin artikel 

uttrycker hen hur viktigt det är att skifta fokus från att tala om ”personer med 

funktionsvariationer” till att tala om den sociala och politiska kontext där funktionsvariationer 

beskrivs som ett individuellt och biologiskt problem. Hen refererar här till Dorothy Smiths 

begrepp ”skriva det sociala” vilket innebär att upptäcka diskrepansen mellan vad en ämnar 

säga och vad en i själva verket säger, att upptäcka vad en har sagt som är bortom ens intention 

och därefter skriva om på nytt. Aubrecht drar en parallell till hur en, genom att skriva det 

sociala, kan skriva om relationen mellan funktionsvariationsrörelsen och rörelser för personer 
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med psykisk ohälsa för att skapa nya relationer och sätt att relatera till psykisk ohälsa 

(Aubrecht 2014, s.4).  

I likhet med Aubrecht anser Angela Kinn (2016), som har arbetat med rättigheter för personer 

med funktionsvariationer, att det är viktigt att överkomma de hinder vilka håller 

funktionsvariationsrörelsen och rörelsen för personer med psykisk ohälsa ifrån varandra. Hen 

hävdar att avsaknaden av ett samhällskritiskt perspektiv på psykisk ohälsa resulterar i att 

personer med psykisk ohälsa tvingas in i en normaliseringsprocess, där en ska bli så frisk och 

”normal” som möjligt. Kinn menar att en applicering av det sociala och relativa 

funktionshinderbegreppet på psykisk ohälsa hade skapat alternativa sätt för personer med 

psykisk ohälsa att betrakta sig själva, istället för det rådande perspektivet där den enskilda 

individen ska anpassas efter samhällets normer kring hur en person ska se ut, vara och bete 

sig (Kinn 2016, s.235).  

I enighet med Kinn redogör Peter Beresford, forskare inom socialpolitik, Mary Nettle, som 

länge arbetat med att föra fram personer med psykisk ohälsas röst i forskningssammanhang & 

Rebecca Perring, forskare inom samhällsvetenskap, för hur personer med psykisk ohälsa 

tenderar att hamna i en modell för medicinskt och individuellt tillfrisknande, istället för att 

inkluderas i en social och relativ funktionshindermodell. De hävdar att det är relevant att 

betrakta psykisk ohälsa utifrån ett socialt och relativt perspektiv genom att till exempel 

sammankoppla policys för personer med psykisk ohälsa till en bredare 

funktionshinderteoretisk policy. Detta eftersom det skulle synliggöra det förtryck som 

personer med psykisk ohälsa utsätts för (Beresford, Nettle & Perring 2010, s.31).   

Sammanfattningsvis har den tidigare forskningen dels innefattat psykologers studier kring 

psykisk ohälsa i relation till vården och den medicinska modellen, och dels hur olika 

organisationer för personer med psykisk ohälsa förhåller sig till denna modell. Annan tidigare 

forskning placerar sig inom ramarna för funktionshinderforskningen och intresserar sig 

således för ett socialt och relativt perspektiv att betrakta psykisk ohälsa. Ett perspektiv som 

däremot inte figurerar i den tidigare forskningen är ett intersektionellt sådant. Med andra ord 

saknas en vidare analys av hur psykisk ohälsa samverkar med andra maktstrukturer. Detta 

trots att forskning visar på att psykisk ohälsa till exempel är mer vanligt förekommande bland 

kvinnor samt att klass är en avhängig även beroende av klass (Godina 2007, s.29).  
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TEORI 
Under detta kapitel kommer jag redogöra för de teoretiska perspektiv jag utgår från i 

genomförandet av min analys och som jag använder för att besvara mina frågeställningar. 

Eftersom jag använder mig av idé- och ideologianalys som metod, kommer jag börja med att 

redogöra för vilken definition av ideologi jag utgår från i min studie, för att sedan beskriva 

själva idé- och ideologianalysen. Därefter kommer jag redogöra för de idealtyper jag 

använder mig av som verktyg för min analys. Slutligen ämnar jag ta upp mad- och cripteori 

samt intersektionell teori för att förtydliga att det är genom dessa perspektiv jag situerar mig 

teoretiskt. 

IDEOLOGI 

Ideologi är ett begrepp vars preliminära innebörd har diskuterats åtskilliga gånger av diverse 

tänkare, sociologer, filosofer och idéhistoriker. Ursprungligen är konceptet grundat i 

marxismen men har vidareutvecklats utifrån ett poststrukturalistiskt perspektiv av bland annat 

Laclau & Mouffe (Barret 1991, s.46; Mulinari 2005, s.103). Eftersom jag positionerar mig åt 

det poststrukturalistiska hållet föredrar jag därför deras ideologibegrepp. Innan jag går 

närmare in på detta vill jag även positionera mig nära den definition av ideologi som 

Bergström & Boréus (2005) använder sig av, vilka jag utgår ifrån i min idé- och 

ideologianalys. De förklarar begreppet idé som en tankekonstruktion vilken kan vara en 

föreställning om verkligheten gällande till exempel sociala fenomen. De menar att idéer ses 

som relevanta komponenter i ideologier, som i sin tur beskrivs som en samling av idéer vilka 

till exempel rör samhället eller politiken. Ideologier kan med andra ord förklaras som en 

systematisk kombination av synsätt, ståndpunkter och åskådningar vilka ger uttryck för en 

viss typ av föreställningsvärld. Ideologier har även bakomliggande intressen och kan ha som 

funktion att upprätthålla eller strida för en maktposition (Bergström & Boréus 2005, s.149-

151).  

Vidare konkretiserar Laclau och Mouffe ett postmarxistiskt sätt att betrakta ideologi genom 

att lyfta fram andra politiska subjekt än klasser för att förstå samhällets struktur. De menar att 

samhället inte är bestämt av ekonomiska förhållanden utan att samhälleliga positioner är 

ideologiska konstruktioner vilka skapas genom ideologiska diskurser. Enligt Laclau och 

Mouffes definition förstås språket som centralt för maktutövning och formandet av subjekt 

(Mulinari 2005, s.103-105). På så vis får andra maktrelationer än klass vidare fokus i deras 

definition av ideologi. Vidare definierar de ideologi som objektivitet då de menar att en är 
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beroende av att ta delar av ens sociala värld för given (Jörgensen & Phillips 2002, s. 37). De 

syftar dock inte på objektivitet som något totalitärt och stabilt, utan objektivitet som tillfälligt 

konstruerad. För att tydliggöra menar de att människan beter sig som om samhället, sociala 

kategorier och positioner är objektiva och stabila men att de, på samma sätt som språkets 

struktur, i själva verket är föränderliga. På detta vis konstrueras verkligheten så den uppfattas 

som objektiv och neutral. I motsats till en marxistisk definition av ideologi anser de alltså att 

det inte finns någon objektiv social struktur utan att objektivitet skapas genom diskursiva 

meningsproduktioner (Ibid, s. 33, 39).  

IDÉ- OCH IDEOLOGIANALYS 

Då jag undersöker olika sätt att se på psykisk ohälsa, utforskas jag andra ord förekomsten av 

olika idéer och ideologier i relation till psykisk ohälsa. Därför har jag valt ide- och 

ideologianalys som metod för denna uppsats och utgår från böckerna Textens mening och 

makt (Bergström & Boréus 2005), Grundbok i idéanalys (Beckman 2005) och Kvalitativ 

forskning i praktiken (Widerberg 2002). Ide- och ideologianalys har många olika inriktningar, 

den form av analys jag använder mig av fungerar oftast som metod för att analysera 

förekomsten av idéer i allmänhet, inom en viss grupp eller aktör (Bergström & Boréus 2005, 

s.155). En sådan analys kan vara antingen beskrivande, förklarande eller ställningstagande till 

en uppfattning i ett visst material. I denna uppsats ämnar jag fokusera på den förstnämnda 

genom att redogöra för olika organisationers uppfattning om psykisk ohälsa. Eftersom 

organisationer betraktas som aktörer gör detta även min undersökning till en aktörscentrerad 

sådan (Beckman 2005, s, 14, 17). Att göra en idé- och ideologianalys är inte explicit att göra 

en maktstudie, men studier av idéer och ideologier har en nära koppling till politik. Detta 

eftersom idéer utgör politikens och samhällsutvecklingens mest väsentliga drivkraft 

(Bergström & Boréus 2005, s. 176-177). 

Vidare beskriver Beckman (2005) att syftet med den beskrivande idéanalysen är att säga 

någonting om texten som inte säger sig självt och att på så vis upptäcka underliggande 

budskap (Beckman 2005, s.49). Hen beskriver detta som en bestämning av materialets 

innehåll, vilket en gör genom att jämföra materialet med olika mätpunkter som gör det möjligt 

att avgöra var materialets innehåll står (Ibid, s.51). Dessa mätpunkter är alltså forskarens 

analysinstrument, vilket i mitt fall är konstruerade idealtyper vilka fungerar som raster för att 

sortera empiri i olika kategorier (Bergström & Boréus 2005, s.160). Idealtyper kan beskrivas 

som sammansatta konstruktioner av typiska element där syftet är att lyfta fram en ideologisk 
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kärna (Widerberg 2002, s.142). En idealtyp fångar således in ståndpunkter hos en ideologi 

genom att renodla de idéer som utmärker ett visst synsätt och perspektiv. Det handlar med 

andra ord om en extrembild av verkligheten som hjälper en att tydlig- och synliggöra 

relevanta skillnader mellan perspektiv (Beckman 2005, s.28-29). Nedan går jag närmare in på 

de tre idealtyper jag använder mig av i denna studie. 

IDEALTYPER 
 

Medicinska modellen 
Det medicinska sättet att betrakta psykisk ohälsa är det synsätt som västerländsk psykiatri 

ägnar sig åt. Denna modell baseras på antagandet att beteenden och känslor vilka betraktas 

som annorlunda, är symptom på någon form av underliggande sjukdom. Symptomen 

betraktas i sin tur som själva upphovet till funktionsvariationen och det är med utgångspunkt i 

dessa som psykiatriska sjukdomar fastställs utifrån ett diagnostiskt klassificeringssystem som 

heter DSM-IV (Lindqvist, Markström & Rosenberg 2010, s. 45; Lindqvist 2012, s.163). På så 

vis patologiseras det som betraktas som psykiskt avvikande och med andra ord faller utanför 

en psykiatrisk definition av normalitet (Goodley 2014, s.4).  

Vidare finns det två sidor av den medicinska modellen som innefattar ett psykoperspektiv 

respektive bioperspektiv på psykisk ohälsa. Detta eftersom psykiatrin har två olika sätt att 

betrakta psykisk ohälsa, då en anser att psykisk ohälsa antingen uppstår genom upplevelser av 

den sociala omgivningen eller genom patologier i hjärnan. Därför innefattar psykiatrin även 

två olika former av behandlingsmetoder där den ena är somatisk terapi, vilket fokuserar på det 

biologiska, och den andra psykoterapi, vilken fokuserar på individens tankar, känslor och 

beteenden (Lindqvist, Markström & Rosenberg 2010, s.45).  

Under de senaste decennierna har psykiatrin i större utsträckning börjat utgå från 

bioperspektivet vilket innebär att psykisk ohälsa förklaras genom hjärnans neurokemi, och 

således som en konsekvens av identifierbara patologier i hjärnan (Rose 2009, s.192, 220). 

Detta innebär att människors beteenden än mer isoleras från det större sociala sammanhanget 

och istället betraktas som symptom vilka den medicinska professionen kan observera och 

kategorisera som psykiska sjukdomar (Topor 2010, s.69). Diagnoser anses enligt detta synsätt 

vara som mest precisa när det är möjligt att sammankoppla symptom med neurokemiska 

förändringar i hjärnan. Orsaker till psykisk ohälsa genom sociala och samhälleliga faktorer är 

dock inte uteslutna, men de förklaras genom hur dessa faktorer i sin tur påverkar individens 
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neurokemi (Rose 2009, s.220). Således tolkas individers personliga tankar och beteenden som 

patologier vilka kan behandlas med läkemedel. Vård och tillfrisknande handlar i detta 

sammanhang om att normaliseras och med andra ord passa in i samhällets norm (Goodley 

2014, s.88). 

Sociala modellen 
Den sociala modellen fokuserar på psykisk ohälsa i relation till samhället och utgår från 

funktionshinderteori där det relativa funktionshinderbegreppet är väletablerat. Detta begrepp 

bottnar i en marxistisk idétradition och innebär att funktionsvariationer är en social 

konstruktion som blir till genom de betydelser individer applicerar på specifika fysiska och 

psykiska egenskaper (Oliver 1990, s.25, 78-80). En funktionsvariation syftar inte på den 

fysiska eller psykiska kroppen utan är istället något som förekommer i vissa situationer 

(Lindqvist 2012, s.52). En kan på så vis ha en funktionsvariation i en viss situation men inte i 

en annan, även om kroppen i sig är oförändrad (Ibid, s.37, 39). Det är med andra ord 

samhällets struktur och organisation som skapar de hinder som gör att de personer som faller 

utanför normen exkluderas. Funktionsvariationer betraktas således som en kontextbunden 

social konstruktion där sociala och kulturella normer och värderingar definierar vad som 

betraktas som en funktionsvariation (Ibid, s.44, 47). På detta sätt flyttas perspektivet från att 

vara individualistiskt och medicinskt, där fokus ligger på individuellt tillfrisknande, till ett 

strukturellt perspektiv där fokus ligger på att kollektivt förändra samhällets strukturer genom 

politisk kamp (Adame & Knudson 2011, s.161). 

Denna modell kritiserar den medicinska modellens fokus på individens oförmåga och vill 

därför istället fokusera på förmåga. En utgångspunkt är att funktionshinder i första hand är 

barriärer och restriktioner i omgivningen som tar sig uttryck i förtryck, ojämlikhet och 

exkludering (Lindqvist, Markström & Rosenberg 2010, s.52-53). Med andra ord fokuserar en 

på de sociala, politiska och ekonomiska förhållanden som leder till diskriminering av personer 

med psykisk ohälsa. Enligt detta perspektiv är det således samhällsstrukturerna som skapar 

otillgänglighet vilket gör det relevant att arbeta för att förändra dessa strukturer så att personer 

med psykisk ohälsa får sina rättigheter tillgodosedda (Ibid s.54). 
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Mad- och crip modellen 
Denna modell bottnar i ett mad- och cripteoriskt perspektiv vilket innebär att en fokuserar på 

normen istället för det ”avvikande” för att på så vis synliggöra vad det är som definieras som 

det normala (Aubrecht 2014, s.10). Det handlar med andra ord om att ifrågasätta vad det är 

som definieras som ”sjukt” respektive ”friskt” med syfte att göra motstånd mot normen 

(Menzies, LeFrancois & Reaume 2013, s.11). En utgångspunkt är att denna binäritet är 

skapad av maktstrukturer och hegemoniska föreställningar om den ideala kroppen varför detta 

perspektiv istället vill betrakta psykisk ohälsa utifrån ett spektrum av funktionsvariationer 

(Goodley 2014 s.156).  

Samtidigt som en vill fokusera på normen är det enligt denna modell viktigt att 

identitetspolitiskt benämna sig som mad/crip och på så vis ta tillbaka förtryckarens språk. 

Mad betraktas således som en paraplyterm för att representera de otaliga identiteter vilka 

faller utanför den psykiska normfunktionen (Menzies, LeFrancois & Reaume 2013, s.10). På 

så vis är denna modell även politiskt förankrad vilket också tar sig uttryck genom en strävan 

efter att förändra de språk, praktiker, idéer, lagar och system som förtrycker personer som 

faller utanför normen av vad som anses ”friskt”. Det handlar med andra ord om ett 

antiförtryckande perspektiv där även andra maktstrukturer innefattas, då denna modell antar 

ett intersektionellt perspektiv och menar att alla former av förtryck samverkar med varandra 

(Ibid s.13, 17).  
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För att tydliggöra min egen förståelse av psykisk ohälsa och med andra ord det teoretiska 

perspektiv där jag själv är situerad, kommer jag nu gå närmare in på mad- och cripteori och 

intersektionell teori. 

