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A B S T R A C T  

 
The aim of the thesis is to explore socially shared ideas about mental illness 
in everyday contexts. Drawing on social representation theory, organizations 
for users of mental health services and self-help groups are regarded as com-
munities where social knowledge is constructed that makes intersubjective 
understanding of illness experiences possible. In order to investigate such 
knowledge as a resource in joint construction of meaning, a theoretical model 
is introduced where a distinction is made between a discursive level of situ-
ated ‘representational work’ and an underlying level of sociocultural 
resources. 

A focus group study was carried out with 27 participants who label their 
health problems as anxiety, depression or bipolar disorder, and were mem-
bers of service user organizations. The focus group conversations were ana-
lysed with regard to thematic, interactional and discursive features to answer 
the questions: 1) how is mental illness represented, 2) how is the mentally ill 
person represented, and 3) how are others’ views on mental illness repre-
sented.  

The results show how mental illness is represented as a complex phenome-
non that is contextualised to a number of frames of reference. Further, the 
analysis identified different types of resources that are utilized in representa-
tional work: local knowledge of the communities, medical concepts, different 
explanatory models, narrative structures, metaphors and conceptual dichoto-
mies. It also revealed dialogical properties of the representational work that 
have rhetorical functions for self-presentation as a team performance. The 
discussion suggests that widely shared resources are put to use in group- and 
situation-specific representational projects, and that representations that are 
produced in group discourse can be characterised as ‘polemical social repre-
sentations’ that respond to a double stigma of mental illness in everyday life 
where mental illness is regarded as a sign of ‘weakness’ as well as ‘other-
ness’. 
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1. Inledning – föreställningar om psykisk 
ohälsa 

Inom en rad vetenskapliga discipliner intresserar man sig för olika slags 
frågor rörande psykisk ohälsa. Det som skall behandlas i denna avhandling 
är frågor som gäller synen på psykisk ohälsa i sociala sammanhang – hur 
föreställningar om detta utvecklas, traderas och får betydelse i människors 
dagliga liv. Närmare bestämt handlar det om sådant meningsskapande som 
äger rum när människor tillskriver egna och andras problem mening genom 
att tolka dem som en form av psykisk ohälsa, och i samtal med andra för-
medlar och bygger upp kunskap om detta.  

När det gäller hälsa och ohälsa finns det dock många gränsfall och hur 
gränser mellan olika sådana kategorier ska dras är inte givet en gång för alla. 
Vad vi betraktar som normala, om än problematiska, inslag i våra liv och vad 
som hör hemma inom den medicinska expertisens domän förändras hela 
tiden. Att förhålla sig till problem av psykiskt slag kan alltså sägas utgöra ett 
återkommande tolkningsarbete; det kan handla om hur vi skall förstå vår 
egen trötthet och nedstämdhet, en anhörigs oro och osäkerhet, ett barns svå-
righeter i sociala sammanhang, eller andras beteende som vi uppfattar som 
avvikande och som vi försöker göra begripligt. I vårt dagliga liv hanterar vi 
med andra ord frågor om hur vi ska se på den heterogena samling svårigheter 
som i dag ingår i, eller gränsar mot, vad som förstås i termer av psykisk 
ohälsa eller sjukdom. Vi är därmed alla involverade i ett meningsskapande 
som får konsekvenser både för hur vi hanterar de problem som vi själva 
upplever och för hur vi bemöter andra och deras problem. 

Människors erfarenheter av hälsa och sjukdom, liksom föreställningar om 
dessa fenomen, har beforskats inom flera vetenskapliga traditioner (se 
Pierret 2003; Olin Lauritzen 2001; Radley 1994; Sachs 1983 för översikter). 
Om man ser till den forskning som specifikt rör synen på psykisk ohälsa kan 
man dock konstatera att den är av relativt liten omfattning i jämförelse med 
studier som adresserar kroppslig sjukdom. Flertalet av dessa är i sin tur 
inriktade på svårare psykiska problem och på psykiatrin som vetenskap, 
praktik och institution. Den förståelse av psykiska problem i allmänhet som 
utvecklas utanför de medicinska sammanhangen är med andra ord inget stort 
forskningsfält. Då det handlar om ett meningsskapande som i många fall får 
avgörande konsekvenser både för hur man uppfattas av andra, och för hur 
man ser på sig själv, är dock detta ett angeläget forskningsområde som denna 
avhandling är avsedd att bidra till. 
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1.1 Meningsskapande i vardagliga sammanhang 
Allt socialt liv, alla de former av och samvaro där vi i samspel med andra får 
det dagliga livet att utspela sig, förutsätter ett mått av samstämmighet. Det 
förutsätter att vi delar uppfattningar om hur världen är beskaffad, liksom 
värderingar och normer för hur vi ska förhålla oss i olika situationer. I rutini-
serade möten med andra delar vi idéer om hur vi ska agera för att möjliggöra 
kommunikation, liksom föreställningar om det vi talar om som låter oss utgå 
från att vi talar om ”samma sak”. När vi förklarar oss vara ”sjuka”, eller 
säger att vi känner oss ”deppiga” eller att något var ”traumatiskt” så förut-
sätter vi att den andre ger dessa formuleringar likartade innebörder och att vi 
delar en föreställning om det som vi talar om. Att dela kunskap kan sägas 
innebära att dela förutsättningar för att göra sig sådana gemensamma före-
ställningar om världen. Sådana kunskaper fungerar som en gemensam resurs 
som låter individer förklara, förstå och värdera företeelser på ett likartat sätt 
– de möjliggör en delad föreställningsvärld. 

