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Abstrakt 

 

Denna studie strävar efter att illuminera den anhöriges perspektiv. Genom deltagande 

observationer av en samtalsgrupp med inriktning på anhöriga till personer med 

tvångssyndrom, och efterföljande semistrukturerade intervjuer, analyserar studien sättet på 

vilket den anhörige individen förhåller sig till omgivningen, sin tvångsdrabbade 

familjemedlem och likaså sin egen självbild. Tidigare studier inom den 

medicinskantropologiska disciplinen har huvudsakligen lagt sin diskurs inom det 

tvärkulturella spektrumet, alternativt på somatiska sjukdomar, medan den anhöriges 

ståndpunkt för det mesta lämnats i skymundan. Detta var en motiverande faktor bakom 

fältstudien. Vilken inverkan har stigma på den anhöriges identitet utifrån ett socialt 

perspektiv? Studien ämnar att lyfta fram och illustrera den identitetsförhandling som tar plats 

då en individ ständigt reduceras till en viss identitet beroende på den rådande kontexten; i 

relationen med sin tvångsdrabbade familjemedlem blir den anhörige individen ofta 

medberoende som följd av en ständigt pågående maktkamp, medan personen i mötet med 

vården reduceras till sin anhörigroll. Inom den sociala kontexten betraktas och behandlas 

personen utifrån sin föräldraroll. Medan medberoendet grundar sig i ett patologiskt mönster, 

rotar sig de två senare nämnda identiteterna sig i kulturella förväntningar, och vad alla dessa 

roller/identiteter gemensamt är den generella förväntan att de ska åsidosätta sina individuella 

behov för någon annans. Vad detta dock resulterar i är att den anhörige individen följaktligen 

blir av med sitt eget utrymme att utrycka sina egna behov. Det är här som mötet med andra 

människor som delar liknande livsöden kan bli till en stor hjälp och bidra med den bekräftelse 

och de empatiska gester för den anhörige individens trångmål vilka dittills inte erkänts.  

 

 

 

 

 

 

 

Keywords: mental health; care giving; obsessive-compulsive disorder; group therapy 

Nyckelord: mental ohälsa; anhöriga; tvångssyndrom; samtalsgrupp 



 

3 

 

An English summary 

 

Mental health issues has become more of a common topic these days, yet the focus in which 

these are studied tends to be partial and relatively narrow. Attention is usually centred upon 

the well-being of patients or with regards to the perspective of health care provider's. While 

these studies are important, due diligence is required towards the assisting relatives who have 

intimate involvement in treatment processes and in coping with mental health issues.  

This study follows a group of care-giving relatives to adolescents suffering from Obsessive-

Compulsive Disorder (OCD). People who suffer from OCD find their everyday life severely 

constrained due to obsessions and compulsions experienced as being out of their control. 

Consequently, someone with OCD usually needs constant assistance from the people in their 

proximity.  

Where official health care authorities are insufficient in their assistance, the remaining range 

of responsibility usually ends up on the patient's relatives' shoulders (therefore care-giving 

relatives). When it comes to the relatives of obsessive-compulsive people, they often become 

co-dependent as they'll have to adapt their everyday life after the ill family member's 

limitations. These adaptations may include constantly having to provide assurances that 

nothing chaotic will happen, relegation of anxiety-charged objects and situations, including 

diligent cleaning procedures.  

This essay aims to identify how the relative's pattern of behaviour gets constrained by their 

persona as a relative. It aims to comprehend how these factors affect their self-image in 

relation to their surroundings and does so through participant observation of a group therapy 

that the national organization OCD-förbundet's (The OCD association) Stockholm branch 

offered care giving relatives during the Autumn of 2017. Each session had a specific theme 

that the association though would benefit the participants. The sessions took place every 

Tuesday evening whereas the number of participants could range from five to twelve 

depending on whether the participants were available to participate or not.  

Can a context where unacquainted care providing relatives are brought together in a group 

therapy result in a psychotherapeutic impact on them? Can studying the dialogue between 

these participators in some way reflect the surrounding society's attitude toward them as care 
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providing relatives, as well as the Swedish health care authorities' deficient treatment of 

people with Obsessive-compulsive disorder (OCD) and their relatives?  

Section I brings forward the empirical material. Its three subchapters illuminates the care-

giving relatives' position in three different contexts: in the co-dependent relationship with 

their obsessive-compulsive family member, in their encounter with the Swedish health care 

system, and in relation to other parents in their community.  

Section II applies theoretical analytics on the empirical material brought up in Section I. 

Firstly, it analyses how the parents handle their current situation and how the dialogue in the 

sessions mirror the societal prejudices in relation to obsessive-compulsive people and their 

relatives. In chapter five, the social being and the psychotherapeutic aspect of ‘being seen’ 

and acknowledged within and by society are brought into focus. In what way is reciprocity 

crucial in the encounter with a vulnerable person? What difference and impact can an 

empathic presence (and alternately, the absence of it) have on society in a macro-perspective? 

How can stigma toward mental illness be prevented within health care and society in whole? 

The last chapter discusses the potential of applying an anthropological perspective within 

these fields. 

As it turns out, the relatives consequently find themselves in a unfavourable position. 

Individuals who must bear responsibilities as a care-giving relative found themselves being 

reduced to one identity depending on the particular context: 

1. as ‘co-dependent’ in the relationship with their (dependent) obsessive-compulsive 

family member  

2. ‘relative’ when encountering health care authorities 

3. ‘parent’ in wider societal contexts 

What these three identities share in common is expectation; that they will neglect and 

downgrade their own needs for the needs of another being. In the co-dependent relationship, 

the inequality of an uneven division of power in the relationship causes pressure, whereas 

expectations on the identities ‘relative’ and ‘parent’ are implicated from wider societal 

pressures. 

If the care-giving relative did not have access to an environment where they may express 

their own needs and receive acknowledgement, he or she will become increasingly 

emotionally isolated. As a consequence, many care giving relatives become unwell 
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themselves. Many people express a dire need of conversational therapy. Research carried out 

by the association Nationellt Kompetenscentrum Anhöriga (National Competency Centre 

Relatives) indicated that approximately half of the informants studied had applied for sick-

leave at least once.  

My argument is that care-giving relatives experience incredible stress and thus struggle to 

cope, deriving from societal misconceptions and misunderstandings. There's a general 

attitude saying the parent should be glad that they're not the ill person, at the same time as 

mental health issues in children tend to bring attention to the parent. What has this parent 

done wrong? Unlike when the circumstance is a somatic condition, a child's mental health 

issues tend to result in people questioning the parent's degree of parenting. Has the person 

been too strict, or perhaps too permissive? A child is after all often imagined as a mirrored 

image of their parent. This assumption forgets; all people possess variable preconditions and 

predispositions.  

Another discrepancy between the parent and wider society is the perception of the ill family 

member per se. The parent cannot simply reduce the child to their deviant and often 

destructive behaviour; they perceive the person behind the pathological pattern. There's pain, 

desperation - not only malice. Consequently, many of the participants have discontinued 

acquaintances with people since "they would never understand anyway". Other people could 

not perceive their investments in keeping away their child's anxiety, but only the negative 

aspects. In other people's eyes, they stay because they cannot stand up for themselves - when 

in fact, they stay because they cannot give up. Parents only want what’s best for their child.  

In this aspect, group therapy together with other people in similar life situations may serve 

beneficially, for care-giving relatives. In this group context, care-giving relatives are seen and 

acknowledged, in their own experience. In this space, their own perspective is listened to and 

they are once acknowledged as an individual being in their own right, and not simply reduced 

to an ascribed identity.  
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Förord 
 

Att bli sedd är att finnas. Detta citat stötte jag på utom den akademiska litteraturens välde, i 

vett- och etikettexperten Magdalena Ribbings bok Ribbings etikett. Kanske inte den mest 

tänkbara källan av min uppsatstitel, men ändå så självklar.  

 

I kontexten som den boksektionen lyfter fram, handlar det om att bemöta din medmänniska 

med respekt. Vare sig det är en människa  som du finner dig inom goda villkor med, eller en 

som helst av allt egentligen undvikits. Människa som människa, vilka attribut personen än må 

besitta. Ändå framkallar citatet något som kittlar antropologen i mitt sinne. För vad innebär 

det att vara människa?  

 

Som antropolog studerar man människan som en dynamisk individ, med flera olika tänkbara 

identiteter beroende på den rådande kontexten. Vem är jag? Jag är en student på mastersnivå 

inom den antropologiska disciplinen. Jag är den yngsta medlemmen av en fyra personer vid 

syskonskara. Jag är en dotter. Jag är en kvinna vars första relation visade sig vara en 

ohälsosam sådan. På grund av mitt diagnosticerade posttraumatiska stressyndrom är jag 

förmodligen mer benägen till panikångestattacker än personen som sitter bredvid mig på 

tunnelbanan.  

 

Samtidigt är jag en av flera som sitter i denna tunnelbanevagn. Vi är alla på väg någonstans. 

Vi kommer alla någonstans ifrån. Vi bär alla på värderingar, vilka formar våra tankegångar 

och likaså våra handlingsmönster. Vi för en dialog med varandra, anpassar oss. Vi delar 

livsutrymme. Lotten faller på oss. 

 

Livet är ett spel av poker; du vet inte vad du har på handen förrän du vänder upp korten.  

Livet är ett genetiskt lotteri; alla människor besitter sårbarhet och benägenhet i olika mån.  

 

Vad alla har gemensamt dock, är önskan om att bli sedd och bekräftad i sin verklighet.  

Att bli förstådd. 
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Inledning 

Idag talas det mycket om psykisk ohälsa, kanske i synnerhet bland unga. En grupp som står i 

nära relation till denna talas det dock mindre om, nämligen de anhöriga. Det är denna senare 

grupp som denna uppsats kommer att handla om. De anhöriga tenderar att glömmas bort, 

samtidigt som de ofta är mycket involverade i livet hos den person som drabbats av mental 

ohälsa. Det är viktigt att skapa kunskap kring denna grupp då de anhöriga ofta har en 

essentiell roll för att den närståendes mentala hälsa ska kunna förbättras eller åtminstone bli 

mer hanterbar.  

 

Samtidigt är det inte alla diagnoser inom den mentala ohälsans spektrum som det talas om. 

Exempelvis tvångssyndrom tenderar fortfarande att endast vara ett vagt begrepp för 

majoriteten, även om det är bekant i ordalydelsen. Det är en term som ofta mottas lättsamt 

och utan allvar, samtidigt som tvångssyndromet är en klinisk diagnos som tydligt begränsar 

den drabbades handlingsmönster. I fall av tvångssyndrom blir ofta även den anhörige delaktig 

i utförandet av tvångshandlingar och i förebyggandet av tvångstankar; personen blir 

medberoende.  

 

Medberoendet är i sig något provokativt i dagens samhälle. Det uppfattas inte som något 

patologiskt, det vill säga ett sjukligt beteende, utan uppfattas snarare som bristande 

självrespekt och motståndskraft. Ett förhållande präglat av medberoende har också ofta en 

negativ inverkan på den medberoende personen. Det blir således en fråga om huruvida det 

endast kan finnas en sjuk person, då personen med tvångssyndrom ofta har en destruktiv 

inverkan på den anhöriges mående. Hur hanterar den anhörige sin utsatta situation? På vilket 

sätt begränsas personen av sin förutsättning som anhörig? 

 

Om den sjuke har anhöriga är det vanligt att dessa tar på sig olika uppgifter beroende på den 

sjukes förutsättningar att själv utföra dessa. Sådana uppgifter kan sträcka sig från ansvaret för 

kontakten med vård och myndigheter, till mer grundläggande vardagssysslor såsom inköp, 

tvätt och matlagning. I vissa fall kan den anhörige dessutom vara den sjukes enda möjlighet 

till stimulans, umgänge och ekonomiskt stöd.  
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I media dyker det allt oftare upp reportage om förlorad rätt till assistans, där det inte endast är 

den sjuke eller funktionshindrade som drabbas, utan även hans eller hennes anhöriga, på 

vilkas axlar ansvaret för assistans kommer att landa. Samtidigt syns inte de anhöriga i vare 

sig media eller inom akademin där fokus tenderar att hamna på antingen patientens eller 

vårdens perspektiv, och på så sätt känns det viktigt att detta fokus får uppmärksamhet. 

 

Efter att ha letat efter sätt att avgränsa och specificera mitt forskningsområde bestämde jag 

mig för att följa anhöriga till personer som lider av Obsessive Compulsive Disorder (OCD), 

eller i folkmun tvångssyndrom. Jag var motiverad att undersöka vad det innebär att vara 

anhörig till en person med OCD. Det som framförallt framträder i uppsatsen är det stigma 

som ofta medföljer mental sjukdom och som för den anhöriga tar en specifik form. Utöver att  

ha andra förutsättningar än andra familjer tenderar dessa anhöriga också att möta kritiska 

blickar då deras familjeförhållanden inte lever upp till normen och det är först i 

anhöriggruppen som de får uttrycka sig i ett värdeladdat frirum som uppsatsen följer. 

  

Jag trädde in på fältet i tron att det stigma den anhörige led av rotade sig i den 

tvångsdrabbade familjemedlemmens mentala ohälsa (liksom en avspegling), men det visade 

sig vara så att den anhörige erhåller ett eget stigma som uppstår från att vara just anhörig till 

en person med OCD. En fråga om normer och sociala förväntningar lyfts således fram, 

samtidigt som den anhörige inte nödvändigtvis skäms för sin familjemedlems avvikelse (till 

skillnad från vad resultatet av tidigare forskning indikerat). Snarare handlar det om att 

åstadkomma en balans mellan att stötta och underlätta, och samtidigt på något sätt motivera 

den tvångsdrabbade personen att konfrontera sina tvångsimpulser och således förändra 

situationen. Detta är en balansgång där många upplever sig själva som otillräckliga.  

 

Uppsatsens syfte och frågeställningar 

Denna uppsats har skrivits i syftet att täcka kunskapsluckor inom det 

medicinskantropologiska fältet. Föregående studier har varit huvudsakligen tvärkulturella, 

samtidigt som studier från den anhöriges perspektiv är frånvarande. Därutöver har de flesta 

forskningsområdena kretsat runt ett somatiskt eller psykosomatiskt fokus. 
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För att bemöta dessa kunskapsklyftor har denna uppsats har skrivits med motivationen att 

identifiera sättet på vilket den anhöriges handlingsmönster begränsas av rollen som anhörig 

till någon med tvångssyndrom, samt undersöka på vilket sätt ett sammanhang där anhöriga, 

som dittills inte haft någon samtalskontakt, förs samman och hur detta kan ha en terapeutisk 

inverkan.  

 

Frågeställningarna lyder: 

Vad gör stigma med den anhöriges självkänsla, självbild och upplevelse i det sociala? Hur 

hanterar den anhörige det stigma som dennes anhörighet medför? 

Och på vilket sätt kan gruppterapi underlätta den anhöriges livssituation? 

 

Uppsatsens upplägg 

Uppsatsen har lagts upp på följande sätt. Först av allt kommer jag lyfta fram den 

bakomliggande motivationen till att utföra denna studie. I bakgrundssektionen kommer jag 

sammanfatta grundläggande information om mitt studieområde. Från att först presentera mitt 

fält och mina informanter, kommer jag sedan gå in och förklara vad diagnosen OCD innebär.  

 

I Del I (dvs. kapitel 1, 2, 3) positionerar jag den anhörige som medlem i samhället, dels med 

hjälp av de narrativ som anhöriggruppens deltagare delat med sig under fältprocessen, samt 

med hjälp av litteratur. Denna sektion lyfter fram uppsatsens empiriska material. Del II 

(kapitel 4, 5, 6) applicerar teoretiska förhållningssätt på det empiriska material som lyfts fram 

i den föregående sektionen. Det fjärde kapitlet riktar in sig på gruppsamtalen som 

anhöriggruppen bidrar med och vad de deltagande understryker behövs i vårdens bemötande 

av anhöriga. Hur har deltagarna hanterat sin situation dittills? Förutom detta observerar jag 

hur sammanföringen av dittills isolerade individer kan ha en psykoterapeutisk inverkan på 

deltagarna.  

 

Det femte kapitlet tar sig formen av en diskussion över vad jag kunnat observera. I denna 

sektion går jag närmare in på vikten av reciprocitet då personer utger utlämnande och 

känsliga detaljer om sig själva till en utomstående. Jag lyfter fram vikten av empati och hur 

den inte endast handlar om en förstående person A, utan även en person B vilken är mottaglig 

för att bli förstådd. Därefter lyfter jag frågeställningar angående vilken konsekvens det 
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svenska vårdsystemets eventuella brist på empati gentemot mental ohälsa har på samhället, 

d.v.s. vilken relation som finns mellan mikro och makro, mellan samhällsmedlemmen och 

samhället i stort. 

 

Kapitel sex lyfter fram antropologins potential inom den svenska vårdsektorn och hur vidare 

arbete kan ske med avseende på de problem som uppsatsen tydliggör genom sitt material. Då 

stigmat är rotat i en kulturellt betingad kontext och tydligt har en inverkan på människors 

inställning till sig själva som individer, och likaså vårdens bemötande av vissa delar av 

befolkningen, återstår ett tydligt behov av en antropologisk närvaro inom det annars 

naturvetenskapligt (och således objektivt betonade) rigida vårdsystemet. Det råder stundtals 

en oförståelse som leder till brister inom vården vilken därmed indikerar en suboptimal 

situation inom det svenska vårdsystemet. En person som ursprungligen inte passar in i de 

kategoriserande ramverken, faller oundvikligt emellan stolarna. För att någon med mental 

ohälsa ska kunna bli bättre, eller åtminstone ha mer hanterbara symptom, är en trygg och 

stabil omgivning nödvändig. Personen med mental ohälsa behöver omges av människor som i 

största mån mår bra.  

 

I sammanfattning riktar sig denna uppsats i första hand på att definiera de svårigheter som 

anhöriga till tvångsdrabbade individer upplever. Med hjälp av deltagarnas ofta utlämnande 

narrativ uppmärksammas den svenska vårdens potentiella brister i sitt bemötande och 

behandlande av patienter med mental ohälsa, såväl som deras anhöriga, samtidigt som en 

uppfattning av exakt var allting gått fel har kunnat erhållas. 

 

 Motiveringen till att utföra studien  

För att redogöra en central aspekt i mitt eget förhållande till forskningsområdet är att jag själv 

är en person som lidit av mental ohälsa (ätstörning, med mera) och som följd varit beroende 

av mina föräldrars vård och assistans under ungdomen. Således har jag förstahandserfarenhet 

av det stigma som mental ohälsa tenderar att medföra till skillnad från andra tillstånd. 

Däremot har jag själv inte varit närstående (med betoning på familjemedlem) till någon med 

grava symptom av mental ohälsa eller funktionshinder, vilket gör mitt perspektiv något 

ensidigt. Genom den här studien fick jag dock se från informanternas perspektiv i relation till 

min egen erfarenhet. 
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**** 

 

Somatiska (kroppsliga) och psykiska symptom bemöts på helt olika sätt. Då ett barn bryter 

sitt ben riktas inte blickarna åt föräldern, samtidigt som ett destruktivt beteende hos barnet, 

såsom självskadebeteende eller depression, ofta väcker misstankar om en dysfunktionell 

familjemiljö. Antingen har föräldern varit för strikt eller lossat på sin kontroll för mycket. 

Beter sig dottern eller sonen på ett socialt missanpassat sätt uppfattas detta som ett tecken på 

en bristande uppfostran då andra familjer tydligen lyckats upprätthålla en konsekvent 

ordning. Ett barn är trots allt betraktat som en spegelbild av föräldrarna. Frågan som ställs av 

omgivningen är således vad denne förälder har gjort för fel. Skuldbeläggandet blir ett faktum. 

Denna uppsats lägger fokus på vilka effekter den mentala ohälsans stigma kan ha på den 

anhöriges situation. 

 

Det är också svårt att tala om laddade samtalsämnen, utan att ängslan inför att ett enstaka 

karaktärsdrag ska medföra en negativ inverkan på människors helhetsintryck av individen. En 

person som brutit sitt ben är inte det brutna benet, samtidigt som exempelvis en 

neuropsykiatrisk diagnos kan komma att bli ens primära attribut (i omgivningens ögon). 

Kanske är det alltså inte så oväntat att en person önskar följa normen, att försöka framställa 

sig själv som normal, samtidigt som frågan angående vad kriterierna för vad en "normal" 

människa är aktualiseras. Det är lätt för individen att tro att felet ligger hos denne då ingen 

annan tycks bemöta och konfrontera samma svårigheter. Detta gäller särskilt om personen 

inte har möjlighet att få kontakt med människor i samma situation.  

 

En ökning av professionellt handledda diagnosutredningar noteras, och att den mentala 

ohälsan till större grad kommit att lyftas fram i media. Detta sker dock till en fortsatt 

otillräcklig grad, och illustreras bland annat i radioprogrammet Vetandets värld (18/4/2018) 

där Johanna Wester, projektledare hos den ideella föreningen MIND
1
, förklarar hur 

"skammen över att huvudtaget må dåligt leder till upplevelsen av att man inte kan prata med 

någon." Radioprogrammet beskriver vidare hur det vanligtvis förekommer en upplevelse av 

krav hos unga, som ofta medföljes av stress. Det råder en allmän inställning om att en person 

kommer att lyckas om denne bara 'vill' och 'skärper sig'. Kan en ung person inte leva upp till 

                                                             
1
 MIND, tidigare Svenska Föreningen för Psykisk Hälsa, är en ideell förening som arbetar med frågor kring  

psykisk ohälsa.  



 

14 

 

omgivningens förväntningar leder detta därför ofta till en "dubbel skam, till dubbelt 

stigma"(Vetandets värld 18/4/2018).  

 

Vid arton års ålder anses en individ vara myndig, det vill säga kapabel till att leva sitt eget liv 

utan föräldrarnas undsättning. Men vad händer om ett barn som nått myndig ålder inte 

uppfyller alla kriterier som innefattas i innebörden av att vara vuxen? En av mina 

informanters dotter kan inte bära ut soporna till soptunnan. En annan informants dotter måste 

rentav tvätta sig till den grad att badkarets emalj börjat blekna bort. En informants son, som 

är över tjugo år gammal, är övertygad över att ett hål eller en fläck kontaminerat en 

förpacknings sammanlagda innehåll och måste därmed göra sig av med den. När fullbordas 

egentligen rollfördelningen mellan en förälder och dess barn?  

 

Bakgrund 

En beskrivning av studieområdet  

 Fältet och informanterna 

Mitt fältarbete har i störst mån bestått av deltagande observation hos OCD-föreningen i 

Stockholms anhöriggrupp, som träffats varje tisdag under hösten 2017. Deltagande 

observationer har sedan efterföljts av semistrukturerade individuella intervjuer med ett 

selektivt urval bland informanterna, se diskussion i metoddelen nedan.  

 

Informanterna är anhöriga till personer som diagnosticerats med OCD. De deltar i 

anhöriggruppen dels för att kunna ställa frågor och ventilera, dels för att lära sig om hur man 

bemöter svårigheterna som den närstående konfronteras med. Att få delta i denna grupp har 

givit mig möjligheten att observera en intressant sammansättning av informanter, i och med 

att deltagarna har liknande livsförhållanden. Deras möten har inneburit en frizon för laddade 

samtalsämnen som de dittills upplevt svåra att ta upp med sin omgivning.  