MAD- OCH CRIPTEORI 
Under de senaste åren har det växt fram ett nytt forskningsfält vilket heter Mad-teori och har 

sitt ursprung i den antipsykiatriska rörelsen samtidigt som den hämtar stor inspiration från den 

mer etablerade crip-teorin. Från att enbart ha varit en politisk rörelse under 1960- och 70-talet, 

har begreppet ”Mad” återupptagits av samhällskritiska aktivister och akademiker och syftar 

på erfarenheter vilka faller utanför den sociala konstruktionen av vad som är ”sane” och 

beskrivs som en social kategori i likhet med, kön, klass, etnicitet, sexualitet och funktion 

(Menzies, LeFrançois & Reaume 2013 s.8-10).  

Mad-teorin använder begreppet sanism för att sätta ord på normen för psykisk funktion, i 

likhet med crip-teorin som myntat begreppet ableism för att synliggöra normen för fysisk 

funktion (Ibid, s.9). Genom att skifta fokus från funktionsvariationer till att epistemologiskt 

och ontologiskt undersöka ableism utforskar cripteorin det osynliga och vedertagna, för att 

möjliggöra ett ifrågasättande av samhällets normer och struktur (Campbell 2009, s.4-5). 

Begreppet ableism bygger således på en neutraliserad föreställning om att det existerar en 

essentiell kärna för vad som är en fullständig människa. Denna uppfattning hävdar alltså att 

det finns ett visst sätt att vara en hel människa på, vilket i sin tur upprätthåller psykiska och 

fysiska olikheter som en omöjlighet. Detta har som konsekvens att de som faller utanför 

normen, blir mindre människor, mindre mänskliga (Ibid, s.5-6). Vidare beskrivs 

upprätthållandet av ableism som norm som en omöjlighet, eftersom framträdandet av en 

marginaliserad identitet, i detta fall funktionsvariationer, synliggör andra normbrytande 

identiteter. Mad-teori fokuserar således på intersektioner av sociala identiteter och hävdar att 

den samhälleliga konstruktionen av psykisk ohälsa inte kan studeras utan att samtidigt också 

undersöka andra former av marginalisering och stigmatisering (Menzies, LeFrançois & 

Reaume 2013 s.17). Det crip- och madteorin vill undersöka är således hur kunskap 

producerad i en värld som genomsyras av ableism är naturaliserad, neutraliserad och framstår 

som universell (Goodley s. 22-23). 

Vidare tar både mad- och cripteorin inspiration från queerteorin, vilket blir tydligt då McRuer 

drar paralleller mellan ableism och queerteoretikern Butlers teori kring performativitet. Butler 

(1993) beskriver nämligen hur heterosexualitet som identitet är en performativ akt, en 
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imitation som ständigt måste upprepas för att bibehålla sin hegemoniska ställning. Hen menar 

att heterosexuell performativitet består av en omöjlig strävan efter att bli sin egen idealisering, 

samtidigt som den är ständigt förföljd av all annan form av sexualitet som den i sin tur tvingas 

exkludera för att bli sig själv (Butler 1992, s.125). På samma sätt menar McRuer (2006) att 

ableism fungerar; genom ett ständigt upprepande av den normfunktionella kroppen som 

performativ akt vidmakthåller den sin neutrala och eftersträvansvärda position. Både 

heterosexualitet och normfunktionalitet är dock dömda att misslyckas, eftersom dessa är 

identiteter som aldrig kan uppfyllas helt och hållet. Här synliggörs alltså ett samband mellan 

den obligatoriska heterosexualiteten och den obligatoriska able-bodiednessen/mindednessen 

då båda framstår som ett val i ett samhällsystem där det i själva verket inte finns något val. 

McRuer menar att heterosexualitet och ableism fungerar som en form av normativ 

disciplinering i ett system som förutsätter att personer som faller utanför normen ska önska att 

de var innanför, eftersom detta betraktas som det självklara och eftersträvansvärda (McRuer 

2006, s.8-10).  

Vidare kopplar Goodley (2014) även samman ableism med neoliberalism då hen beskriver 

hur konstruktionen av den ideala medborgaren normaliserar den neoliberala-able-bodied 

personen. Här beskrivs vad Goodley kallar den neoliberala paradoxen vilken innebär att 

neoliberalism är en socioekonomisk rörelse associerad med individens autonomi och val, 

samtidigt som denna ideologi privilegierar det neoliberala självet som autonomt subjekt 

utifrån förutbestämda normer (Goodley 2014, s.26-27). Det neoliberala självet förutsätter med 

andra ord att en faller inom ramarna för en viss typ av normalitet, där en är en able-bodied 

entreprenör som hävdar självförverkligande och självutveckling. Detta själv är således en 

social konstruktion av normalitet som i grund och botten handlar om anställningsbarhet (Ibid, 

s.29). 

INTERSEKTIONELL TEORI 
Intersektionell teori är en integrerad del i feministisk teori och bottnar i idéströmningar inom 

poststrukturalismen, marxismen, black feminism, postkolonialismen och antirasistisk 

forskning (Lykke 2009, s. 106; De los Reyes & Mulinari, s. 89). Eftersom jag utgår från ett 

poststrukturalistiskt perspektiv förstår jag intersektionalitet som maktordningar och 

identitetskategorier, som till exempel klass, kön, etnicitet, sexualitet och funktionalitet, vilka 

samverkar (Lykke 2009, s.104). Det handlar om ett komplext samspel mellan dessa 

maktordningar där de ömsesidigt har en förändrande inverkan på varandra (Ibid, s. 107). På så 
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vis problematiserar intersektionalitetsteorin hur sociala hegemonier, globala makthierarkier, 

under- och överordningar samt in- och exkluderingsmekanismer skapar maktskillnader mellan 

och inom olika stigmatiserade grupper (Ibid, s. 110). Med andra ord ställer detta perspektiv 

frågor om hur makt vävs in i förståelsen av sociala kategorier genom ett ständigt 

reproducerande av ett ”vi” och ett ”dem” (De los Reyes & Mulinari 2010, s.99). Teorin 

fokuserar även på hur sociala kategorier transformeras i mötet med varandra samt hur de alltid 

”görs” i förhållande till varandra, då en menar att en till exempel inte kan ”göra” klass” utan 

att samtidigt ”göra” sexualitet. Intersektionalitet handlar således om hur olika former av makt 

skapar varandra och problematiserar maktens komplexa konstruktion (Ibid, s. 90, 99).  
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METOD 

Under denna rubrik ämnar jag beskriva mitt urval av material, den avgränsning jag fått göra, 

på vilket sätt jag analyserat materialet ifråga samt en närmare presentation av de 

organisationer jag valt att undersöka. Vidare kommer jag även beskriva 

fokusgruppsintervjuer, då detta är min andra metod utöver idé- och ideologianalys, för att 

därefter göra en etisk reflektion.  

MATERIAL OCH AVGRÄNSNING 

För att undersöka organisationerna för personer med psykisk ohälsa har jag utgått från deras 

hemsidor som empiriskt material för att besvara mina frågeställningar. Jag ansåg detta vara ett 

lämpligt material eftersom deras hemsidor visar på hur de själva presenterar sitt syfte och 

arbete som organisation, och på så vis även hur de betraktar psykisk ohälsa. Efter att ha fått en 

överblick över de organisationer som finns i svensk kontext var jag tvungen att avgränsa 

urvalet av mitt material. Jag valde då att fokusera på ångestrelaterade psykiska 

funktionsvariationer och uteslöt således neuropsykiatriska (NPF) sådana som till exempel 

ADHD och autism (Riksförbundet Attention, 2017). Vidare valde jag även bort 

anhörigförbund, eftersom dessa inte organiserar sig för personer med psykisk ohälsa utan för 

deras närstående. Inte heller organisationer som Schizofreniförbundet, SHEDO, Frisk och fri, 

RFHL och Svenska OCD-förbundet blev inkluderade eftersom dessa organisationers fokus är 

på diagnoser vilka ligger på gränsen för att klassas som ångestrelaterade. Även Riksförbundet 

ungdom för social hälsa uteslöts eftersom denna organisation har varit inaktiv sedan år 2011 

(Riksförbundet ungdom för social hälsa, 2011).  

Efter denna avgränsning valde jag vilka organisationer jag ville undersöka med syftet att få en 

så representativ bild av hur organisationer för personer med psykisk ohälsa ser ut i Sverige 

idag, varför jag valde de största organisationerna i svensk kontext. Därefter valde jag, av 

teoretiska skäl, även de organisationer som representerar samtliga av mina idealtyper med 

syfte att få en bred analys. Av denna anledning valde jag att undersöka Psykradikala gruppen 

Malmö, vilken är en annan form av organisering för personer med psykisk ohälsa som inte har 

en hemsida utan istället fungerar som en Facebookgrupp. För att få fram ett empiriskt material 

som visar på hur denna organisering betraktar psykisk ohälsa valde jag därför att utföra två 

fokusgruppsintervjuer, med två respektive tre personer i vardera. Jag är medveten om att 

denna typ av organisering inte är av samma form som övriga patient- och 

brukarorganisationer, men det är en form av organisering som är relevant för hur social 
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organisering ser ut idag. Trots att denna organisering alltså skiljer sig från övriga kommer jag 

därför även benämna Psykradikala gruppen som organisation i denna uppsats. De 

organisationer som slutligen blev del av mitt material är Riksförbundet för social och mental 

hälsa (RSMH), Svenska ångestsyndrom sällskapet (ÅSS), Nationell samverkan för psykisk 

hälsa (NSPH), Mind, Tilia, Riksförbundet balans, Fontänhuset och Psykradikala gruppen 

Malmö. Nedan följer en presentation av mitt material och det tillvägagångssätt på vilket jag 

hanterat det samt en närmare beskrivning av de olika organisationerna.  

PRESENTATION 
För att beskriva hur mitt material har sett ut samt hur jag har arbetat med det vill jag börja 

med att nämna att jag främst undersökt rikshemsidorna för organisationerna, med undantag 

för Riksförbundet balans och Fontänhuset. Där undersökte jag nämligen även deras skånska 

lokalföreningar med anledning av den bristfälliga informationen på rikshemsidorna. Vid 

hanteringen av mitt material började jag med att översiktligt undersöka hur de olika 

organisationernas hemsidor är uppbyggda. Efter att ha fått denna överblick över hemsidornas 

uppbyggnad läste jag därefter igenom allt material på samtliga hemsidor. Detta gjorde jag ett 

antal gånger innan jag började sammanställa den text som jag bedömde vara användbar i min 

analys. Vid detta skede utgick jag från mina idealtyper och delade således upp materialet för 

respektive organisation i tre delar. Det material jag fått fram i form av de två transkriberade 

fokusgruppsintervjuerna hanterade jag på samma sätt som hemsidorna, det vill säga att jag 

läste igenom dem ett antal gånger för att därefter sammanställa det jag bedömde som relevant 

i relation till mina idealtyper. Sedan gjorde jag en tentativ analys av allt material, fortfarande 

indelat efter organisationerna, för att därefter gå tillbaka till hemsidorna och intervjuerna igen 

för att hämta ytterligare material. Vid denna tidpunkt började jag utforma teman istället för 

idealtyper varpå min slutliga analys började utformas. Nu var mitt material inte heller indelat 

efter organisationer, utan dessa blandades under de olika temana. Vilka teman jag har använt 

mig av har också förändrats under arbetets gång och resulterade slutligen i tio olika sådana. 

Nedan gör jag en närmare presentation av de olika organisationerna.  

RSMH 

Riksförbundet för Social och Mental Hälsa (RSMS) startades år 1967 och är Sveriges största 

patientförening för personer med psykisk ohälsa. De arbetar både med att stödja och 

organisera personer med psykisk ohälsa samt verka opinionsbildande för att förbättra vården 

och levnadsvillkoren för gruppen i fråga.  



Ida Peterson von Ekensteen 

Masteruppsats i samhällsvetenskap: Genusvetenskap VT 2017 

 23 

ÅSS 

Svenska ångestsyndromsällskapet (ÅSS) startades år 1991 och är en organisation som arbetar 

stödjande för personer med olika ångestsjukdomar. De arbetar även med kunskapsspridning 

och intressepolitiskt för att tillvarata intressen för personer med psykisk ohälsa.  

NSPH 

Nationell samverkan för psykisk hälsa (NSPH) startades år 2007 och är ett nätverk av 12 

patient- och brukarorganisationer inom det psykiatriska området. De arbetar för att deras 

medlemmar ska ha ett större inflytande över de beslut som fattas inom vård och stöd och 

verkar således intressepolitiskt. 

Mind 

Svenska föreningen för psykisk hälsa (SFPH) startades år 1931 för att år 2013 byta namn till 

Mind. De ägnar sig framförallt åt stödverksamhet genom chatt- och telefonlinjer men verkar 

också kunskaps- och informationsspridande.   

Tilia 

Tilia startades år 2012 och riktar sig till ungdomar med psykisk ohälsa. De arbetar framförallt 

med stödarbete men också kunskapsspridande och opinionsbildande.  

Riksförbundet balans 

Riksförbundet Balans startades år 1997 där LIBRA är deras lokala förening i Skåne. De riktar 

sig till personer med diagnoser inom det affektiva spektrumet och ägnar sig åt 

stödverksamhet.  

Fontänhuset 

Fontänhuset är en internationell rörelse som först startade i New York år 1948, för att starta i 

Sverige år 1980 under namnet Sveriges Fontänhus Riksförbund. De ägnar sig åt 

stödverksamhet och återhämtning för personer med psykisk ohälsa.   

Psykradikala gruppen Malmö 

Psykradikala gruppen Malmö är ett löst feministiskt och politiskt nätverk av personer som 

faller utanför den psykiska normfunktionaliteten med syfte att utbyta erfarenheter, fungera 

stödjande och ägna sig åt psykaktivism.  
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FOKUSGRUPPSINTERVJUER 
För att få tillräckligt med empiri utförde jag fokusgruppintervjuer på Psykradikala gruppen, 

eftersom detta var den enda organisation som inte hade skriftlig information tillgänglig. En 

fokusgruppsintervju innebär att en grupp av deltagare diskuterar ett visst ämne där en forskare 

intar rollen av att moderera samtalet (Munday 2013, s.233). Traditionellt sett har forskare som 

utför fokusgruppsintervjuer varit intresserade av det som deltagarna kommer fram till under 

samtalets gång, medan det för mig som feministisk och socialkonstruktivistisk forskare även 

är kontexten som är det intressanta. Kontexten syftar till hur deltagarna interagerar med 

varandra och hur de på så vis konstruerar meningsskapande och en kollektiv identitet. Det 

intressanta är således att undersöka hur deltagarna förstår och konstruerar sociala kategorier 

och fenomen under diskussionens gång. En av de största fördelarna med denna form av 

intervju är att jag som forskare alltså både har tillgång till den data som produceras och den 

process där denna data skapas (Ibid, s.237-239). I denna uppsats, vilken syftar till att 

undersöka sociala mönster, fenomen och sammanhang, är det alltså inte individen i sig som 

står i fokus för analysen utan individen som bärare av en vidare social kontext. Då jag 

undersökt hur olika former av organisationer för psykisk ohälsa betraktar psykisk ohälsa är 

jag således intresserad av vad intervjupersonernas kan lära mig om, hur de som representanter 

för en viss form av organisation, betraktar psykisk ohälsa (Widerberg 2002, s.67). Vidare att 

en stigmatiserad grupp samlas för att kollektivt samtala om ett visst ämne är särskilt intressant 

för mig som feministisk forskare eftersom det i sig är en feministisk och självstärkande 

praktik (Munday 2013, s.242).   