Socialt delad kunskap och ”kulturellt tillgängliga idéer” (Olin Lauritzen 
2001) om hälsa och ohälsa har beforskats och beskrivits på olika sätt inom 
humanistiska och samhällsvetenskapliga discipliner. Inom idé- och mentali-
tetshistoria studerar man tidstypiska föreställningar, tankesystem och idé-
strömningar i ett historiskt perspektiv. Inom antropologin och etnologin har 
man under lång tid belyst sådana idéer som kulturella fenomen och som 
delar av större meningssystem. Motsvarigheter till vad som här behandlas i 
termer av delade föreställningar har där också beskrivits i termer av kultu-
rella ”förklaringsmodeller” (Kleinman 1980) eller ”folkliga teorier” (White 
1982) om hälsa och sjukdom: 

Culturally specific conventions are clearly operative in the way a people 
explain illness, orient to it socially and psychologically, and handle it con-
cretely as a “problem”. The part of a people’s symbolic system in terms of 
which they explain and handle illness can be termed its theory of illness. 
(Fabrega 1982:40) 

 
Inom samhällsvetenskapen studeras detta även som ett socialt fenomen, 
något som utvecklas i interaktion mellan människor och som också får kon-
sekvenser för sjukdomsroll och den sjukes position i samhället. Men man har 
också fokuserat skillnader mellan olika sådana föreställningar och kunskaper 
i samhället. Med termer som ”lekmannakunskap” och ”lekmannaföreställ-
ningar” har man betecknat de föreställningar som människor utgår ifrån för 
att förklara och förstå sina sjukdomserfarenheter i vardagliga sammanhang. 
Lekmäns föreställningar har på detta sätt behandlats som en särskild 
kunskapsform, vilken man tidigare har tenderat att kontrastera mot de speci-
aliserade ”expertkunskaper” som utvecklas i till exempel professionella 
sammanhang och praktiker. Den förståelse som är förankrad i vardagslivet 
kom därmed att framstå som mindre sofistikerad och bristfällig på olika sätt. 
Under senare tid har dock sådan vardagskunskap (everyday knowledge) i all 
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större utsträckning studerats i sin egen rätt och därmed uppvärderats, till 
exempel genom att se till hur man också i vardagliga sammanhang utvecklar 
former av ”expertis” (Borkman 1976; Prior 2003). Man har också pekat på 
hur termer och kunskaper lämnar de specialiserade kliniska och vetenskap-
liga sfärerna och genomsyrar människors vardagliga liv, likväl som hur en 
vardaglig förståelse vävs in i den professionelles praktik (Williams & Calnan 
1996; Nettleton 2006). Dessa rörelser gör förhållandet mellan vardaglig och 
professionell kunskap dynamiskt, varför en enkel dikotomisering mellan 
dess kunskapsformer också har ifrågasatts. Det meningsskapande som 
avhandlingen fokuserar kan därmed sägas utspela sig i det spänningsfält som 
existerar mellan vardagslivets kunskapsformer och en mer specialiserad 
medicinsk förståelse för psykiska problem.1  

Avhandlingen kan också sägas ha sin upprinnelse i ett sådant spännings-
fält, då jag som psykolog med en kortare yrkesverksamhet inom psykiatrin 
bakom mig har en förförståelse för psykiska problem som är präglad av 
såväl ett akademiskt och ett kliniskt sammanhang, som av sådana delade 
föreställningar som är knutna till vardagliga sammanhang. Det bör därför 
påpekas att avhandlingen varken utgår från, eller kommer att mynna ut i 
någon egentlig definition av psykisk ohälsa eller sjukdom. De frågeställ-
ningar som här ska avhandlas rör inte heller psykiska problem i sig, utan just 
olika sätt att förstå dem. Hur olika slags problem kategoriseras är här en 
central fråga, vilket också gör det problematiskt att i avhandlingen benämna 
de företeelser som det studerade meningsskapandet gäller. I det följande 
förekommer både ”psykiska problem” och ”psykisk ohälsa” för att tala om 
detta. ”Psykiska problem” används dock mer inklusivt för att tala om allt 
sådant som upplevs som problematiskt eller plågsamt och som tar sig psy-
kiska uttryck – även sådant som är vanliga inslag under kortare eller längre 
perioder i det dagliga livet för de flesta. Med ”ohälsa” avses sådant som 
griper in i och försvårar det dagliga livet och leder till ett minskat välbefin-
nande på ett tydligare sätt. Termen ”sjukdom” undviks här i möjligaste mån, 
eftersom det tenderar att leda tankarna till en medicinsk förståelse av ohälsa. 
Varken det sätt som dessa termer används på här eller avhandlingens resultat 
ska dock ses som något ställningstagande gällande rimligheten i olika sätt att 
kategorisera de problem som kommer att beröras i det följande. 