 

Majoriteten av deltagarna är föräldrar till en tvångsdrabbad person, medan en deltagare är 

syster och en annan flickvän till en sådan person. En av deltagarna (nedan kallad Sara) är en 

som själv lever med tvångssyndrom tillsammans med ett antal andra neuropsykiatriska 

diagnoser. Som ett resultat utgörs samtalsgruppen mestadels av anhöriga, medan Sara 
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specifikt bjudits in som deltagare för att komma med nyttiga inflikningar under samtalen. För 

de flesta deltagarna var detta den första samtalsgrupp där de kunde ventilera och få svar på 

sina frågor angående tvång och de komplikationer som detta medför.  

 

Samtalssessionerna tog plats i OCD-föreningens lokal på Södermalm. OCD-föreningen 

Stockholm är en lokalförening av Svenska OCD-förbundet, en rikstäckande ideell 

verksamhet som grundats 1989 med ambitionen att ge stöd till människor med 

tvångssyndrom (OCD) och deras närstående. Verksamheten ämnar öka kunskapen om, och 

förståelsen för, tvångssyndrom. Den riktar sig både till allmänheten och till personer som 

arbetar inom vårdsektorn. Förutom OCD arbetar förbundet också för att stödja människor 

med närliggande diagnoser som samlarsyndrom (hoarding), dysmorfofobi (upplevd fulhet), 

trichotillomani (tvångsmässigt håravryckande), samt dermatillomani (skin picking).  

 Vad OCD innebär 

OCD står för Obsessive-Compulsive Disorder, det som i folkmun kallas för tvångssyndrom. 

Enligt Svenska OCD-förbundets faktablad om diagnosen har tvångssyndromet två delar: "en 

osynlig del med ofrivilliga tankar och bilder som väcker oro, ångest, rädsla, äckel eller andra 

typer av obehagliga känslor. (...) Den andra delen är att personen utför olika handlingar, som 

kan vara osynliga (mentala ritualer) eller synliga (tvångsritualer), som svar på dessa 

obehagliga tankar eller bilder" (Svenska OCD-förbundet 2016: 1). 

 

Tvångstankarna och tvångshandlingarna innebär tydliga begränsningar i vardagslivet för den 

drabbade. Till exempel, att personen tillbringar flera timmar åt att tvätta sina händer under 

dagen på grund av ofrivilliga tankar om orenhet och faran som anknyts till smuts, vilket 

omöjliggör dess personens kapacitet att jobba normala arbetstider. Dessa ger ofta upphov till 

oro och ångest. Personen upplever också ofta skam som ett resultat av sina föreställningar, 

eftersom denne skäms för att den inte kan kontrollera sina impulser. Den tvångsdrabbade 

individen tenderar att uppfatta att upprepandet av särskilda ritualer kan förebygga ett 

katastrofalt scenario, alternativt neutralisera det ångestfyllda sammanhanget och således ge 

en upplevelse av trygghet och kontroll (Pallanti, 2008: 169). 

 

Enligt svenska OCD-förbundet är drygt 2 procent av den svenska befolkningen drabbade av 

tvångssyndrom. Det innebär att cirka 200,000 svenskar lider av syndromet, vilket i sig kan 

summeras i ungefär 800,000 anhöriga ifall man utgår från att det runt varje drabbad finns tre 
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eller fyra anhöriga som påverkas av personens begränsningar i vardagen (Svenska OCD-

förbundet 2017a: 1). Personer med OCD är rädda för att det "ska bli fel" och de känner sig 

ofta ensamma om ansvaret för att det inte ska bli det. Logiskt sett vet de tvångsdrabbade 

personerna (oftast) att de inte kan styra över allting, men känslan av att "bara jag gör denna 

ritual så blir allting bra" finns och skapar ångest om de inte får eller kan utföra ritualen. Detta 

kan exempelvis leda till problem i skolan då elever med OCD kan uppleva det svårt att skriva 

eller räkna, i rädsla för att det potentiellt kan bli "fel" med anledning i att tvångsdrabbade kan 

vara rädda för och undvika vissa bokstäver eller siffror (URL3).  

 

Den bakomliggande orsaken till tvångssyndrom är ännu inte säkerställd, men forskare har 

kommit fram till att det till viss del finns ärftliga faktorer. Om en person som utvecklat OCD 

inte får en passande behandling kan symptomen förvärras ju mer den tvångsdrabbade 

genomför sina ritualer. Samtidigt har sjukvården tidvis svårt att få kontakt med personer med 

tvångssyndrom då syndromet ofta är förknippat med skamkänslor för den drabbade, vilket får 

det att bli svårt att erbjuda välbehövd vård och stödinsatser (Bejerot 2011). 

 

En anhörig till en person med OCD blir ofta indragen i den andres tvångssyndrom, t.ex. i 

form av försäkringar då den tvångsdrabbade är i ett ständigt behov av bekräftelse. Obehaget 

minskar för stunden i och med försäkran, men återkommer inom kort. Den som ger 

försäkringar hjälper med andra ord till och blir delaktig i ritualen. Som anhörig måste således 

en person i största mån försöka finna en balans mellan att vara stöttande och lugnande, och 

samtidigt försöka hjälpa den drabbade att lösgöra sig från sina tvång.  

 

 Fakta & statistik  

Eva Gustafsson, möjliggörare hos Nationellt Kompetenscentrum Anhöriga (Nka) delade 

under Nationell Samverkan för Psykisk Hälsas (NSPH) inspirationsdag med sig resultatet av 

en undersökning organisationen utfört bland en större skara anhöriga. 74 % av de tillfrågade 

uppgav att de var i behov av samtalsstöd, och drygt hälften av de tillfrågade hade vid något 

tillfälle ansökt om sjukskrivning (NSPH:s Inspirationsdag för anhörigstöd, 2017-10-20). Hon 

angav vidare att då vården inte räcker till hamnar det resterande ansvaret ofta på den 

närstående. 
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Enligt Nka beräknas nästan var femte svensk vara en närstående som antingen hjälper, 

vårdar, eller stödjer en person som genomgår en långvarig sjukdom, är äldre eller lever med 

en funktionsnedsättning (Nka 2017: 1). Den anhörige behöver inte bära ansvaret för en 

närstående för själv att gå in i väggen, men gör personen det bär den ansvaret för båda två. 

Den anhörige antar roller som vården inte tillsatt, samtidigt som han eller hon inte 

nödvändigtvis har den erfarenhet eller akademiska bakgrund som detta ansvar kräver. 

En annan rapport visar att kommuner inte har rutiner då det kommer till utredning av 

anhörigas begränsade förutsättningar och behov av stödinsatser. Trots att en stor andel 

anhöriga har en långvarig kontakt med sjukvården, tycks inte landstingen göra insatser för att 

ge systematiskt och rutinerat stöd till anhöriga (Nka 2017: 3).  

 

Teori samt tidigare studier inom området 

Uppsatsen bygger på ett antal teoretiska ingångar. Det första är stigmat och dess potentiellt 

begränsande inverkan på individens handlingsmönster. Det andra är den mentala ohälsan, 

vilken ofta medföljs av stigmatiserande medeffekter. Som följd lyfts också frågan om 

sinnestillstånd, dvs. känslor fram. Hur motiverar en persons sinnestillstånd dennes beteende 

och handlingsmönster? Och hur påverkas personen av en kritisk omgivnings värderingar och 

åsikter? Detta gällande förväntningar, normer, likväl stereotyper.   

 

Då en person bedöms vara socialt avvikande, tenderar omgivningens främsta intryck av 

personen utgöras av själva avvikelsen, snarare än personens kompletta personlighet, vilket 

leder till ett stigma (Goffman 2014). Detta sker dock inte utan anledning, utan vi som 

människor konstruerar kategorier för att göra omvärlden mer begriplig. Samtidigt kan det 

vara en nackdel för de individer vilka inte passar in. 

 

Erving Goffman beskriver termen stigma som en undantagsstämpel som de "normala" sätter 

på avvikande individer, med hänseende till fysiska, psykiska eller sociala avvikelser. Den 

stigmatiserade individen ställs ideligen inför frågan hur han eller hon ska bemöta omgivande 

stereotypa krav och förväntningar. Ett stigma medför också tabun
 
som gör dessa laddade och 

svåra att tala om (Goffman 2014). Tabun i sig symboliserar något förbjudet. Enligt 

Encyclopedia of Anthropology (2006) är exempel på sanktioner att bli stämplad och anses 

förorenad till den grad att vederbörande anses vara farlig för allmänheten tills det att 

'föroreningen' gjorts av med. Mary Douglas beskrev vidare i sin bok Purity and Danger 
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(1960) hur tabun understödjer all social struktur, menandes att de bistår med att hålla ordning 

och särskilja olika klasser och grupper från varandra. 

 

Weiner, Perry och Magnusson beskriver att då människor träffar en avvikande person 

tenderar deras kategoriserande intryck av personen vara baserade på den information som 

finns tillhanda. Ifall informationen kan föra samman personen med en stigmatiserad 

grupptillhörighet, kommer iakttagaren att influeras av föregående kännetecken som 

associerats med gruppen. De beskriver vidare att omgivningens reaktioner gällande stigma 

tenderar att vara mer positiva då det kommer till individer med fysiska anledningar till 

stigma, men värre gentemot stigman vars rötter är psykiska och beteendebetingade (citeras i 

Hutchinson & Bhugra 2000: 235). Därutöver tenderar media att i första hand illustrera de mer 

extrema, negativt avvikande fallen, trots att dessa inte nödvändigtvis kan likställas med 

majoriteten av grupptillhörigheten. På så sätt kan media förvränga allmänhetens intryck av 

och inställning till särskilda slags individer.  

 

I sin bok Madness: The invention of an idea lyfter Michel Foucault fram hur synen på det 

mentala och det kroppsliga skiljer sig åt; det mentala reduceras till en fråga om beteende 

medan kroppsliga men framställs som tillstånd (2011: 103). I detalj definieras mental ohälsa 

som beteenden vilka har blivit ett bestående tillstånd. Ett sinnestillstånd som en ”normal” 

individ antingen skulle kunna ändra på eller återgå från, blir svårt att lämna för den som 

definieras av psykisk ohälsa. I likhet med Foucault beskriver Harmon (2015) att en del 

människor betraktar mental ohälsa som någonting självvållat, vilket enkelt kan botas genom 

att avstå från det avvikande beteendet. På så sätt framställs mental ohälsa med en mer negativ 

betoning än fysiska tillstånd som är 'utom individens egen kontroll' (2015). Individer med 

mental ohälsa tenderar till följd att bli desto mer stigmatiserade. De blir också bemötta med 

en mindre mängd empati, eftersom de med bristande kunskap om mental ohälsa tenderar att 

betrakta det egentligen patologiska som en disciplinfråga.  

 

Förutom detta tenderar anhöriga till personer drabbade av mental ohälsa att bli stigmatiserade 

till en viss grad. Corrigan m.fl. (2018) beskriver i sin studie att det allmänt stereotypiska 

intrycket av familjemedlemmar till individer som begått självmord leder till att de tenderar att 

bli uppfattade som klandervärda - en fördomsfaktor som kan vara isolerande. 

Familjemedlemmarna kan som följd exkluderas i allt större mån av sin omgivning (2018: 63). 
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Anhöriga till personer vilka är drabbade av mental ohälsa ofta som kalla och likgiltiga inför 

behovet, eller bristen, som lett till dysfunktion. Detta är även något som Wood med flera 

(2017) lyfter fram då de talar om psykosdrabbade individer. De beskriver att allmänt 

förkommande stereotyper gällande psykosdrabbade personer, såsom oförutsägbarhet och fara, 

vilket ofta resulterar i stigmatiserande fördomar och diskriminerande beteenden. Till följd av 

detta tenderar individen kämpa med både den plågsamma upplevelsen av psykos samt med 

omgivningens diskriminering (Wood et. al. 2017: 94). 

 

**** 

 

Ett annat område som denna uppsats kretsar kring är anhöriga i relation till individens 

(vårdtagarens) möte med vårdsystemet (vårdgivaren). Inom vårdkontexten insisterar 

medicinska antropologer att vårdtagarna inte endast är "tomma kärl" (Good 1994: 26, min 

översättning) som passivt mottar information, utan individer med värderingar i förhållande 

till kropp, sinne såväl som kontext. Detta beskriver Benjamin Paul då han uttrycker sig att "If 

you wish to help a community improve its health, you must learn to think like the people of 

that community" (citeras i Good 1994: 26).  

 

Medicinsk antropologi har först och främst fokuserat på somatiska och psykosomatiska 

sjukdomar. I de fall där mental ohälsa studerats har studierna i de flesta fall utförts utifrån en 

tvärkulturell kontext (Good 1997). Samtidigt har studier om den anhöriges situation ofta lyst 

med sin frånvaro inom den antropologiska disciplinen, vilket tydliggjordes under min 

förberedande litteratursökning inom studieområdet. En större andel av uppsatsens bibliografi 

utgörs således av psykiatriska journaler vilka lyfter fram den anhöriges perspektiv.  

 

Inställningen till ohälsa och sjukdom har i längden även en tydlig inverkan på det politiska 

klimatet i det att ett samhälle prioriterar vissa insatser och investeringar framför andra.  

Samtidigt har sjukdomen en inverkan på sjukdomsbärarens identitet utifrån den sociala, likväl 

den kulturella, aspekten. Sjukdomen är, likt Good (1994) beskriver, med andra ord ett socialt 

begrepp, likväl en social erfarenhet, vilket också lyfts fram i Luhrmanns (2000) välkända 

studie om den amerikanska psykiatrin. 

 

En annan stigmatiserande faktor inom vårdkontexten behöver också lyftas fram: osynligheten 

av vissa patologiska symptom. Jean Jackson (2005a) beskriver i sin studie hur individer med 
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kroniskt smärtsyndrom ofta bemöts av en delegitimerande omgivning. Alla har upplevt 

smärtor; det är en del av livet. Som följd tenderar den drabbade, i synnerhet om denne är 

manlig, att bli tillsagd att sluta vara ömklig. Den med smärta ska helt enkelt "bita ihop" och 

leva med det. Hon beskriver vidare att smärtan är osynlig och omätbar, och ger därför upphov 

till mycket psykosocialt betingad smärta i form av omgivningens brister i empati och 

förståelse. Flera av Jacksons informanter med kroniskt smärtsyndrom förklarade att de 

föredragit en mer erkänd, somatisk sjukdom - även en mer allvarlig sådan (Jackson 2005a: 

340). En somatisk sjukdom uppfattas, likt Foucault beskrev på en föregående sida, som ett 

tillstånd utom den drabbades kontroll, vilket kan sammanfattas i att vissa varianter av smärta 

och trångmål delegitimeras; "of having one's perceptions and definitions systematically 

disconfirmed" (Ware 1992: 347). Patientens sanning anses med andra ord inte vara legitim. 

 

Enligt Taussig har ett viktigt återkommande tema inom den kritiskmedicinska antropologin 

varit en maktkamp mellan vårdgivare och vårdtagare, underförstått som en "combat zone of 

disputes over power and over definitions" (citerad i Good 1994: 59). Det handlar dock inte 

nödvändigtvis om en maktkamp mellan läkare (vårdgivare) och patienter (vårdtagare), utan 

snarare att diskrepansen mellan dessa parter grundar sig i en bristande kunskap om patientens 

perspektiv. Det handlar om en bristande förståelse, vilket lyfter fram frågan varför mental 

ohälsa ofta är stigmatiserad. Till exempelvis botas symptom med medicin - men vad händer 

om tillståndet är permanent (likt kroniskt utmattningssyndrom)? Vad händer om ett 

sinnestillstånd som för de flesta går över efter en kort period av tid, säg nedstämdhet eller 

ångest, består? Det kan vara skrämmande i det att en medmänniska kan vara oförutsägbar. 

Som människor vill vi kunna ha förklaringar till ting vi vill kunna förutspå. Det brutna benet 

syns, i och med sitt omgivande lager av gips, men händer vad om roten till smärtan inte syns? 

 

Good argumenterar för att mental ohälsa och dess behandling (likväl inställningen till den) 

representerar viktiga domäner då det kommer till studien av sociokulturella processer. Han 

argumenterar för att etnografin är väsentlig för att göra framsteg inom området (Good 1997: 

231). I likhet med Goods ställningstagande, vidhåller jag föreställningen att legitimation och 

delegitimation, sympati och brist på en sådan, ofta hänger samman med kulturellt betingade 

värderingar.  

 

**** 
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Känslor är ett annat gällande tema i uppsatsen. Är känslor något som befinner sig utanför den 

sociala domänen, dvs. endast inom det privata? Och är involverandet av känslor endast ett 

hinder för fältarbetaren då det kommer till framskaffandet av antropologisk kunskap? 

Maruška Svašek beskriver hur känslor och sinnestillstånd alltid varit väsentliga i 

framställandet av antropologisk kunskap (2005: 1). Sinnestillstånd är centrala inom den 

etnografiska produktionen, samtidigt som de är oumbärliga då det kommer till det sociala 

livet i allmänhet. Studien av emotionella processer är av stor vikt för antropologin i sig då 

den förser fältarbetaren med essentiella insikter i den mänskliga förutsättningen (Svašek 

2005: 17). Sinnestillstånd är också ofta bakomliggande då det kommer till individens 

motivation till handling och alltså varken helt socialt eller kulturellt betingade, utan snarare 

dialektiska i det att bekräftelsen av ens upplevelser resulterar i ett uppfyllande på det 

personliga planet. 

 

Men vad innebär diskussionen om sinnestillstånd som en handlingsmotiverande faktor? 

Milton (2005) menar att människor lär sig genom att erhålla och erinra information från sin 

omgivning. Han menar fortsättningsvis att sinnestillstånd är väsentliga under båda dessa 

processer (Milton 2005: 35). Ömsesidiga sinnestillstånd kan också potentiellt vara något som 

för människor samman, vilket också skildras i Svašeks fältstudier om Sudeten-tyskar vilka 

mottagit mycket antagonism från sin omgivning. Hon menar att andras ömsesidiga empati 

och delade lidande kan ge upphov till ett emotionellt band dem emellan (Svašek 2005); något 

som kommer illustreras under även denna studie. Bortsett från detta visar denna studie sättet 

på vilket negativa erfarenheter kan ha en hämmande inverkan då det kommer till att våga ta 

risker och släppa in andra igen, samt hur de negativa erfarenheterna påverkar ens 

handlingsmönster. Vikten av reciprocitet i form av emotionell investering i interaktionen med 

en sårbar individ lyfts fram.  

 

För att sammanfatta lyfter denna studie fram de interrelaterade temana av stigma, mental 

ohälsa och sinnestillstånd. Ämnet är antropologiskt i sig i form av att kulturella förväntningar 

och kulturellt betingade fenomen såsom stigma har en tydlig inverkan på den anhöriges 

handlingsmönster. Samtidigt illumineras konceptet identitet i förhållande till den anhörige 

individen, och den dialog som förs i den rådande kontexten. 
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Uppsatsens metodologiska förhållningssätt  

 

Under fältstudiens gång har jag anammat ett induktivt förhållningssätt i fältet, med 

frågeställningar vilka ställer öppna frågor, samt Tedlocks metodologiska förhållningssätt. 

Tedlock förespråkar med sin artikel From participant observation to the observation of 

participation (2008) ett omvänt förhållande till fältet; en metodologisk transition tar plats, 

från en deltagande observation, till ett observant deltagande. Under ett observant deltagande 

ämnar etnografen att vara emotionellt deltagande på samma gång som den är en opartisk 

observatör av andra människor. Som ett resultat erfar och observerar etnografen både sitt eget 

och de andras meddeltagande inom det etnografiska mötet (Tedlock 2008: 69). 

 

Samtidigt handlar det inte huvudsakligen om fältarbetarens upplevelse - utan snarare dennes 

relation till informanterna. Att vara delaktig i kontexten. Hade jag ens kunnat delta till samma 

grad ifall jag strikt vidhållit rollen av en distanserad observatör? Kan det inte snarare vara 

essentiellt att som fältarbetare visa sitt emotionella engagemang då en informant utlämnar 

privat information (som annars ej framkommer pga. dess känsliga och personliga detaljer)? 

Skulle inte en emotionell distans vidare potentiellt leda till att informanten känner sig vara 

nedvärderad eller att inte bli tagen på allvar? 

 

Det är här som rollen av reciprocitet kommer in, vilken är tillägnad ett kommande kapitel 

(5.1) i uppsatsen. Reciprocitetsprincipen är ett sociologiskt begrepp och handlar om att 

besvara en positiv handling med en positiv, och en negativ handling med en negativ sådan 

(Segall 2005). I mitt fall kommer jag i synnerhet att tala om reciprocitet med avseende på det 

emotionella investerandet i en interaktion. Om detta förhållningssätt talar även Casell (2002) 

då han beskriver hur han inte ens försöker vara "objektiv" eller osynlig i sitt fält: "I agree 

with some statements, disagree with others, am upset by some actions, delighted by others, 

disapprove of some people, admire others" (2002: 180). Han reagerar på de rådande 

sammanhangen, dock utan att själv vara en central rollinnehavare. "I am an observer, very 

much on the sidelines. But I am by no means neutral or value-free" (ibid.). 

 

Samtidigt är det självfallet viktigt för fältarbetaren att inte tillåta sin subjektivt emotionella 

upplevelse av något påverka empirin till den grad att den blir vinklad. Ett engagemang kräver 

ett kritiskt förhållningssätt, i synnerhet då vissa associationer tillfälligtvis kan ge upphov till 
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starka sinnestillstånd som inte andra personer tar del av. För att länka tillbaka till 

diskussionen om reciprocitet, vill jag trots allt att informanterna ska uppleva att jag engagerat 

lyssnar på deras narrativ. Självfallet kan en person lyssna och vara "fullt" objektiv, men ett 

synligt emotionellt engagemang fyller samtidigt en roll. Både fältarbetare och informant 

investerar något i interaktionen.  

 

Informanten upplever som följd förhoppningsvis att denne inte är fullt ersättlig med vem som 

helst, utan snarare sedd som individ i den andres ögon. Informanten erhåller erkännelse och 

bekräftelse, samtidigt som fältarbetaren blir delaktig i kontexten. Med andra ord råder det 

förhoppningsvis inte någon ojämlikhet gällande investeringen i interaktionen. Det viktigaste 

är att i slutändan tydliggöra vems sanning det är som du belyser. En fältarbetare kan vara 

subjektiv utan att nödvändigtvis anamma huvudrollen eller förvränga materialet. 

 

 Den snåriga vägen in i fältet 

Det största hindret jag konfronterade var att få tillgång till fältet. Från början visste jag att jag 

ville studera anhöriga till människor med mental ohälsa, dock inte inom vilket exakt område. 

Då mental ohälsa generellt tenderar att vara ett väldigt laddat ämne fick jag anpassa mig efter 

de möjligheter som visade sig. Fältet bestod således av samtalskontexten under sessionernas 

gång, samt intervjuer, och jag hade med andra ord inte en möjlighet att följa informanternas 

vardagsliv eller deras interaktioner med sin tvångsdrabbade familjemedlem. 