De två fokusgruppsintervjuer jag genomförde innefattade två respektive tre personer i vardera 

grupp, vilket brukar beskrivas som minifokusgrupper. Fördelen med få deltagare är att det 

finns utrymme för var deltagare att prata om, och uttrycka sina perspektiv samt att det för 

forskaren förenklar dataanalysen. Vad som däremot kan betraktas som negativt är att det 

brister i variationen av åsikter, i synnerhet inom den mindre gruppen (Ibid, s.249). Som 

tidigare nämnt är interaktionen i en fokusgruppsintervju av stor relevans, då syftet är att 

deltagarna delvis ska styra samtalet och på så vis ha viss kontroll över forskningsprocessen. 

Men interaktionen inkluderar även moderatorns, det vill säga min, roll eftersom det är jag som 

styr vilka ämnen som ska diskuteras, som underlättar samtalet och hanterar gruppdynamiken. 

Detta innebär alltså att jag som moderator påverkar resultatet av intervjun (Ibid, s.252-253). 

Därför var det viktigt att på förhand reflektera över vilka frågor jag skulle ställa samt hur jag 

ställde dem vilket jag gjorde genom att skapa en intervjuguide. En intervjuguide kan 
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beskrivas som forskarens stöd under intervjun, för att påminna om de områden och ämnen en 

önskar analysera (Widerberg 2002, s.68). Då jag använder mig av idéanalys som metod och 

utgår från tre olika idealtyper, var det också dessa jag utgick från vid utformandet av min 

intervjuguide. Utifrån idealtyperna kunde jag enkelt konkretisera det jag ville belysa under 

intervjuerna. Ytterligare en aspekt jag fick ta hänsyn till under mina intervjuer var att jag själv 

varit medlem i Psykradikala gruppen sedan några år tillbaka, vilket kan vara problematiskt på 

så vis att det fanns risk för att både jag och deltagarna gjorde antaganden under intervjun 

utifrån förutfattade gemensamma utgångspunkter (Munday 2013, s.256). Detta motverkade 

jag i största möjliga mån genom att vara uppmärksam och be deltagarna att utförligt förklara 

sina uppfattningar. 

ETISK REFLEKTION 

Denna uppsats grundas i en genusvetenskaplig och feministisk forskningstradition vilket i sig 

innefattar en medvetenhet om etiska frågeställningar. Som genusvetare ställer jag mig kritisk 

till positivistisk forskning genom att motsätta mig föreställningen om att det finns en objektiv 

sanning vilken går att separera från maktstrukturer, etiska föreställningar och politik. Istället 

strävar jag i min undersökning efter att synliggöra förtryckta och stigmatiserade gruppers 

röster samtidigt som jag är medveten om maktförhållandet mellan forskare och deltagare 

(Bell, s.78, 85). Vidare då jag både använt mig av material i form av fokusgruppsintervjuer 

och hemsidor för organisationer för personer med psykisk ohälsa har de etiska aspekterna 

varit som mest känsliga vid den förstnämnda metoden. Under min materialinsamling var jag 

därför noggrann med att följa rådande forskningsetiska regler genom att bland annat 

kommunicera att deltagandet i studien var anonym och se till att samtliga deltagare samtyckt till 

sin medverkan. Vidare då ämnet psykisk ohälsa kan vara etiskt problematiskt vill jag legitimera 

min forskning genom att hävda att den inte är etiskt känslig i vidare hög grad då mina 

frågeställningar fokuserar på hur mina intervjupersoner, i egenskap av grupp, betraktar psykisk 

ohälsa vilket nödvändigtvis inte behöver vara personligt då fokus inte ligger på egna erfarenheter. 

Eftersom jag själv även är medlem av den grupp jag intervjuade var min maktposition som 

forskare inte heller lika tydlig som för en utomstående forskare. Som feministisk forskare anser 

jag även det vara emancipatoriskt legitimt att en stigmatiserad grupp talar om sitt normbrytande 

eftersom detta både kan ha personliga och politiska positiva effekter genom att i sig vara 

självstärkande. Detta var också något som informanter i båda mina fokusgruppsintervjuer 

uttryckte i efterhand.   
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Analys 

Nedan följer min analys i vilken jag, genom att använda mig av idealtyper som analysapparat, 

gör en idé- och ideologianalys av sju organisationer för personer med psykisk ohälsas 

hemsidor samt två transkriberade fokusgruppsintervjuer med en åttonde organisation. I 

analysen besvarar jag mina frågeställningar och reflekterar kring mitt material utifrån mina 

teoretiska utgångspunkter. Vidare är min analys uppbyggd av ett antal teman vilka jag valt ut 

med anledning av att de representerar återkommande mönster i mitt material som har varit 

relevanta för mina frågeställningar. Jag har valt att börja med temat ”Vision” för att ge en 

översikt av de olika organisationernas syfte för att därefter gå in på de teman som varit som 

mest genomgående i samtliga organisationers arbete för personer med psykisk ohälsa det vill 

säga ”Stöd” och ”Synliggörande”. Därefter har jag valt ordningen på teman utefter mina 

idealtyper genom att börja med de som relateras till den medicinska modellen, för att därefter 

gå in på de som relateras med den sociala respektive mad/crip-modellen. Ordningen på teman 

som följer är följande: ”Diagnos”, ”Behandling”, ”Återhämtning”, ”Vård”, ”Arbete och 

ekonomi”, ”Funktion” samt ”Makt”. Efter min analys kommer en diskussion med ytterligare 

tre teman vilka är ”Frånvaro av intersektionalitet”, ”Friskt och sjukt” samt ”Normalt och 

onormalt”.  

VISION 

Samtliga organisationer för personer med psykisk ohälsa som jag undersökt har någon form 

av värdegrund, vision eller mål som utgångspunkt för sitt arbete. Även om visionen ser olika 

ut beroende på organisationens fokus framgår det under min analys att organisationerna 

grupperar sig på ett analytiskt relevant sätt genom att de utmynnar i tre olika inriktningar. 

Dessa benämner jag som de socialpolitiska, serviceinriktade och normkritiskt inriktade 

organisationerna. 

De största organisationerna; Riksförbundet för social och mental hälsa (RSMH), Svenska 

Ångestsyndromsällskapet (ÅSS) och Nationell samverkan för psykisk hälsa (NSPH) utgör de 

organisationer som har socialpolitisk inriktning. Dessa organisationer har fokus på politiskt 

engagemang i form av opinionsbildning för att påverka samhällets aktörer. En del av deras 

vision och målsättning är att personer med psykisk ohälsa ”ska få mer kontroll och inflytande 

över sina liv inklusive innehåll och utformning av vård, stöd och rehabiliteringsinsatser” 

(RSMH/Opinion 2017).  Deras fokus ligger även på att alla personer med psykisk ohälsa ska 
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leva ett tillfredställande och konstruktivt liv då de strävar efter att alla funktionsvariationer 

ska vara fullt delaktiga inom samhällets alla områden. Detta illustreras då en av 

organisationerna skriver att de vill ”arbeta för att förstärka och utveckla delaktighet och 

inflytande på alla nivåer” (a.a.). De vill med andra ord att alla ska ha samma rättigheter och 

möjligheter i samhället genom att fokusera på tillgänglighet och delaktighet. Jag vill hävda att 

dessa organisationer har störst fokus på personer med psykisk ohälsas situation i samhället 

och det politiska arbetet kring det. Det centrala arbetet är således socialpolitiskt då de 

fokuserar på individen i samhället och inte individen i sig.  

Att vara en del av samhällsdebatten genom opinionsbildning är genomgående även för de 

mindre organisationerna, men deras mål och vision fokuserar dock mer på service för stöd 

och återhämtning. Tilia, Mind, Fontänhuset och Riksorganisationen balans utgör de 

organisationer vilka jag benämner som serviceinriktade, då de betonar vikten av att fungera 

som det medmänskliga stöd samhället inte erbjuder och på så vis ”täppa till luckorna i det 

offentligen skyddsnätet” (Mind/Omoss/Dettagörvi 2017). På så vis säger de sig fungera som 

en den av samhällets skyddsnät, till skillnad från socialpolitiska organisationerna som arbetar 

gentemot samhällets struktur för att förändra det. Vidare vill de serviceinriktade 

organisationerna i likhet med de socialpolitiska även arbeta för att personer med psykisk 

ohälsa ska ha delaktighet och medbestämmande över sin livssituation genom att lyfta röster 

av personer med psykisk ohälsa. Detta talar för att de har ett politiskt fokus, samtidigt som jag 

ändå vill hävda att deras verksamhet skiljer sig från tidigare nämnda organisationer då deras 

politiska förändringsarbete är mer individfokuserat och subtilt. Jag menar att de inte 

uttryckligen säger sig arbeta direkt samhällsförändrande, utan istället vill påverka samhället 

genom att börja med individen och på så vis arbeta utifrån ett mikroperspektiv. Med 

individfokuserat menar jag således att de lägger stor vikt vid att den enskilde ska prata om 

psykisk ohälsa och att de därigenom ”eftersträvar att bryta det tabu som förhindrar människor 

att prata om det” (a.a.).  

En tredje inriktning, vilken jag benämner som den normkritiska, står Psykradikala gruppen för 

då de utmärker sig rent visionsmässigt genom att i första hand ha som syfte och anser det vara 

”väldigt viktigt att politisera psykisk ohälsa” (Psykradikala). De vill med andra ord fokusera 

på att sätta psykisk ohälsa i en ”större politisk kontext” (a.a.) och således betrakta det utifrån 

ett strukturellt perspektiv. Istället för att påverka samhällets aktörer genom opinionsbildning 

vill de kritisera samhällssystemet utifrån och ifrågasätta dess normer. Deras stödverksamhet 
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bygger därför på det ömsesidiga samtalet där syftet är att känna politisk agens genom att 

tillsammans ställa sig ”utanför de strukturella normerna som finns i samhället […] att det 

finns en plats att vara frisk även ifall resten av samhället kanske uppfattar en som sjuk” (a.a.). 

Jag vill alltså hävda att denna grupp, till skillnad från tidigare organisationer, har ett radikalt 

normkritiskt perspektiv på samhället där de, i största möjliga mån, vill arbeta stödjande och 

förändrande utanför samhällets strukturer.  

 

Sammanfattningsvis utgör organisationerna visionsmässigt tre olika inriktningar vilka 

innefattar de organisationerna som är serviceinriktade och arbetar individfokuserat utifrån 

samhällets ramar, de organisationer som arbetar socialpolitiskt genom att fokusera på 

opinionsbildning och individen i relation till samhället samt den normkritiskt inriktade 

organisationen som har ett samhällskritiskt perspektiv där de vill förändra själva samhällets 

struktur.  

STÖD 

 Återkommande för organisationerna är vikten av stöd, även om vilka begrepp de använder 

och vilken form av stöd de lägger fokus på skiljer sig åt. De socialpolitiskt inriktade 

organisationerna använder sig nämligen av begreppen kamratstöd och peer-support när de 

beskriver sin stödverksamhet, vilket innebär en form av ömsesidigt stöd och utbyte av 

erfarenheter. De beskriver sin stödverksamhet genom att säga följande:  

 ”genom dialog och samvaro med andra med liknande erfarenheter blir en 

diskussion om psykisk ohälsa och återhämtning möjlig. Medlemmarna får större 

kunskaper om vad som hjälper och självkänslan stärks, vilket leder till ökade 

möjligheter att själv förändra sina livsvillkor” (RSMH 2016, s.4).  

 Här vill jag hävda att fokus ligger på att värdesätta varandras kunskaper och få stöd i den 

gemensamma erfarenheten för att få kraft till att verka samhällsförändrande. Vidare uttrycker 

de att samhället ska förändras för att vara ett bättre stöd för personer med psykisk ohälsa 

genom att till exempel ”utarbeta nationella riktlinjer och fastslå en generell miniminivå för 

kvalitén på […] stödet” (NSPH 2006, s.11). De anser även att ”statliga insatser ska göras för 

utvecklandet och spridningen av stöd- och självhjälpsgrupper i frivilligorganisationernas regi” 

(a.a., s.25) och att ”utbildning och handledning för ledare av e-grupper för stöd och självhjälp 

ska stimuleras” (a.a., s.25). Jag vill hävda att detta ger uttryck för att dessa organisationer 

anser att samhället ska ta större ansvar för stödet för personer med psykisk ohälsa. Med detta 
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sagt har alltså dessa organisationer en politisk inriktning med fokus på hur samhället ska 

fungera stödjande, men lägger också vikt vid stöd- och erfarenhetsutbyte mellan personer med 

psykisk ohälsa  

På så vis skiljer sig dessa från de serviceinriktade organisationerna som istället lägger främsta 

vikten vid medmänskligt stöd utifrån. Denna grupp av organisationer betraktar sig, som 

tidigare nämnt, i större utsträckning som verksamma för att täcka upp där samhället inte tar 

sitt ansvar, och är på så vis mer serviceinriktade. Exempelvis föreningen Tilia illustrerar detta 

genom att skriva hur de fungerar ”som ett medmänskligt stöd och fyller upp ett ”glapp” i 

samhället” (Tilia/Omoss 2017). Jag skulle tentativt hävda att detta ger uttryck för en 

fundamental skillnad i organisationernas politiska inriktning eftersom den ena gruppen är 

serviceinriktade och ser sig som en ideell del av det samhälle som ska stödja sin befolkning, 

medan de socialpolitiska organisationerna istället vill att samhället ska ta sitt fulla ansvar 

oberoende av ideella krafter. Med detta sagt menar jag att de serviceinriktade 

organisationerna delvis accepterar den samhällssituation de befinner sig i genom att frivilligt 

ta den plats och det ansvar som övriga samhället misslyckas med. Viktigt är dock att påpeka 

att denna grupp av organisationer även arbetar samhällsförändrande, vilket jag går närmare in 

på längre fram, men i betydligt mindre utsträckning än den först nämnda gruppen.  

Vad som är mer eller mindre genomgående för de flesta organisationer är självhjälpsgrupper, 

eller som jag tidigare nämnde peer-support/kamratstöd, där personer med psykisk ohälsa delar 

erfarenheter med varandra. Den organisation som betonar vikten av detta allra mest är den 

Psykradikala gruppen som istället använder sig av begreppet solidaritet. De menar att den 

styrka och kraft det ger att vara del av gruppen är ojämförbar med det stöd en får från övriga 

samhället. De beskriver det viktigaste med gruppen som ”dels att komma i kontakt med andra 

som har liknande erfarenheter, men också att problematisera det och inte lägga det på 

individen utan i en större politisk kontext” (Psykradikala). De trycker alltså på relevansen av 

ett forum där en blir ”tagen på allvar” (a.a.) och känner agens genom att ”prata utifrån en 

position eller kollektivt subjekt” (a.a.). Jag vill hävda att denna organisation skiljer sig från de 

tidigare nämnda, eftersom de menar att det problematiska ligger i samhällets struktur och de 

därför vill politisera psykisk ohälsa genom att kollektivt ställa sig utanför samhället. Den stora 

skillnaden mellan den Psykradikala gruppen och de socialpolitiskt inriktade organisationerna 

är med andra ord att de sistnämnda vill förändra samhället inifrån och utifrån samhällets 

villkor, medan Psykradikala gruppen vill förändra de strukturer som skapar dessa villkor.  
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Vidare vill jag under detta tema uppmärksamma tystnaden kring ett intersektionellt 

perspektiv. Att organisationerna väljer att inte ta upp detta perspektiv vill jag tentativt föreslå 

visa på att de anser det vara möjligt att isolera erfarenheten av psykisk ohälsa från 

erfarenheten av andra former av förtryck. Med andra ord tolkar jag det som att de betraktar 

erfarenheten av den psykiska ohälsan som densamma, eller i alla fall likvärdig, oavsett vilka 

andra former av förtryck en upplever. Detta skulle kunna ha som konsekvens att personer som 

bryter mot fler normer eventuellt inte relaterar till organisationernas information eftersom 

deras livssituation inte finns representerad, vilket i sin tur resulterar i att de inte söker stöd.  