                                                      
1 Med ”medicinsk förståelse” och ”ett medicinskt perspektiv” avses i det följande ett 
åtgärdsorienterat formulerande av problem i termer av patologi, störning eller dysfunktion 
utifrån sådan specialistkunskap som definierar olika medicinska professioner. Det bör påpekas 
att detta perspektiv inte kan likställas med vårdgivarens perspektiv på den hjälpsökande och 
dennes problem i det kliniska mötet. Oavsett om det är frågan om en läkare, psykolog eller 
någon annan som företräder ett medicinskt perspektiv så är det frågan om ett möte där förstå-
elsen för den andre måste antas vara betydligt mer sammansatt.  
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1.2 Vetenskapliga beskrivningar av delade 
föreställningar 
En teoretisk utgångspunkt för den studie som ska presenteras här är att soci-
ala och kulturella gemenskaper fyller en grundläggande funktion för kun-
skapsbildning: ”communities are the primary loci – the primary generators, 
repositories, holders, and acquirers – of knowledge”, som Lynn Hankinson 
Nelson formulerar det (1993:124). Kunskaper utvecklas inom ramen för 
gemenskaper och präglas av sitt sociokulturella sammanhang, samtidigt som 
delande av kunskap möjliggör gemenskap. I den vetenskapliga litteraturen 
har man beskrivit sådan socialt och kulturellt delad kunskap på olika sätt. I 
tidigare studier av delade föreställningar om psykisk ohälsa har man bland 
annat formulerat sitt studieobjekt i termer av attityder och kognitiva struktu-
rer som organiserar perception, tänkande och handlande. Inom antropologin 
har man till exempel belyst kulturspecifika föreställningar om ohälsa genom 
att identifiera och beskriva ”organized bodies of cultural knowledge”, såsom 
begreppsmodeller, kognitiva modeller och schemata som ligger till grund för 
människors meningsskapande (White 1982:69; se även Quinn & Holland 
1987; D’Andrade 1995; Strauss & Quinn 1997). Under efterkrigstiden 
dominerade attitydforskning studiet av föreställningar hos allmänheten (se 
Angermeyer & Dietrich 2006 för en översikt). Denna har inneburit att ”man 
har utgått från en idé om att det råder konsensus om vad psykisk sjukdom är, 
och sedan föresatt sig att mäta människors förhållningssätt i olika avseenden 
till detta givna” (Svensson & Hyltén 1994:244). Detta tillvägagångssätt kan 
kritiseras för att det inte tar sin utgångspunkt i vardagskunskap som en sär-
skild kunskapsform, utan likställer denna med personers förmåga att katego-
risera olika fall med utgångspunkt i de diagnoskriterier och bilder av psykisk 
sjukdom som psykiatrin producerar.  

Inom den forskningsinriktning som benämns social representationsteori 
har man förespråkat vad man menar är ett alternativ till denna kognitions- 
och attitydforskning. Begreppet sociala representationer lanserades ur-
sprungligen av socialpsykologen Serge Moscovici på 1960-talet för att 
beteckna ”de övertygelser, begrepp och vetanden som vi utvecklar kollek-
tivt” och som möjliggör ”den sociala verkligheten” (Moscovici 1996:10). 
Moscovici tog sin utgångspunkt i Émile Durkheims begrepp kollektiva 
representationer, men genom att ersätta ”kollektiva” med ”sociala” ville han 
omforma representationsbegreppet till att också inkludera ”vardagstänkan-
dets icke-institutionella begrepp och övertygelser” (Moscovici 1996:12) och 
samtidigt beskriva hur representationerna formas och omformas i en ständigt 
pågående social process. Ambitionen inom denna forskningstradition har 
också fortsatt varit att redogöra för representationernas mångfald i det 
dynamiska sammanhang som det moderna samhället utgör: ”where world-
views and practices are contested and negotiated, and the space for a homo-
genous, unquestioned, and single view of the world is very limited indeed” 
(Jovchelovitch 2001:167). Snarare än att som Durkheim beskriva delade 
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föreställningar som stabila kunskapssystem i samhället som helhet, har man 
inom social representationsteori riktat intresset mot hur föreställningar varie-
rar mellan olika grupper i samhället och hur kunskap utvecklas och etableras 
som socialt delad i lokala sammanhang där den fyller särskilda funktioner 
(Bauer & Gaskell 1999). I likhet med Durkheim uttryckte dock även 
Moscovici ambitionen att formulera en socialpsykologi som beskriver 
genuint sociala fenomen vilka inte kan reduceras till individpsykologiska 
faktorer.  