 

Jag hade försökt erhålla tillträde till kvinnojourer under mina tidigare antropologiska studier 

men fått dörren stängd vid tre separata tillfällen, trots att jag tidigare varit volontär vid en 

sådan jour under två år. Förutom detta hade jag närmast föregående försökt erhålla kontakt 

med en verksamhet inriktad på hemmasittare utan svar, vilket i sig ledde till en tidspress. Det 

blev således klart för mig att få substantiv tillgång till studieområdet ej var det enklaste. 

 

Under ett av mina individuella möten med min handledare under den föregående kursen i 

Individual Tutorial påträffades en hemsida där det stod att Nationell Samverkan för Psykisk 

Hälsa (NSPH) skulle hålla en Inspirationsdag om anhörigstöd den 20:e oktober (2017), där 

målgruppen utgjordes av personal inom kommunernas anhörigstöd, handläggare inom 

socialtjänsten, samt utbildningsansvariga inom vård och omsorg. Deltagarna skulle utöver 
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detta utgöras av representanter för berörda brukarorganisationer. Konferensens material 

skulle i sig handla om hur man kan ge stöd till anhöriga för personer med mental ohälsa.  

Efter att ha skickat en förfrågan till NSPHs ledning, där jag beskrev mina ambitioner att 

skriva om mental ohälsa som mastersuppsats, fick jag tillåtelse att delta i konferensen utan 

kostnad.  

 

Under konferensen fick jag dels ta del av mycket statistik samtidigt som jag kunde mingla 

med potentiella nyckelpersoner för mitt kommande fältarbete, och efteråt skickade jag en 

intervjuförfrågan till ett antal av de verksamheter som deltagit vid konferensen. Genom att 

möta representanter från de psykiatriska verksamheter som jag skickat en intervjuförfrågan 

till skulle de få ett personligt intryck av mig som person, till skillnad från ifall jag direkt hade 

skickat en förfrågan om att få utföra ett fältarbete hos dem. Detta följdes dock av en längre tid 

av väntan, och vid de fall då jag fick en respons var det oftast en avigt inställd sådan. Två 

veckor efter mitt utskick av förfrågningar fick jag dock den positiva responsen "Tack för ditt 

mejl. Ja, frågan är angelägen!" från OCD-föreningen i Stockholm.  

 

 Den etiska aspekten 

Vid min intervju med Peter och Vera från OCD-föreningen var en av de första frågorna från 

dem hur jag skulle förhålla mig till deltagarna. Skulle jag vara delaktig eller endast en 

observatör? Jag förklarade att jag mestadels skulle sitta med i gruppen utan att aktivt ställa 

frågor till deltagarna. Under större delen av tiden skulle jag sitta och lyssna men vid tillfällen 

be dem utveckla vad de just berättat för gruppen. Jag tydliggjorde också att all kontakt skulle 

vara på informanternas villkor: att de skulle vara anonyma. Detta var också anledningen till 

varför jag bad om att få intervjua verksamheten innan jag lade fram mina ambitioner gällande 

fältarbetet, för att inte ge intrycket av att jag skulle vara oseriös. För att beskydda 

anonymiteten av informanterna har jag bytt namn på dem, samtidigt som viss information de 

uppgivit under sessionernas gång ändrats, dock utan att materialet förvrängts i alltför stor 

mån. 

 

 Insamlandet av fältmaterial 

Den deltagande observationen tog plats under anhöriggruppens kvällssessioner från 14.e 

november fram till 21.a december. De individuella intervjuerna tog sedan plats under januari 

månad. Anledningen till att intervjuerna tog plats så sent i relation till den preliminära 
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fältarbetstiden var att jag först ville lära känna informanterna och således kunna anpassa mina 

frågor till de episoder som de hade berättat om i gruppsessionerna, likväl för att 

informanterna förhoppningsvis skulle känna ett förtroende för mig (med tanke på det känsliga 

ämnet som intervjuerna kretsade kring).  

 

Under anhöriggruppens kvällssessioner inkluderades jag efterhand mer i diskussionerna då 

deltagarna bad om min ståndpunkt. Frånvaron av avbrytande eller främmande frågor ledde 

dessutom till att samtalsklimatet blev mer avslappnat. Då de deltagande vid mötena ofta hade 

mycket att relatera med till varandra lockades det fram reaktioner som jag förmodligen inte 

skulle ha erhållit under individuella intervjuer.  

 

Likt Vanthuyne försökte förstå den förhandling som personer med mental ohälsa deltar i med 

sina samtalspartners i sin artikel Searching for the words to say it: the importance of cultural 

idioms in the articulation of the experience of mental illness (2003), var det ett metodiskt 

beslut att delta i en samtalsgrupp då deltagarna beskriver sina upplevelser och erfarenheter på 

olika sätt beroende på vem det är personen pratar med. En person torde berätta mer 

”ofiltrerat” då den berättar om en upplevelse för personer som denne identifierar med - bland 

annat eftersom de kommer att förstå, samtidigt som de inte kommer att bedöma, personen 

negativt då de lever under liknande omständigheter. Med människor som bär på liknande 

erfarenheter borde det vara en större möjlighet att erhålla reciprocitet; att man får något 

tillbaka i form av bekräftelse.  

 

Då en av informanterna vid vårt första möte undrade ifall jag själv var anhörig eftersom jag 

"pratar som en", valde jag att vara öppen med faktumet att jag både stått nära någon utanför 

familjen som drabbats av mental ohälsa, samtidigt som jag själv under större delen av min 

uppväxt lidit av sådan. Att jag bekände mitt förflutna för informanterna tycktes ha en god 

inverkan på deras intryck av mig och jag tycktes se att de, om än lite, kunde koppla av i en 

större grad i min närvaro. 

 

Till en början ställde jag mig själv frågan huruvida mitt fältmaterial (utgörandes endast av 

gruppsessionerna) skulle te sig alltför inskränkt och begränsat då jag inte skulle kunna 

observera deltagarna i sina hemmiljöer eller i interaktion med sina tvångsdrabbade 

familjemedlemmar. Intressant nog kom dock detta fält att ge upphov till ett kvalitativt rikt 

material. Med anledning i att den större delen av samtalsgruppen dittills inte haft någon 
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samtalsforum (i vilket de kunnat tala angående sina besvär), blev samtalssessionerna något av 

ett frirum. Fastän deltagarna måhända var en aning reserverade till en början, kom de att 

värmas upp alltmer i varandras närvaro, vilket resulterade i ickefiltrerade narrativ och 

samtalsämnen som innan dess hade uppfattats som tabubelagda. De djupgående tematiska 

samtalen gav dessutom deltagarna nya möjligheter att relatera till, samt ta avstånd från, 

varandras narrativ - något som var förmånligt för min deltagande observation.  

 

De individuella intervjuerna baserades på ett selektivt urval. Eftersom en tydlig majoritet av 

samtalsgruppen utgjordes av föräldrar till någon som diagnosticerats med tvångssyndrom, 

blev det i slutändan specifikt föräldrar som jag intervjuade individuellt. Alla intervjuer var 

semistrukturerade med liknande grundfrågor, som sedan riktades in på särskilda ämnen som 

den intervjuade personen tagit upp under sessionernas gång. Informanten fick själv bestämma 

var intervjun skulle ta plats, vilket resulterade i en tydlig variation. En intervju tog plats på ett 

kafé, ett par intervjuer i min lägenhet, och en i ett förbokat grupprum på 

universitetsbiblioteket vid Frescati.  

 

Innan varje intervju påbörjades frågade jag alltid ifall det gick bra att spela in samtalet för 

senare transkribering (då detta medförde att jag kunde fokusera mer på konversationen, samt 

på kroppsspråket och stämningen i luften). Alla godtog inspelningen, men det var dock 

tydligt att en av informanterna kunde koppla av i större mån och prata mer kravlöst efter det 

att inspelningen hade avslutats. Anledningen till att vissa kunde känna sig nervösa inför 

inspelningen var eftersom de var väldigt måna om att deras tidvis negativa inställning till sitt 

barn inte skulle komma ut till fel person.  

 

Del I 

Kapitel 1: Medberoendet  

Medberoende är ett destruktivt tillstånd som kan drabba en person som lever med någon som 

har ett annat destruktivt beteende såsom psykisk och fysiskt sjukdom, narcissistiska tendenser 

och våldsamma relationer. Den medberoende kan vara allt från en förälder, en partner, ett 

barn eller en vän till någon som missbrukar eller har en dysfunktion och anpassar sitt 

beteende, och i vissa fall även sin personlighet, efter personen som har svårigheter. Medan ett 

medberoende kan vara rotat i dålig självkänsla och ett behov av att uppleva sig själv som 
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behövd och älskad, kan medberoendet likaså vara grundat i rädsla. Rädslan kan kretsa kring 

ängslan inför att råka uppröra den beroende personen och som konsekvens ge upphov till 

återfall eller destruktivt beteende.  

  

Tidigare studier visar hur individer som anhöriga hanterar kroniskt stressfyllda livssituationer 

som tydligt begränsar målorienterade aktiviteter. Omhändertagandet av en familjemedlem 

med mental ohälsa innebär ofta bortprioriterandet av egna behov i förhållandet till den sjuke 

familjemedlemmen. Detta kan vara en kronisk stressfaktor som kan lämna önskade 

målsättningar ouppnådda (Wrosch et. al. 2011: 935f). I ett förhållande där en person 

omhändertar någon med tvångssyndrom, finns det en benägenhet att den tvångsdrabbade 

personens upplevda struktur hämmar den andre personens (upplevda struktur) - då den 

omhändertagande ofta inte ser till sina egna behov. Som följd av ett medberoende tenderar 

den anhörige att få egna symptom på mental ohälsa; vissa drabbas av ätstörningar medan 

andra blir deprimerade eller ångestbenägna. Personen tenderar också att bli isolerad, likväl 

utbränd. Samtidigt beskriver Chang m.fl. (2016) hur rollen som informell vårdgivare kan ha 

en negativ inverkan på den anhöriges fysiska hälsa. Nedan kommer jag först och främst att 

beskriva vilken form medberoendet kan ta när det är i förhållande till någon som lider av 

tvångssyndrom. 

 

Det är i stort är okänt för gemene man att även den närstående tenderar att dras med i 

ritualerna och bli medberoende. Utifrån sett kan man se det som att de anhöriga bara låter den 

sjuke fullfölja sina impulser, men samtidigt blir det ett sätt att leva på. Likt socialisationen 

som ett spädbarn genomgår då det lär sig om livet och dess sanktioner genom att betrakta sin 

mors ansiktsuttryck blir det som en andra socialisation i hemmet. Bit för bit kommer den 

anhörige att alltmer bortprioritera sina egna behov för att istället anpassa sig efter den andres 

behov och förutsättningar. Detta är något som ofta illustrerades i deltagarnas beskrivningar 

angående situationen hemma. Samtidigt tenderar styrkan i tvången och benägenheten till 

ångest variera i episoder, vilket gör det svårt att förutspå den kommande episodens utgång: 

 

Hannes: "Finns det nån tid på dygnet då stressen är som värst?" 

Linda: "På kvällarna... det är verkligen så här att om han [pojkvännen] tvättar händerna, att 

'Nej, jag måste gå tillbaka och tvätta händerna, annars kommer min natt vara förstörd!' Och det 

är verkligen katastrof om han inte gör det igen. Och då tänker man att bara den här gången kan 

du säga ja, eftersom man vill säga nej eller inte svara alls, men när han säger saker som 'Jag 
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kommer må jättedåligt hela natten' så är det liksom, vad ska jag göra. Så det är nätterna... eller 

kvällarna." 

Klara: "Sen tänker jag också att det inte är alltid som det blir så farligt som man tror att det ska 

bli. För vi hade en sån där uppgörelse för några veckor sen då jag var hemma hos min son och 

han sparar alla sopor då. Det är ett himla elände, det luktar och jag får inte ta dom där. Och då 

hade vi bestämt att vi skulle rensa upp och göra i ordning, och sen då jag väl kom dit, då hade 

han inte gjort nånting av det vi sagt att vi skulle göra, utan bara står där. Och då sa jag att 'Nu 

kliver du upp, nu gör vi det här', liksom nu har vi bestämt det här, men nej det skulle han inte 

göra då. Och då vart jag så trött att jag började bara riva i allt det där, och då blev han, alltså 

han blir tokig så att jag vågade inte fortsätta för han är liksom 1,90 lång och jag kände att han 

var på väg att sparka mig. Han blir så - jag ser liksom i ögonen att han blir helt, ja frustrerad.  

Så jag struntade i det och sen helgen efter var han hemma, och då gör han samma beteende; han 

sparar i påsar i vardagsrummet. Han slänger inte soporna i våran sopkorg, utan gömmer undan 

dom i smått. Så jag hittar alltså en massa påsar i vardagsrummet och då fick jag bara: Inte 

hemma hos mig! Och då började vi faktiskt nästan slåss i köket och då tänkte jag att det 

verkligen var på liv och död för mig att han ska inte få göra exakt vad han vill, för de här 

soporna ska ut... och det slutade med att den där soppåsen gick sönder och alla sopor bara åkte 

över hela köket. Och sen var det bara, då sa han bara till mig: 'Du behöver ju vård.'" 

 

Medan Lindas narrativ skildrade hennes medgörlighet i rädslan för att situationen abrupt 

skulle förvärras, visade Klaras det som potentiellt kan ske då det blir en vilja mot en annan. 

Hon hade dittills gått med på det mesta, men vid det här specifika tillfället hade bägaren 

runnit över. Alla deltagarna runtom bordet skrattade högljutt efter att Klara beskrivit färdigt 

sitt scenario med sonen. Hannes ursäktade sitt skratt, Sara inflikade hur det verkligen var som 

en filmscen och att resten av deltagarna talade i mun på varandra. Den enda i sällskapet som 

lutade sig tillbaka var Peter som med ett tankfullt ansiktsuttryck påpekade att:  

 

Peter: "Det här är ju en, så att säga, ny rollfördelning. För han gör ju uppror mot dig hela tiden 

ändå - men där börjar plötsligt han tycka synd om dig." 

Hannes: "Du ska inte vara rädd, för då släpper du." 

Klara: "Men kanske, för nu tänkte jag att nu får det bli vad det blir; jag ska inte ha några 

sopor hemma. För jag tänker bara på - man tror när man ser den där paniken i ögonen liksom - 

då tänker man ju att man inte heller vågar för att han mår så dåligt, men det var som att det bara 

rann av. Och sen var det inget mer med dom där soporna." 

Victoria (jag): "Men varför vill han inte att du ska slänga soporna egentligen?" 
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Klara: "Alltså han vill kolla. Allting ska kollas. Det är ju redan kollat, för det var ju liksom 

kyckling och kycklingförpackningen som man öppnat och köttfärsförpackningar och allt det 

där. Det börjar ju liksom lukta om man hittar sådana förpackningar och åh, jag ska bara 

dubbelkolla dem lite. Han har redan kollat dem, för annars skulle han inte ha ätit det och kollat 

en gång till." 

 

Detta är en skildring av vad som händer då en anhörig inte följer den tvångsdrabbade 

personens beteende och sätt att tänka och om vad som händer då man som anhörig går emot 

den andre personens vilja. I en relation influerad av medberoende tänker man ständigt innan 

man handlar, vilket leder till ett förebyggande handlingsmönster. För de anhöriga till en 

tvångsdrabbad person, blir det anammade förebyggande handlingsmönstret likt en spegling 

av den tvångsdrabbades ritualer i tron om att utförandet ska förhindra potentiellt katastrofala 

efterföljder, medan den anhörige speglar hans eller hennes beteendemönster i hopp om att det 

inte ska utmynnas i konflikt eller andra negativa reaktioner.  

 

När det gäller barn och ungdomar som diagnosticerats med OCD är det av stor vikt att man 

även uppmärksammar hela familjens behov. Familjemedlemmarna tenderar att vara insvepta 

på en mängd olika sätt i den drabbades tvångsproblem. Bortsett från att de ofta måste hjälpa 

till med utförandet av ritualer kan de även anpassa sig genom att undvika laddade ting och 

situationer. De anhörige hjälper ofta till med att utföra tvångsmässiga handlingar och ritualer 

såsom idog tvätt och städning. Ibland önskar den drabbade att tvätt måste köras i maskin fler 

gånger. Peters dotter inspekterade besticken efter det att de diskats (ofta fler gånger) medan 

Ulla-Britt vid fler tillfällen beskrev hur hon var tvungen att ha på sig plasthandskar då hon 

skulle gå in i badrummet och hämta tvätten: 

 

Ulla-Britt: "Jag fick inte nudda någonstans, och då jag skulle gå ut så fick hon öppna 

ytterdörren för att jag fick inte röra den. Så att det var mycket... nu är det inte lika mycket tack 

och lov. Jag fick inte ta i handtaget med handen för då måste man öppna med armen - och det 

glömmer man ju - och då blir hon vansinnig: 'Hur många gånger ska jag behöva säga det, du vet 

ju vad jag tycker om det', jag försökte säga till henne 'men jag tänker inte som du'." 

 

Ulla-Britt beskrev det som tärande att inte tyckas kunna tala samma språk som sin dotter. 

Som hon såg det gjorde hon allt hon var mån och kapabel till för att vara alla till lags. Bortsett 

från att hennes egna föräldrar var i ett ständigt behov av assistans pga. ålder, kunde inte 

dottern se hennes ansträngningar. Ibland hade Ulla-Britt övervägt alternativet att bara släppa 



 

30 

 

allt, men inte gjort det eftersom det saknades någon annan som kunde ta alla dessa ansvar om 

hon själv inte gjorde det. Således kom Ulla-Britt till att ofta bita ihop och tiga angående sina 

egna behov, vilket så småningom ledde till en sjukskrivning.  

 

Familjemedlemmarna anpassar sig därutöver genom att hjälpa till med undvikandet av 

ångeststimulerande situationer, samtidigt som det tenderar att uppstå konflikter. Peters 

döttrar, som alltid varit varandra nära under sina yngre år, kom till att avsky varandra i och 

med att den äldsta dottern led av svåra tvång på samma gång som den yngre systern vägrade 

att leva efter systerns "regler". Det var först år efter det att den yngsta dottern hade flyttat 

hemifrån som de hade börjat kunna umgås igen.  

 

Konflikter ökar belastningen och stressen för alla inblandade, vilket i sin tur förvärrar 

ångestproblematiken. Detta är en av anledningarna till varför de anhöriga borde vara 

iblandade i den sjukes behandling. De har sett personen dennes bättre och sämre dagar, i vått 

och torrt. De vet ofta hur den sjuke uttrycker sina behov och vad som är av stor vikt för 

personen. 

 

Den anhörige kan också bli isolerad. Med oro för vad som annars kommer hända med den 

tvångsdrabbade personen håller den anhörige sig nära, avsäger sig sociala sammanhang som 

tar plats utanför hemmet och blir delaktig i den tvångsdrabbades sociala isolering. För vissa 

av deltagarna fyllde anhöriggruppen den sociala kvoten; dessa möten var deras enda umgänge 

utanför hemmet.  

 

Enligt studier som Chang med flera (2016) utfört i Singapore bland anhöriga som antagit 

rollen som informell vårdnadshavare, tenderar de anhöriga att lida av ångest som ett resultat 

av sin roll som vårdnadshavare. Utöver detta visar studien att omvårdnaden av en sjuk 

anhörig har negativa effekter på den anhöriges mentala och fysiska hälsa, vilket leder till en 

lägre livskvalitet. Likt det att Ulla-Britt sjukskrivit sig var det flera av deltagarna som 

drabbats av psykisk likväl fysisk ohälsa. Alla ansåg sig vara i behov av samtalsstöd, samtidigt 

som det sällan erbjöds någon sådan tjänst av mottagningarna som deras barn var inskrivna 

hos. Således tenderade problemen att förvärras ytterligare.  

 

Peter identifierade och beskrev sig själv som deprimerad, vilket i sig tydliggjordes då han 

inför vår individuella intervju på ett litet Södermalmsfik öppet frågade baristan bakom disken 
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vad för slags kaffedryck hon skulle rekommendera till en "deprimerad medelåldersman". 

Maria hade också vid fler tillfällen uttryckt sin avighet gentemot termerna "funktionshinder" 

och "psykisk sjukdom" då alla enligt henne bar på något. Samtidigt var det flera deltagare 

som hade svårt med att vara lyckliga i stunden och verkligen uppskatta vissa ögonblick, då 

deras närstående mådde så pass dåligt. Som förälder bär man ansvaret för sitt barns 

välmående; kan man unna sig något medan man tydligt inte fullföljt sin uppgift? 

 

Förutom detta kan en anhörig också behöva spendera tid för att hjälpa den sjuke i kontakten 

med myndigheterna. Fastän den anhörige kanske inte har något emot att följa med sin 

närstående på t.ex. möten, kan utmaningen att anpassa sitt schema och få sina arbetsrutiner 

störda resultera i en betydligt mer krävande förutsättning än vad den tidigare föreställt sig 

(Chang et. al. 2016: 2). Detta var tydligt bland deltagarna, varav fler gått ned i sin 

arbetskapacitet. Medan vissa hade låg arbetsnärvaro i och med återhämtningen från en 

föregående sjukskrivning, var det flera som helt enkelt inte hann med ett fulltidsyrke.  

 

Det kan också vara dyrt att leva med tvångssyndrom, beroende på vilka tvång den drabbade 

lider av. Vid renlighetstvång behövs ofta stora mängder papper, tvål och rengöringsmedel 

införskaffas. Kontrolleringstvång kan å sin sida ofta medföra att dörrhandtag slits ut av 

ihärdigt ryckande och att maskiner slits ut av ett alltför ivrigt användande. Inte sällan är det 

föräldrarna som måste stå för dessa merkostnader: 

 

"Kommoden, eller vad heter det, skåpet under handfatet, har vi bytt. För det var liksom 

avruttnat efter ivrigt tvättande. Men det var liksom fult i tio år, ruttet i tio år innan vi kom fram 

till att nej men nu byter vi. För det var ju känslan av att byter vi så kommer hon ju fortsätta 

tvätta sig, så det var ju först då det blev bättre som vi vågade byta." 

 

"Men just det att duscha och sånt. Det är ganska pinsamt att gå ner till affären och köpa... tjugo, 

trettio flaskor hårschampo." 

 

Magnus son kunde hamna i skov och då han åt tre färdigmatlådor av ett dyrare märke per 

måltid landade den månatliga kostnaden på drygt 10,000 kronor. Magnus hade uppmanat sin 

exfru (mamman) att avbryta betalningen, som dock vägrade; hon kunde inte avbryta 

betalningen, vettskrämd inför tanken att sonen potentiellt skulle svälta (vilket varit fallet vid 

ett tidigare tillfälle). Varmvattenkostnaden hade också landat på 4,000, följt av att 
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bostadsföreningen frågat ifall sonens badrum drabbats av läckage. "Man gör saker i skuld", 

beskrev han och tydliggjorde att mamman burit på en enorm skuldkänsla sedan den 

föregående svältepisoden.  