För att sammanfatta är det gemensamma för samtliga organisationer att de betonar vikten av 

stöd men använder olika begrepp för detta som till exempel kamratstöd, medmänskligt stöd 

och solidaritet. Det som skiljer dem åt är istället hur de betraktar stöd i relation till samhället. 

Här vill jag, utifrån mina idealtyper hävda att de socialpolitiska organisationerna utgår från 

den sociala modellen eftersom de fokuserar på att samhället ska ta sitt ansvar och förändras 

för att vara ett bättre stöd för personer med psykisk ohälsa. De serviceinriktade 

organisationerna betraktar i sin tur sig själva som det stöd som finns tillgängligt när 

samhällets stöd brister. Detta vill jag tentativt föreslå vara ett uttryck för att de accepterar 

strukturen för hur samhällets stöd för personer med psykisk ohälsa ser ut, men att de samtidigt 

är medvetna om samhällets brister. I denna fråga vill jag hävda att de serviceinriktade 

organisationerna håller sig inom ramarna för den sociala modellen men att de drar sig mer åt 

den medicinska än de socialpolitiska organisationerna. Vidare vill jag hävda att den 

normkritiskt inriktade organisationen betraktar stöd utifrån mad/crip-modellen eftersom de 

tydligt ställer sig utanför det samhällssystem de andra organisationerna förhåller sig till. 

SYNLIGGÖRANDE 

När det kommer till synliggörande för att bryta stigmat kring psykisk ohälsa finner jag 

ytterligare en stor gemensam nämnare. Samtliga organisationer betonar nämligen vikten av att 

minska fördomar och diskriminering gentemot personer med psykisk ohälsa genom att våga 

prata om det. De menar att det viktigaste är att öka kunskapen och på så vis skapa fördjupad 

förståelse för olikheter, och att detta i sin tur bidrar till ett samhälle där fördomar om psykisk 

ohälsa minimeras och stigmatisering motarbetas. Det som skiljer organisationerna åt här är 

istället hur de vill gå till väga för att uppnå förändring.  

De mer socialpolitiskt inriktade organisationerna vill nämligen arbeta opinionsbildande 
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gentemot beslutsfattare för att se ett samhälle med förståelse för, och ökad kunskap om, 

psykisk ohälsa. De beskriver hur personer med psykisk ohälsa ofta diskrimineras och ”hamnar 

utanför samhället” (RSMH 2016, s.11) och att de anser det vara myndigheters och 

beslutsfattares ansvar att avsätta resurser för att ”bemöta och påverka dåliga attityder” (a.a., 

s.20). Jag tolkar det som att dessa organisationer vill lägga vikt vid förändringsarbete på en 

strukturell nivå, där samhället i stort ska arbeta för en attitydförändring gentemot 

stigmatiserade grupper istället för att det ska ligga på de marginaliserades ansvar. Dessa 

organisationers socialpolitiska inriktning blir desto mer tydlig då de skriver att ökad kunskap 

om psykisk ohälsa är viktigt eftersom det leder till att människor vågar ”engagera sig mot 

diskriminering och andra orättvisor som drabbar personer med psykisk ohälsa, liksom att 

påverka vården, stödet och behandlingen inom psykiatriområdet.” (a.a., s.4). Jag menar att 

denna formulering talar för att de anser ökad kunskap vara relevant för det fortsatta politiska 

arbetet för att främja situationen för personer med psykisk ohälsa.  

Till skillnad från detta socialpolitiska fokus trycker de serviceinriktade organisationerna 

istället på spridandet av kunskap genom ”informations- och utbildningsinsatser” 

(Mind/Omoss/Dettagörvi 2017) dels med syftet att alla som berörs av psykisk ohälsa ska 

stärka sin motståndskraft och dels för att ”bryta det tabu som förhindrar människor att prata 

om det” (a.a.). En av dessa organisationer lägger vikt vid att förändra attityder genom 

ambassadörer och representanter med personliga erfarenheter av psykisk ohälsa med målet att 

”medvetandegöra och minska skam och tabu kring psykisk ohälsa, så att fler vågar söka 

hjälp” (Tilia/Omoss 2017). Jag vill tentativt föreslå att de serviceinriktade organisationerna, 

istället för att trycka på att samhället ska ta sitt ansvar för synliggörandet av psykisk ohälsa, 

utgår från ett mer individuellt perspektiv där fokus ligger på att enskilda personer med 

psykisk ohälsa ska träda fram med sina erfarenheter.  

Vid talet om synliggörande råder tystnad från organisationernas sida vad gäller ett 

intersektionellt perspektiv. Jag vill tentativt föreslå detta tala för att organisationerna anser det 

vara viktigare att synliggöra psykisk ohälsa i sig, än att synliggöra psykisk ohälsa hos 

individer av olika sociala kategorier. Konsekvensen av detta skulle kunna vara att 

representationen av personer med psykisk ohälsa blir snäv, där enbart en viss kategori av 

personer med psykisk ohälsa får synas.  

Vidare är den organisation som utmärker sig under detta tema Psykradikala gruppen som talar 

om synliggörande på två olika sätt. De talar nämligen dels om hur personer med psykisk 



Ida Peterson von Ekensteen 

Masteruppsats i samhällsvetenskap: Genusvetenskap VT 2017 

 32 

ohälsa osynliggörs genom att de ”fråntas sin agens” (Psykradikala) då de uppfattas som 

oberäkneliga. De menar att det är problematiskt att personer med psykisk ohälsa först får 

synas och ta plats när de ”kommit ut på andra sidan” (a.a.) och blivit ”friska” och förklarar 

detta med att det "finns så lite transparens och […] att det heller inte finns någon insyn” (a.a.) 

i psykiatrin. Dessa uttalanden vill jag tentativt föreslå vara en direkt kritik gentemot vilka 

historier om psykisk ohälsa som får ta plats. Jag förstår det nämligen som att de menar att 

historier av detta slag reproducerar en dikotomi där en person först är ”sjuk”, vilket också 

innebär att ens röst inte väger lika tungt som andras, och att samma person därefter blir 

”frisk” och då är fundamentalt olik sitt första ”sjuka” jag. Min tolkning av deras kritik befästs 

ytterligare då Psykradikala gruppen talar om synliggörande på ett andra sätt, nämligen genom 

att de anser det vara viktigt att fokusera på normbrytande och alltså ifrågasätta den ”normativa 

människans funktion” (a.a.). Jag förstår det som att de även här vill kritisera dikotomin ”frisk” 

respektive ”sjuk” och se ett samhälle där personer med psykisk ohälsas röster inte avfärdas 

och patologiseras, utan där dessa röster tar plats och har agens.  

Sammanfattningsvis vill jag utifrån mina idealtyper hävda att de socialpolitiska 

organisationerna tydligt betraktar synliggörande av psykisk ohälsa utifrån den sociala 

modellen. Detta då de dels trycker på samhällets ansvar för att förändra attityder gentemot 

psykisk ohälsa, och dels trycker på att ökad kunskap om psykisk ohälsa leder till att fler 

personer vågar engagera sig politiskt i frågan. De serviceinriktade organisationerna fokuserar 

istället på ett synliggörande av psykisk ohälsa genom individuella berättelser för att på så vis 

öka kunskapen om ämnet. Detta anser jag vara ett perspektiv som faller inom ramarna för den 

sociala modellen eftersom kunskapsspridning med syfte att bryta ett stigma i sig är politiskt, 

samtidigt som de angränsar till den medicinska modellen genom att utgå från ett individuellt 

perspektiv. Vidare vill jag hävda att den normkritiskt inriktade organisationen explicit utgår 

från mad/crip-modellen genom att kritisera själva normen kring psykisk funktion. De menar 

nämligen att de historier som får ta plats för att synliggöra personer med psykisk ohälsa är 

problematiska då de vill ifrågasätta själva dikotomin ”friskt” respektive ”sjuk”.  
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DIAGNOS 

Samtliga organisationer förhåller sig på ett eller annat sätt till diagnossystemet, vilket jag vill 

hävda bekräftar hur dominerande det medicinska perspektivet på psykisk ohälsa är. Det 

intressanta under detta tema anser jag vara på vilka olika sätt de står i relation till 

diagnossystemet och vad det säger om hur de betraktar psykisk ohälsa.  

 

En majoritet av organisationerna förhåller sig till diagnossystemet som obligatorisk 

information som finns till för deras medlemmars skull. Att beskriva diagnoser och dess 

symptom blir således en form av objektiv sanning som bottnar i ett medicinskt sätt att betrakta 

psykisk ohälsa. Med detta sagt menar jag inte att organisationerna i sig har ett medicinskt 

perspektiv, utan det som verkligen säger någonting om organisationernas perspektiv är som 

sagt hur de relaterar till diagnossystemet. En av de serviceinriktade organisationerna förhåller 

sig subtilt avståndstagande genom att formulera sig försiktigt. Ett exempel på detta är 

formuleringar som: 

 

”att skada sig själv kan vara ett symtom på en psykiatrisk problematik av något slag. 

Vanligen förknippas självskadande beteende hos unga vuxna med en diagnos som har 

namnet Borderline personlighetsstörning eller Emotionellt instabil 

personlighetsstörning” (Mind/Lärdigmer/Psykiskohälsa/Självskadebeteende 2017).  

 

Här använder sig organisationen av förmildrande ord som ”kan” och ”vanligen” vilket jag 

tolkar som ett visst mått av avståndstagande från diagnossystemet. Ytterligare ett exempel på 

subtilt avståndstagande är en av de socialpolitiskt inriktade organisationerna som skriver att 

”inom psykiatrin använder man ett diagnossystem som kallas DSM-IV för att skilja olika 

psykiatriska diagnoser från varandra” (ÅSS 2016, s.5). Jag vill hävda att denna formulering 

visar på att de inte anser diagnossystemet vara en objektiv sanning, utan snarare någonting 

som används av en viss institution. Med andra ord menar jag att dessa organisationer förhåller 

sig avståndstagande genom att ge utrymme åt ifrågasättande och alternativa sanningar.  

 

En annan av de socialpolitiskt inriktade organisationerna ställer sig istället öppet kritisk till 

diagnossystemet som de beskriver som ”snäva och självklara tolkningar av symptom” 

(RSMH/Psykiskohälsa/Psykiskohälsa 2017) och att dessa riskerar att leda till ”förenklingar, 

vilket kan göra att förhållandet mellan diagnos och behandling blir oklart” (a.a.). Denna 
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organisation beskriver ändå olika diagnoser men med den öppet avståndstagande 

motiveringen att de gör detta eftersom deras medlemmar ”uttryckt en önskan om att få mer 

kunskap om just de problem de har” (a.a.). Både att förhålla sig avståndstagande på ett subtilt 

och öppet kritisk sätt anser jag vara olika grader av att betrakta psykisk ohälsa utifrån den 

sociala modellen.  

Två av de serviceinriktade organisationerna skiljer sig från övriga genom att inte skriva om 

diagnoser och dess symptom över huvud taget. Den ena nämner ingenting om detta medan 

den andra motiverar det genom att skriva att ”ibland kan det vara svårt att förstå sig själv 

genom att bara läsa kriterier och symtom. Det finns dessutom redan många jättebra 

informationssidor om man googlar kring psykisk ohälsa som beskriver diagnoskriterier och 

symtom, så här kan du istället läsa om hur det kan kännas med psykisk ohälsa. Observera att 

vi inte menar att dessa ämnen är diagnoser eller psykisk sjukdom” (Tilia/Psykiskohälsa 2017). 

Jag vill hävda att detta delvis är en kritik gentemot diagnossystemet, men också som ett sätt 

för organisationen att tillgängliggöra sig för en så bred målgrupp som möjligt. Eftersom de 

framförallt riktar sig till ungdomar förstår jag det som att de försöker undvika att skrämma 

bort dem genom att tala deras språk istället för att fokusera på sjukdomar och diagnoser. Min 

tolkning är således att detta i första hand inte är ett samhällskritiskt ställningstagande utan att 

deras primära anledning är att nå ut till sin målgrupp.  

Den enda organisation som framstår som okritisk till diagnossystemet är Riksförbundet 

Balans, då de utförligt beskriver olika diagnoser inom det affektiva spektrumet. De skriver till 

exempel att: 

”affektiva sjukdomstillståndens huvudsakliga symptom handlar om onormalt förändrade 

stämningslägen, det vill säga att personen blir oförklarligt nedstämd eller euforisk. Det 

förändrade stämnings- eller känsloläget yttrar sig för andra ofta i en förändrad 

aktivitetsnivå, det vill säga att personen blir apatisk eller hypomanisk/manisk, beroende 

på diagnos” (Riksförbundet Balans/Sjukdomarna 2015).  

Här förklaras diagnoserna och dess symptom på ett sätt som bottnar i den positivistiska 

vetenskapens sätt att hävda objektiv sanning, där den medicinska förklaringen blir den rena 

informationen och fakta. Viktigt att påpeka här är dock att denna organisations existens 

grundar sig i medlemmar som är diagnostiserade utifrån ett medicinskt perspektiv, vilket gör 

det svårt för dem att inte inkludera diagnossystemet.  
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Den enda organisation med ett uttalat normkritiskt perspektiv på diagnoser är nämligen den 

Psykradikala gruppen som hävdar att diagnoser är starkt kopplade till rådande normer i 

samhället. Som exempel tar de upp att det som anses vara friskt idag är ”att va extrovert och 

[…] dominant” (Psykradikala) och att en diagnos därför kan ställas utifrån att en person inte 

har vissa normativa karaktärsdrag. De menar också att diagnoser är vaga och ställs ”väldigt 

snabbt och enkelt” (a.a.) vilket leder till att mänskliga olikheter istället betraktas som 

patologier. Jag anser de vara tydligt normkritiska i sitt sätt att ifrågasätta diagnoser och 

synliggöra det omöjliga i att dra en gräns mellan det ”sjuka” och det ”friska” hos en person. 

Vidare menar de att en diagnos i sig kan vara oerhört stigmatiserande då risken finns att en, 

istället för att lära känna sig själv som person, lär ”känna den här diagnosen utifrån vad andra 

har liksom bestämt det innebär” (a.a.). Vidare beskriver en intervjuperson hur detta i sin tur 

kan leda till att en ”börjar tvivla på såhär massa saker” (a.a.) som en tidigare betraktat som 

positiva egenskaper och ”uppskattar jättemycket” (a.a.) med sig själv, eftersom en är 

sjukdomsförklarad. De tar även upp att andra personer kan börja förstå och förklara ens 

beteende utifrån ens diagnos och att en då ”blir förenklad till en diagnos snarare än att bli 

förstådd för den komplexa människa en är” (a.a.). Som jag förstår det menar de att en, om en 

faller utanför normen för hur en ska fungera i samhället, riskerar att reduceras till en diagnos 

vilket i sin tur leder till att hela ens person patologiseras.  

Trots denna kritik avfärdar de inte diagnossystemet fullständigt eftersom de anser att det även 

finns positiva aspekter av ett diagnossystem då en informant uttrycker att en kan känna sig 

”väldigt bekräftad i det” (a.a.) genom att ”någon då säger så; men det är klart att du inte kan 

plugga när du mår såhär” (a.a.). Jag förstår det som att de menar att personer med psykisk 

ohälsa många gånger skuldbelägger sig själva och att en diagnos då kan vara bekräftande och 

på så vis lyfta skulden från personens axlar. Detta vill jag hävda skapar en svårfrånkomlig 

paradox, där diagnoser kan vara begränsande, stigmatiserande och patologiserande men 

samtidigt befriande och bekräftande. En annan positiv aspekt de tar upp är att en diagnos 

många gånger leder till behandling eftersom en diagnos väger tyngre än enskilda symptom 

som enkelt avfärdas.  