Under 1970-talet kom dock de teoretiska och epistemologiska antagan-
dena för beskrivningar av delade föreställningar att ifrågasättas allt mer. Man 
kritiserade olika socialpsykologisk teoribildning för att utgå från en percep-
tionsmodell för att beskriva meningsskapande; man ifrågasatte en bild av 
meningsskapande som en process där individen möter stimuli som tolkas 
utifrån de attityder/schemata som hon är bärare av, och som ligger till grund 
för hennes ”inställning” eller ”respons”. En ny syn på mening och socialt 
delad kunskap växte fram mot bakgrund av hur man inom skolbildningar 
som symbolisk interaktionism, etnometodologi och konversationsanalys 
hävdade att den sociala världens strukturer är något som hela tiden åstad-
koms och upprättas i de situationer där människor interagerar, snarare än 
något som formar interaktionen. Denna omorientering hängde samman med 
vad som har kallats för den ”språkliga vändningen” inom samhälls- och 
beteendevetenskaperna, vilken innebar att en ny syn på språket gjorde sig 
gällande med inflytande från bland andra Ludwig Wittgensteins (1953), John 
Austins (1965) och Richard Rortys (1967) språkfilosofi. Istället för att 
betrakta språket som ett system av givna betydelser som avspeglar verklig-
heten, fokuseras språkanvändningen som social praktik – hur språkliga fram-
ställningar inte bara handlar om att kommunicera ett budskap, utan såsom 
diskurs också konstruerar bilder av verkligheten. Intresset flyttades från 
socialt delad kunskap som underliggande strukturer för meningsskapande, 
till hur olika språkliga praktiker låter vissa versioner av verkligheten etable-
ras som trovärdiga, självklara eller sanna.  

Inom den diskursteoretiska ansatsen formulerades alltså antaganden som 
skiljer sig från en kognitivistisk syn på meningsskapande. Snarare än att vara 
ett resultat av interna individuella processer framstod mening som något som 
uppstod i interaktion, som ett genuint socialt fenomen som uppträder 
”mellan” individer.2 Att meningsskapande knyts till diskursiva handlingar 
innebär att även kognition, kunskapsbildning och formande av föreställ-
ningar framstår som något som i hög grad utspelar sig i människors interak-
tion med varandra. Jerome Bruner menar att denna omorientering innebar en 
”kontextuell revolution” då betonande av interaktionen och det diskursiva 

                                                      
2 Cromdal m.fl. menar att benägenheten till en kognitivistisk syn inte bara har präglat det 
vetenskapliga tänkandet, utan åtminstone i västvärlden är ett mer omfattande kulturfenomen. 
”Vardagskognitivism” (Cromdal et al. 2009:24) är i sig ett diskursivt fenomen som kan göras 
till föremål för analys (se även Heritage 2005). 
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handlandet medförde att meningsskapandet framstod som fundamentalt 
kontextberoende: 

It was the view that human action could not be fully or properly accounted 
for from the inside out – by reference only to intrapsychic dispositions, traits, 
learning capacities, motives, or whatever. Action required for its explication 
that it be situated, that it be conceived of as continuous with a cultural world. 
The realities that people constructed were social realities, negotiated with 
others, distributed between them. The social world in which we lived was, so 
to speak, neither “in the head” nor “out there” in some positivistic aboriginal 
form. (Bruner 1994:105) 

 
Detta synsätt utgjorde grunden för ett ifrågasättande av hur dominerande 
socialpsykologiska teorier och metoder begreppsliggjorde och undersökte 
sociala fenomen (se Asplund 1987; Billig 1991; Edwards & Potter 1993). 
Kritik riktades mot såväl den forskning som formulerade sitt studieobjekt 
som attityder och kognitiva strukturer, som den som talade om detta i termer 
av sociala representationer. Mot bakgrund av hur människor producerar 
skilda representationer (även motsägelsefulla sådana) av ett och samma 
fenomen i olika situationer, eller inom ramen för ett och samma samtal, ifrå-
gasattes slutsatser och beskrivningar av sådana stabila föreställningar (Potter 
& Wetherell 2007; Radley 1994). Michael Billig (1991) menade till exempel 
att individer inte bär på attityder som kommer till uttryck i deras uttalanden 
och agerande – de formulerar sina uppfattningar utifrån de specifika villkor 
som gäller i den situation där de tar ställning i en viss fråga. Individer utgår, 
enligt detta synsätt, inte från allmänt delade och generella föreställningar om 
sådant som ”hälsa”, vilka fungerar som mallar för deras meningsskapande i 
skilda situationer. Människors uttalanden kan därför inte ses som uttryck för 
befintliga ”inre” föreställningar. Vi externaliserar inte ”färdiga” tankar i våra 
yttranden. Tänkandet äger också rum i våra yttranden, vilka präglas av vad 
vi försöker åstadkomma med dem i den situation där vi befinner oss. Flera 
olika funktioner vävs därmed samman när vi uttalar oss i frågor om till 
exempel vårt hälsotillstånd:  

[T]alk about health involves various warrants and rhetorical devices for 
legitimating the position of the speaker. One important reason for this is that 
health and illness are ideological issues, so that to take a stand upon them is 
to articulate a position within a wider social discourse. (Radley & Billig 
1996:228) 

 
Detta sätt att betrakta människors uttalanden har inte minst utvecklats inom 
delar av den forskning som studerar människors berättelser om sjukdoms-
erfarenheter. Mot bakgrund av teorier om berättande som en grundläggande 
form för meningsskapande, varigenom handlingar och händelser tolkas och 
ges sammanhang (Bruner 1991; Ricoeur 1984; Mink 1978), har sjukdoms-
berättelser getts en central roll för hur människor förklarar och förstår 
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hälsoproblem (Bury 1982; Kleinman 1988; Hawkins 1990; Frank 1995; 
Hydén 1997; Mattingly & Garro 2000). Sett ur ett interaktionistiskt eller 
kommunikativt perspektiv framträder dock detta berättande som ett 
gestaltande där berättelser konstrueras i samspel mellan berättare och åhö-
rare. Vid sidan av att tilldela sjukdomserfarenheter mening genom att ge 
dem formen av ett sammanhängande skeende fyller dessa berättelser också 
retoriska funktioner i de relationer där de skapas (Hydén 2004; Riessman 
2008).  