 

**** 

 

Vid det första mötestillfället som jag deltog i, satt Hannes med ett tillfredsställt leende på 

läpparna och talade om att Peter gått med på att bli intervjuad inför anhöriggruppen. Själv satt 

Peter bakåtlutad gentemot ryggstödet av sin svarta skrivbordsstol med ett återhållsamt 

ansiktsuttryck. Innan Peter hunnit inflika några ord om vad denna intervju skulle gå ut på 

avbröt Hannes honom som om han under hela dagen väntat på detta ögonblick. Det var då jag 

först lade till dynamiken dem emellan. Hannes var den intensivt lagda som talade innan han 

tänkte, medan Peter var av den reflekterande typen som gärna överlade sina potentiella 

uttalanden; något som resulterade i att Peter tenderade att bli överröstad. Hannes talade i ett 

rappt tempo och kunde ändra riktningen av meningen innan den nått sin punkt. Samtidigt tog 

Peter sin plats genom en egenbestämd betänketid.  

 

Som deltagare i samtalssessionerna kunde man känna av spänningen mellan de två 

gruppledarna och rollerna de besatt i det att Peter var en anhörig medan Hannes själv 

diagnosticerats med OCD sedan många år tillbaka. Fastän detta inte var uttalat tycktes det 

tidvis råda en fråga angående vems ord som var det mest legitima, vilket också kunde spegla 

dynamiken mellan den tvångsdrabbade individen och dess anhöriga. Fastän den 

tvångsdrabbade, sedd utifrån, har ett irrationellt och ologiskt förhållningssätt till 

omgivningen, tenderar personen att ha tolkningsföreträde i en relation med någon 

medberoende. En upplevelse som Peter skildrade kunde ifrågasättas av Hannes med 

argumentet att han upplevt det på ett annorlunda sätt. Som svar på frågan angående vad han 

upplever vara extra jobbigt hummade Peter: 

 

Peter: "Alltså grejen är ju den att man blir ju trött av att vara anhörig till en person som har 

OCD. Och man blir trött av att hålla på och anstränga sig... för att livet ska funka. Och nu tog vi 

ju vid det första tillfället [av anhöriggruppens sessioner] upp det här om att ta semester, som för 

mig varit riktigt jobbigt. Vi hade ett hus uppe i Härjedalen och var där för att det var pappas 

födelseort. Och det har vi sålt nu. För vi kunde inte åka bort mer än tre, fyra dar i stöten - och 

att åka 50 mil dit och 50 mil hem för att vara borta i tre dar, det är liksom inte kul. Och min 
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dotter vill inte ha stöd av en annan släkting och hon vill inte ha stöd av socialtjänstens 

boendestöd heller, utan hon sa så här: Amen, jag kan lära mig gå ut med soporna själv, jag kan 

ta hand om disken, jag kan lära mig tvätta, och nu, i somras, så... gick hon ut med soporna för 

första gången. Så att... det där har ju varit tråkigt. Och sen löjliga grejer: vi har inte velat att hon 

ska vara ensam på nyårsafton. Så vi har tackat nej till alla inbjudningar till fest. Äum... (rösten 

sänks) och det tar ju också mycket på relationen skulle jag säga. Det är inte lika kul när man 

inte kan göra roliga saker tillsammans." 

Maria räckte upp sin hand för att fråga honom hur mycket Peter och hans fru testat gränserna: 

Maria: "Att vara borta i en vecka och se vad som händer... hur vet ni att det inte funkar?" 

Peter: "Ja, det är väl en bra fråga. Jag hade ju nog gärna testat; det hade inte min fru gärna 

gjort, utan hon... hon har en försiktighetsprincip där alltså. Jag tror det kan vara manligt och 

kvinnligt att man vill att man ska 'pusha' barnet lite; att testa, prova, gör det här och kolla om 

det funkar. Du kan ha mitt telefonnummer och ringa om det inte funkar, medan hustrun kan 

känna liksom så här att det går nog inte, det går inte. Och vi hade nån diskussion för många år 

sen som handlade om en skolresa som dottern avstod ifrån, och där jag kände liksom att det här 

var fel", följt av att Hannes hummade instämmande. 

Maria: "Vad låg rädslan i?" 

Peter: "Det var en bra fråga. Jag tycker att det är en jättebra fråga. Jo, därför att det här handlar 

om separation och att just vår äldsta dotters separation, att bli vuxen, självständig, är ju störd. 

Och här finns ju två parter: det finns liksom mamma och dotter, det finns jag och dotter... så det 

är också så att vi inte släpper taget. Utan vi känner liksom att ahh, fixar hon det här nu då." 

 

Sedan den tvångsdrabbade dotterns självmordsförsök 2006 hade Peter alltid varit på 

helspänn; han lyssnade efter dissonanser. Då den yngre dottern gjorde motsvarande försök 

slutade han med att vara spontan: "Och den rädsla man då känner, den gör liksom ingen 

skillnad mellan individerna, utan den liksom adderas på nåt sätt".  

 

Peters medberoende tog sig uttryck i form av oro; oro inför vad som väntade och som skulle 

ske. Han kunde finna det svårt att vara närvarande i nuet, då han ständigt befann sig ett steg i 

förväg. Dissonanserna han lyssnade efter var dem hos sina döttrar, snarare än sina egna. 

Självmordsförsöken kunde lika gärna ske igen - och i värsta fall fullföljas. Den vetskapen 

hade lämnat ett ärr efter sig som genomsyrade familjen. Det ärret satt alltid i bakhuvudet på 

familjemedlemmarna.  
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Fastän Peter inte var explicit om saken så var han plikttrogen. Han beskrev sig själv som en 

principfast man som stod vid det han höll varmt om hjärtat. Den främsta principen var 

rättvisa; det skulle vara lika för alla och alla skulle stå upp för den utsatta i förebyggande 

syfte. Samtidigt var han själv uppvuxen i en dysfunktionell familj. Mental ohälsa var inte 

något man talade om öppet i den Härjedalska byn han var uppväxt i, utan han uttryckte det 

under vår individuella intervju att man helt enkelt tog geväret och gick runt husknuten med 

det. Hans mammas bipolaritet utmynnade i ett självmordsförsök då hon, efter att barnen vuxit 

en aning, försökte ta sig ut på arbetsmarknaden igen (utan resultat). Peter erinrade sig ha varit 

nitton år gammal då systern försökte ta sitt liv. Han var med andra ord van med sådana här 

förhållanden.  

 

Trots Peters tidigare erfarenheter var det dock ett ytterst hårt slag då hans egen dotter gjorde 

sitt första försök. Det låg inte i det förflutna längre, dessa skeenden; de hade följt med honom 

till Stockholm och han kunde inte hantera det. Inte igen. Peter kom därför till att ständigt ha 

förebyggande handlingsmönster och inställningen att det på inga villkor fick ske igen. Fastän 

familjen var splittrad i form av att de alltid satt och åt sin middag i separata rum vid separata 

tillfällen var han motiverad: de skulle ha en trygg förutsättning. De skulle hålla ihop. 

 

Efter att Peter svarat på Hannes fråga satt han tyst med en till synes tom blick i ögonen. Han 

försökte komma med en inflikning vid fler tillfällen, dock utan att lyckas få ut något 

koherent. Han lyfte sedan upp händerna och utbrast "Vad fan är det jag predikat egentligen?", 

med ett ångerfullt och nästan äcklat ansiktsuttryck. Övertygad om att han var anledningen till  

att självmordsförsöket skett från och med första början eftersom han haft höga förväntningar 

för sin väldigt intelligenta dotter, rannsakade han sig själv. 

 

Goffman beskriver hur ett barn som bär på ett stigma kan behandlas på ett särskilt sätt i 

hemmet. Föräldrar som är medvetna om sitt barns stigmatiska förutsättning kan potentiellt 

avskärma barnet i hemmet och låtsas som att det inte finns något fel överhuvudtaget. Detta 

resulterar i konsekvenser i form av att barnet bevaras i okunnighet om vad som väntar det i 

framtiden. Vid denna tidpunkt står föräldrarna sedan inför det oundvikliga dilemmat kring 

hur de ska förhålla sig då det kommer till att informera barnet om sin avvikelse. En akt av 

omtanke blir således potentiellt skadlig längre fram i tiden (2014:101). 
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I Peters fall handlade det inte om att dottern var ovetandes om sin diagnos eftersom hon 

erhöll den i ung ålder. Däremot blev det en fråga om krav och förväntningar då hennes 

bakterieskräck tydligt begränsade hennes leverne. Det fanns vissa särskilda lampknappar som 

inte fick röras vid, samtidigt som en 'säker' stol i deras kök potentiellt blev kontaminerad då 

någon satte sig ned på den direkt efter att ha spenderat tid utomhus. Men Peter var dock 

mycket motiverad att göra det lindrigt för dottern i största mån eftersom han såg hur hon led. 

Hon skulle känna sig trygg. 

 

 

Kapitel 2: Den anhöriges handfallenhet inför det svenska vårdsystemet 

 

I Sverige fördelas ansvaret för hälso- och sjukvård mellan tre parter: regering, landsting och 

kommuner. På lokala vårdcentraler arbetar husläkare tillsammans med bland annat 

sjuksköterskor. Vid det fall då en patient inte kan erhålla passande behandling eller 

diagnosticeras, skriver patientens husläkare en remiss som sedan skickas till en lämplig 

specialistmottagning (URL1). 

 

Det är ofta den tvångsdrabbade personens anhöriga som söker kontakt med vården och de 

bemöts i många fall med skepsis. På samma gång som det generellt råder sekretess inom de 

flesta områden inom vårdsektorn, tycks det råda en allmän inställning om att den anhörige 

alltid ska finnas i närheten för assistans, trots att den anhörige oftast dessutom har sitt eget 

vardagsliv att hålla upp. 

 

Det föreligger samtidigt ett ojämlikt bemötande gentemot mental ohälsa inom den svenska 

vården, vilket i vissa fall kan jämföras med vad Graeber (2006) beskriver som strukturellt 

förtryck. Det handlar inte om ett aktivt förtryck, utan att en sjuk person finner sig i ett system 

där denne oundvikligt är i en ofördelaktig position ifall den lider av mental ohälsa. En person 

i behov av stöd pga. mental ohälsa måste således i många fall förklara varför den är i behov 

av stöd, till skillnad från andra som lider av somatiska åkommor, då de psykiska åkommorna 

generellt inte tas på samma allvar. Det är inte sällan som den tvångsdrabbade individen som 

följd avstår helt från att söka hjälp (med rädslan för att åter bli negativt bemött eller besviken) 

- något som i sig som kan slå ut en potentiell avlastning från den anhöriges axlar.  
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Inom ramen för anhöriggruppen lyftes frågan kring deltagarnas relation till vården. Hannes 

ställde frågan angående hur nöjda alla var totalt sett med den vård de och deras 

diagnosticerade familjemedlemmar erhållit inom psykiatrin, följt av att han skrattade. Annars 

rådde det tystnad runtom bordet. Det låg en tryckt stämning i luften. En efter en annan 

svarade alla utifrån en skala som Hannes förberett och svaren ringade in antingen "varken 

eller" eller "mycket missnöjd". Då det kom till Magnus tur funderade han, följt av att han 

beskrev det som att de endast ”sniffat” på alternativen. "Så ni har alltså inte fått hjälp som 

fungerar", inflikade Petra med en frånvarande blick. Anledningen till att de bara "sniffat" på 

alternativen var eftersom de sökt hjälp men mötts av bristande förståelse. Den behandling 

Magnus son erhöll gav upphov till ångest som ledde till svårigheter med att komma till 

behandlingspassen. Denna bristande närvaro såg vården som bristande motivation och sonen 

erhöll därför inte en andra chans till en behandling av kognitiv beteendeterapi.  

 

Det finns vidare två stora kategorier av problem som möter en anhörig till någon som lider av 

tvångssyndrom. Det första är att inte bli tagen på allvar eller att bli misstrodd, det andra är att 

inte all behandling är effektiv mot tvångssyndrom. Liksom distinktionen mellan hur 

somatiska och psykiska åkommor och tillstånd bemöts inom vården, råder det också en tydlig 

hierarki inom det spektrum som mental ohälsa utgör. I allmänhet betraktas inte 

tvångssyndrom som en riktig funktionsnedsättning, utan "perfektionismen" och 

"noggrannheten" som tvången ofta medför betraktas snarare som beteenden eller 

personlighetsdrag. Det råder en generell inställning om att bara man slutar upp med det 

sjukliga beteendena så är problemet löst, samtidigt som tvångssyndromet är en klinisk 

diagnos
2
. Då det ofta tenderar att vara den anhöriga som i störst mån tar kontakt med vården 

kan detta leda till att dennes nödrop inte blir tagna på allvar, utan snarare misstrodda. 

 

Det är få behandlingsmetoder som har dokumenterad effekt på de komplikationer som 

tvångssyndrom innebär. En behandlingsmetod som statistiskt sett medför goda resultat på 

OCD är kognitiv beteendeterapi (KBT) som anpassas efter patientens särskilda behov och 

svårigheter. I Sverige är dock medicinering ett måste för att erhålla rätten till KBT (något 

som visade sig under samtalssessionernas gång). Undergår en person inte en receptbelagd 

medicinsk behandling av något slag sedan tidigare anses denne inte vara i behov av KBT, 

                                                             
2
 Klinisk diagnos, dvs. en erhållen diagnos som medför tydliga begränsningar i vederbörandes vardagsliv. 
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samtidigt som SSRI
3
 (antidepressiva medel) och de ångestdämpande medel som ofta skrivs ut 

till dem som lider av OCD och liknande diagnoser ofta medför sidoeffekter för den 

medicinerade. På så sätt står den sjuke inför ett ultimatum - medicin och behandling eller 

ingen medicin och ingen behandling. Samtidigt är heller inte medicinsk behandling en garanti 

för en remiss för KBT, så den sjuke kan uppleva en osäkerhet även då medicinering väljs.  

 

I sin artikel On the Imaginative Aspects of Understanding Others and Being Understood 

(2008) beskriver Hollan ett problem som finns i andra änden av spektrumet: det vill säga de 

patienter som inte är mottagbara för det stöd som står tillfoga. Patienterna i fråga är personer 

som kontinuerligt blivit besvikna av vårdens bemötande och som konsekvens inte kan 

föreställa sig andra människors förståelse och välvilliga motiv, oberoende av vilka ord och 

vilka handlingar som de välvilligt inställda använder sig av.  

 

Utöver detta så beskriver Hollan hur Winnicott och andra psykoanalytiker, psykologer och 

antropologer skildrat de slags erfarenheter som kan ge upphov till att människor antingen blir 

likgiltiga inför, eller drar sig ifrån, sin omgivning. Personer som kontinuerligt upplevt svek, 

kränkningar eller manipulerande handlingar finner det ofta svårt att släppa in andra, 

oberoende av den rådande situationen. De har svårt att föreställa sig att utomstående kan sätta 

sig in i deras situation (Hollan 2008: 484).  

 

Det finns också annan forskning som förstärker Hollans argument. Neisser menar att 

individen inte endast är en passiv mottagare av information, utan också någon som aktivt 

iakttar omgivningen och försöker förutse vilken möjlig utkomst en handling kan utmynna i. 

Utöver detta reflekterar personen över sina bakomliggande erfarenheter liksom vad denne lärt 

sig; något som har en tydlig effekt på hur personen handlar därefter (citeras i Milton 2005: 

34). Izard delar Neissers uppfattning och menar att sinnestillstånd och upplevelser vägleder 

och motiverar vår fortsatta utforskning av omgivningen (citeras i Milton 2005:33).  

 

Erfarenheter från samtalsgruppen visar också att vård inte tenderar att vara så lätt att erhålla 

som medlemmarna tidigare förväntade sig. Psykiatrisk vård är något man ofta tvingas att 

kämpa till sig, trots att den snarare borde vara en rättighet. Samtidigt kan svårigheter med att 

upprätthålla en behandling ses som bristande motivation, vilket varit fallet då fler av 

                                                             
3 Selective Serotonin Re-uptake Inhibitor; i folkmun antidepressiv medicin. 
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deltagarnas närstående påbörjat kognitiv beteendeterapi. Både den psykiska och fysiska 

påfrestning som behandlingsmetoden medför tar dock till synes allt utrymme i livet, vilket 

tydliggjorts då Hannes frågat måndagsgruppen med diagnosticerade deltagare ifall de 

upplevde konstanta spänningar i kroppen. Alla hade svarat ja, och vid den tematiska 

sessionen som specifikt skulle handla om kognitiv beteendeterapi, hade endast fem deltagare 

anlänt (då blotta tanken på samtalsämnet givit upphov till en alltför stark ångest för att kunna 

delta i sessionen).  

 

Samtidigt är tvångssyndromet tvåsidigt. Fastän det innehar patologiska konsekvenser utifrån 

ett långsiktigt perspektiv, ger den ritualiserade tvångshandlingen en betryggande upplevelse i 

stunden. Ingenting händer, världen faller inte samman. Men den tvångsdrabbade personen 

sitter fast. Att gå emot sina tvångstankar och tvångshandlingar upplevs således dels som att 

personen går emot sina principer, dels som ett potentiellt upphov till kaos.  

 

**** 

 

Vid det femte tillfället med samtalsgruppen lade jag märke till att Peter stod jämrandes vid 

kopiatorn. Det visade sig att verksamheten skaffat sig en ny, mer automatisk variant. "Det här 

är framtiden!", ropade Hannes i bakgrunden medan Peter funderade vidare kring vilken 

knapp som var den korrekta fortsatte. Vid en närmare blick på ett par utskrivna kopior, visade 

det sig att dagens tema var medicin. Som någon som bar på huvudsakligen mindre bra 

erfarenheter av SSRI-preparat och andra psykiatriska farmaka skulle det bli intressant för mig 

att ta del av vad de andra deltagarna tyckte. Kanske fanns det någon vars liv transformerats 

till det bättre med hjälp av kemiska substanser, kanske inte.  

 

Det visade sig att en tydlig majoritet av deltagarna var avsevärt missnöjda med vårdens 

bemötande överhuvudtaget, medan andra deltagarna ansåg sig missnöjda med den 

medicinska behandling som deras närstående fått utskriven hittills. Ulla-Britts dotter blev 

apatisk av medicinen och fullkomligt begränsad i sitt leverne, medan Katrins dotter 

drabbades av överväldigande magproblem. Samtidigt var det flera av deltagarna som erfarit 

läkare som skrivit ut antidepressiva mediciner alldeles för lättvindigt och utan en överblick 

över vilka andra mediciner som den tvångsdrabbade patienten redan tog. 
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Luhrmann förklarar att psykiatriker ofta talar om mental vånda som om det vore 

hjärtsjukdom: du behandlar avvikelsen med medicin, vilar och ger allmänna råd kring 

födointag och livsstil (Luhrmann 2000: 6). Psykiatrisk medicinsk behandling behandlar dock 

endast symptom, och inte faktorerna som ger upphov till dessa. När fokus ligger på 

medicinsk behandling, avrundas de egentligen delaktiga symptomen till något som kan liknas 

med helhet (Luhrmann 2000:48). 

 

Likt Luhrmanns ovanstående diskussion, beskriver Vanthuyne (2003) att enbart en medicinsk 

behandling inte är någonting som fungerar i längden. Genom att normalisera patienters 

problem där endast symptomen behandlas, riktar vården uppmärksamheten bort från roten till 

varför symptomen uppkom från och med början. Fokus ligger på att återställa den sjuke till 

en "normal" nivå, i hopp om att den i största mån ska vara som andra människor igen (2003: 

424). Det råder med andra ord en övertygelse om att så länge som dessa symptom är borta är 

problemet också borta, samtidigt som man "tar bort" symptomen utan att aktivt arbeta med 

roten till problemet. Vid det fall en patient upphör med sin medicinska behandling råder det 

således stor risk för återfall, samtidigt som receptbelagd medicin ofta resulterar i sidoeffekter 

av olika grad. Endast symptomen hålls under kontroll med medicinering. Det gäller likaså 

med trauman och svåra erfarenheter, att dessa kommer inte att försvinna för att personen 

pressar ned eller förtränger dem; snarare kommer de att flyta upp till ytan förr eller senare.  

 

**** 

 

Inom vården står läkarens utlåtande högre i relation till patientens. Självfallet är det läkaren 

som är professionell och besitter kunskaper inom sitt yrkesområde, men i vissa fall kan det bli 

doktorns ord mot patientens då det kommer till patientens beskrivning av sin upplevelse. 

Detta sker till den grad att situationen skulle kunna beskrivas som strukturellt förtryckande i 

det att patientens ord inte kan kontra läkarens, samtidigt som läkaren besitter en tydlig 

maktposition.  

 

I sin text Anthropology and psychiatry: Two of a kind but where is the other? (2001), lyfter 

Van Dongen fram det ojämlika förhållandet mellan vårdgivare och vårdtagare: "The patient is 

disadvantaged because the relationship between the two is unequal in the sense that the moral 

order of the therapist need not be under scrutiny. It is the patient's order which is negotiated 

and reflected upon" (Van Dongen 2001:132). Detta kan ge upphov till stor uppretelse hos 
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patienten vid de fall då omgivningen inte kan se dennes smärta och således fastställa att 

handikappet är på riktigt. Som en konsekvens kan patienten känna av att dennes klagan inte 

är trodd på och tagen på allvar - något som sätter den sjuke under pressen att bevisa att 

smärtan är konstant (Kleinman 1988: 4). På så sätt kan ojämlikheten i bemötande beroende 

på huruvida patienten lider av en somatisk eller psykisk åkomma bli ofördelaktig för en 

tvångsdrabbad person. Hannes beskrev det som att vården ställer krav på "hur mycket dålig 

man är", med emfas på att någon med mentala svårigheter i vissa fall nästintill kan behöva 

manifestera svårigheterna för att bli tagen på allvar. 

 

Samtidigt pågår enligt Rättigheter, frigörelser, hälsa och likabehandling (RFHL)
4
 en 

medikalisering av samhället: En person tillåts inte längre må dåligt. Om det finns ett piller 

mot den negativa åkomman uppmanas personen att ta det, oberoende om ifall motivationen 

till detta finns eller inte. Detta även om medicinen kan medföra stora sidoeffekter på sikt 

(URL2). Medikalisering innebär att vården lägger merparten av sin fokus på fysiologiska 

orsaker, något som resulterar i att läkemedel tenderar att skrivas ut lättvindigt eftersom de 

fungerar för vissa av personerna. Oftast hjälper dock läkemedel färre än hälften av 

patienterna då roten till problemet inte är fysiologiskt betingat. Sociala faktorer som 

ensamhet, bristande arbetsförhållanden och ansträngda ekonomiska förutsättningar tenderar 

alla att ge upphov till stress, ångest och andra psykosomatiska symptom. Vid dessa fall 

fungerar läkemedlen endast som ett lock på symptomen under en tid, medan behandlingar 

såsom samtalsstöd och hjälp med att ändra patientens levnadsförhållanden är vad som behövs 

för att behandla roten till alla symptom (URL2).  

 

Långa köer för att erhålla en samtalskontakt är mer än vanligt förekommande. Vården får till 

följd ställa sig frågan huruvida behovet av samtalsstöd verkligen är "akut" och vid sådana fall 

kan receptskrivna läkemedel uppfattas som en enkel lösning; de kan skrivas ut förhållandevis 

snabbt, samtidigt som de inte belastar systemet till samma mån. Fortsatt återstår dock de 

negativa sidoeffekter som ofta medföljer bruket av psykofarmaka (URL2). 