Det jag frågar mig är dock om dessa positiva aspekter enbart är positiva på grund av de 

strukturer som utgör det samhälle vi lever i idag. Säger det inte mer om samhällets normer 

och prestationskrav samt den skuldbeläggning som sker på de som inte lever upp till dessa 

förväntningar, att en diagnos kan upplevas som bekräftande? Jag menar att diagnoser, i 
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dagens samhälle, är befriande från den skuld och skam som själva samhällssystemet lägger på 

individen. I ett annat samhällssystem hade denna skuld inte existerat från första början, och 

inte heller den vård som förutsätter en diagnosticering för att en ska bli tagen på allvar. Jag 

menar att dessa positiva aspekter av diagnossystemet snarare är ett uttryck för hur 

skuldbeläggande samhället är gentemot de som faller utanför normfunktionen, samt hur starkt 

det medicinska perspektivet på psykisk ohälsa är. 

Sammanfattningsvis förhåller sig organisationerna till diagnossystemet på många olika sätt, 

vilket innebär att organisationer inom samma inriktning skiljer sig i sitt förhållningssätt. 

Utifrån mina idealtyper är det enbart en av organisationerna som faller inom ramarna för den 

medicinska modellen, vilket är Riksförbundet balans som inte visar på någon som helst kritik 

gentemot diagnossystemet utan snarare har den som grundpelare för sin organisation. Övriga 

serviceinriktade organisationer utgår i sin tur från den sociala modellen då två av dem 

förhåller sig kritiska gentemot diagnossystemet genom att utesluta det och en tredje förhåller 

sig subtilt avståndstagande genom formuleringar som öppnar för alternativa sätt att betrakta 

psykisk ohälsa. Detta subtila avståndstagande ägnar sig även en av de socialpolitiskt inriktade 

organisationerna åt samtidigt som övriga ställer sig öppet kritiska. Jag vill hävda att ett 

explicit kritiskt förhållningssätt gentemot diagnossystemet är en del av den sociala modellen i 

större utsträckning än tidigare nämnda organisationers implicita kritik. Detta eftersom kritiska 

formuleringar är tydligare politiska, än uteslutande och öppna formuleringar som visar på 

subtil kritik. Vidare vill jag hävda att den normkritiskt inriktade organisationen utgår från 

mad/crip-modellen i denna fråga eftersom de ifrågasätter diagnossystemets gränsdragning 

mellan det ”friska” och det ”sjuka”. De menar att diagnosticering i sig utgår från de rådande 

normer som existerar i samhället och att det som betraktas som ”friskt” respektive ”sjukt” 

därför är en konsekvens av kulturella normer. Trots att de anser diagnoser vara 

stigmatiserande avfärdar de inte diagnossystemet fullständigt eftersom de menar att det även 

finns något bekräftande i en diagnos.  

BEHANDLING 

När det kommer till behandling av psykisk ohälsa tar de flesta organisationer upp olika former 

av behandlingsmetoder, men vilka och hur de skriver om dem ser olika ut. De serviceinriktade 

organisationerna beskriver nämligen främst olika former av behandlingsmetoder inom den 

medicinska modellen, då de till exempel skriver att: ”depression kan behandlas 
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med samtalsterapi, kognitiv terapi, kognitiv beteendeterapi, psykodynamisk korttidsterapi, 

och/eller mediciner mot depression” (Riksförbundet balans/Sjukdomarna/Behandling 2015).  

Här lägger de serviceinriktade organisationerna fram behandling som objektiv information 

kring vad som är möjligt inom konventionell vård och utgår både från ett bio- och 

psykoperspektiv. De är även tydliga med att förklara att olika metoder fungerar för olika 

individer genom att skriva att: 

”den vanligaste behandlingen är någon form av samtalsterapi, medicin eller 

avslappning. Det som funkar för en person kanske inte funkar för en annan. Därför är 

det viktigt att man får hjälp som är anpassad efter vad man själv behöver” 

(Mind/Lärdigmer/Psykiskohälsa/Ångest 2017).  

Utöver de traditionella metoderna lägger de också vikt vid egenvård och uttrycker att:  

”för att du ska sluta att skära dig behöver du hitta andra sätt att stå ut med och hantera 

svåra känslor. Ett viktigt första steg kan vara att observera och göra sig medveten om 

vilka konsekvenser självskadorna har för ditt långsiktiga mående och din självrespekt” 

(Mind/Lärdigmer/Psykiskohälsa/Självskadebeteende 2017).  

Trots att dessa organisationer definierar detta som egenvård vill jag hävda att de i själva 

verket beskriver KBT-terapi. Att betona självhjälp utifrån behandlingsmetoder inom 

psykoperspektivet anser jag vara del av den neoliberala autonomin där en ska ta eget ansvar 

över sitt mående och med andra ord vara ett neoliberalt subjekt. När de således uttrycker att 

vilken form av behandling som fungerar är individuellt och ger exempel på olika vägar till 

självhjälp menar jag att de utgår från ett individualistiskt och neoliberalistiskt perspektiv på 

psykisk ohälsa.  

De socialpolitiskt inriktade organisationerna tar också upp behandlingsmetoder inom 

psykoperspektivet, men beskriver i kontrast till de serviceinriktade organisationerna beskriver 

även behandlingsmetoder som faller utanför den medicinska modellen. Detta genom att 

exempelvis nämna naturläkemedel och meditation samt skriva att ”en del har prövat 

akupunktur med framgång, andra kanske har provat yoga” 

(RSMH/Psykiskohälsa/Ångest/Behandlingochstöd 2017). Jag menar att detta talar för en 

vidare öppenhet för olika former av behandlingsmetoder än vad de serviceinriktade 

organisationerna visar på. 
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Till skillnad från de serviceinriktade organisationerna är de socialpolitiska tydligt kritiska till 

behandlingsmetoder inom bioperspektivet på psykisk ohälsa, det vill säga medicinering. De 

uttrycker detta dels genom att varna för överförskrivningen av antidepressiva läkemedel och 

dels genom att tydliggöra att en har rätt att begära information ”så att du verkligen förstår 

vilka effekterna är, liksom vilka risker behandlingen med läkemedlet har” 

(RSMH/Psykiskohälsa/Utmattningssyndrom/Behandlingochstöd 2017). Här blir det alltså 

påtagligt att denna grupp av organisationer är mer kritiska till vården genom att ifrågasätta det 

biomedicinska perspektivet på psykisk ohälsa. Eftersom vården har ändrat riktning genom att 

i större utsträckning fokusera på medicinering, och alltså ett bioperspektiv på psykisk ohälsa, 

är det viktigt att skilja på kritiken gentemot behandling utifrån psyko- respektive 

bioperspektivet.   

I likhet med de socialpolitiska organisationerna ställer sig Psykradikala gruppen också 

kritiska till att vården ”övermedicinerar väldigt, väldigt, väldigt mycket” (Psykradikala) 

samtidigt som de även menar att medicinering kan ha positiva effekter och att det, utifrån det 

handlingsutrymme en har vid psykisk ohälsa, kan fungera som ett bra verktyg för att hantera 

terapi. De negativa aspekterna är dock övervägande då de beskriver hur medicinering används 

som ”substitut för att det inte finns tillräckligt med terapi” (a.a.). De menar att medicinering är 

någonting som tvingas på en, att en inte ”respekteras i att en inte vill ta medicinering” (a.a.) 

och att det används som utpressning för att få terapi. När vården enbart skriver ut mediciner 

förklarar de att fokus hamnar på att enbart behandla ”symptomen runtomkring men inte själva 

liksom orsaken till varför du mår dåligt” (a.a.). Här vill jag hävda att de kritiserar hur 

svårtillgänglig vården är i den bemärkelse att alla behandlas utifrån samma mall där en först 

måste acceptera medicinering för att därefter få tillgång till terapi. Jag menar att detta 

tydliggör vilket beroendeförhållande en som person med psykisk ohälsa har till vården och 

hur medicinering i vissa fall kan användas som maktmedel från vårdens sida.  

Psykradikala gruppen lägger fram ytterligare kritik gentemot medicinering genom att nämna 

de negativa kroppsliga effekter som det har samt att en inte vet hur detta påverkar människor 

på lång sikt. Här tar de även upp ett normkritiskt perspektiv genom att ifrågasätta syftet 

bakom all medicinering. För att utveckla är de kritiska till vad för person det är ”meningen att 

man ska bli liksom efter allt detta” (a.a.) och menar att det är ett sätt att ”göra oss arbetsföra 

och kontrollera oss på olika sätt” (a.a.). Jag vill hävda att denna problematisering är explicit 

samhällskritisk då jag förstår det som en spekulation kring medicinering som normativ 
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disciplinering. Min tolkning är att medicin inte ges till personer enbart för att de ska må 

bättre, utan också för att de ska bli samhällsnyttiga genom att kunna bidra till 

arbetsmarknaden samt bli så ”normala” som möjligt och på så vis formas efter samhällets 

normer.  

För att sammanfatta förhåller sig de serviceinriktade och socialpolitiska organisationerna 

delvis till behandling på liknande sätt vad gäller psykoperspektivet, då båda till viss del utgår 

från ett medicinskt perspektiv på psykisk ohälsa. Skillnaden är att de serviceinriktade 

organisationerna även utgår från ett neoliberalistiskt och individualistiskt perspektiv då de 

talar om egenvård, varför jag vill hävda att de ligger närmare den medicinska modellen än de 

socialpolitiska. I sin tur faller de socialpolitiska organisationerna i större utsträckning inom 

ramarna för den sociala modellen, eftersom de förhåller sig kritiska vad gäller bioperspektivet 

samtidigt som de är mer öppna för icke-konventionella behandlingsmetoder. Den normkritiskt 

inriktade organisationen går i linje med de socialpolitiska genom att också kritisera 

bioperspektivet på psykisk ohälsa och den medicinering som innefattas i detta perspektiv. 

Detta vill jag hävda gör att de utgår från den sociala modellen samtidigt som de också utgår 

från mad/crip-modellen då de lägger fram explicit samhällskritik genom att indikera att 

personer med psykisk ohälsa medicineras för att normaliseras och disciplineras.  

ÅTERHÄMTNING 

Till skillnad från talet om behandling är talet om återhämtning helt frånvarande hos de 

serviceinriktade organisationerna vilket jag anser tala för att de betraktar återhämtning som 

synonymt med behandling. Eftersom deras tal om behandling framförallt fokuserar på 

konventionell sådan tolkar jag detta som att de har förtroende för att vården är välfungerande i 

fråga om återhämtning. Vidare eftersom deras verksamhet bygger på talet om psykisk ohälsa, 

tolkar jag även tystnaden som ett tecken på en övertygelse om att talet om psykisk ohälsa i sig 

är en väg till återhämtning. Med andra ord menar jag att de lägger stor vikt vid att våga prata 

om psykisk ohälsa och därför, i många fall, anser detta vara återhämtningen i sig. Vad som är 

relevant här är att fokusera på vad som inte sägs, vilket synliggör frånvaron av ett strukturellt 

perspektiv där samhället tar ansvar för psykisk ohälsa. Istället fokuseras det på individens 

ansvar genom att lägga vikt vid den enskilde personens förmåga att prata om sin psykiska 

ohälsa.  

I kontrast till detta sätter de socialpolitiska organisationerna istället återhämtning i relation till 

samhället. Detta genom att betrakta återhämtning utifrån ett maktperspektiv där de skriver att 
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”återhämtning innebär att individens skaffar sig makt över sitt liv” (NSPH 2006, s.40).  De 

menar att återhämtning i första hand inte handlar om ”symtomen eller funktionsnivån, utan 

om hela individen i sitt sammanhang” (a.a., s.40) och trycker på att samhällets resurser ska 

anpassas efter att bidra till återhämtning för personer med psykisk ohälsa. Dessa 

organisationer ser rätten till återhämtning som en politisk fråga och betonar vikten av att 

personer med psykisk ohälsa inte ska vara en ”passiv mottagare av vård- och stödinsatser utan 

att man får kontroll och inflytande över sitt liv och det fulla ansvaret för den egna 

återhämtningen” (RSMH 2016, s.7). Eftersom dessa organisationer är tydliga med att anse det 

vara samhällets skyldighet att verka för att personer med psykisk ohälsa ska ha samma 

möjligheter som andra att vara delaktiga i samhället, vill jag hävda att ansvar för den egna 

återhämtningen i denna kontext syftar till makt över sin egen återhämtning och sitt eget liv.  

I motsats till dessa organisationer förhåller sig Psykradikala gruppen istället kritiska till 

begreppet återhämtning då de ifrågasätter om det som definieras som friskt verkligen borde 

betraktas som friskt. Ett problematiserande av definitionerna av ”friskt” respektive ”sjukt” 

anser jag vara ett normkritiskt perspektiv som inte enbart ifrågasätter vården utan även 

samhällets sätt att betrakta psykisk ohälsa. Detta perspektiv vill jag med andra ord hävda 

vänder upp och ner på betraktandet av psykisk ohälsa genom att fokusera på och ifrågasätta 

vad som anses vara neutralt och ”normalt”. Vidare uttrycker Psykradikala gruppen att 

”mycket i hela samhället måste ju återhämta sig” (Psykradikala), snarare än individerna med 

psykisk ohälsa i sig. Jag tolkar detta som en kritik av samhällsstrukturen då de menar att 

samhället i sig borde tillfriskna från det system som gör både samhället och individerna som 

lever i det ”sjuka”. Här vill de flytta fokus från ett mikroperspektiv där det är den enskilda 

individens som ska återhämtas inom ramarna för samhällets struktur, till ett makroperspektiv 

där det istället är samhället som ska återhämtas genom att dess struktur förändras.  

För att sammanfatta anser jag att frånvaron av talet om återhämtning hos de serviceinriktade 

organisationerna är ett uttryck för att de dels betraktar talet om psykisk ohälsa som 

återhämtning i sig, och dels att de uppfattar återhämtning som synonymt med behandling. Jag 

vill hävda att detta talar för ett individualistiskt perspektiv som även faller inom ramarna för 

den medicinska modellen. Jag menar att ett betraktande av återhämtning som synonymt med 

behandling, där behandlingen i sin tur innefattar konventionella metoder, bottnar i den 

medicinska modellen. Vidare har de socialpolitiska organisationerna en samhällsförankrad 

definition av återhämtning vilken innefattar att personer med psykisk ohälsa ska ha makt över 
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sitt eget liv. Eftersom de ser rätten till återhämtning som en politisk fråga samtidigt som de 

har en tydligt social definition av återhämtning vill jag hävda att dessa organisationer 

betraktar återhämtning utifrån den sociala modellen. Den normkritiskt inriktade 

organisationen utgår i sin tur från mad/crip-modellen genom att de ställer sig kritiska till 

begreppet återhämtning då de vill ifrågasätta definitionerna av vad som betraktas som ”friskt” 

respektive ”sjukt”. Istället för att individer som betraktas som ”sjuka” ska återhämtas, utgår 

de från ett makroperspektiv genom att anse det vara samhället i sig som behöver återhämtas.  