1.3 Brukarperspektiv på psykisk ohälsa 
Att det sociala och kulturella sammanhanget har betydelse för de föreställ-
ningar som utvecklas och kommer i omlopp leder till frågan om var före-
ställningar om psykisk ohälsa bäst låter sig studeras. Under lång tid domine-
rades forskningen om föreställningar om psykisk ohälsa av ett ”utifrån-
perspektiv”, då man till övervägande del studerade allmänhetens föreställ-
ningar och attityder till psykisk sjukdom (se Kangas 2001 och Foster 2003). 
Att tala om föreställningar knutna till en så vag och övergripande kategori 
som ”allmänheten” är dock generaliserande på ett missvisande sätt. Inte 
minst osynliggör detta betydelsen av sådana faktorer som kön, klass och 
ålder för hur man ser på hälsa och sjukdom (se Pierret 1993 och Radley 
1994). Det förbiser också det faktum att socialt delade föreställningar trans-
formeras på ett genomgripande sätt genom individers egna erfarenheter: 

[H]ealth beliefs are infused with the experience that people have of their own 
illness episodes (and those of family members). This means that these beliefs 
not only have different contents, in the variety of types of definition that 
people employ, but also a heterogeneous structure. (…) These might be dif-
ferent for illness and for health; different for health as a generalized concept 
and ‘my own health’; different for generalized ‘illness’ and for specific dis-
eases, depending upon the person’s own experience. (Radley 1994:46f) 

 
Ett ”innifrånperspektiv”, där man tar sin utgångspunkt i erfarenheter, kun-
skaper och föreställningar hos människor som själva har erfarenheter av 
psykiska problem, öppnar också för studier av hur delade föreställningar 
utvecklas inom ramarna för mer lokala sammanhang. Ett exempel är sådana 
gemenskaper där människor med likartade erfarenheter av psykiska besvär 
tillsammans utvecklar kunskap om dessa och hanterar frågor gällande sin 
situation. Sådana gemenskaper för psykiatrins för psykiatrins brukare forma-
des i samband med ”klientrörelsen” under 1960- och 70-talen då man bör-
jade organisera sig i form av brukarorganisationer.3 Denna rörelse har setts 

                                                      
3 I litteraturen förekommer olika benämningar för det som här kallas ”brukarorganisationer”, 
bl.a. ”consumer run organisations”, ”self-help agencies”, ”consumer/survivor initiatives”, 
”peer-run programs” och ”service user organizations”.  



 8 

som ett uttryck för den ”identitetspolitik” där olika marginaliserade grupper 
vid denna tid organiserar sig, formulerar en ny identitet och gör anspråk på 
rättigheter, erkännande och inflytande (Anspach 1979). I och med denna 
organisering kom brukarnas erfarenheter och syn på den psykiatriska vården 
till uttryck på ett nytt sätt i det offentliga samtalet. Under inflytande av den 
moderna handikapprörelsen och klientrörelsen började först patienter vid de 
svenska mentalsjukhusen att organisera sig och 1967 bildar före detta pati-
enter på Långbro sjukhus i Stockholm Riskförbundet för Mental Hälsa 
(RMH), vilket 1972 markerar sin socialpolitiska inriktning genom att byta 
namn till Riksförbundet för Social och Mental Hälsa (RSMH). Som ett av R-
förbunden företrädde man ett radikalt klientperspektiv och spelade en fram-
trädande roll i samhällsdebatten, inte minst genom ”Pockettidningen R”.4 
RSMH har sedan följts av flera föreningar för brukare och anhöriga, såväl i 
form av riksförbund som mer lokala initiativ. Flertalet har riktat sig mer 
specifikt till grupper med någon särskild form av psykisk ohälsa, som till 
exempel schizofreni (Schizofreniförbundet), tvångssyndrom (Svenska OCD-
förbundet Ananke), ångestsyndrom (Ångestsyndromsällskapet), depression 
och bipolär sjukdom (Föreningen Balans). 

Anna Meeuwisse beskriver hur brukarorganisationernas verksamhets-
former vanligen riktar sig både inåt, mot medlemmarna, och utåt med en 
intressepolitisk agenda:  

De erbjuder olika typer av medlemsservice som kan bidra till gemenskap, nya 
insikter, stärkt självkänsla och hjälp till självhjälp för utsatta grupper. I detta 
inåtriktade arbete tar man på sig stort eget ansvar för förbättrade livsvillkor. 
De orienterar sig samtidigt utåt mot allmänheten och det politiska systemet 
för att tillvarata medlemmarnas intressen. De bevakar samhällsutvecklingen, 
påtalar problem och brister och försöker på olika sätt försvara medlemmarnas 
rättigheter. De samlar på sig unika erfarenheter och kunskaper och fungerar 
på så sätt också som kunskapsbanker. De utvecklar och förordar dessutom 
nya metoder och arbetssätt som kompletterar välfärdsarrangemangen, men 
som ibland också kan vara utmanande och kontroversiella. (Meeuwisse 
2005:145f) 