 

På samma gång som tvångssyndrom inte alltid manifesterar sig i ett konkret tillstånd, ter det 

sig kontextuellt; snarare än att personen anpassar sig efter sin omgivning, blir det så att den 

närmaste omgivningen måste anpassa sig - något som inte alltid synliggörs under ett 

                                                             
4 Ett intressepolitiskt förbund som bland annat arbetar för att minska problem med läkemedel. 
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läkarmöte. På så sätt kan det vara svårt att övertyga en skeptisk läkare om att det upplevda 

tillståndet verkligen är problematiskt.  

 

Hannes beskrev också vid fler av anhörigsessionens sessioner att det föreligger olika 

maktpositioner då det kom till KBT. Principerna är rigida; genomgår du ingen receptskriven 

medicinsk behandling mot ångest eller någon annan variant av mental ohälsa anses du inte 

försöka nog. Hannes hade nekats KBT eftersom han inte åt medicin. Detta var något som fler 

av de anhöriga kunde relatera till utifrån erfarenhet. Kristinas dotter hade ställts inför detta 

ultimatum, trots sina tydliga anledningar till att inte undergå medicinsk behandling: 

 

Kristina: "Min dotter märkte att hon hade ett mindre kritiskt tänkande när hon gick på SSRI, så 

hon har märkt en stor skillnad. 'Jag kommer aldrig äta medicin igen'. För hon känner verkligen 

en skillnad; hon vill ju liksom att hennes vilja ska komma tillbaks. Och hon har ju kämpat mot 

dem [psykiatrin] i flera år." 

Irene: "Hur gammal är hon?" 

Kristina: "Tjugo. Hon vill bara vara normal." 

 

Samtidigt som Luhrmann beskriver hur det generellt skulle anses vara felbehandling av en 

psykiatriker att inte åtminstone erbjuda sig att skriva ut, medicinsk behandling åt patienter 

som lider av allvarliga psykiatriska symptom (2000: 208), är det av stor vikt att patienten 

upplever sig ha kontroll över situationen och att han eller hon tar sig an det jobbiga helt 

frivilligt. Det är en etisk sak. OCD-föreningens blankett om exponering med ritualprevention 

understryker att det är oetiskt att tvinga, alternativt att övertala, en annan person att närma sig 

en laddad situation (Svenska OCD-förbundet 2017b: 1). 

 

Detta är något som även lyfts fram inom Patientlagen (2014:821). Enligt 7 kap. 1§ står det att 

”När det finns flera behandlingsalternativ som står i överensstämmelse med vetenskap och 

beprövad erfarenhet ska patienten få möjlighet att välja det alternativ som han eller hon 

föredrar. Patienten ska få den valda behandlingen, om det med hänsyn till den aktuella 

sjukdomen eller skadan och till kostnaderna för behandlingen framstår som befogat.” Sedan 

aktualiseras dock frågan angående resurser, då långa köer och väntetider är ett faktum inom 

den svenska vården, särskilt med betoning på psykiatrin.  
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4 kap. 1§ Patientlagen beskriver vidare hur "patientens självbestämmande och integritet ska 

respekteras" - vilket kan ifrågasättas om det verkligen är fallet då en person finner sig 

tvungen till att inta starka mediciner för att ens kunna bli beviljad remiss till en behandling av 

kognitiv beteendeterapi. Även patientens behov av kontinuitet och säkerhet ska tillgodoses 

(Patientlagen 6 kap. 1§). Att dessa lagstadgar följs regelrätt är viktigt då upplevelsen av 

bristfällig trygghet potentiellt triggar stressymptomen, vilka i sig följaktligen förvärrar de 

patologiska handlingsmönstren. 

 

Den som tycktes vara mest emotionellt engagerad i den tematiska diskussionen angående 

medicinsk behandling var dock inte någon av deltagarna, utan Hannes. Fastän vi normalt 

brukade ha högläsning av allt material i stencilerna som delats ut runt det ovala bordet, 

proklamerade han ibland orden om att "dom här funkar inte", följt av att han bläddrade 

vidare. Jag såg på Peter för att se hans reaktion. Han var tyst, ryckte nätt med axlarna som för 

att indikera att det inte var värt att ingripa med tanke på Hannes starka engagemang. En del 

av mig hade något av en lust att inflika att det kanske var någon av de andra deltagarna som 

ville veta mer om dessa alternativa behandlingsmetoder som det just bläddrats förbi. Jag höll 

dock också tyst. Det fanns förmodligen någonting mer som låg bakom Hannes ivriga 

beteende, som om den optimistiska samtalstonen och hans skratt agerade som en dämpare för 

något smärtsamt djupare inombords. Han försökte hantera sina känslor, behålla en objektiv 

ståndpunkt - samtidigt som smärta stundtals kunde göra sig synbar. Psykiatrins alternativa 

behandlingar hade misslyckat honom vid så många tillfällen att han helt tappat tron till den. 

Om något var det KBT som skulle stå på agendan, vilket syntes då han vid ett annat tillfälle 

uttryckte sin segerlystna belåtenhet över att han stått på sig och vägrat ge vika för de 

pessimistiskt inställda remisskrivande läkarna - och till sist erhållit sin remiss till en väl 

omtalad behandlingsklinik. Han visste själv vad som var bäst för honom. 

 

Den medicinska behandlingen är en universell metod som ska, men dessvärre inte kan, passa 

alla patienter. Till skillnad från somatiska åkommor som ett brutet ben, är sällan den psykiska 

åkomman en isolerad entitet - utan snarare något som ständigt samverkar och interagerar med 

omgivningen. Det är således av stor vikt att behandla roten till symptomen och inte enbart 

symptomen själva.  
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Däremot är det inte alla som orkar stå på sig till den grad som Hannes gjorde. En 

tvångsdrabbad person eller dennes anhörige finner sig ofta handfallen inför systemet. Vissa 

tappar helt tron för möjligheten att det kan komma ett positivt bemötande efter ett större antal 

negativa sådana. Varför ska någon gå till sina terapisession då han eller hon endast kommer 

må sämre efteråt? 

 

Som anhörig är det ofta svårt att få svar på frågan vad man kan göra för sin tvångsdrabbade 

familjemedlem, då den anhörige ofta bemöts av sekretess. Från och med den dag patienten är 

myndig, måste den självmant ge sitt medgivande för att den anhörige ska kunna erhålla 

information om behandlingsprocessen. Samtidigt kan tvångssyndromet vara ytterst skamfyllt, 

vilket ofta resulterar i att den tvångsdrabbade inte ger sitt medgivande till sin anhöriges 

närvaro under läkarsessionerna. Detta för tankarna till ett klipp från NSPH:s konferens där en 

kvinna tagit sin sambo till psykakuten och sedan tillbedes att gå hem då patienten nu var 

under vårdens omhändertagande, och därmed inkluderad i vårdens sekretess. Den stöttande 

familjemedlemmen kan med andra ord sällan ställa frågor om sin närstående. Han eller hon 

lämnas utanför den stängda dörren. 

 

 

Kapitel 3: Det som andra föräldrar inte ser 

 

“Evidence from a variety of sources suggests that both empathic concerns and personal distress 

tend to be associated with offering help to a distressed other, although the theoretical 

explanations underlying each effect are somewhat different” (Davis 2004: 28). 

 

Efter att ha observerat de samtal som anhöriggruppens deltagare haft med varandra lade jag 

märke till ett mönster där den anhörige finner sig tvungen att välja mellan två välmåenden: 

sitt eget eller den tvångsdrabbade familjemedlemmens. Släpper den anhörige allt och bara 

tänker på sig själv hamnar den närståendes tvångsrelaterade ångest i skov; anpassar den 

anhörige sig efter den andre finner han eller hon sig själv bortglömd. All energi och tid ägnas 

åt en annan.  

 

Mitt i detta återkommer då också frågan vad man har för skyldighet som förälder. I allmänhet 

vill en förälder att dess barn ska må bra. Men vad händer om det som får barnet att må bra i 
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nuet, dvs. kortsiktigt, har patologiska konsekvenser långsiktigt? Fastän ett anpassat 

handlingsmönster kan lindra den tvångsdrabbade personens ångesttillstånd för stunden, bidrar 

det anpassade handlingsmönstret samtidigt till en återgående cirkel av tvångsrelaterat 

mönster. Alla i den närmaste omgivningen blir således indragna. En tvångsdrabbad 

familjemedlems svårigheter tenderar också att ha en stark effekt på familjerelationerna. Vid 

mitt första möte med Peter uttryckte han sin häpnad över att praktiskt taget alla deltagare i 

anhöriggruppen hade gått igenom en separation då omständigheterna tärt på deras relation 

med sin partner. I hans fall hade han och frun varit skilda för länge sedan om det inte varit för 

dotterns skull. De var kvar tillsammans eftersom de ville bevara dottern i en trygg tillvaro 

utan oro och bekymmer.  

 

Frågan är också huruvida ens barn verkligen kommer klara sig på egen hand. När är 

relationen mellan en förälder och ett barn fullbordad, och när är barnet redo att släppa taget? 

Separationen blir svår, samtidigt som steget till vuxenlivet tycks ha varit den största sporren 

till att tvångssyndromet tagit fyr för deltagarnas drabbade familjemedlem. Klaras sons 

problem blommade ut då han väl flyttade hemifrån, vilket utmynnade i en isolering till större 

grad än vad man sett innan.  

 

I sin bok Kris och Utveckling (2006) skildrar psykiatrikern Johan Cullberg hur en individ 

normalt genomgår flera faser av psykiska kriser. Han understryker hur perioden omkring 30 

års ålder tenderar att innebära en diskrepans emellan ens mer eller mindre orealistiska 

förväntningar av livet och hur verkligheten visar sig vara. Den diskrepans Cullberg talar om 

beskriver han som "den kränkande verkligheten". Eftersom familjemedlemmar anpassar sig 

efter varandras behov kan det egentligen avvikande beteendet upplevas som normalt eftersom 

det alltid flutit på hittills. Men då personen väl kommer ut i samhället, till exempel på 

arbetsplatsen, kommer den till insikten att det handlar om att anpassa sig efter omgivningen 

och inte motsatsen.  

 

Olika familjemedlemmar hanterar ett tvångsdrabbat barn olika. Bland anhöriggruppens 

medlemmar i genomsnitt minskade mödrarna konflikterna medan fäderna tenderade att 

framkalla dem i och med sin frustration. Som förälder ställs en person inför frågan huruvida 

han eller hon ska bemöta sin myndiga men tvångsdrabbade dotter eller son som en vuxen 

eller som ett barn. Fler av deltagarna beskrev magkänslan som sin vägledare, vilket ofta 

utmynnade i ett förlåtande förhållningssätt gentemot barnets tvång. "Man vill att barnen ska 
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vara självständiga - men det förstod inte hennes pappa...", uttryckte Irene vid ett tillfälle och 

riktade sin blick mot mig som för att indikera att hennes uttalande skulle skrivas ned i mitt 

anteckningsblock.  

 

Erving Goffman beskriver i sin bok Stigma (2014) hur normer och förväntningar besitter en 

betydande roll då det kommer till stigmatisering. Olika kategorier av människor förväntas 

bete sig på olika sätt och Goffman menar att representanterna av en viss social grupp på detta 

sätt upprätthåller en "bedömningsstandard" angående hur andra ska bete sig på ett visst sätt 

och hur de själva inte ska göra detsamma då de inte tillhör den tilltänkta grupptillhörigheten. 

En kvinna förväntas uppföra sig kvinnligt; en affärsman förväntas bete sig professionellt. 

Samtidigt är dessa förväntningar allmänt etablerade (Goffman 2014: 13f). 

Vad innebär det att vara vuxen i ett västerländskt och individualiserat samhälle som det 

svenska? Att individen är självständig. 

Peter: ”Som anhörig så kan man ju betrakta den drabbade som att men Gud vad ensam hon är, 

för hon isolerar sig, inte söker kontakt. Men skillnaden mellan ensam och själv är väldigt 

viktig.” 

- allas medhållande -  

Peter: ”Jag vill vara själv, jag vill hinna med utvecklingen. Jag vill hinna med att känna, jag 

vill hinna med att koppla av. Och det här med att bli vuxen är ju oerhört krävande. Och till viss 

del är det ett sätt att skjuta upp vuxenblivandet, att få väntetid; att få ett kravlöst rum, en stund 

där man liksom kommer ikapp. Men i sin värsta form så innebär det ju att man drar ur sladden. 

Och... energin försvinner. Men jag tror att det är konstruktivt att se det som att man vill skaffa 

sig en paus, för att man ska hinna ikapp känslomässigt. Och kan man då acceptera som anhörig 

att Okej. Nu tycker du att det gått lite fort, eller det var lite för många utmaningar här, kan man 

liksom närma sig det och se det som en paus. Du kommer säkert tillbaka. Ge den typen av 

förtröstan, inte hur fort det går, eller "du kommer säkert tillbaka". Det här... jag har träffat andra 

där det här har löst sig. Och många säger ju att det finns, att det handlar om en tioårig försening 

ungefär, känslomässigt. Och det kan väl handla om mer tid också.” 

 

Samma oro över det diagnosticerade barnet fanns närvarande kvällen då jag bjudit hem Maria 

till min lägenhet för vår individuella intervju. Vid tidpunkten hade jag utfört majoriteten av 

de planerade intervjuerna på tu man hand med ett selektivt urval bland deltagarna, men det 

tycktes ändå vara speciellt att ha henne där då hon och jag hade lyckats komma varandra nära 

under tisdagarnas gruppsessioner. Vi relaterade till varandra i den mån att vi, efter endast två 
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sessioner, suttit tillsammans på tunnelbanans röda linje vid Slussen och talat helt öppet om 

alla tunga samtalsämnen som föll oss in, blasé över faktumet att vi var omgivna av andra 

pendlare på tåget mot Fruängen. Fastän vi inte känt varandra under en så lång tid var det ändå 

som att tröskeln var nedsänkt och att det inte längre fanns något att dölja för varandra. 

 

Hon satte sig ned på min vinröda soffa och tog av sig de virkade vantarna som hon lade ihop 

emellan sina handflator. Efter att jag ställt henne någon allmän fråga om hennes dotter och 

om hur hon är som person, tycktes Marias blick vara någon helt annanstans än i mitt rum; 

blicken var alldeles varm medan ett återhållsamt men ett tydligt genuint leende spred sig: 

"Emma... hon är så underbar. Den finaste person som finns". Hennes inställning verkade vara 

att det inte fanns något ont i dottern, utan ren och skär godhet. Inte en gnutta av själviskhet, 

utan snarare en individ som alltid satte andra först - vilket i sig kunde te sig väldigt 

destruktivt i längden.  

 

Det var en helt annan stämning kring Maria än den som jag lagt märke till under 

gruppsessionerna. Medan den Maria som jag var van med att se var en kämpe som alltid hade 

frågor att ställa, satt här en emotionellt rörd person som tillsammans med det genuina leendet 

hade tårfyllda ögon. Det fanns en tydlig sorg närvarande, och också en frustration som 

utmynnat i en slags hopplöshet.  

 

Victoria (jag): ”Men hur gammal var hon då hon fick diagnosen?” 

Maria: ”Åh, det vet jag inte riktigt. Jag upplever att det är väldigt få som, inom psykiatrin, som 

vi har... som vi har tagit kontakt med, som har varit kunniga inom OCD. Utan dom har gärna 

kanske sett ångesten eller det självdestruktiva som det huvudsakliga vilket gör att dom inte ser 

bakgrunden. OCD börjar ju oftast som ett försvar, nånting som man försöker rädda. Så tror jag 

att det är. Hos henne i alla fall. Att hon vill rädda alla andra från onda saker. Och det måste hon 

göra genom att kontrollera, tänka och göra på ett visst sätt.” 

Victoria: "Men är det någon särskild händelse som gjort intryck på dig?" 

Maria: "Som hon har gjort?" 

Victoria: "Ja, men som då hon försöker rädda alla." 

Maria: "Ja, det är varenda dag tror jag. Över hela hennes uppväxt tror jag. Hon vill, ja, rädda 

från sjukdomar och så... ja, från hemska situationer. Och det är det som... det handlar inte så 

mycket om att rädda sig själv utan 'fixa till' så att det är bra för alla andra." 

Victoria: "En osjälvisk problematik." 

Maria: "Mm, verkligen."  
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Victoria: "Men hur kändes det då ni väl fick ett ord för hennes svårigheter?" 

Maria: "Alltså, jag kan ju säga att jag gått en hel del kurser och föreläsningar och liknande och 

jobbar ju själv inom den genren, men att få gå den här kursen, på OCD-centret, det var 

fantastiskt. För... ja, det går inte att sätta ord på det. För det var så stort. Det var som att ha varit 

på en lång jävla resa och få komma hem. Så kan man likna det." 

Victoria: "Var det nåt som du insåg om dig själv, som du insåg först då du fick träffa de andra i 

gruppen?" 

Maria: "Ja, att det var rätt." 

Victoria: "Att det var rätt." 

Maria: "Mm, det var rätt. Att det var... den problematiken som dom har, och att dom förstod. 

Det var inte det här liksom att... att man ska överskyla... vad det nu kan vara, prata i en massa 

andra termer som jag inte alls känner igen mig i, i min dotter; utan här var det att komma hem. 

Och att sitta och titta andra människor i ögonen, och förstå och bli förstådd." 

Victoria: "Att dom ser dig." 

Maria: "Ja. Så var det. Och det var väldigt skönt. Sen är dom så trevliga också. Bland just dom 

här människorna får man vara något olika och det är nåt så skönt. (...) Det finns dom som 

nästan inte kan nå sina anhöriga, vilket kan få en att tänka att ens eget problem tycks vara så 

litet, men... ofta så är det inte så litet när man skrapar på ytan, för då har man inte tagit sig dit." 

Victoria: "Nej, och det har ju liksom blivit en normaliseringsfas, att det som är vardag för dem 

är otänkbart för den som inte är bekant med det här området." 

Maria: "Mm, absolut." 

 

Under vår konversation uttryckte Maria både implicit och explicit sin avighet gentemot hur 

mental ohälsa bemöts i allmänhet. Hon sade att hon ogillade termen mental ohälsa och 

beskrev hur frustrerande det är att "valsa runt och det enda man får är en massa tabletter". 

Vad som hade den yttersta genomslagskraften under intervjun var hur hennes ståndpunkt var 

som huggen i sten att hon varken betraktade sin dotter som självisk eller som en börda; hon 

var någon som handlade patologiskt med altruistiska motiv. Det fanns inget ont. Situationen 

var negativt överväldigande, men inte personen som gav upphov till den. Snarare var det så 

att omgivningen inte lade märke till dotterns potential. Det fanns en stolthet i Marias ord, 

samtidigt som det åter och åter blev tydligt hur förgörande det kan upplevas att på sätt och vis 

betrakta sitt barn gå under. Detta var även något som illuminerades under den individuella 

intervjun med Klara då hon svarade nej på frågan angående huruvida hon kände sig 

missförstådd. Hon kände sig inte stigmatiserad direkt, men däremot upplevde hon det som att 

det inte var lönt att blanda in utomstående i det här: "Dom skulle ändå inte förstå". 
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Gregory M. Simon beskriver skuld som någonting rotat i antingen en felhandling eller i 

felhandlingens utkomst (2005: 496). I mina informanters fall handlade det inte nödvändigtvis 

om att de hade gjort något fel - utan snarare att de upplevde sig själva inte ha gjort tillräckligt 

(och som resultat givit upphov till den dysfunktionella förutsättningen inom familjen). 

Samtidigt som de flesta, likt Klara med sitt yttrande, var överrens om att det inte var lönt att 

blanda in utomstående, var en återkommande fråga som de ställde sig själva vad de kunnat 

göra annorlunda - något vilket i sig speglade omgivningens negativa uppfattning av dem: 

"vad har denne förälder gjort fel?" Förutom detta skämdes inte informanterna för sina 

dysfunktionella barn. Snarare beskrev de sin frustration över den hopplöst dysfunktionella 

situationen. De kunde se att det patologiska beteendet inte var grundat i ett illvilligt motiv 

samtidigt som den tvångsdrabbade familjemedlemmen inte kunde gå emot sina 

tvångsimpulser.  

 

**** 

 

I en familj där en medlem lider av tvångssyndrom råder det också en maktkamp. 

Maktkampen grundar sig i rädslan för att någonting katastrofalt ska ske. Helgadóttir med 

flera beskriver tvångssyndromet som "exaggerated expectancies of danger expectancies, 

overestimation of probability and the cost of any threat and an underestimation of coping 

skills" (2012: 199). Som en konsekvens innebär det att personen som lider av tvångssyndrom 

använder sig av sina ritualer som ett effektivt sätt att hantera det uppfattade hotet och således 

erhålla en känsla av kontroll. Denna kontroll tenderar dock att bli beroendeframkallande och 

som resultat allt svårare att avstå från. 

 

Vid en session berättade en av deltagarna om "traumat" som det innebar då ett brev från 

bostadsföreningen damp ned i sonens postfack. Bostadsföreningen hade planerat in en 

undersökning av lägenhetens ventilationsrör, samtidigt som lägenheten härbärgerade ett kaos 

av sopor. Sonen vägrade att släppa in sin far i lägenheten för att hjälpa till med städningen i 

och med sin skam och kunde samtidigt inte heller göra sig av med soporna då han kände sig 

tvungen att "dubbelkolla dem" en gång till (vilket i sig lett till högar längs med väggarna). 

Samtidigt som både sonen och hans föräldrar bävade inför en potentiell vräkning ifall 

bostadsföreningen fick syn på soporna, kunde sonen ändå inte släppa ifrån sig soporna 

eftersom han var rädd för att ”giftet skulle sprida sig”. Sonen begick egentligen en handling 
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som i hans perspektiv var ett uttryck för medmänsklighet, men som dessvärre inte passade in 

i kontexten, ett dilemma om lyfter fram frågan om att inte passa in i samhällets normer.  

 

Det finns ofta en känsla av hjälplöshet närvarande då den diagnosticerade familjemedlemmen 

tagit kontrollen över tillvaron. Förutom det finns byråkratins roll i den till tyckes hopplösa 

situationen. I många fall kan man inte göra annat än att vänta på vårdens utlåtanden. 

Majoriteten av mina informanter var avigt inställda till vården i allmänhet. Med emfas på 

BUP beskrev alla att det var sällan de blev tagna på allvar, samtidigt som det fanns en 

ömsesidig inställning om att andra inte skulle förstå, eftersom dessa andra människor inte 

levde under liknande förutsättningar.  

 

Del II 

Kapitel 4: Gruppsamtalen och tomrummet de fyller 
 

“Suffering is not only an inevitable and unavoidable part of life; it will always have to be 

endured with resources that the science and the state cannot provide - resources we find in 

ourselves, and in our fellowships with others” (Jackson 2005: 157). 

 

Detta kapitel kommer att ta upp gruppkontexten som anhöriggruppens sessioner gav upphov 

till. Kapitlet lyfter fram hur gruppsamtalen fyller ett tomrum som vården lämnar efter sig i 

och med sin fokus på den tvångsdrabbade patienten och sin särdelning mellan det somatiska 

och det psykiska/sociala. 