VÅRD 

De flesta av de organisationer jag undersökt kritiserar vården men gör dock detta på olika sätt 

och utifrån olika perspektiv. Ett första perspektiv utgår de socialpolitiskt inriktade 

organisationerna från då de vill arbeta i direktkontakt med beslutsfattare och politiker för att 

förändra vården. Gemensamt för dessa organisationer är att de menar att det finns ”stora 

brister […] inom psykiatrisk vård” (NSPH 2006, s.10) och tycker att organisationer för 

personer med psykisk ohälsa ska ha större inflytande över de politiska beslut som fattas på 

området. Dessa organisationer har även utförliga intressepolitiska dokument vilka 

sammanfattar de olika punkter varpå de anser att vården behöver förbättras. För att ge några 

exempel på dessa punkter skriver de att det behövs ”alternativ till den traditionella medicinsk-

biologiska modellen som bygger på självhjälpsgrupper, nätverk och brukarstyrd verksamhet” 

(RSMH 2016, s.14). Jag tolkar detta som ett klart kritiskt ställningstagande till den 

traditionella vårdens sätt att både betrakta och behandla psykisk ohälsa. De alternativ till vård 

som tas upp är den form av verksamhet som organisationen ägnar sig åt, som jag också vill 

hävda är en del av ett socialt perspektiv på psykisk ohälsa. Inom funktionshinderrörelsen, där 

det sociala och relativa perspektivet på funktionsvariationer har sitt ursprung, har nämligen 

vikten av brukarstyrd verksamhet länge betonats för att personer med icke-normativa 

funktionsvariationers ska få större makt över sitt liv. Därför anser jag det vara tydligt att dessa 

organisationer är influerade av funktionshinderrörelsen och således lägger vikt vid delaktighet 

och tillgänglighet för personer med psykisk ohälsa. Ytterligare exempel på hur de formulerar 

sin kritik gentemot vården är ”att varje individ ska ha rätt till en egen vårdplan” (ÅSS 2016, 

s.6) och att ”den psykiatriska vården måste förstärkas med öronmärkta medel” (RSMH 2016, 

s.14). Här tycker jag det blir desto mer tydligt att organisationerna vill arbeta konkret politiskt 

för att förändra situationen i samhället för personer med psykisk ohälsa, vilket också 
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påminner om funktionshinderrörelsen där organisationer genom opinionsbildning krävt att 

beslutsfattare agerar.  

De serviceinriktade organisationerna har en mer implicit kritik gentemot vården då de, istället 

för att uttala sig intressepolitiskt, trycker på att de utgår från en ”helhets- och samhällsbaserad 

syn på psykisk hälsa, det vill säga att den psykiska hälsan påverkas av en mängd fenomen, 

inte bara hälso- och sjukvården” (Mind 2015, s.6). Detta tolkar jag som en underförstådd 

kritik gentemot vårdens medicinska sätt att betrakta psykisk ohälsa då de vill se en bredare 

definition både av vad psykisk ohälsa är, och vad som påverkar ens psykiska hälsa. Här 

hänvisar organisationerna till World Health Organizations (WHO) definition av psykisk hälsa 

vilken innefattar ”ett fullständigt tillstånd av fysisk, psykisk och socialt välmående, inte 

endast en frånvaro av sjukdom” (Tilia/Psykiskohälsa 2017) vilket jag vill hävda också är ett 

försök att distansera sig från den traditionella medicinska modellen. 

Under detta tema är det ingen av organisationerna som påtalar ett intersektionellt perspektiv i 

relation till vården för personer med psykisk ohälsa. Denna tystnad vill jag tentativt föreslå 

har som konsekvens att de inte påverkar vården och samhällets perspektiv på psykisk ohälsa i 

en normkritiskt och intersektionellt medveten riktning utan snarare reproducerar ett perspektiv 

där personer med psykisk ohälsa riskerar att erfara diskriminerande behandling utifrån 

faktorer som klass, kön, etnicitet, sexualitet, funktionalitet etcetera.  

Sammanfattningsvis vill jag hävda att de socialpolitiska organisationerna utgår från den 

sociala modellen i sitt sätt att kritisera vården då deras kritik är tydligt intressepolitisk genom 

att tala för konkreta samhälleliga förändringar för att förbättra situationen för personer med 

psykisk ohälsa. Ytterligare något som talar för att de utgår från denna modell är att deras 

tankegångar i mångt och mycket liknar funktionshinderrörelsens då de till exempel talar för 

brukarstyrd verksamhet. Vidare anser jag även att de serviceinriktade organisationerna 

kritiserar vården utifrån den sociala modellen då de uttrycker att de betraktar psykisk ohälsa 

utifrån ett bredare perspektiv än den medicinska modellen. Dessa organisationer utgår dock 

inte från den sociala modellen i lika stor utsträckning som de socialpolitiska organisationerna 

eftersom de sistnämndas kritik är betydligt mer explicit och politiskt förankrad.  

  



Ida Peterson von Ekensteen 

Masteruppsats i samhällsvetenskap: Genusvetenskap VT 2017 

 43 

ARBETE OCH EKONOMI 

Ett relevant tema som många organisationer tar upp är psykisk ohälsa i relation till arbete. En 

del organisationer betonar nämligen vikten av rätten till en meningsfull vardag i form av till 

exempel möjlighet till arbete. De menar att samhället är ”uppbyggt kring förvärvsarbete” 

(RSMH 2016, s.18) och att det därför är viktigt att personer med psykisk ohälsa får vara del 

av arbetsmarknaden varpå det behövs en skärpt ”lagstiftning som motverkar diskriminering” 

(a.a., s.18) av personer med psykisk ohälsa. De menar att bättre stöd, mer flexibilitet och 

anpassning skulle möjliggöra ett samhälle där personer med psykisk ohälsa kan vara delaktiga 

men även att samhället måste erbjuda de personer som inte klarar av ett arbete ”meningsfull 

sysselsättning där man får stöd i återhämtning, utveckling och egenmakt” (a.a., s.19). De 

betonar också vikten av ekonomisk trygghet då de kritiserar socialförsäkringssystemet som de 

menar är begränsande och sätter personer med psykisk ohälsa i en ekonomiskt pressad 

situation. De skriver att de därför vill se en ekonomisk ersättning där ”den som av något skäl 

har nedsatt arbetsförmåga ska kunna leva ett vardagsliv som bidrar till återhämtning” (ÅSS 

2016, s.4) och där det med andra ord går att leva ett aktivt liv i samhället.  

Att betona delaktighet i form av rätten till en meningsfull sysselsättning är att tala utifrån en 

konkret politisk agenda som går i linje med hur funktionshinderrörelsen talat för personer 

med funktionsvariationers rätt i samhället. Samtidigt är det också ett försök till att skapa 

agens för gruppen i fråga, i synnerhet i detta exempel där texten snarare talar för än om 

personer med psykisk ohälsa och riktar sig både till gruppen och beslutsfattare. Vidare anser 

jag dessa organisationers perspektiv på arbete och ekonomi vara ett marxistiskt sådant 

eftersom de beskriver förvärvsarbete som samhällets grundpelare, vilket också talar för att 

deras synsätt bottnar i den tidiga funktionshinderrörelsens marxistiska perspektiv. Jag vill 

med andra ord hävda att detta förhållningssätt är ett typiskt socialrelativistiskt sådant där 

fokus ligger på att anpassa och tillgängliggöra samhället efter den marginaliserade gruppen. 

Även om detta är ett samhällskritiskt perspektiv anser jag det ändå vara viktigt att nämna att 

det är en samhällskritik inom samhällets ramar, där fokus ligger på att bli delaktig i samhällets 

struktur. Trots att detta perspektiv är dominerande inom dessa organisationer halkar de också 

över i ett normkritiskt sådant då de till exempel förklarar en ökad förekomst av psykisk ohälsa 

genom de ”faktorer som ofta finns på samhällsnivå” (a.a., s.2) där ”individen förväntas vara 

stresstålig, socialt välfungerande och högpresterande inom ett flertal områden” (a.a., s.2) 

vilket jag tolkar som en kritik gentemot hur den normfunktionella människan ska vara i 

dagens samhälle.   
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Det normkritiska perspektivet är dock mer tydligt hos den Psykradikala gruppen vilka ställer 

sig kritiska till arbetets självklara del i dagens samhälle. De menar nämligen att kunna 

prestera heltidsjobb är en norm som bottnar i att samhället är konstruerat efter en viss typ av 

idealperson. De anser det vara viktigt att sätta ord på normen och beskriver således hur 

idealpersonen innefattar någon som är konstant produktiv och som tycker att det är ett 

”naturligt tillstånd […] och stimulerande med stress och alla möjliga intryck på en gång och 

att hänga med massa okända människor i olika folkhav hela tiden” (Psykradikala). Vidare 

menar de att det är denna idealperson som eftersöks på arbetsmarknaden eftersom vi idag 

”arbetar för att kunna leva i någon slags ekonomisk tillväxt” (a.a.). De uttrycker även att detta 

inte fungerar ”om en ska kunna få in många olika funktioner” (a.a.) i samhället, vilket jag vill 

hävda är en explicit kritik gentemot vårt kapitalistiska system där arbetsmarknaden inte tar 

hänsyn till olika psykiska funktionsvariationer. På så vis har alltså personer som faller utanför 

normen svårare att ta sig in på arbetsmarknaden, vilket i sin tur gör att ens ekonomi blir 

lidande och att en därpå exkluderas ytterligare från samhället. Istället för ett samhälle där en 

tvingas anpassa sig efter denna norm, vill Psykradikala gruppen ifrågasätta huruvida denna 

norm i själva verket borde betraktas som det ”friska”. I kontrast till tidigare nämnda 

organisationer, där fokus ligger på att vilja vara del av det ekonomiska systemet, förstår jag 

det istället som att Psykradikala gruppen vill förändra de normer och strukturer som ligger till 

grund för dagens samhälle.  

De fortsätter med sin kritik av samhället då en intervjuperson uttrycker att psykisk ohälsa 

definieras utefter ”hur arbetsför man är […] så det är väldigt tydligt att det är liksom därför 

den här resursen läggs på mig” (a.a.). De menar att en konsekvens av detta är att samhället i 

första hand inte lägger resurser på personer med psykisk ohälsa för att en ska må bra utan för 

att en ska bli arbetsför, vilket i sin tur gör att ens människovärde förpassas till att tillgodose 

arbetsmarknaden. Denna kapitalistiska kritik uttrycker de ytterligare genom att beskriva att 

”det här kapitalistiska systemet […] egentligen inte handlar om att vi arbetar för att överleva 

utan vi arbetar för att kunna leva i någon slags ekonomisk tillväxt” (a.a.). Här vill jag hävda 

att de drar paralleller till Goodleys neoliberala paradox vilken innebär att människan, i dagens 

neoliberala samhälle, sägs ha mycket autonomi och valmöjligheter samtidigt som det 

förutsätter att en följer vissa förutbestämda normer. Denna autonomi och subjektsposition 

grundas nämligen i anställningsbarhet som innefattar en viss konstruktion av normalitet. Som 

person med psykisk ohälsa faller en således utanför den normalitet som gör en anställningsbar 

vilket också utesluter en från att vara del av den neoliberala autonomin. Jag menar att denna 
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paradox, i likhet med Psykradikala gruppen, uttrycker hur ens människovärde är avhängig ens 

anställningsbarhet i ett neoliberalt samhälle.  

Genom denna explicita antikapitalistiska kritik anser jag att Psykradikala gruppens fokus på 

att förändra samhällsstrukturer förtydligas ytterligare. Jag vill nämligen hävda att 

Psykradikala gruppen är kritisk till själva förekomsten av arbete då de beskriver hur den 

ursprungliga anledningen till att vi arbetar har bytts ut mot jakten på profit. De förklarar också 

vilka konsekvenser det kapitalistiska systemet har för personer som faller utanför normen. Jag 

vill hävda att detta synliggör hur litet utrymmet är för personer med normbrytande 

funktionsvariationer i ett kapitalistiskt samhälle, då psykisk ohälsa enkelt försätter en i en 

ekonomiskt utsatt situation, som en i sin tur inte har ork att ta sig ur på grund av den 

ursprungliga anledningen till att en hamnade där; det vill säga den psykiska ohälsan. Jag vill 

även hävda att detta tydliggör hur ekonomiskt kapital är determinerande för en människas 

möjlighet till att över huvud taget ha en psykisk funktionsvariation. Det jag menar är att en 

person som inte är ekonomiskt priviligierad helt enkelt inte har råd att bli sjukskriven och 

söka vård för psykisk ohälsa. Att redan vara i en ekonomiskt utsatt situation och drabbad av 

psykisk ohälsa gör således att många hamnar i en ond cirkel där ens ekonomiska situation blir 

ytterligare sämre vilket i sig medför att den psykiska ohälsan försämras. Vem som har råd 

med återhämtning är med andra ord en fråga om klass.  

Sammanfattningsvis vill jag hävda att de socialpolitiskt inriktade organisationerna explicit 

betraktar arbete och ekonomi i relation till psykisk ohälsa utifrån den sociala modellen. Detta 

eftersom de lägger stort fokus vid rätten till delaktighet i samhället för personer med psykisk 

ohälsa samtidigt som de påtalar otaliga sätt på vilka samhället bör anpassas. Ytterligare en 

aspekt som bekräftar att de utgår från den sociala modellen är att deras politiska agenda går i 

linje med den tidiga funktionshinderrörelsen marxistiska perspektiv, vilken utgör den sociala 

modellen i sig. Även om de socialpolitiskt inriktade organisationerna till allra största del utgår 

från den sociala modellen berör de även mad/crip-modellen genom att kritisera hur den 

normfunktionella individen ska vara i dagens samhälle. Den normkritiskt inriktade 

organisationen utgår dock i betydligt större utsträckning från denna modell då de både 

uttrycker en explicit kritik gentemot arbetets självklara del i dagens samhälle och den 

normfunktionella idealpersonen som eftersöks på arbetsmarknaden. Denna organisation 

skildrar även hur klass samverkar med psykisk ohälsa genom att beskriva den ekonomiskt 

utsatta situation en riskerar att hamna i som person med psykisk ohälsa. Med detta sagt är de 
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alltså tydligt antikapitalistiska i sin kritik samtidigt som de även gör en klassanalys av psykisk 

ohälsa.  

FUNKTION 

 Gemensamt för många organisationer är att de i olika sammanhang tar upp 

begrepp som funktions- hinder och variation. Framförallt de socialpolitiska organisationerna 

med tydlig intressepolitisk agenda använder sig av dessa begrepp genom att bland annat 

sträva efter att inkludera personer med psykisk ohälsa i LSS-lagstiftningen, vilket står för 

lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade. De motiverar detta genom att jämföra 

hinder för personer med fysiska respektive psykiska funktionsvariationer då de skriver: 

  

 ”för en rullstolsburen person är en trappa ett tydligt hinder när det gäller 

tillgänglighet. För personer med psykiska funktionsnedsättningar är inte hindren lika 

påtagliga med blotta ögat, men kan vara minst lika svåra att ta sig förbi” 

(RSMH/Opinion/Viktigafrågor/Utvecklingavvårdochstöd/Bristandetillgänglighet 2017).  

 

 Vidare skriver de att ett ”skäl till att varken LSS eller socialtjänstlagen […] kan 

tillgodose personer med psykiska funktionshinders behov är att de kommunala 

biståndsbedömarnas kunskaper om osynliga funktionshinder ofta är bristfälliga” (NSPH 2006, 

s.36). Därför vill de se en lagförändring för att på så vis motverka otillgängligheten så 

personer med psykisk ohälsa kan vara fullt delaktiga inom samhällets alla områden. I arbetet 

med att utvidga LSS-lagstiftningen samarbetar de även med funktionshinderpolitiska rörelser 

som till exempel Handikappföreningarnas samarbetsorgan (HSO). 