 
Ett viktigt inslag i många av brukarorganisationerna är den verksamhet som 
bedrivs i form av ”självhjälp”, ”kamratstöd” eller ”ömsesidig hjälp” – ofta i 
form av självhjälpsgrupper.5 I definitioner av vad som utgör en självhjälps-

                                                      
4 Till R-förbunden hörde även ALRO (Alkoholproblematikers riksorganisation), KRUM 
(Riksförbundet för kriminalvårdens humanisering), RFHL (Riksförbundet för hjälp åt 
narkotika- och läkemedelsberoende). 
5 I ett internationellt perspektiv brukar gruppverksamheten inom Anonyma alkoholister (AA), 
som etablerades 1935, framhållas som de första självhjälpsgrupperna. Med rötter i Oxford-
rörelsen, vilken var en missionerande rörelse där bekännande inför andra (sharing) gavs en 
central roll, blev AAs verksamhet en förebild för många av självhjälpsinitiativen även på 
andra områden. Karlsson noterar att intresset för självhjälp förefaller ha ökat under senare 
decennier vilket han ser tre möjliga förklaringar till: att människor i allt högre grad vill 
hantera sina svårigheter själva; att relationen till de som man vanligen vänder sig till för 
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grupp framhålls vanligen följande karaktäristika: de bygger på frivillighet, 
ömsesidighet och en symmetrisk relation mellan deltagarna; de erbjuder stöd 
och hjälp för att hantera något gemensamt problem som man upplever att 
man varken kan hantera på egen hand eller uteslutande med hjälp av sam-
hälleliga resurser; och som ett forum för utbyte av personliga erfarenheter 
utgör de ett sammanhang för att utveckla kunskaper, värderingar och en 
kollektiv identitet (Borkman 1976; Meeuwisse 1997; Karlsson 2006). 

Självhjälpsgrupper utgör alltså inte bara ett forum för att ömsesidigt 
stödja varandra i det konkreta hanterandet av olika problem. Grupperna kan 
också fylla andra viktiga funktioner för deltagarna genom att ge insikt om att 
man inte är ensam och att andra upplever en likartad situation som man 
själv. De erbjuder ett sammanhang för att gemensamt hantera olika slags 
frågor och känslor som väcks. I en studie av grupper för personer med kro-
niskt trötthetssyndrom beskriver Pia Bülow hur delandet av erfarenheter kan 
leda till att man där utvecklar en intersubjektiv förståelse för sådana person-
liga problem som förenar deltagarna: 

Sharing experiences of illness in this sense is more than just sharing the same 
diagnosis or the same kind of illness experiences. Instead, sharing experi-
ences of illness consists of those social acts that form the intersubjective 
relations through which the participants, at least for the moment, create and 
sustain a common world. (Bülow 2004:50) 

 
Att dela erfarenheter handlar med andra ord inte bara om att deltagarna har 
gjort likartade erfarenheter av till exempel en viss form av ohälsa, utan även 
om att delta i ett gemensamt meningsskapande där en intersubjektiv förstå-
else för dessa kan etableras. David Karp beskriver i en studie av samtal i 
grupper där personer med depression och bipolär sjukdom deltog, hur man i 
samtalen ständigt återkom till vissa frågor som deltagarnas kollektiva försök 
att förstå sina problem kretsade runt: 

- What is involved in getting a proper diagnosis, and what are the appropriate 
labels to attach to our common difficulty? 

- To what extent are we responsible for causing the problem, and what is our 
personal responsibility for remedying it? 

- How much ought we, or must we, rely on medical experts to provide relief 
for our situation? 

- Are drugs the ultimate salvation for those with affective disorders? (Karp 
1992:142) 

 
De frågor som står i centrum för dessa gruppers meningsskapande handlar 
uppenbarligen inte bara om hur man konkret kan hantera de problem som 

                                                                                                                             
behandling av problemen har förändrats; eller att möjligheterna att få sina behov tillgodo-
sedda på annat sätt har minskat (Karlsson 2002:14f). 
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man står inför, utan även om hur problem ska benämnas, bedömningar gäl-
lande personligt ansvar och relationer till andra. Självhjälpsgrupper för per-
soner med psykiska problem har också beskrivits som sammanhang för att 
inte bara utveckla kunskaper om de egna hälsoproblemen och strategier för 
att hantera dessa, utan även för att skapa gemenskap, hantera relationer till 
andra i vardagen och den sjukdomsroll som följer med problemen (Brown 
2009; Klawiter 2004). Inte minst när det gäller problem som är diffusa och 
svårklassificerade, och då det finns tendenser till ifrågasättande av proble-
mens sjukdomsstatus kan utvecklandet av en intersubjektiv förståelse som 
skiljer sig från de föreställningar som man möter i andra sammanhang bli 
särskilt betydelsefull (Bülow 2003; Bülow & Hydén 2003). Karp beskriver 
detta som att gruppdeltagare gemensamt konstruerade ”a version of what 
affective disorders are all about and what one ought to do about them (…) a 
rhetoric, a perspective, and even an ideology of sorts to make sense of their 
shared condition” (Karp 1992:141). Andra har beskrivit hur grupper över tid 
utvecklar cultural models of illness (Coreil et al. 2004) eller a self-empowe-
ring meaning perspective (Munn-Giddings & Borkman 2005). Magnus 
Karlsson menar också att den förståelse som självhjälpsgrupper utvecklar 
utgör ”en erfarenhetsbaserad gemensam konstruktion av problemet som i 
många fall skiljer sig från den konstruktion som den professionella, och 
därmed i många fall den allmänna, kunskapen bygger på” (Karlsson 
2002:177).  