 

Vanthuyne beskriver sättet på vilket verbala beskrivningar och narrativ tillåter hennes 

informanter med mental ohälsa att åstadkomma kontroll över sin egen existens (2003: 431). 

Enligt henne tycks det emotionellt betingade språket tillåta personer som lider av mental 

ohälsa att identifiera personliga medel vilka undsätter i tämjandet av sina annars 

överväldigande sinnestillstånd (ibid: 425). I mina informanters fall tillåter det verbala 

beskrivandet dem att inte låta en okunnig omgivning definiera vilka de är som individer och 

hur de är som föräldrar. Som följd ökar förhoppningsvis förmågan att erhålla distans till den 

rådande situationen, att betrakta den utifrån ett tredjehandsperspektiv. Det blir mer 

kontextbundet, till skillnad från ifall det endast legat kvar inuti huvudet.  
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Samtidigt säger dock inte människor alltid vad de menar eller känner. Hollan förklarar att 

människor ofta inte kan finna orden för vad de menar eller känner, antingen eftersom de inte 

vet de rätta orden eller eftersom det skulle anses opassande (2008: 475). Att sätta ord på 

känslor borde således bli underlättat i mötet med andra personer som finner sig i en liknande 

livssituation, då dessa potentiellt kan känna igen sig i varandras narrativ. Det handlar också 

om berättarens bakomliggande ordförråd, om huruvida berättaren besitter den självkännedom 

och egenskapen som krävs för att kunna konkretisera känslan och inlevelsen på ett sådant sätt 

som åhöraren kan ta in och förstå. Kan detta vara en fördel då det kommer till en kontext där 

individen är omgiven av andra människor med liknande livserfarenheter? En utomstående 

kan inte alltid förstå ens skildringar, samtidigt som det också tidvis kan vara svårt att 

applicera de exakt träffande orden. I så fall borde det vara till stor hjälp att kunna relatera till 

andras narrativ som skildrar något man själv kan relatera till.  

 

Maria: "Jag tycker att den här gruppen är så otroligt viktig för mig. För just det här om att prata 

med varandra, det är ju väldigt svårt att beskriva någon som man älskar väldigt, väldigt högt på 

ett ganska... ehh, konstigt och förnedrande sätt för en person som inte alls kan förstå, eller som 

man inser aldrig har hört om OCD för inte så länge sen."  

 

Vanthuyne menar att artikulerandet och beskrivningen av erfarenheten med mental ohälsa 

oftast utgör en avsevärd utmaning för den drabbade individen (2003: 414). Fastän de flesta 

deltagarna i anhöriggruppen inte led av mental ohälsa utan först och främst var anhöriga, 

kunde man ana en liknande situation som för Vanthuynes informanter. För flera av deltagarna 

var det skamfyllt att dela med sig utlämnande information bakom ryggen på sitt eget barn. 

Samtidigt tycktes det vara internaliserat hur provokativt det är att som en anhörig uttrycka sitt 

trångmål över sin livssituation på samma gång som han eller hon inte är den drabbade 

personen. Personer i anhörigrollen tenderar med andra ord att bita sig i tungan och hålla 

tillbaka sina uttryck av behov. Samtidigt tycks det vara skamfyllt att tala nedlåtande om sitt 

eget barn; det är att agera utom karaktären då en förälder generellt förväntas stå vid sitt barns 

sida och inte mitt emot det.  

 

I detta fall kan man således notera skammens inverkan på den anhöriges beteendemönster. En 

avvikelse från normen leder generellt till en stigmatisering, eftersom personen anses vara 

bristfällig i sitt föräldrarollsinnehavande. Som följd drar sig många anhöriga från att uttrycka 
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sina trångmål. Men vad blir utvecklingen utifrån ett långsiktigt tidsperspektiv? Goffman 

menar att en människa som antingen isolerar sig, eller isoleras från sin omgivning, får inte får 

ta del av den hälsosamma stimulans som en daglig social samvaro tillsammans med andra 

människor innebär i något som sedan potentiellt resulterar i depression, ängslighet och andra 

negativa sinnestillstånd (2014: 20f). En person är med andra ord i behov av att erhålla 

omgivningens bekräftelse av sina känslor.  

 

En studie som belyser detta är Byrne, Edmundson och Rankins (2005) undersökning om hur 

strukturerad gruppterapi, fokuserad på individens handlingsmönster i tidigare och nuvarande 

relationer kan vara både effektivt och kostnadseffektivt då det kommer till psykiatriska 

symptom och psykosociala handikapp. Författarna menar att både patientens 

sjukdomsprocess och dennes respons på behandling tenderar att vara tungt influerad av 

personens dåvarande och nuvarande mönster då det kommer till interpersonligt relaterande.  

Som följd kan gruppterapin, med sitt tydliga fokus på sociala interaktioner och relationer, 

förse deltagarna med möjligheten att "examine current patterns of relating and experiment 

with new styles within a safe and structured environment. Similarly, clients often decrease 

their sense of psychosocial isolation and social alienation by relating to shared experiences 

and impacting perceptions of those experiences often thought to be unique" (2005: 70). 

Sedan lyfts också fram vikten av att göra sin röst hörd - i synnerhet som en person i en 

medberoendeposition. Samtidigt kan de andra deltagarna potentiellt förstå och empatisera 

med personens behov av att uttrycka sina behov. De vet alla hur destruktiv frånvaron av ett 

eget utrymme kan vara och att utgå från sina egna behov. 

 

4.1. Hur hanterar föräldrar sin situation? 

 

Deltagarna hade sökt sig till OCD-föreningens anhörigsessioner för att få svar på sina frågor. 

De hade sökt sig dit för att kunna få utlopp för sin oro och sina frustrationer - något som 

omgivningen dittills inte kunnat förse dem med. Eftersom det generellt sett var tabubelagt att 

klaga över sin livssituation då en annan familjemedlem mådde sämre, hade de inte kunnat ge 

uttryck för sina egna behov. Samtidigt ville de inte "svartmåla" sitt eget barn inför 

omgivningens ofta fördomsfulla ögon. I anhöriggruppen stod dock de själva i centrum, 

talandes sin sanning. 
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Ulla-Britt: "Ja, man kanske kan säga att de har OCD och duschar och så, men man talar liksom 

inte om alla detaljer som är pinsamma, hur de har hemma och så, för min dotter har det väldigt 

stökigt, och alltså jag får plocka lite mer, men jag har inte den tiden när hon inte är hemma. För 

när hon är hemma då får jag inte gå in; jag får fråga om jag får hämta tvätten. Man försöker lite, 

men hon har duschat så mycket att hennes badkar är liksom, emaljen är nästan borta, så att det 

är alldeles, på sina ställen... hål nästan." 

"Nää", svarade Maria instinktivt med en hand för munnen.  

Ulla-Britt: "Hon har förstört med all tvål." 

Peter: "Så är det. Men det är ju också, man möter också andra människor som känner nån sorts 

behov av att... ge 'goda råd'", sade Peter med emfas på citattecknen han gjorde med sina fingrar. 

"Och liksom, dom klarar liksom inte av att härbärgera en berättelse där man beskriver att det är 

lite jobbigt, utan dom ska liksom raskt in och lösa problemen åt en. Och så blir dom beskäftiga, 

och så blir dom irriterade för att problemet inte är löst trots att de har givit det 'goda rådet'. 

'Kasta ut ungen'; ja, det har jag fått höra hur många gånger som helst. Eller 'min unge minsann, 

han fick flytta hemifrån när han var nitton'. Ja, just det, men han kanske var nitton också; han 

kanske inte var fem år i vissa avseenden. Och det är liksom..." 

Ulla-Britt: "Ja, sånt är hemskt. Och strunta i mig, låt mig klara mig själv." 

Magnus: "Ring akuten." 

Klara: "Ja, tvångsinta henne." 

Magnus: "Ja, tvångsinta henne. Och nu är man ju glad att man inte gjort det, men jag har 

iallafall haft dåligt samvete över att jag inte gjort det ibland. Men nu känner jag mer och mer att 

jag ändå gått rätt väg och avvaktat. Jag kunde ha förstört så mycket." 

Maria: "Och sen om jag ska anförtro något om min dotter, då ser dom bara det dåliga. Och hon 

har så otroligt mycket mer." 

 

Alla runtom bordet nickade till svars. De kunde till fullo förstå vad Maria pratade om. 

Samtidigt som de alla till en viss del fått sina sociala liv begränsade i och med den 

närståendes svårigheter, har de också själva sagt upp kontakter eftersom även närmare 

bekantskaper inte har kunnat förstå. Peter hade bytt jobb vid ett tillfälle, och Kristina hade 

sagt upp kontakten med någon som hon hade känt under praktiskt taget hela sitt liv. Det 

handlar inte endast om empati heller, utan om hur utomstående uppfattar och har fördomar 

om barnet utan att känna honom eller henne som person. Allt tycks vara endast en börda i 

omgivningens ögon, på samma gång som den anhöriges val att stanna i vått och torrt för den 

tvångsdrabbade familjemedlemmen potentiellt kan ge upphov till dömande blickar från 

omgivningen. Samtidigt var detta ett enkelt beslut att ta för vissa av deltagarna. 
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Dessa så kallade ”goda råd” var ett återkommande samtalsämne under sessionerna. De var 

också något som tycktes vara en återkommande påfrestelse för de anhöriga. Ord om att ”kasta 

ut ungen” eller beskrivningar angående vad man själv skulle ha gjort; dessa "goda råd" 

byggde på en förutfattad mening om ett ensidigt scenario där det endast fanns en börda, en 

"parasit" inblandad, vilket resulterade i att en nyans av hopplöshet blandades samman med 

frustration. Varför kunde aldrig någon se det positiva som den tvångsdrabbade 

familjemedlemmen hade att erbjuda? Och kunde de inte föreställa sig att föräldern redan hade 

reflekterat över det nämnda alternativet, men sedan valt bort det efter närmare eftertanke? 

Sedan också det att implicit ifrågasätta den anhöriges bedömningsförmåga, trots att han eller 

hon lagt långt mer tankemöda på det än genomsnittspersonen. 

 

Det finns trots allt en anledning till att den anhöriges handlingsmönster; den har testat sig 

fram med olika tekniker. På så sätt har den anhörige rättat sitt handlingsmönster och beteende 

efter de sätt som utifrån erfarenhet ger minst negativa sanktioner från den tvångsdrabbade 

familjemedlemmen. Likt i samhället anpassar en person sig efter omgivningens sanktioner 

som kan vara både positiva och negativa. Den anhörige åstadkommer ett förebyggande 

handlingsmönster som förhoppningsvis ska förebygga konflikt. Tankarna blir förutom det 

mer konsekvensorienterade i sin natur; du försöker föreställa dig det värsta scenario som det 

till synes mest rudimentära kan utmynna i. Men en utomstående kan inte se dessa 

övervägningar, utan kan endast bevittna det som sker i praktiken, om ens det. En person kan 

trots allt inte läsa en annans tankar.  

 

Det gör dock ont för den anhörige att inte bli bekräftad i det att han eller hon verkligen 

försöker. Att man verkligen anstränger sig till sitt yttersta samtidigt som folk inte noterar eller 

ens lägger märke till ens investeringar. Och att man snarare tycks framstå som en person som 

inte kan stå upp för sig själv, som en s.k. "dörrmatta". En att utnyttja, en som inte kommer att 

säga emot. Och detta gäller inte endast individer som finner sig i dysfunktionella 

familjeförhållanden, utan också de som är utsatta för en destruktiv relation. Varför går hon 

bara inte? Hur kan han låta henne utnyttja honom till den nivån? Jag skulle aldrig någonsin 

gå med på att bli behandlad på det sättet. Personen som inte flyr scenariot framställs som 

svag, samtidigt som hans eller hennes investeringar inte syns. Så varför ska en person i ett 

sådant scenario ens investera i en konversation om dessa ämnen, då den inte får någon 

reciprocitet i form av bekräftelse tillbaka? 
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Den involverade familjemedlemmen kan vidare se det finstilta och således inte reducera den 

sjuke personen till enbart en börda; det är en människa det handlar om. En person som 

anpassar sin tillvaro efter en ständigt analyserande persons förhållningssätt måste alltid vara 

steget före och tänka innan den handlar. Som en följd kan den anhörige erinra sig sitt 

beteende- och handlingsmönster innan situationen blev så pass dysfunktionell. Man lär sig. 

Man utvecklar anpassade färdigheter efter vad särskilda situationer kräver. Kan det således 

vara så att utmanandet av en persons sätt att tänka är mycket lättare att ta till sig om det 

kommer från någon med liknande erfarenheter än någon som står utanför (till skillnad från 

föreställningen om den objektivt utomstående)?  

 

Efter den äldsta dotterns självmordsförsök hade Peter sökt stöd hos en terapeut. Då han 

berättade för deltagarna under en uppföljningsträff att han blivit uppmanad av terapeuten att i 

största mån släppa sitt kontrollbehov kring dotterns självmordsbenägenhet, skrockade Ulla-

Britt ironiskt i bakgrunden: "Ja, men han har inte varit i samma situation. Han är väl inte själv 

en förälder". 

 

4.2. Hur gruppsammanhanget speglar samhället 

 

Enligt Michel Jackson finns det ett dialektiskt förhållande mellan individen och dess 

omgivning; det är vi som formar samhället, samtidigt som det är samhället som uppfostrar 

oss. Samtidigt är inte ojämlikhet endast något i förhållande till den politiskekonomiska 

paradigmen, utan Amartya Sen betonar hur "You could be well off, without being well. You 

could be well, without being able to lead the life you wanted. You could have got the life you 

wanted, without being happy" (citeras i Jackson 2005:  x, kursivering i originaltexten), vilket 

innebär att det finns varierande kapacitet hos alla människor i ett samhälle. Det som dock 

tycktes vara situationen för deltagarna i anhöriggruppen var omgivningens inställning om att 

de skulle vara glada över att de själva inte var den drabbade, de som endast stod vid sidan 

om.  

 

Vänder vi blicken mot den tvångsdrabbade individen är det inte alltid som denne bemöts med 

omgivningens förståelse. Michel Foucault beskriver i sin bok Madness (2011) att det är 

kulturen som formger erfarenheten, uttrycken och utkomsten av mental sjukdom. I boken 

utgår han från termen ”madness”, dvs. galenskap i översättning. Han utvecklar att det inte 
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handlar om föreställningen av att det är den omgivande kulturen som ger upphov till 

galenskap, utan snarare att denna har en stark inflytelse på galenskapens alla aspekter - från 

hur den utvecklar och uttrycker sig själv, till hur den drabbade erfar galenskapen och 

omgivningen reagerar på dess uppkomst; huruvida du betraktas som en mänsklig människa 

eller inte (Foucault 2011). 

 

Byron J. Good beskriver i sin artikel Studying Mental Illness in Context: Local, Global, or 

Universal? (1997) hur Världshälsoorganisationen (WHO) år 1976 publicerade resultatet av 

en under två års tid uppföljande studie om personer som diagnosticerats med schizofreni i nio 

olika länder. Till forskningsgruppens överraskning visade studien ett tydligt varierande 

resultat i välmående beroende på vilket samhälle som informanten levde i. Diagnosticerade 

bosatta i utvecklingsländer visade sig ha betydligt bättre förutsättningar än dem i 

västerländska länder. Resultatet var chockartat för etablerade forskare inom den psykiatriska 

disciplinen då schizofreni generellt framställdes som ett kroniskt sjukdomstillstånd med ett 

betydligt försämrat välmående i längden. Tjugo år senare, då ytterligare en internationell 

studie av personer med schizofreni genomförts, kunde de tidigare studieresultaten 

konfirmeras ytterligare: prognosen för personer med schizofreni skiljer sig avsevärt beroende 

på den individuella och den sociala kontexten, vilket innebär att sociala och kulturella 

kontexter har en tydlig inverkan på utfallet av en schizofreni-diagnos (Good 1997: 232f). 

 

Detta tydliggjordes även då direktören för WHO:s enhet för mental ohälsa, Shekhar Saxena, 

fick frågan angående var han skulle föredra att bo ifall han själv diagnosticerades med 

schizofreni. Han svarade att i frågan om storstäder, skulle han välja en stad i exempelvis 

Etiopien eller Sri Lanka, som Addis Abeba eller Colombo, hellre än London eller New York. 

Anledningen till varför han bortprioriterade västerländska storstäder var att han i de andra 

nämnda exemplen fortfarande skulle kunna förvänta sig att bli sedd som en produktiv 

medborgare, snarare än en utstött och avvisad individ (URL4). Vilken inverkan har dessa 

förutsättningar på den anhörige i ett land som Sverige? Enligt McLean belastar mental ohälsa 

familjemedlemmar markant. Han lägger vidare emfas vid vikten av att undersöka hur dessa 

obetalda och ofta outbildade "terapeuter" förser den drabbade individen med stöd och hur 

familjemedlemmarna själva kan erhålla passande stöd på bästa sätt. Det behövs utredas vilka 

skillnader det kan råda mellan familjer med hänseende till deras resurser, förhållanden och 

relation till emotionella uttryck - för att inte säga hur klassiska demografier såsom klass, 
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kultur och etnicitet påverkar familjens stöd till medlemmen i behov (citeras i Good 1994: 

234).  

 

Samtidigt kan vi reflektera tillbaka till diskussionen om hur allmänheten tenderar att 

associera ett barns mentala ohälsa till en bristfällig uppfostran i hemmet. Att föräldern som 

följd skuldbeläggs och erhåller ett stigma. Detta sker till följd av förväntningar; förväntningar 

som även generellt är internaliserade bland de anhöriga själva. Det råder därutöver inte endast 

en diskrepans mellan den anhörige föräldern och andra föräldrar - utan även inom mötet med 

vårdsektorn. Arthur Kleinman beskriver att vårdgivare ofta missförstår betydelserna av 

sjukdom (Kleinman 1988) som patienter och anhöriga försöker förmedla då det kommer till 

upplevelsen av exempelvis kronisk smärta. Som konsekvens blir patientens narrativ antingen 

misstolkat eller misstrott. Det finns olika språkbruk beroende på vem talaren är. Läkare och 

andra professionella rollinnehavare inom vården talar vanligtvis med en biomedicinsk 

diskurs; symptom, klassifikation och dikotomier mellan friska och patologiska tillstånd. 

Samtidigt talar patienten ofta i erfarenhetsmässiga termer, om upplevelser. Det kan stundtals 

som följd verka som om den professionelle inte tycks se eller förstå patientens livssituation 

(Good 1994: 110). De talar om samma ämne, dock med olika språk.  

 

Arthur Kleinman argumenterar för att patienter anammar lokalkulturella uttryck när de 

berättar om sina upplevelser, vilka reflekterar lokalt gemensamma förnimmelser. I kontrast 

tenderar språkbruket hos läkare och andra professionella vårdutövare att vara av en 

biomedicinsk art, där patientens narrativ i största mån sorteras in i olika symptom för att 

sedan kunna kategoriseras. Som en konsekvens kan vårdutövare potentiellt misslyckas med 

att förstå innebörden av patientens och dennes familjs uttryckta narrativ (1988). 

 

 

Kapitel 5: Den sociala varelsen och den psykoterapeutiska aspekten av att 

bli sedd 
 

“The social world gives what is rarest, recognition, consideration, in other words, quite simply, 

reasons for being” (Bourdieu 2000: 240). 

 

Detta kapitel understryker vikten av att dela med sig av sin upplevelse med andra människor; 

att bli sedd och bekräftad. Kapitlet gör detta genom att i sin första sektion lyfta fram vikten av 
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reciprocitet, samt rollen av den andra personens empati, i mötet med andra människor. Vilken 

inverkan har det för en individ att bli sedd, efter att dittills ha varit isolerad? Vad är vikten av 

att kunna dela sin upplevelse tillsammans med andra människor; att bli sedd och bekräftad? 

På vilket sätt kan det råda skillnad beroende på vem personen talar med? Argumentet som jag 

för är att berättelsen borde vara mer ickefiltrerad då en person beskriver sin situation för 

någon som denne kan identifiera sig med - eftersom den andre kommer att förstå, samtidigt 

som denne inte kommer att bedöma den berättande personen negativt. Nedan beskrivs vikten 

av reciprocitet och vikten av att kunna uttrycka sin egen sanning i ett narrativ.  

 

5.1. Reciprocitetens roll i mötet med den sårbare individen 

 

Jag steg in i mitt fält i tron om att min långtgående erfarenhet av vårdsystemet samt att ha 

kämpat med mental ohälsa skulle vara den huvudsakliga bron till empati med mina 

informanter. Till min överraskning skulle dock erfarenheten av ett destruktivt förhållande 

komma till att spela en större roll för min förståelse gentemot informanterna. Varför förstod 

jag inte. Det handlade trots allt om två fullkomligt olika slags relationer; i mitt fall handlade 

det om auktoritet och ett besatt kontrollbehov som medel för psykisk misshandel, medan de 

anhöriga i samtalsgruppen levde i familjeförhållanden där en närstående mådde dåligt och där 

det rigida kontrollbehovet var ett patologiskt symptom. Ändå kunde jag relatera till dessa 

människor på ett djupare emotionellt plan, då vi alla på ett eller annat sätt bar på erfarenheten 

av ett kompromissat livsutrymme - dvs. att huvudsakligen inte utgå från sina egna behov, 

utan från en annan människas. Det tedde sig terapeutiskt för mig att tala med de andra 

deltagarna om dessa ämnen. Hur kommer det sig? 

 

Detta ämne om att kunna relatera till andra människor har varit ett återkommande tema inom 

den antropologiska disciplinen. Renato Rosaldos Day of Shelly's death: the poetry and 

ethnography of grief (2013) skildrar hur hans empatiska förståelse för handlingsmönstret hos 

stamfolket Ilongot, kom till att förändras tvärt efter hustrun Shelleys död ute på fältet. Han 

skriver om deras ritualer och sammankopplingen de har med känslor, i synnerhet de känslor 

som har med död att göra. Att halshugga en fiendes huvud och kasta iväg det visade sig vara 

en hantering av sorgen som en egen förlust resulterat i; längs med det bortkastade huvudet, 

kastades också förtvivlan bort och distanserade sig. Detta var något han själv i större mån 

kom till att empatisera med efter sin egen förlust. Det fyllde ett emotionellt syfte. I likhet med 
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Rosaldos narrativ tillägger Hollan att en person först kan förstå en annans överväldigande 

sorg efter att ha själv genomlidit en sådan. Och det är likadant med andra starka 

sinnestillstånd, som det av vrede (Hollan 2008: 479). Detta lyfter åter igen upp känslor och 

sinnestillstånd som handlingsmotiverande faktorer. Om sinnestillståndet som en 

förkroppsligad aspekt av empati.  

 

I fallet av tvångsdrabbade familjer leder den bristande förståelsen från omgivningen till 

försvarsmekanismer hos den tvångsdrabbade familjemedlemmen. Vissa av deltagarnas 

närstående reagerade med ilska och andra med vad som kan likna panik. Den resterande 

familjen kommer som följd att anpassa sitt beteende och sina handlingar efter det som 

resulterar i minst antal negativa reaktioner. Det blir ett förebyggande handlingsmönster, som 

resulterar i att de andra familjemedlemmarna inte kan uttrycka sin frustration eller sin stress. 