  

Jag vill hävda att dessa ställningstaganden bottnar i funktionshinderrörelsens perspektiv på 

funktionshinder då de var tidiga med att betrakta funktionshinder som någonting som uppstår 

i relation till, och i mötet med, samhället. Att använda sig av begrepp som funktionshinder i 

relation till psykisk ohälsa har dock inte haft lika bra genomslagskraft som vid somatiska 

funktionsvariationer, vilket jag anser gör det till ett radikalt perspektiv. Detta eftersom det är 

ett sätt att problematisera föreställningen om att personer med psykisk ohälsa är ”sjuka” i den 

bemärkelsen att skulden läggs på individnivå. När en istället trycker på att det är samhället 

som utgör hindret för individen betraktar en psykisk ohälsa utifrån ett strukturellt 

makroperspektiv. Med andra ord vänder en på problematiken genom att hävda att det är 

samhället som misslyckas med att anpassa sig efter individen, istället för att det är individen 
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som inte lyckas anpassa sig efter samhället. I likhet med en fysisk funktionsvariation, är det 

psykiska funktionshindret således orsakat av samhällets sätt att organiseras och struktureras. 

Samtidigt som detta perspektiv på psykisk ohälsa är oerhört tydligt i dessa organisationer 

utmärker sig en av dem genom att halka över i ett normkritiskt perspektiv. NSPH skriver 

nämligen att de hellre vill ”prata om psykiskt funktionssätt eller psykiska olikheter […] 

eftersom orden belyser att vi fungerar olika utan att peka ut någon som avvikare” 

(NSPH/Hjärnkoll/Ompsykiskohälsa 2017). Jag tolkar det som att de istället för att fokusera på 

normbrytandet vill vända på perspektivet och ifrågasätta normen genom att belysa individers 

olika sätt att fungera.  

Att välja att lägga fokus på, och samtidigt ifrågasätta, normen är något som Psykradikala 

gruppen är tydliga med. De beskriver nämligen hur de, genom ett queert perspektiv, vill 

vända blicken från det som anses vara avvikande och fokusera på frågan ”vem är den 

normativa personen?” (Psykradikala). På så sätt ifrågasätts det binära förhållandet mellan det 

”friska” och det ”sjuka” där en, beroende på hur samhället ser ut, stämplas som det ena eller 

det andra. Istället vill de tala om en skala av variationer då de menar att problemet ligger i ”att 

det inte finns utrymme för en person som inte kan prestera fullt enligt samhällets normer” 

(a.a.). Jag anser detta vara olika sätt att uttrycka att det är samhällsstrukturer som hindrar 

personer som faller utanför det normativa sättet att fungera på och att det, med andra ord, inte 

finns något inneboende psykiskt ”sjukt” i människor utan enbart i hur samhället är 

strukturerat. Genom att fokusera på det outtalade, osynliga och normala vill jag hävda att 

Psykradikala gruppen, utan att sätta de specifika begreppen på det, synliggör ableism och 

saneism i samhället. Dessa begrepp syftar nämligen till den norm som skapar en neutraliserad 

föreställning om att det finns en essentiell, fullständig och hel människa. Det är genom denna 

norm och föreställning som stigmatisering, skuldbeläggande och exkludering av personer med 

funktionsvariationer sker. Eftersom dessa begrepp bottnar i mad/crip-modellen vill jag hävda 

att Psykradikala gruppens tankegångar och sätt att betrakta psykisk ohälsa på går i linje med 

detta teoretiska perspektiv.  

Trots att det framförallt är Psykradikala gruppen som står för detta normkritiska perspektiv 

hittar jag liknande antydningar i en av de serviceinriktade organisationerna då de beskriver att 

individen ofta skuldbeläggs för sitt mående när det i själva verket handlar om strukturella 

samhällsproblem och ifrågasätter ”huruvida det inte är ungdomarna som är friska i en sjuk 

värld” (Tilia 2015, s.3). På ett sätt tolkar jag detta som att det har ett visst mått av normkritiskt 
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perspektiv, samtidigt som jag också tolkar det som att de vill nå ut till ungdomar som 

målgrupp och därför anpassar sig efter dem genom att tala deras språk. Jag ställer mig med 

andra ord kluven till att detta i själva verket är ett kritiskt perspektiv från Tilias håll.  

För att sammanfatta vill jag alltså hävda att de socialpolitiska organisationerna nästan 

uteslutande betraktar psykisk ohälsa utifrån den sociala modellen under detta tema. Detta 

eftersom de tydligt applicerar den relativa funktionshindermodellen på psykisk ohälsa och 

således betraktar det psykiska funktionshindret som ett resultat av samhällets struktur. De 

socialpolitiska organisationerna gör dock även uttalanden som visar på att de betraktar 

psykisk ohälsa utifrån mad/crip-modellen genom att tala om funktionssätt för att belysa att 

alla fungerar på olika vis, vilket är ett sätt att ifrågasätta funktionsnormen. Att betrakta 

funktion i relation till psykisk ohälsa utifrån mad/crip-modellen är något som den normkritiskt 

inriktade organisationen är tydligare med då de, genom att fokusera på normen, vill 

ifrågasätta det binära förhållandet mellan det ”friska” och det ”sjuka” och på så vis synliggöra 

ableism och sanism i samhället. Vidare gör även en av de serviceinriktade organisationerna ett 

uttalande som faller inom ramarna för mad/crip-modellen då de ifrågasätter huruvida det 

kanske är världen som är sjuk och inte individerna.  

MAKT 

 Att belysa situationen för personer med psykisk ohälsa i samhället är ett sätt att implicit 

belysa maktstrukturer, vissa organisationer går dock steget längre genom att göra detta på ett 

explicit sätt. De socialpolitiskt inriktade organisationerna uppmärksammar nämligen hur en, 

som person med psykisk ohälsa, befinner sig i ett underläge i förhållande till vården genom att 

en ”som individuell brukare av psykiatrisk vård, stöd och behandling befinner sig […] i ett 

beroendeförhållande till myndigheter och profession” (NSPH 2006, s.5). De menar att detta, i 

kombination med de skuld- och skamkänslor en bär på som stigmatiserad, försätter personer 

med psykisk ohälsa i en utsatt position i samhället. Vidare drar de paralleller till andra 

stigmatiserade grupper då de till exempel tar upp att ”könsstrukturerna i samhället gör att 

kvinnors problem underordnas mannens, vilket leder till en förstärkt diskriminering av 

kvinnor eller ett dubbelt utanförskap” (RSMH 2016, s.9). Att belysa hur olika former av 

förtryck samverkar vill jag hävda tyder på en intersektionell medvetenhet.  

 Detta perspektiv får dock inte särskilt stort utrymme hos dessa organisationer, men tas i 

större utsträckning upp av Psykradikala gruppen som reflekterar kring ”hur kroppar avläses av 

de flesta i samhället” (Psykradikala) och hur detta påverkar en persons utrymme till agens. De 
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menar att det är den normativa personen, den normativa kroppen som kommer till tals, blir 

trodd och således även får den bästa vården ”i ett patriarkat och i en rasistisk ordning” (a.a.). 

Ett exempel på detta är att personer som läses som kvinnor och är genusöverskridande erfar 

att vården har försökt tysta dem genom ”hotet att fortsätter du vara såhär frispråkig eller 

liksom kräva din rätt eller så, finns det en risk att du får en diagnos” (a.a.) vilket i sin tur 

skulle resultera i att deras agens reduceras ytterligare. Detta är med andra ord ett exempel på 

hur förtryck gentemot kvinnor och personer med psykisk ohälsa samverkar. Det är också ett 

uttryck för hur gränsöverskridande i hur en man respektive kvinna ska bete sig patologiseras 

för personer med psykisk ohälsa, och att normbrytande i sig således betraktas som patologier. 

Med detta sagt bedöms ens psykiska hälsa och stabilitet utifrån hur en presenterar sig 

genusmässigt. Psykradikala gruppen menar att detta säger mycket om transinkompetensen 

inom psykvården då de förklarar att en ”verkligen ses som sjuk om du då inte vill nå till 

någon form av såhär normkvinnlighet, och där transpersoner ses som psykiskt sjuka” (a.a.).  

Jag tolkar alltså detta som att en, om en faller utanför normen, förlorar sin agens i relation till 

vården genom att ens normbrytande i sig patologiseras. På så vis måste en passa in i en viss 

form av normalitet för att erhålla den subjektsposition som ger en möjlighet att få den form av 

vård en behöver. Psykradikala gruppen talar också om att det är ”väldigt mycket makt 

inblandat kring språk” (a.a.) och förklarar att ens möjlighet att ta sig makt är beroende av 

vilka språkliga verktyg en har. Jag förstår det som att de ser språk som del av, och uttryck för, 

olika maktstrukturer och att en beroende av klass och etnicitet har tillgång till olika språkbruk. 

Samtliga exempel som Psykradikala gruppen tar upp anser jag ge uttryck för hur lite agens 

och utrymme en har som person med psykisk ohälsa i samhället och hur detta utrymme 

begränsas ytterligare när en bryter mot andra normer. Hur kapabel en är att hävda sin rätt 

inom vården är med andra ord beroende av maktstrukturer kring könsidentitet, etnicitet, 

sexuell läggning, klass och funktion.  

 

Att de socialpolitiskt inriktade organisationerna belyser den utsatta position en som person 

med psykisk ohälsa har i relation till samhället, anser jag sammanfattningsvis vara att utgå 

från den sociala modellen. I det material jag har analyserat är det framförallt detta perspektiv 

som dessa organisationer tar upp under temat makt. Däremot formulerar de sig emellertid på 

sätt som tyder på en intersektionell medvetenhet, varpå jag vill hävda att de istället går över 

till att betrakta psykisk ohälsa utifrån mad/crip-modellen. Vidare utgår den normkritiskt 

inriktade organisationen uteslutande ifrån mad/crip-modellen under detta tema då de gör en 
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intersektionell analys genom att utförligt tala om hur samverkande maktstrukturer påverkar 

ens utrymme till agens i relation till psykisk ohälsa. 
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DISKUSSION 

Under denna rubrik kommer jag föra en diskussion kring min analys samt redogöra för vad 

jag kommit fram till i denna uppsats, och således framföra min slutsats. Till att börja med gör 

jag en sammanfattning av min analys genom att utgå från mina frågeställningar, för att sedan 

relatera till min tidigare forskning och därpå diskutera analysen under tre olika teman vilka är 

”Frånvaro av intersektionalitet”, ”Friskt och sjukt” samt ”Normalt och onormalt”. Därefter 

avslutar jag med att redogöra för vad jag anser mig bidra med i relation till tidigare forskning 

samt hur jag skulle vilja gå vidare med min forskning.   

I denna uppsats har jag undersökt utifrån vilka synsätt organisationer för personer med 

psykisk ohälsa betraktar psykisk ohälsa, hur de definierar psykisk ohälsa samt betraktar 

situationen i samhället för personer med psykisk ohälsa. Då jag använt mig av idé- och 

ideologianalys har jag utifrån mina idealtyper kunnat utläsa tre olika inriktningar hos de åtta 

organisationer jag undersökt. Den första inriktningen innefattar de organisationer som jag 

benämnt som de serviceinriktade vilka fokuserar på stöd och återhämtning men också 

synliggörande. Denna inriktning hamnar i gränslandet mellan den medicinska och den sociala 

modellen. Under teman som behandling och återhämtning utgår de nämligen till stor del från 

den medicinska modellen genom att ha ett fokus på det individen samt behandlingsmetoder 

inom den medicinska modellen. Ytterligare något som talar för ett medicinskt perspektiv är att 

de även säger sig fungera som ett stödhjul för samhällets vårdinsatser. Det som däremot gör 

att de också faller inom ramarna för den sociala modellen är att de arbetar för att förbättra 

situationen för person med psykisk ohälsa, genom att till exempel synliggöra erfarenheter av 

psykisk ohälsa. Trots att deras arbete utgår från ett mikroperspektiv, då deras fokus är på 

individens tillfrisknande och synliggörande, faller de alltså även inom ramarna för den sociala 

modellen.  

Den andra inriktningen innefattar de socialpolitiska organisationerna som desto tydligare 

placerar sig inom den sociala modellen genom att betrakta psykisk ohälsa utifrån ett socialt 

och relativt perspektiv. Dessa organisationer är nämligen explicit politiska genom att arbeta 

opinionsbildande och intressepolitiskt för att förbättra situationen i samhället för personer 

med psykisk ohälsa. Deras fokus ligger således på delaktighet och tillgänglighet genom att de 

verkar för att samhället ska anpassa sig efter gruppen i fråga. Vidare är dessa organisationer 

explicit kritiska till diagnossystemet och den medicinska modellen då de betraktar 

återhämtning ur ett samhälleligt och relativt perspektiv. Att de utgår från den sociala modellen 
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bekräftas ytterligare då de hänvisar till den relativa funktionshindermodellen genom att 

betrakta psykiska funktionsvariationer som något som skapas i relation till samhället, och inte 

som en individuell egenskap. Med detta sagt skiljer sig de socialpolitiska organisationerna 

radikalt från de serviceinriktade genom att betrakta psykisk ohälsa utifrån ett 

makroperspektiv. Dessa organisationer faller även stundtals in under mad/crip-modellen då de 

stundtals visar på ett normkritiskt perspektiv och intersektionell medvetenhet.  

En tredje inriktning innefattas av den enda organisation som nästintill uteslutande utgår från 

mad/crip-modellen, vilken jag har benämnt som den normkritiskt inriktade organisationen. 

Den organisationen vill förändra själva strukturen på samhället genom att ifrågasätta normer 

kring funktion och således själva definitionen av psykisk ohälsa. De kritiserar med andra ord 

vad som betraktas som ”friskt” respektive ”sjukt” genom att hävda att dessa definitioner är ett 

resultat av normer och maktstrukturer. Fokus ligger på att synliggöra funktionsnormen som 

konstruerar ableism och sanism i samhället, och som resulterar i att personer med psykisk 

ohälsa betraktas som avvikande. Denna organisation har även ett explicit intersektionellt 

perspektiv då de redogör för hur olika maktstrukturer, som till exempel kön, etnicitet, 

sexualitet, klass och funktion samverkar med psykisk ohälsa. Också denna organisatoriska 

inriktning betraktar psykisk ohälsa utifrån ett makroperspektiv och har ett tydligt politiskt 

syfte, med skillnaden att de inte vill gå med på samhällets villkor och struktur. Istället vill de 

arbeta för att personer med psykisk ohälsa ska känna agens och ha makt över sitt eget liv 

genom att förändra samhällets struktur utifrån.  

Som jag nämner i min bakgrund uppkom organisationerna för personer med psykisk ohälsa i 

svensk kontext i samband med den internationella antipsykiatriska rörelsen. I Sverige 

arbetade dessa organisationer för personer med psykisk ohälsas rättigheter genom att bland 

annat kritisera vården, men var dock inte lika radikala som i amerikansk och brittisk kontext. I 

min undersökning kan jag utläsa vilka organisationer som bottnar i denna tids tankegångar då 

jag anser det vara tydligt att de socialpolitiska organisationerna utgår från det sociala och 

relativa perspektivet på funktionsvariationer som då uppstod i svensk kontext. I relation till 

min tidigare forskning förstår jag det även som att det är denna typ av organisation som 

Markström & Karlsson syftar på då de beskriver konfliktorienterade organisationer vilka 

fokuserar på makt, rättigheter och social förändring. I likhet med dessa forskare ser jag även 

ett mönster av de organisationer vilka de beskriver som konsensusorienterade, vilket innebär 

att organisationerna erkänner den medicinska modellen samtidigt som de anser det finnas en 
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social faktor. Jag vill nämligen hävda att denna beskrivning passar in på de organisationer jag 

beskriver som serviceinriktade i min undersökning. Markström & Karlsson menar även att 

internationella organisationer ägnar sig åt service i större utsträckning än svenska, vilket jag 

med grund i min undersökning vill hävda håller på att förändras. Jag ser nämligen ett mönster 

av att de nyare organisationerna är mer serviceinriktade och på så vis påminner om de 

internationella organisationerna för personer med psykisk ohälsa. Denna inriktning vill jag 

även hävda röra sig mot ett neoliberalistiskt och individualistiskt perspektiv på psykisk 

ohälsa. Vidare då Markström & Karlsson enbart tar upp en form av konfliktorienterad 

organisation, visar min undersökning att det finns två olika nivåer av konfliktorienterade 

organisationer, där en ytterligare radikalisering innefattar de normkritiskt inriktade 

organisationerna. Dessa kan alltså beskrivas som en radikal förgrening som, i likhet med de 

organisationer Shantz undersökt, tar avstamp i HBTQIA+-rörelsen. Dessa vill ifrågasätta 

normen för psykisk funktion och bottnar i den amerikanska och brittiska Mad-Pride rörelsen.  