När det gäller hur förståelse, föreställningar, perspektiv eller kunskaper 
som utvecklas inom brukarsammanhang förhåller sig till andra kunskaps-
former har relationen ofta beskrivits i termer av konflikt. Nick Crossley talar 
till exempel om hur brukarorganisationer definieras av en kultur som kän-
netecknas av hävdandet av en syn på psykisk ohälsa i motsättning till andra 
perspektiv (culture of contention, Crossley 2006:29). Historiskt sett har man 
företrätt olika kritiska brukarperspektiv på psykiatrin och rest frågor gällande 
synen på psykisk ohälsa inom vad han beskriver som ”a field of psychiatric 
contention”.6 Karp beskriver också hur det utspelas en kamp mellan 
professionellas och lekmäns definitioner av ”illness, reality, and self”, lik-
som mellan deras olika idéer om hur psykiska hälsoproblem bör hanteras 
(Karp 1997:102). En sådan konflikt berör inte minst hur relationen och 
ansvarsfördelningen ska se ut mellan brukare och de som förmedlar den 
offentliga sektorns tjänster och service. Om en traditionell patientroll innebär 
att individen görs till föremål för åtgärder som vårdgivaren beslutar om och 
genomför, så omdefinieras denna då man väljer att benämna sig ”brukare” 

                                                      
6 Crossley urskiljer fem olika sociala rörelser inom detta fält sedan 1950-talet i England: ”a 
mental hygiene movement; a civil rights movement; an anti-psychiatry movement; a move-
ment which began as a ‘patients’’ movement but later renamed itself a ‘user’ or ‘survivor’ 
movement, and then later, for some at least, became a ‘mad’ movement and a movement 
which has no obvious label but which tends to represent the interests of families of ‘the men-
tally ill’, which is critical of liberalism and radicalism in psychiatry, calling for quicker diag-
nosis and treatment” (Crossley 2006:5). 
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och därmed framhäver sin ansvarighet och autonomi (Steinholtz Ekecrantz 
2005). De självhjälpstankar som är vanliga i olika brukarförbunds verksam-
heter innebär också att individen tar en mer aktiv roll genom att tillsammans 
med andra brukare hantera sina problem, vilket får konsekvenser för den roll 
som hälso- och sjukvårdens professioner förväntas spela.  

Hur brukarorganisationers och självhjälpsgruppers relation till hälso- och 
sjukvårdens institutioner bör se ut har dock beskrivits som en omdebatterad 
fråga inom självhjälpsrörelsen, och olika förbund och grupper intar skilda 
ståndpunkter (Meeuwisse 1997:91f). Möjligen är relationen till de medi-
cinska institutionerna mindre problematisk för de ”diagnosföreningar” vars 
målgrupp definieras genom en viss psykiatrisk diagnos, vilket kan sägas 
implicera en särskild relation till den professionella sfären genom att man 
ansluter till ”den medicinska modellens paradigm” (Meeuwisse 2005:145). I 
en fallstudie av Fountain House-rörelsen (eller Klubbhusrörelsen) beskriver 
Meeuwisse hur man där, å andra sidan, eftersträvar ett oberoende i förhål-
lande till den offentliga vården, ”tabun mot ’sjukkultur’” och hur man und-
viker termer som anknyter till psykiatriskt tänkande (Meeuwisse 1997:227). 
I RSMHs fall kan man också se hur man vid olika tidpunkter företrätt olika 
uppfattningar i frågan. När klientrörelsen organiserar sig under 1960- och 
1970-talen gjordes det ofta med beskrivningar av en motsättning i förhål-
lande till psykiatrin. Brukarförbundet fick därmed närmast rollen av en 
kamporganisation och man riktade ett skarpt ifrågasättande mot psykiatrins 
kunskapsanspråk och position i samhället:  

RSMH uppfattar psykiatrins medicinska modell som ett totalt misslyckande. 
Trots att miljarder kronor har satsats på medicinsk och farmakologisk forsk-
ning är resultaten i det närmaste noll. (…) [Den medicinska psykiatrin intar] 
en monopolställning över svåra psykiska problem, inte i kraft av vetenskaplig 
sanning och kompetens utan, genom institutionaliserad makt. Genom att be-
sätta vissa nyckelpositioner – vilket inte har något med vetenskap, vård eller 
botande att göra – upprätthåller den medicinska psykiatrin sin institutionali-
serade makt. (RSMH – ”Från passiv vårdtagare till aktivist” (1994) citerad i 
Karlsson 1997:44) 