Eftersom de ser att den tvångsdrabbade familjemedlemmen mår dåligt, och att beteendet är 

ett patologiskt och inte illvilligt sådant, vill de underlätta i största mån. Att hålla tillbaka och 

inte uttrycka sina egna behov tenderar dock vara självdestruktivt i längden. Enligt Ware bär 

människor, vilka väljer att hålla sin situation hemlig för andra, inte endast bördan av att hålla 

en hemlighet, utan de berövar simultant sig själva den katharsis som det innebär att kunna 

tala ut med medmänniskor och potentiellt ta emot stöd (Ware 1992: 353f). 

 

Genom att observera och identifiera sig själv med andra samtalsgruppdeltagare, menar Byrne 

att en individ kan erhålla en mer omfattande förståelse för sina egna benägenheter och 

reaktioner. Alltefter att deltagarna noterar försvarsbeteenden och under lång tid anammade 

oproduktiva handlingsmönster, i interaktionerna mellan andra, kommer de till att kunna 

identifiera vissa av sina egna mönster: "This process promotes a sense of the universality of 

these struggles, adding to the experience of not being singularly flawed" (Byrne et. al. 2005: 

82). En samtalsgruppsdeltagare erhåller således insikten om att den negativa utkomsten inte 

är hans eller hennes fel, utan att andra i liknande situationer har genomgått liknande 

svårigheter och dilemman. Personen erhåller ett tredjehandsperspektiv (vilket inte är inom 

stormens öga). 

 

Good menar att narrativ inte endast återberättar det förflutna, utan att de också säger något 

om personens anammade perspektiv i nuet. Narrativen indikerar också något om personens 

kommande handlingsmönster och potentiella riktningar. Vad personen väljer att inkludera i 

sitt narrativ meddelar något om denne för oss. Samtidigt är det av stor vikt att ha i åtanke till 
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vilken grad personen anpassar sitt narrativ och dess innehåll efter vad den andre vill höra. 

Han beskriver vidare det sätt på vilket vi bättre kan förstå erfarenheter hos andra, genom 

insikten av våra egna erfarenheter, medan vi lyssnar på deras narrativ; erfarenheter vilka är 

känslomässiga och förkroppsligade (Good 1994: 139f). 

 

Bland deltagarna fick jag intrycket av en sorg över det som inte blev, en sorg över det som 

kunnat vara. Samtidigt som omgivningen besitter kulturella förväntningar, finns dessa också 

inom personen själv. Detta för oss tillbaka till en föregående sektion där det beskrevs hur 

många av deltagarna rannsakade sig själva på ett sätt som speglade vad omgivningen tyckte 

och kände. ”Vad gick inte rätt till?” ”Finns det någonstans där jag kunnat åstadkomma 

skillnad?” 

 

Människor säger dessutom inte alltid vad de menar eller känner; antingen eftersom de inte är 

medvetna om det, eller eftersom det skulle anses opassande i kontexten. Många saker återstår 

således outtalade eller självklara för talarna själva. Ord kan missleda ifall vi tar dem alltför 

bokstavligt, eller ifall vi misslyckas med att begripa talarens motiv bakom sitt uttalande 

(Hollan 2008: 479). Dessa faktorer kan potentiellt göra det svårt för en helt utomstående att 

förstå - medan någon med liknande livserfarenheter potentiellt kan se det mer subtila. Som 

följd kan det åstadkomma en stor skillnad med en kontext där alla har liknande livssituationer 

(något som illustreras i och med gruppen). Sedan är kanske inte en person nödvändigtvis 

skicklig på att beskriva sina sinnestillstånd eller sin emotionella upplevelse, då denne normalt 

inte brukar tala om det. Vi vet alla vad exempelvis termen "arg" står för; men hur särskiljer 

man olika nyanser såsom frustration, ilska och vrede?   

 

Mitt argument är att ord som på ett mer optimalt sätt beskriver relevanta känslor kan 

underlätta i möten med andra i liknande situationer, då personerna bättre kan uttrycka sig och 

få andra att känna igen sig i deras narrativ. En annan persons narrativ blir med andra ord ett 

passivt, men ändå ett potentiellt effektivt sätt, att erhålla bekräftelse på. Dessa känslor är inte 

inbillade, utan de finns oberoende av ens tankeverksamhet. De är äkta. De finns. 

 

Hollan beskriver vidare hur människor i synnerhet känner sig sårbara, och i behov av 

förståelse, när de är överväldigade av sitt ansvar för andra, samt när deras egna behov 

åsidosätts. Båda dessa fall kan resultera i en djupt sittande skamkänsla. I det första fallet 

ligger skammen i att göra andra människor besvikna och att inte lyckas leva upp till 
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förväntningarna. I det andra fallet handlar det om den skam som obetydlighet och socialt 

betingad osynlighet ofta medför (Hollan 2008: 486). Med dessa aspekter i åtanke, infinner sig 

den anhörige i en tydlig riskgrupp.  

 

Våra sinnestillstånd kan bistå med kunskap som är kulturellt utom räckhåll för analys och 

förklaring, resulterandes i beskrivningen att "det bara känns så" eller "det bara är så". Detta 

till trots försvinner dock inte sinnestillståndet och dess starka inverkan på individens beteende 

(Simon 2005: 495). Likt i fallet med Vanthuynes (2003) informanter, tillåter berättandet av 

den egna historian och de egna perspektiven deltagaren att återvinna en känsla av kontroll 

över sin egen existens. Det handlar om att inte låta en okunnig/oempatisk omgivning 

definiera vilka de är och hur de är som personer, samtidigt som de får tillfället/möjligheten att 

tydliggöra och uttrycka vilka de är som individer och inte utifrån sin roll som 

medberoende/anhörig/förälder.  

 

Detta är en av anledningarna till varför anhöriggrupper kan åstadkomma stor skillnad i 

relation till reciprociteten. De andra deltagarnas narrativ och personliga erfarenheter uttrycker 

någonting som en person själv kan relatera till, vilket kan tydliggöra personens egna 

upplevelser och självbild. Det som stundtals kan tyckas omöjligt att sätta ord på, såsom 

känslor av skuld och sorg, kan illustreras genom den bredvidsittande deltagarens ord. 

 

5.2.  Empati och vilken konsekvens bristen på empati har på samhället utifrån ett större perspektiv 

  

Rita Charon beskriver hur "The patients are fearful of illness; the doctors are fearful of failing 

to cure that illness. The patients blame the doctors; the doctors blame the patients. The 

patients feel shame; the doctors seemingly cannot help but inflict shame" (2009: 119). Från 

att det tenderar vara tydliga sociala och kulturella klyftor mellan läkare och patient, beskriver 

hon vidare hur även det talade språket, likt nämnt i uppsatsens föregående sektioner, ofta 

utgör en barriär dem emellan. Den ena är i behov av vård, medan den andre är utbildad för att 

vårda (Charon 2009: 119).  

 

Fastän empati inte är något som enkelt kan reduceras till mekanisk "spegling", betonar Jodi 

Halpern att patienter som upplever att läkaren eller behandlaren lyssnar uppmärksamt, är mer 

troliga att dela med sig och tala ut om sina situationer. Hon beskriver vidare att processen 
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med att lyssna på patienter som berättar sina egna historier, med sina egna ord, underlättar 

empatin hos den professionelle (Halpern 2001: 131). Läkarens biomedicinska förhållningssätt 

till patientens välmående (dvs. jakten på symptom) medför i vissa fall att patienten inte får sin 

egen upplevelse bekräftad. Läkaren och patienten ser, men på olika nivåer - särskilt då det 

kommer till psykiatriska men. Patienten erfar sin sjukdom, snarare än betraktar den. Detta 

lyfter fram poängen att enbart medicinsk behandling sällan lönar sig då det kommer till 

mental ohälsa, eftersom symptom ofta rotar sig i något kontextuellt underliggande. Det 

handlar inte om symptomet som en isolerad entitet, utan om en bakomliggande faktor. Till 

exempel är en ätstörning endast ett symtom på något dysfunktionellt i personens liv - och inte 

problemet i sig. 

 

Stundtals kan det råda en vid diskrepans mellan ett biomedicinskt och ett emotionellt betingat 

narrativ av ett och samma scenario; läkaren som genomför behandlingen kan se ting utifrån 

ett symptomatiskt perspektiv, medan patienten erfar sjukdomen och likaså de sinnestillstånd 

som ofta medföljer. Som ett resultat riskerar vårdtagaren uppleva situationen som att de två 

personerna ej möter varandra på samma nivå; det behövs en kommunikation som inte enbart 

tar plats på den ytliga nivån, utan likaså på mer djupgående, erfarenhetsmässiga sådana. Vad 

kan vara de potentiella fallgroparna för en person som upplever sig själv bli misstrodd, eller 

bli förnekad sin sanning, då den genomgår en svår behandling?  

 

Som ett svar på patienters klagomål om att läkarna antingen inte lyssnade eller ställde sig 

likgiltiga inför patienternas lidande, etablerade Charon vad som benämns som den narrativa 

medicinen. Den narrativa medicinen påminner oss om värdet som uppstår inom berättelser 

om sjukdom, lidande, och våra kroppar som följer oss genom livets gång; kropparna bär våra 

ärr, våra minnen, likväl antingen begränsar eller möjliggör. "As human beings hear one 

another out, donating serious and generous attention, listening to the teller's side, they are 

 able to perceive one another, bestowing and accepting recognition as a result" (Charon 2009: 

120). 

 

Den svenska vården är dock belastad till sin bredd, och det finns endast begränsade resurser. I 

väntan på förbättrade förutsättningar i förhållande till vårdinsatser, kan sammansättningar av 

samtalsgrupper med människor i liknande livssituationer vara en synnerligen effektiv strategi, 

både utifrån kostnad och verkan. Det råder ett stort behov av att kunna tala ut och uttrycka 

sina egna behov, och detta i synnerhet i förhållande till relationer präglade av medberoende. 
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Därutöver kan de andra deltagarna potentiellt förstå och genuint empatisera med personens 

behov av att prata ut.  

 

Hollan ställer frågan angående vad det innebär att beskriva empatin som en ständigt pågående 

intersubjektiv process. En av faktorerna är att empatisk förståelse uppenbarar sig med tiden, 

dvs. att en person inte kan empatisera förrän dennes intryck av den andre personens 

sinnestillstånd och perspektiv kan affirmeras under en interaktion (2008: 476). Räcker det att 

helt enkelt "veta om" vilken erfarenhet som den andra personen bär på? Kan en person som 

delar ett antal erfarenheter tillsammans med den andre empatisera i större mån än någon utan 

de gemensamma erfarenheterna (ibid: 477)? 

 

Halpern menar att den empatiska föreställningsförmågan inte verkar i ett vakuum, utan i 

kontrast styrs av empatisörens emotionella engagemang med den andre. Det emotionella 

engagemanget aktiverar i sin tur ett förbindande nätverk av minnesbilder och innebörder hos 

empatisören, vilka sedan appliceras på den andres perspektiv och erfarenheter, i hopp om att 

förstå dem (citeras i Hollan 2008: 477). Kan detta ha varit anledningen till varför jag kände så 

mycket i mötet med samtalsgruppen och att vi kom varandra så nära? Kan det ha berott på att 

jag inte endast varit en distant observatör, utan inblandad i det emotionella engagemanget 

som gruppsessionerna givit upphov till? För att blicka tillbaka till den föregående sektionen 

om reciprocitet, illumineras vikten av att bli sedd; om att uppleva sig själv som delaktig i 

kontexten. 

 

"It is the illusion that a world that exists apart from us is really of our own making or substance 

that allows us to feel truly alive and integrated; to feel that we are of the world and not just in 

it" (Hollan 2008: 482f).  

 

Vad menar Hollan med detta uttalande? Att en person känner sig levande då den upplever sig 

själv som sedd. Den empatiska processen och känslan av att vara förstådd är ett transitionellt 

fenomen, för att använda Winnicotts (1965, 1996) termer. En person kan inte känna sig 

förstådd förrän en medmänniska kommer med gester eller ord vilka implicerar förståelse. 

Ifall gesterna är erbjudna alltför envist och påträngande, eller ifall mottagaren av gesten inte 

kan tänka sig att kunna bli förstådd av den andre, landar erbjudandet på döva öron och blinda 

ögon (Hollan 2008: 483). Det handlar om att kunna relatera till varandra och att bli relaterad 



 

63 

 

till. Att du blir bekräftad, och likaså din upplevelse. Som följd illustreras vikten av att prata 

med andra i en liknande situation.  

 

Samtidigt finns det fler sätt på vilka den empatiska processen bidrar positivt till det sociala 

livet. Davis menar att empatin dessutom verkar under mindre rutinmässiga, och mer 

dramatiska ögonblick; vid provokation, och i bemötandet av dåligt beteende eller svek från 

andra människor. Att försöka betrakta den rådande situationen utifrån andra involverade 

personers perspektiv, minskar tendensen att reagera omedelbart och på ett destruktivt sätt 

gentemot andras dåliga beteende, vilket i sig motverkar starka reaktioner:  

 

"Perhaps even more important, feeling empathic concern for transgressors contributes strongly 

to a willingness to forgo retaliation and embrace reconciliation. Empathy may therefore be said 

to have at least two important functions in social life - a maintenance function that operates all 

the time to keep relationships running smoothly, and reparative function that is apparent during 

times of relationship strain" (Davis 2004: 38). 

 

Med andra ord medför den empatiska processen en större eventualitet för att personer 

överväger sina beslut och reaktioner, vilket i sig kan indikera varför den anhörige inte lämnar 

sin familjemedlem då koppen rinner över. Att betrakta det patologiska beteendet på så nära 

håll och simultant se hur det tycks dra ner den tvångsdrabbade familjemedlemmen i 

fördärvet, leder till att den anhörige vill underlätta, snarare än att utgå från egocentriska 

behov och försumma den andre. Man fattar inte drastiska beslut utifrån fördomar. 

 

Det handlar med andra ord om en kontext där båda parter är engagerade och involverade. Har 

mottagaren av den empatiska gesten dittills huvudsakligen bemötts av handlingar med 

bristande reciprocitet, ter sig dock transitionen mer komplicerad än annars. Det handlar om 

att kunna relatera till varandra och att bli relaterad till, vilket illustrerades under sessionernas 

gång. Vad som i första början tycktes vara en avig stämning lättade sig allt eftersom. Insikten 

av att de andra deltagarna var där av samma anledning och generellt bar på samma 

svårigheter var en betryggande faktor. Att kunna prata med andra i en liknande situation blir 

likt en katharsis, dvs. en frigörelse.  
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Kapitel 6: Potentialen med antropologiska perspektiv 
 

Kapitel 6 består till största del av reflektioner kring materialet; reflektioner som för samman 

olika ämnen vilka tagits upp under uppsatsens gång, med tonvikt på vad ett antropologiskt 

förhållningssätt kan bidra med. 

 

6.1. Förebyggandet av stigma inom vård och samhälle 

 

För att mental ohälsa ska bli socialt accepterat i större mån i samhället, krävs det ett flertal 

åtgärder vilka först och främst behövs inom mikroaspekten av samhället, dvs. individnivån. 

Fastän det stundtals kan tyckas råda ett alltför stort glapp emellan individen (mikro) och 

samhällsstrukturen i sig (makro), genomförs ständigt en dialog mellan dessa två, vilket Tanya 

Luhrmann tydligt beskriver då hon säger:  

 

“The way we as a society conceive mental illness matters. It affects the way mental illness is 

experienced by those who deal with it. It affects the way we vote on health care policy, the way 

we react to the homeless on the street corner, the way we care for those we love who struggle 

with mental illness, the way we deal with our own anxiety, depression, and despair. Above all, 

the way we conceive of mental illness affects the way we conceive ourselves as people, and 

particularly the way we conceive of ourselves as good people when we are confronted by 

another person's pain. It affects our moral instincts about what it is to be human” (Luhrmann 

2000: 266). 

 

Men för att detta ens ska vara möjligt krävs en förutsättning där även anhöriga vågar tala ut 

om sina tidvis begränsade livssituationer. Det behöver bli mindre provokativt att uttrycka 

trångmål, fastän det finns någon i personens närhet som mår sämre, vilket Wood m.fl. (2017) 

tydliggör i sin studie om stigmats negativa inverkan på personers återhämtande efter en 

psykotisk episod. Wood menar att stigma är nära sammankopplat med internaliserad skam, en 

lägre självkänsla, nedstämdhet och sämre förutsättningar för personlig återhämtning vid svåra 

episoder (Wood et. al. 2017: 97). Med andra ord behöver man lyfta fram stigmats inverkan 

under både behandling och återhämtning. Likaså innan behandlingen påbörjats kan stigmat 

göra sig påmint i form av att patienten räds för att söka vård, med anledning av antingen sina 

egna internaliserade åsikter, eller på grund av att den inte vill bli negativt bedömd av andra. 

Hutchinson och Bhugra beskriver också hur det inte är själva sjukdomarna som är 
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stigmatiserande, utan att det som bidrar till stigmat är vad de representerar inom en särskild 

social kontext (2001: 235). 

 

Det sker en utveckling inom psykiatrin, likt en psykopatologisk inflation. Alltfler människor 

uppfattas inte som arbetsdugliga och Wilmar Shaufeli, professor vid universitetet i Utrecht, 

att antalet psykiatriska diagnoser ökat de senaste åren från 150 till över 400 stycken 

(Vetandets värld 18/4/2018). Därutöver har en långvarig inställning inom den västerländska 

kulturen varit att det är mer socialt acceptabelt att uttrycka smärta och trångmål då 

anledningen till lidandet är en somatisk åkomma än då det handlar om en psykisk eller social 

sådan (Hutchinson & Bhugra 2001: 235). I det individualiserade samhället (i kontrast till ett 

sociocentriskt sådant) är individen i centrum. En person kan bli vad den vill, så länge som 

denne anstränger sig. Leichter beskriver dock att det allmänna trycket på korrekt livsstil, med 

emfas på det individuella ansvaret, är djupt inbäddat i det västerländska förhållningssättet till 

hälsa och välmående. Detta innebär konsekvenser av diskriminering och stigma, samtidigt 

som det kan leda till att öka klyftorna gällande hälsa bland befolkningen (citeras i Hutchinson 

& Bhugra 2001: 236). 

 

Likt tidigare sagt uppfattas mental ohälsa av allmänheten att vid många fall, vara 

beteendebetingad; att en person har sig själv att beskylla vid patologiska utvecklingar. Man 

kan således få intrycket av att mental ohälsa såsom OCD i allmänhet inte betraktas som en 

sjukdom i samma mån som somatiska tillstånd såsom hjärtsjukdomar och cancer. Samtidigt 

finns det dock utifrånkommande faktorer vilka har stark inverkan på individens beteende- och 

handlingsmönster. Det finns sociala förutsättningar, likväl medfödda mentala och andra 

psykosociala faktorer vilka ständigt interagerar med personen och dennes hälsotillstånd. I 

synnerhet borde det i sådana fall vara av stor vikt att ha patientens kontext i åtanke innan, 

under och efter behandling, då kontexten som patienten infinner sig i antingen främjar eller 

hämmar dennes förutsättningar till bättre mående och hanterbara symptom.  

 

Så vilka åtgärder kan göras för att förbättra situationen för de individer som lider av mental 

ohälsa? Normalisera dem? Luhrmann menar dock att en normalisering av patologiska 

symptom inte är svaret på frågan. Hon menar att motivet att beskydda de kroniskt psykiskt 

sjuka genom att påtrycka att de inte lider av en sjukdom, utan endast är annorlunda, är en 

"felplacerad liberalism" av avsevärd okänslighet gentemot patienterna och familjerna som 

ständigt kämpar med svårigheterna som deras sjuka familjemedlem lider av (Luhrmann 2000: 
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12). Snarare behövs goda psykiatriska vårdinsatser, i en relativt ickestigmatiserande social 

omgivning. Viktigast av allt är dock att patientens närmaste omgivning är stöttande. Ifall 

behandlingen tar plats i ett samhälle som är fientligt gentemot mental ohälsa, kan inte 

behandlingen i sig minska stigmat på egen hand - samtidigt som livsbelåtenheten bland 

patienterna är äventyrad (Hutchinson & Bhugra 2001: 241f).  

 

Detta är även något som Chang m.fl. (2016) betonar genom att understryka den viktiga rollen 

som allmänheten och policygrundare fyller då det kommer till uppmärksammandet av de 

bördor och laster som ofta tenderar att landa på vårdgivande anhörigas axlar. De beskriver 

vidare hur en ökning i den allmänna medvetenheten potentiellt kan gynna de anhöriga i sitt 

stödarbete; ett stöd för den som stödjer: "For example, employers can take the lead by 

allowing some flexibility in the work arrangements of employees who are caregivers" (2016: 

7), snarare än att vidmakthålla den dömande inställningen om att orsaken till den 

dysfunktionella situationen ligger hos förälderns bristfälliga uppfostran av sitt barn. När 

människor med mental ohälsa och sjukdom är undvikta och fördömda, är de uteslutna när de 

som mest behöver omgivningens stöd. Det finns tydliga utvecklingsmöjligheter inom detta 

område. 

 

6.2. En antropologisk närvaro inom vården 

 

Som nämnt i uppsatsens föregående sektioner utgörs socialvetenskaplig forskning inom 

vårdsektionen huvudsakligen av den sociologiska disciplinen, medan symptombetingade 

områden hanteras av psykologisk alternativt psykiatrisk inriktning. Demografiska studier 

förlitar sig på kvantitativa undersökningsmetoder, medan det medicinska sker med statistiska 

medel. Men vilka potentiella brister finns det med en i största mån kvantitativ metodologi? 

Och kan man säkerställa en till fullo objektiv data med anledning i att undersökningen utgår 

från mängddata? 

 

Det är tydligt att naturvetenskapliga discipliner inom vårdsektorn huvudsakligen förlitar sig 

till så kallad objektiv fakta, och det är i sig inte så konstigt; prov visar antingen positivt eller 

negativt, medan det finns friska och sjukliga tillstånd. Däremot råder det ännu ett paradigm 

att ta hänsyn till då det kommer till psykiatrin. I synnerhet psykiatriska men handlar om 
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upplevelser och sinnestillstånd. Om kontext. Det handlar också om patientens egen självbild 

då man försöker hantera symptom på mental ohälsa.  

 

Således ämnar jag att åter lyfta fram Goods diskussion angående WHO:s internationella 

studie om schizofreni (s. 55). I studien förelåg samma sjukdom, dock med olika utgångar 

beroende på kontexten. Studien lyfter fram sättet på vilket inställningen om att ens liv som en 

fungerande och självständig individ nått sin ändpunkt, kan ha en skadlig inverkan på både 

den drabbades självbild och på dennes handlingsmönster.  