Med detta sagt ser jag alltså tendenser åt två olika håll: där de serviceinriktade 

organisationerna för personer med psykisk ohälsa utvecklas åt ett neoliberalistiskt håll med 

fokus på att individen i sig ska få stöd och service i sin psykiska ohälsa. Samtidigt finns det 

även en normkritisk och radikal inriktning av organisationer, vilka fungerar som en social 

rörelse för personer med psykisk ohälsa. Den socialpolitiska inriktningen på organisationer 

för personer med psykisk ohälsa är i sin tur den som funnits med längst och som innefattar det 

relativa perspektivet på funktionsvariationer. Detta perspektiv har emellertid inte haft lika stor 

genomslagskraft i relation till psykiska funktionsvariationer som det haft i relation till fysiska 

sådana, vilket är något som Aubrecht; Kinn; Beresford, Nettle & Perring tar upp i sin 

forskning då de anser det vara oerhört relevant att arbeta för att etablera det sociala och 

relativa perspektivet på psykisk ohälsa. I min undersökning ser jag dock inga tendenser till att 

detta perspektiv får större utrymme än det tidigare haft, snarare att det lever kvar i de äldre 

och mest etablerade organisationerna.  

FRÅNVARO AV INTERSEKTIONALITET 
Jag har under min analys upprepade gånger påtalat avsaknaden av en intersektionellt 

perspektiv hos de socialpolitiska och serviceinriktade organisationerna för personer med 

psykisk ohälsa. Den enda av dessa organisationer som tar upp någon form av intersektionell 

aspekt är RSMH när de problematiserar kvinnor med psykisk ohälsas situation i samhället, 

vilket de beskriver som ett dubbelt utanförskap. Ett intersektionellt perspektiv på psykisk 
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ohälsa skulle jag vilja hävda vara både möjligt och relevant under fler av de teman vilka utgör 

min analys. När en både upplever utanförskap med grund i psykisk ohälsa och andra faktorer 

påverkar detta nämligen ens utsatta situation i samhället ytterligare. En person som enbart 

upplever stigmatisering med grund i psykisk ohälsa lever således i en annan social verklighet 

än den som exempelvis både har psykisk ohälsa och är transperson. Förtryck utifrån andra 

maktstrukturer kan även i sig påverka ens psykiska ohälsa samt ens förutsättningar i relation 

till samhället.  

Här hade organisationerna kunnat ha en intersektionell infallsvinkel genom att explicit 

problematisera till exempel i vilken grad tillgänglighet och delaktighet i samhället är möjligt 

beroende av vilka normer en bryter mot. Varför dessa organisationer inte tar upp ett 

intersektionellt perspektiv kan dels grundas i att varken den medicinska eller sociala modellen 

för psykisk ohälsa utgår från ett intersektionellt perspektiv, dels kan det även tala för att 

organisationerna anser det vara möjligt att isolera psykisk ohälsa som erfarenhet. Med andra 

ord menar jag att de anser personer med psykisk ohälsa i mångt och mycket dela liknande 

upplevelser av ens sociala och samhälleliga verklighet.  

Jag vill tentativt föreslå att denna tystnad har som konsekvens att personer som stigmatiseras 

utifrån fler aspekter än psykisk ohälsa exkluderas av dessa organisationer. Detta eftersom de 

inte tar hänsyn till de situationer som är verklighet för många personer med psykisk ohälsa, 

och som är en konsekvens av komplexa maktstrukturer. Detta riskerar att leda till att personer 

som faller utanför normen på fler sätt, inte söker sig till dessa organisationer med anledning 

av att deras livsvillkor inte finns representerade. När dessa organisationer inte synliggör 

situationen för personer med psykisk ohälsa som också stigmatiseras utifrån andra maktaxlar, 

kan ytterligare en konsekvens vara ett reproducerande av vårdens och samhällets 

diskriminerande behandling av personer med psykisk ohälsa utifrån faktorer som kön, klass, 

etnicitet, sexualitet och funktionalitet. 

FRISKT OCH SJUKT 
Återkommande under de teman jag analyserat är hur organisationerna förhåller sig till vad 

som är ”friskt” respektive ”sjukt”. På samma sätt som jag tidigare beskrivit att 

organisationerna mer eller mindre tvingas förhålla sig till den medicinska modellen, tvingas 

de förhålla sig till det ”friska” och det ”sjuka” i talet om synliggörande, diagnoser, 

behandling, återhämtning, vård, arbete och ekonomi och funktion. Därför vill jag också hävda 

att talet om psykisk ohälsa bottnar i denna dikotomi, vilken fungerar som en underliggande 
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förutsättning och diskurs för de ämnen som berör psykisk ohälsa och funktionsvariationer. 

Här vill jag återknyta till Laclau & Mouffe när de beskriver språket som centralt för 

maktutövning för att förklara hur ideologiska diskurser konstruerar samhälleliga positioner. 

Jag vill nämligen hävda talet om det ”friska” och ”sjuka” vara ett exempel på en ideologisk 

diskurs som konstituerar en social verklighet där de enda möjliga positionerna är att antingen 

vara ”frisk” eller ”sjuk”.   

Vidare bottnar det ”friska” respektive ”sjuka” i den medicinska modellen, och ifrågasätts 

delvis hos den sociala modellen som hävdar att det ”sjuka” uppstår i relation till samhället. 

Men kritiken dras till sin spets i mad/crip-modellen som ifrågasätter självaste dikotomin. Att 

detta tema är så pass genomgående som det är vill jag hävda synliggör i vilken grad 

människan i dagens samhälle förstår varandra utifrån huruvida en är ”frisk” eller ”sjuk” och 

således hur internaliserat det är att sjukdomsförklara. Då den medicinska modellen grundas i 

den positivistiska vetenskapen, där kunskap betraktas som sanning, ges också definitionerna 

av vad som betraktas som ”friskt” respektive ”sjukt” viss makt vilket gör de svåra att 

ifrågasätta. De organisationer som betraktar psykisk ohälsa utifrån den sociala respektive 

mad/crip- modellen gör dock ett sådant ifrågasättande men tvingas i slutändan ändå förhålla 

sig till denna dikotomi, eftersom det inte finns något språk för att tala om psykisk ohälsa 

utanför den.  

Framförallt den normkritiskt inriktade organisationen kritiserar att någonting över huvud taget 

är sjukt, då de i likhet med mad- och cripteorin menar att även detta är en normativt betingad 

idé, förståelse och kategorisering men som ofta betraktas som något universellt och objektivt. 

Det farliga i detta menar de är vad sjukdomsförklaringar har för konsekvens i hur människor 

ser på sig själva och varandra. När en människa hamnar under kategorin ”sjuk” finns det 

nämligen risk för att reduceras till att vara en diagnos och att det inte bara är en viss del av 

personen som patologiseras, utan hela individen. På så vis har en sjukdomsförklaring inga 

tydliga gränser, ingen början och inget slut. När både personen själv, andra runtomkring och 

vården betraktar en utifrån en diagnos reduceras i sin tur personens agens eftersom omvärlden 

lyssnar på en utifrån att en har en diagnos och inte utifrån att en är en människa. På så vis 

riskerar denna dikotoma uppdelning att resultera i att personer hamnar i en objektsposition 

istället för subjektsposition, där individen bakom diagnosen är i beroendeställning utan varken 

makt eller agens.  
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Vad som motsäger detta är dock att de organisationer som utgår från mad/crip-modellen ger 

uttryck för att det både kan vara befriande och begränsande att betrakta sig själv utifrån 

sjukdomsbegreppet. Eftersom de menar att det befriande i detta ligger i att kunna placera 

skuld och skam någon annanstans än hos sig själv, hävdar jag att det befriande i en 

sjukdomsförklaring är direkt relaterat till de skam- och skuldkänslor som samhället lägger på 

den individ som avviker från funktionsnormen. För att göra motstånd mot detta 

skuldbeläggande och skapa sig en subjektsposition kan en således, i likhet med till exempel 

Mad-rörelsen, identitetspolitiskt ”claima” sitt normbrytande. 

Vidare är det som gör att det inte helt går att avfärda denna dikotomi att det mitt bland 

definitioner och sjukdomsförklaringar finns människor med psykisk ohälsa. I dagens samhälle 

gör detta att individer är beroende av denna dikotomi för att bekräfta att en, oavsett orsak, är i 

behov av hjälp för att må bättre. Utan att förringa dessa aspekter vill jag ändå hävda att det 

finns något problematiskt i att människor förstår sig själva utifrån vad som betraktas som 

”friskt” respektive ”sjukt”. Utifrån ett mad- och cripteoretiskt perspektiv vill jag hävda att det, 

i en annan samhällelig verklighet, inte hade funnits några positiva aspekter av denna 

dikotomi. I ett annat samhälle skulle det nämligen inte behövas en sjukdomsförklaring för att 

få tillgång till vård, och det skulle inte heller finnas någon skam- och skuldbeläggning av 

personer som faller utanför funktionsnormen. I ett annat samhälle anpassat och med plats för 

alla funktionsvariationer, hade således organisationer för personer med psykisk ohälsa inte 

behövt förhålla sig till det ”friska” och det ”sjuka”.  

NORMALT OCH ONORMALT 
 Med utgångspunkt i mad- och cripteori samt utifrån hur den normkritiskt inriktade 

organisationen betraktar psykisk ohälsa kan jag av mina resultat utläsa att dikotomin ”friskt” 

respektive ”sjukt” går hand i hand med dikotomin ”normalt” och ”onormalt”, och att dessa 

kan sägas fungera synonymt med varandra. Det som betraktas som ”friskt” är nämligen det 

som betraktas som det ”normala”, samtidigt som det som betraktas som ”sjukt” är det som 

betraktas som det ”onormala” och vice versa. Med detta sagt benämns alltså ofta det som 

faller utanför normen som något ”sjukt”, vilket innebär att det normbrytande i sig på så vis 

sjukdomsförklaras. Med andra ord sker alltså patologisering inte enbart i förhållande till 

funktionsvariationer, utan i relation till alla former av normbrytande oberoende av maktaxel. 

Detta resonemang vill jag förankra i min teori genom att dra en parallell till McRuer då hen 

utifrån Butlers heterosexuella matris förklarar hur den normfunktionella kroppen 
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vidmakthåller sin neutrala position samhället. Hen beskriver hur normfunktionalitet och 

heterosexualitet är identiteter vilka, genom performativa akter, ständigt upprepas och 

reproduceras för att fortsätta inneha sin ställning som norm. På så vis sker en normativ 

disciplinering, där personer som faller utanför normen ska sträva efter att följa den. Med detta 

sagt vill jag tentativt föreslå att alla strukturella normer fungerar disciplinerande. 

Något som tydligt framkommer i min analys är, som tidigare nämnt, att organisationerna visar 

på hur ens agens som person med psykisk ohälsa är oerhört begränsad i relation till samhället. 

Den normkritiskt inriktade organisationerna uttrycker även att ens makt reduceras ytterligare 

om en som person med psykisk ohälsa bryter mot normen på flera sätt. Om en bryter mot flera 

normer menar de att det finns risk för att ens normbrytande antingen förklaras utifrån ens 

psykiska ohälsa, eller att ens normbrytande i sig patologiseras vilket i sin tur bekräftar ens 

psykiska ohälsa. Eftersom psykisk ohälsa patologiserar hela ens person, kan med andra ord 

allt hos individen förklaras genom den psykiska ohälsan. På så vis är ens handlingsutrymme 

en konsekvens av i vilken grad en faller innanför normens ramar.  

Då jag i denna uppsats har undersökt hur organisationer för personer med psykisk ohälsa 

betraktar och definierar psykisk ohälsa samt betraktar situationen i samhället för denna grupp, 

anser jag det vara skrämmande att upptäcka hur subjektiviteten rämnar i relation till psykisk 

ohälsa. Hur normbrytande i samverkan med psykisk ohälsa har som resultat att människor 

betraktas som mindre mänskliga, som mindre människa. Utifrån detta anser jag mig utläsa att 

normbrytande än idag leder till avhumanisering av människor: där individens egen röst och 

erfarenhet illegitimiseras då allt en säger och gör, som ett resultat av ens psykiska ohälsa, 

patologiseras. Beroende på vem som lyssnar kan med andra ord allt en säger som person med 

psykisk ohälsa betraktas som ”sjukt” och omyndigförklaras. Den begränsade makt som en 

redan har i sitt beroendeförhållande till samhället, makten i form av subjektiviteten i att kunna 

uttrycka en vilja, tanke eller åsikt, riskerar således att sjukdomsförklaras.  

De teman vilka jag nu har diskuterat, hade jag inte förutsatt skulle vara så pass starkt 

underliggande för min analys som de slutligen visade sig vara, då detta leder till att jag 

hamnar mitt i ett fält där Foucault är väldigt central. Som jag beskrivit är dessa teman 

genomgående för samtliga av mina organisationer och även invävda i de tre idealtyper jag 

utgår från i min analys, då diskursen kring det ”friska” respektive ”sjuka” är oerhört 

dominerande vid talet om psykisk ohälsa. Denna diskurs blir således även delvis svaret på 

mina frågeställningar eftersom jag kommer fram till att psykisk ohälsa definieras utifrån vad 
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som är ”friskt” respektive ”sjukt” som i sin tur definieras utefter vad som är ”normalt” 

respektive ”onormalt”.  

Vidare för att gå in på vad denna uppsats bidrar med i relation till den tidigare forskningen 

anser jag mig utföra en, i den mån det är möjligt i förhållande till uppsatsens vidd, 

representativ undersökning över hur olika former av organisationer för personer med psykisk 

ohälsa betraktar psykisk ohälsa och situationen i samhället för personer med psykisk ohälsa. 

Eftersom jag är situerad utifrån ett mad/crip-teoretiskt perspektiv vill jag även hävda att jag 

bidrar med en samhällskritisk läsning av organisationer för personer med psykisk ohälsa. Jag 

ser också min undersökning som utgångspunkt för vidare forskning i hur en skulle kunna 

betrakta psykisk ohälsa och situationen för personer med psykisk ohälsa i samhället utifrån ett 

norm- och samhällskritiskt perspektiv. Med andra ord anser jag det vara intressant att göra en 

större undersökning kring det sätt som den normkritiskt inriktade organisationen betraktar 

psykisk ohälsa. Med detta sagt hade jag alltså velat fördjupa mig i det radikala perspektivet på 

psykisk ohälsa vilken faller inom mad/crip-modellen och på så vis undersöka mer explicit 

politiska rörelser för personer med psykisk ohälsa.  

Som den nyss nämnda organisationen, och även Laclau & Mouffe, påpekar finns det mycket 

makt inblandat i språket. Hela vårt språk är byggt runt den normfunktionella människan, i den 

grad att det inte ens finns ett ord som på svenska motsvarar ”ableism” eller ”sanism”. Vad är 

motsatsen till galen på svenska? Här hörs tystnaden. För hur ska vi kunna prata om någonting 

vi inte har ord för? 
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