 

Detta var även något som lyftes fram under en av anhöriggruppens återträffar. Medan Peters 

fru varit övertygad om att det inte fanns en annan utgång än gruppboende för dottern, hade 

Peter stått på sig. Fastän han stundtals känt att det förmodligen inte skulle sluta väl, 

motiverade han aktivt dottern. Sedan den föregående återträffen hade dottern börjat må bättre 

med sin arbetssituation och tycktes ha funnit sig till rätta. Han beskrev hur hon, sin 

kontamineringsskräck till trots, hade börjat baka. Hon hade också alltmer börjat umgås med 

tanken på att kunna flytta hemifrån och skaffa eget, trots att hon dittills dröjt sig kvar i 

tryggheten som barndomen innebär. Hon upplevde sig kunna göra skillnad. Hon kände sig 

behövd. 

 

Peter lutade sig tillbaka i stolen. Han uttryckte en lättnad över att det i slutändan lönat sig att 

ha gått emot sina inre tvekanden och stöttat dottern. Hade han delat sin frus pessimistiska 

inställning hade dottern onekligen slutat upp i ett gruppboende, men nu hade hon en 

sysselsättning. Hon hade alltmer kommit till att blicka framåt istället för tillbaka till det 

trygga. Hon var inte beroende i samma mån av att ha kontroll över tillvaron. 

Tvångssyndromet återstod självfallet, men dock till en mer hanterbar grad.  

 

Skultans (2000) ställer sig frågan om narrativ; om hur man ska hantera narrativ med hänsyn 

till sanning och verifiering. Var är sanningen belägen någonstans? Flytandes på ytan av 

uttalade ord, eller liggandes djupt ner i individens undermedvetna? Inom både den 

psykologiska och den antropologiska disciplinen lyfts ofta denna fråga fram. Fastän det kan 

tyckas självklart att en individ säger vad den menar och känner, behöver dock inte detta vara 

fallet. Det finns faktorer utifrån, likväl varierande relationskontexter. Råder det en bristande 

tillit hos talaren och finns det sådant som är outtalat men ändå implicit? Hollan (2008) talar 

exempelvis om positionerade narrativ. Med andra ord är det sällan tillräckligt att stanna på 
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den narrativa nivån. Det handlar också om berättarens bakomliggande ordförråd, om 

huruvida personen dels har självkännedomen, dels har egenskapen som krävs för att 

konkretisera upplevelsen på ett sådant sätt som åhöraren kan ta in och förstå. Med dessa 

faktorer i åtanke kan en antropolog potentiellt fylla ett tomrum i och med att den studerar 

kontexten och som följd potentiellt erhåller förståelse för det som lämnas muntligt outtalat. 

 

Jag håller med om Campbells ställningstagande att narrativ inte kan bära bördan av analys 

och tolkning då sådana analyser även bör ta hänsyn till bakomliggande strukturer såsom 

kulturella aspekter och retorik (Campbell 2001: 105). Således kan inte antropologiska studier 

inom vården stanna på nivån av diskurs och narrativ, eftersom fältarbetaren också behöver ha 

mer makrosociala faktorer i åtanke, exempelvis politisk ekonomi.  

  

Enligt van Dongen ser antropologen ofta sig själv som en förhandlande mellanhand mellan 

patienter och vårdgivare, alternativt patienter och policymakare. Men då en antropolog 

arbetar inom det psykiatriska området, måste han eller hon vara förberedd på att komma 

överrens om kompromisser, samt förhandla. Som en konsekvens tenderar uppmärksamheten 

nästintill enbart riktas mot patienterna utan att kritiskt granska personalen: "If one wants to 

study the latter too, one will often experience resistance and uneasiness" (Van Dongen 2001: 

134). Men varför är det på detta sätt? För att man granskar deras profession? Samtidigt kan 

en induktiv undersökningsmetod (snarare än en deduktiv sådan) studera det annars taget för 

givna, på samma gång som detta förhållningssätt potentiellt kan överlappa domäner vilka 

dittills varit åtskilda - och göra dem till en helhet.  

 

Som Michael Jackson beskriver det i inledningen till sin bok då han refererar till Amartya 

Sen, är inte ojämlikhet endast politiskekonomiskt betingad; du kan vara välbeställd utan att 

må bra, samtidigt som du kan vara välmående och tillfredsställd med tillvaron utan att ha 

uppnått det liv det funnits förhoppningar om. Samtidigt kan du leva det liv du alltid önskat 

dig utan att vara lycklig, samtidigt som en frihet i överflöd eller en brist därav inte 

nödvändigtvis behöver innebära en förutbestämd sinnesstämning. Vad vi ser istället är ett 

dynamiskt och dialektiskt förhållande emellan individen och dess omgivning; det är vi som 

formar samhället, på samma gång som det är samhället som uppfostrar oss (2005b: x). 

Således kan man inte reducera individen till en identitet. Det råder inte en dikotomi mellan de 

som har det bra och de som inte har det. Vad vi dock kan notera genom uppsatsens första 

kapitel är att den anhörige individen till en tvångsdrabbad reduceras: 
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 1.1. den reduceras till den efterkommande personen, utan tolkningsföreträde 

 1.2. den reduceras till en anhörig 

 1.3. den reduceras till en förälder 

 

Vad dessa identiteter har gemensamt är att alla förväntas åsidosätta sina individuella behov 

för någon annan. Den medberoende hamnar i skymundan i och med sin ofördelaktiga position 

i förhållande till den tvångsdrabbade personen, medan den anhörige och föräldern bemöts av 

kulturella förväntningar vilka i detta fall resulterar i deras nackdel. Alla dessa iscensatta 

identiteter förväntas åsidosätta sina individuella behov för någon annans, och vad vi således 

kan notera är att de anhöriga som följd tenderar att lämnas utan ett frirum att ventilera. De 

anses inte vara i positionen att klaga. Det är menat att vara på detta sätt eftersom de som 

föräldrar tillåtit denna utveckling att ske. Som följd lyfts också de kulturella förväntningarna 

om vad det innebär att vara förälder och vilka skyldigheter en person tar sig an som en 

anhörig. Den anhörige blir som konsekvens av med rätten till att besitta individuella behov. 

Han eller hon bli på sätt och vis av med sin mänsklighet, samtidigt som denne inte väljer att 

bli anhörig till någon med särskilda behov; lotten faller på dem. Livet är ett spel av poker; du 

vet inte vad du har på handen förrän du vänder upp korten. Livet är ett genetiskt lotteri; alla 

människor besitter sårbarhet och benägenhet i olika mån.  

 

Måhända kan data av en begränsad och kvalitativ fältstudie inte appliceras på en hel 

befolkning, samtidigt som denna specifika undersökningsmetod i vissa fall kan åstadkomma 

ett rikt, kvalitativt material. En kvalitativ studie går på djupet, snarare än på bredden, och som 

följd erhålls större förståelse för varifrån människor får sina värderingar, samt vilka motiv 

som ligger bakom deras handlingar. Det outtalade men ändå fullt närvarande tillåts ta plats, 

vilket dessutom är antropologens uppgift; att urskilja koherens och korrelevans mellan det 

som annars kanske förbises ha ett samband. Medan ett mindre urval tenderar att associeras 

med lägre statistisk genomslagskraft och således en mindre trolighet att åstadkomma 

betydande upptäckter, kan inte möjligheten av en förfalskande effekt överses (Byrne et. al. 

2005: 83). 

 

En patient är inte endast fältet på vilket en sjukdom eller ett patologiskt tillstånd slår rot - 

utan även en individ som kontinuerligt upplever utvecklingen. En människa är inte en 

isolerad entitet, likt en öde ö, utan en social varelse som för en dialog med omgivningen, 

sjukdom eller inte. I synnerhet då det kommer till den psykiatriska domänen är det av en 
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ytterst stor vikt att inte särskilja det sociala från den sociala varelsen. Betraktat utifrån en 

fysiologisk vinkel, grundar sig en ätstörning i en undervikt. Ser vårdutövaren endast till 

denna aspekt, borde problemet te sig vara löst när patientens vikt är återgången till det 

normala. Samtidigt tenderar dock ätstörningen att vara endast ett av flera potentiella symptom 

på en dysfunktion i individens liv. För att behandlingen till fullo ska lyckas, krävs det med 

andra ord en vy över kontexten inom vilken patienten befinner sig, liksom en vy över hans 

eller hennes värderingar.  

 

Under en kvantitativ undersökning erhåller forskaren mängdbaserad data; den får en 

överblick över helheten, dock utan en aspekt över kontexten. För kan en individ verkligen 

reduceras till en enstaka identitet? En som är förälder är också  en kvinna eller en man, har en 

yrkesmässig profil, samtidigt som dennes bakgrund och förflutna har en inverkan på de 

utmynnande handlingarna och de förhållningssätt som individen anammar i förhållande till 

sin omgivning. Samtidigt: kan verkligen vem en person är bedömas genom dennes svar på 

enkäter eller under en fullt strukturerad intervju? Eller kan svaren skifta beroende på vilken 

kontext personen infinner sig i och vem det är som ställer frågorna? För hur man än ser det 

förhåller vi oss till varandra; vi speglar oss i de omgivande sanktionerna och erhåller således 

en uppfattning om vilka vi är. Enligt Casell kan också värderingar utgöra en avskiljande 

effekt mellan de personer som svarar på en enkät och de personer som avstår från att svara. 

På så sätt kan en sådan metodologi potentiellt medföra tydliga begränsningar ifall den ämnar 

att erhålla ett helhetsperspektiv över informanterna, samtidigt som den inte kan fånga 

mänsklig interaktion (Casell 2002: 181).  

 

Dessa är ett fåtal av flertalet anledningar till varför mer kvalitativ forskning behövs inom den 

svenska vårdsektorn som byråkratiseras i en allt större grad. En till synes effektiv 

rationalisering av hanterandet av människor är trots allt inte fullständig, då de som från 

början inte passar in i ramarna för hur den generelle vårdtagaren är framställd tenderar att 

falla ned mellan stolarna, samtidigt som stigma fortsatt har en inverkan på hur en patient 

bemöts (beroende på huruvida dess åkommor är somatiskt betingade eller psykiatriska). Vissa 

diagnoser tas på yttersta allvar medan andra bemöts av nonchalans; vissa diagnoser anses 

vara betingade i beteenden medan andra anses vara tillstånd utom patientens kontroll.  

 

Jag vill dock understryka styrkan i att använda sig av både kvantitativa och kvalitativa medel. 

Den första går på bredden, den andra på djupet; med andra ord borde de två 
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undersökningsmetoderna tillsammans åstadkomma ett rikt och vida material. Samtidigt bör 

mer uppmärksamhet riktas mot kontexten och omgivningen som patienten infinner sig i än 

vad det görs i nuläget. Trots allt krävs en i största mån stabil och grundad omgivning för att 

mentalt patologiska symptom ska bättras, eller åtminstone förbli hanterbara. Detta 

understryker varför det även är viktigt för samhället att de anhörigas individuella behov inte 

bortprioriteras.  

 

Vilka handlingsmönster det än må handla om - vare sig det gäller självskadebeteende, 

ätstörning eller tvång - sporras dessa av stress och upplevelsen av att man inte har kontroll 

över tillvaron. För att nämna ett exempel skulle en självmordsbenägen persons ångest 

förmodligen förvärras vid insikten om att dennes destruktiva tillstånd smittar av sig ängslan 

och ångest på sin närmaste omgivning - något som kan leda till tankemönster i stil med ” jag 

är verkligen en börda; jag medför endast lidande på de som betyder mycket för mig.” 

 

Samtidigt kan den anhöriges mentala ohälsa komma till att förvärras avsevärt med anledning 

till dess mottagna försummelse. Frågan som ställs är således: vem är den sjuke? Kan man 

endast se det som en dikotomi mellan de som mår bra och de som mår dåligt? Kan det endast 

finnas en sjuk person per familj? En förbättring i individens mentala tillstånd kräver en stabil 

och grundad omgivning - något som understryker varför det även är viktigt för samhället att 

man inte bortprioriterar de anhörigas individuella behov. I många fall är den anhörige det 

närmaste och kanske det enda stödet den tvångsdrabbade har i sin dysfunktionella tillvaro. 

Faller den som omhändertar, faller också den omhändertagna.  

 

Självfallet skulle det vara kostnadseffektivt i mindre mån att fullt individualisera vården efter 

vardera patients behov, även fastän det med säkerhet skulle vara idealet när sett från 

patientens perspektiv. Byråkratisering är ofta lika med rationalisering. I allmänhet ska alla stå 

inför samma regler och förutsättningar, vilket i sig ger upphov till förgivet tagna 

förväntningar vilka inte alla människor kommer kunna uppfylla och bemöta. Vid en 

systematisering finns det alltid vissa skruvar som faller löst. Ett system, ett förhållningssätt 

passar inte alla, då prioriteringen av en part oundvikligen innebär bortprioriteringen av en 

annan. Vilka insatser och investeringar som görs utifrån ett makrosocialt och politiskt 

ställningstagande sker med andra ord med värderingar i åtanke; vad är viktigt? Vad är 

viktigast? 
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Samtidigt blir det en nästintill svartvit dikotomi mellan den drabbade och den meddrabbade; 

en får rätt att tala medan den andra förväntas bita ihop vid sidan av. Men vad kan bli den 

långsiktiga konsekvensen av denna uppdelning? Liksom att lotten faller på vilka som blir 

sjuka, är det inte ett aktivt val som avgör vem som blir anhörig. Det händer, helt enkelt.  

Den anhörige till någon med tvångssyndrom infinner sig ofta i en ofördelaktig position. Den 

förväntas backa i hänsyn till den andre. Liksom i mitt argument att det finns en person bakom 

varje statistisk siffra, finns det en individ besittandes anhörigidentiteten; den reduceras. 

Samtidigt är det en dynamisk människa vi talar om. Det finns faktorer vilka driver den till 

handling.  
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Slutsats - en sammanfattning av huvudargumenten 

 

Denna studie har genom deltagande observationer av en samtalsgrupp för anhöriga till 

personer med OCD, samt semistrukturerade intervjuer, analyserat och ämnat förstå hur den 

anhörige individen förhåller sig till sin omgivning, sin tvångsdrabbade familjemedlem och 

likaså sin egen självbild. Frågorna som ställdes i förhållande till fältet var: 1) Vad gör stigma 

med den anhöriges självkänsla, självbild och upplevelse i det sociala? Hur hanterar den 

anhörige det stigma som dennes anhörighet medför? och 2) På vilket sätt kan gruppterapi 

underlätta den anhöriges livssituation? 

 

Då det kommer till de första två frågeställningarna (1), har Del I (dvs. kapitel 1, 2, 3) bidragit 

med ett par svar. Den andra frågeställningen (2) besvaras framför allt i Del II. Kapitlen i Del I 

har uppmärksammat den anhöriges position i förhållande till sin omgivning utifrån tre olika 

kontexter: i förhållandet med den tvångsdrabbade familjemedlemmen i mötet med vården, 

samt i mötet med andra människor inom den sociala kontexten. Vad alla dessa tre fall har 

gemensamt är att den anhörige individen i alla dessa kontexter "reduceras" till en specifik 

identitet (dvs. medberoende/ anhörig/ förälder).  

 

Deltagarna tog kontakt med OCD-föreningen och ansökte om deltagande i anhöriggruppen i 

hopp om att kunna förstå sin tvångsdrabbade familjemedlem bättre, samtidigt som denna 

mötesplats blev något av ett frirum för dem. De anhöriga hade självmant sagt upp kontakter, 

alternativ bytt arbetsplats eftersom de upplevde att omgivningen besatt bristande förståelse, 

samt eftersom de inte ville behöva försvara sin närstående inför utomståendes fördomar. De 

kunde själva se personen bakom det patologiska beteendet och visste att motiven inte var 

illvilliga, vilket illustrerades under intervjun med Maria. Även fastän deltagarna generellt tog 

avstånd från omgivningens fördomar, hade dock många internaliserat en liknande inställning 

till sig själva: "Vad hade jag kunnat göra annorlunda?" Det är likt Gregory M. Simons (2005) 

beskrivning om hur skuld grundade sig i felbehandling, dock åt det andra hållet; skulden 

grundade sig i tanken kring en ogenomförd handling. Detta lyfter desto mer fram tyngden av 

ansvar, om att insikten om att omgivningen inte förstår resulterar i desto mer motivation att 

stå upp sin närstående.  
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Vad detta dock resulterar i är att de själva tar sig an ett avsevärt ansvar, anpassar sig efter den 

tvångsdrabbade individens behov och isolerar sig själv alltmer (på samma gång som det kan 

vara emotionellt traumatiskt att betrakta sitt eget barn "gå under"). Det finns inget utrymme 

för den anhörige att uttrycka sin stress, samtidigt som det generellt uppfattas provokativt att 

uttrycka trångmål över sin egen situation då det finns en närstående som mår sämre - vilket 

för oss tillbaka till statistiken från Nka:s undersökning som lyftes fram under uppsatsens 

början: 74% av de tillfrågade ansåg sig vara i behov av samtalsstöd. Drygt hälften av de 

tillfrågade hade vid minst ett tillfälle ansökt om sjukskrivning.  

 

Samtidigt som en stor del anhöriga finner sig socialt isolerade till följd av sin anhörighet, 

landar de ansvarsområden där vårdsektorn brister på den anhöriges axlar. Därutöver är det 

inte alla med mental ohälsa som kontaktar vården i och med det stigma som mental ohälsa 

ofta ger upphov till. Detta lyfter betonar vikten med att en person som söker hjälp upplever 

sig bli trodd och tagen på allvar (vilket i sig kan vara en vansklighet då en person söker hjälp 

för mentala åkommor). Ett gott bemötande kan avgöra huruvida en person i behov av stöd 

väljer att söka hjälp igen eller inte.  

 

Kapitel 4 och 5 lyfter fram vad gruppsamtalen kan bidra med, medan kapitel fem tar upp 

vikten av reciprocitet i form av emotionell investering (5.1) och empati (5.2) i mötet med en 

sårbar individ. Den emotionella aspekten som beskrevs i den teoretiska sektionens senare del 

sätts till arbete här, i det att den beskriver hur emotionellt betingade erfarenheter kan påverka 

individens efterföljande beteende och handlingsmönster.  

 

I dessa två kapitel beskriver jag hur mötet med andra i en liknande livssituation kan rubba 

den mur som uppstått till följd av föregående svek och tvivel. I samtalsgruppskontexten kan 

deltagarna känna sig sedda och förstådda, samtidigt som det fördomsfria frirummet resulterar 

i att man som deltagare upplever sig trygg nog för att kunna ventilera. Deltagaren kan relatera 

till andra deltagares narrativ vid de fall då denne inte finner de rätta orden - vilket i sig kan 

resultera i en passiv bekräftelse. Den anhörige erhåller möjligheten att få sin egen erfarenhet 

bekräftad, snarare än att utgå från någon annans, samtidigt som de andra deltagarna kan 

empatisera med ens behov av att ventilera och uttrycka sina behov. Du blir sedd som en 

individ, snarare än en enstaka kontextbunden identitet.  

 

**** 
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Föräldrarollen i sig är olik de flesta andra roller som en människa kan besitta. För att länka 

tillbaka till den teoretiska sektionens diskussion om mental ohälsa och stigma, bemöts och 

behandlas somatiska och psykiatriska symptom hos barn på vida olika sätt. Ett brutet ben är 

ett brutet ben, men ögonblicket den gällande åkomman är en mental eller beteendebetingad 

sådan, tenderar omgivningens blickar att riktas mot föräldern: vad har gått fel? På vilket sätt 

har uppfostran av detta barn brustit? Har föräldern varit för strikt, alternativt för tillåtande i 

relationen till sin dotter eller son? Barnet ska trots allt vara en spegelbild av sin förälder. 

Samtidigt finns det allmänna föreställningar om hur en vuxen individ ska te sig. Det är 

föräldrarnas plikt att förbereda sin avkomma inför vuxenlivet. Dock finns det fall där det inte 

blir som man tänkt sig, utan att föräldern aktivt begått digra misstag. Det är lätt hänt att blicka 

förbi det faktum att vi alla besitter olika förutsättningar och bär på olika benägenheter.  

 

Mitt argument är att ett sammanhang där anhöriga möter andra anhöriga i en liknande 

livssituation kan åstadkomma stor skillnad. Bortsett från att den anhörige inom denna kontext 

inte blir bemött med dömande fördomar, kan han eller hon uttrycka sig och bli bekräftad i sin 

egen upplevelse. Den anhörige blir åter igen en individ. 
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Efterord 

 

Att skriva denna uppsats har varit en erfarenhet olik allt annat som jag varit med om. 

Samtidigt som mötet med mina informanter inneburit en inlevelsefull erfarenhet tillsammans 

med andra människor, upplevde jag något av en terapeutisk inverkan jag med. Det fanns 

mycket som jag ännu inte bearbetat, som fortfarande låg latent under ytan. För faktum är att 

vi alla förtränger ting. Ting vilka förr eller senare flyter upp till ytan. Vad händer vid det 

fallet som något flyter upp till ytan? Det gör ont. Det skrämmer. Du upplever dig själv vara 

maktlös i det att vad som dittills lyckats förbli nedtryckt, trots alla om och men släppt sig löst.  

 

Det handlade inte enbart om att jag satt och betraktade dessa människor utan någonting i 

motsatt riktning. Jag såg dem. De såg mig. Och detta kunde stundtals vara skrämmande. 

Varför? Eftersom jag självkänslan till trots upplevde mig själv ha ting att leva upp till. Jag 

skulle förbli sansad i mötet med mitt fält, vara i stort sett professionell. När det dock visade 

sig vara någonting svårare än jag tänkt mig, detta med att förbli kyligt distanserad till den 

mån som akademiska discipliner så ofta förespråkar, kändes det som att falla handlöst.  

 

Kontroll. Jag ville ha kontroll, känna mig trygg i tillvaron. Greppa tag i någonting, vad som 

helst. Och nu när jag efter att ha skrivit uppsatsen tänker efter... så är det samma. De flesta 

patologiska beteenden, som exempelvis självdestruktivitet, ätstörning, och tvång grundar sig 

ofta i en tydlig faktor: stress. Skär man sig i armen sammandras och därmed reduceras 

smärtan till en konkret punkt (det skurna såret); kontrollerar man födointaget och således sin 

kroppsvikt upplever man sig ha kontroll över en aspekt i ett annars okontrollerbart liv; medan 

en uppfylld tvångshandling får sammanhanget att kännas tryggt, om än bara för ett ögonblick. 

Stress medför upplevelsen av att inte ha båda fötterna på jorden och därmed greppar man fast 

i något som vidhåller ens balans, även fastän detta handtag må vara destruktivt utifrån 

långsiktiga aspekter. Det är därför essentiellt att den anhörige själv står med sina fötter 

grundade i marken och har ett nätverk som håller i honom eller henne - för annars kommer 

även den anhörige dras med i fallet, snarare än att vara faktorn som räddar den 

tvångsdrabbade personen från det.  
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Jag är om något säker på att era röster kommer åstadkomma skillnad. Det var ett otänkbart 

modigt steg att släppa in en antropologstudent för att delta i era sessioner. För många av er 

tog det år och dagar innan ni kunde komma i kontakt med verksamheten och erhålla 

möjligheten till att träffa andra människor i en liknande situation; att inse att det finns otroligt 

många andra som skuldbelägger sig själva som föräldrar trots de avsevärt svåra 

förutsättningarna.  

 

Er röst har en betydelse. 

 

Och mamma, du betyder allt för mig.  
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