 
När man idag, mot bakgrund av de förändringar som den psykiatriska vården 
har genomgått, presenterar förbundet i informationsmaterial är dock ifråga-
sättandet av psykiatrin som institution betydligt mer nedtonat. Även om 
RSMH fortfarande framhåller att man vill ”bryta psykiatrins traditionella 
maktställning” och skapa alternativ till det ”diagnosinriktade medicinskt-
biologiska synsättet” (RSMH 2009) framstår förbundets roll som mer kom-
plementär, och dess ambitionen snarast som reformistisk: 

RSMH vill att människor som mår psykiskt dåligt: 

- ska bemötas med förståelse och respekt 

- ska få professionell hjälp i ett tidigt skede och under tillräckligt lång tid 
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- ska betraktas som experter på sin egen upplevelse, och ges inflytande över 
sin egen behandling 

- ska erbjudas ett brett utbud av olika former av åtgärder, stöd och 
psykoterapi, eventuellt i kombination med medicinering (RSMH 2004) 

 
I sin studie av olika självhjälpsgrupper i Sverige belyser också Karlsson 
(2002) snarare ett komplementärt och pragmatiskt förhållande än spänningar 
mellan självhjälpsgrupper och professionella. Man kan dock hävda att mötet 
mellan erfarenhetsbaserad kunskap och expertkunskap utgör en potentiell 
konkurrenssituation. Brukarorganisering och självhjälpsideologi rymmer i 
sig en potentiell konflikt då gemenskaper där man utvecklar en egen förstå-
else för problemen aktualiserar frågor om tolkningsföreträde och vem som 
kan uttala sig auktoritativt om hur problemen bör betraktas och hanteras. 

Mot bakgrund av hur brukarorganisationer och självhjälpsgrupper beskri-
vits så framstår dessa som sammanhang där olika föreställningar om psykisk 
ohälsa kommer till uttryck och synliggörs. Detta skulle göra dem lämpade 
för att belysa sådana idéer som bidrar till meningsskapande om psykisk 
ohälsa i vardagliga sammanhang. 

1.4 Avhandlingens uppläggning 
I det följande kapitlet (kapitel 2) kommer en historisk bakgrund och tidigare 
forskning om perspektiv på psykisk ohälsa att presenteras som en orientering 
till det område som avhandlingen behandlar. Här berörs sjukdomskategoriers 
föränderlighet över tid, liksom frågor om patologisering och medikalisering, 
samt forskning om synen på psykisk ohälsa i vardagliga sammanhang. 

I kapitel 3 preciseras de teoretiska utgångspunkter som ligger till grund 
för en empirisk studie av meningsskapande om psykisk ohälsa i gruppsamtal 
med personer som är delaktiga i några olika brukarförbunds verksamheter. 
Här presenteras begrepp och modeller som utvecklats inom social represen-
tationsteori vilka kommer att fungera som en utgångspunkt för att beskriva 
hur delade föreställningar formuleras i gruppsamtal. I kapitlet utvecklas 
också en syn på vad ”meningsskapande” innebär. Med denna term avses här 
både det tolkande och tillskrivande av mening som det innebär att kategori-
sera, identifiera, eller ”se något som någonting” (Asplund 1970/1996:27), 
och formulerandet av meningsfulla språkliga utsagor om detta. Båda dessa 
former av meningsskapande betraktas här som involverande representerande 
handlingar, det vill säga som skapande av föreställningar eller representa-
tioner av det meningsskapandet gäller.  

I kapitel 4 introduceras den empiriska studiens syfte och frågeställningar, 
jämte den fokusgruppsmetod som valts för att skapa ett empiriskt material. 
Där redogörs även för rekryteringen av deltagare från olika brukarorganisa-
tioner i landet, samt de etiska överväganden som gjorts inför studiens 
genomförande.  
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Presentationen av studiens resultat inleds i kapitel 5 med en analys av 
deltagarnas interaktion i fokusgruppsamtalen. Här redogörs för vad som 
tolkas som ett gemensamt meningsskapande och uttryck för en delad förstå-
else i fokusgrupperna. I de tre följande resultatkapitlen (kapitel 6, 7 och 8) 
redovisas sedan de resultat som ligger till grund för besvarande av avhand-
lingens frågeställningar: hur representeras psykisk ohälsa, hur representeras 
personer som lider av psykisk ohälsa, och hur representeras olika perspektiv 
på psykisk ohälsa. Varje resultatkapitel avslutas med en sammanfattande 
diskussion där resultaten relateras till tidigare forskning inom området.  

I kapitel 9 diskuteras de empiriska resultaten utifrån en teoretisk modell 
för sociala representationer innan avhandlingens metodologiska och teore-
tiska bidrag till studier av delade föreställningar sammanfattas. I denna dis-
kussion belyses de representerande handlingarna, hur olika sociokulturella 
resurser används i dessa, samt hur dessa handlingar kan sägas vara kontext-
beroende och vägleds av olika kommunikativa projekt.  

I kapitel 10 sammanfattas sedan de empiriska resultaten innan avhand-
lingens kunskapsbidrag, jämte möjligheter och begränsningar när det gäller 
generalisering av dess resultat, diskuteras. 
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2. Psykisk ohälsa i samhällsvetenskapliga 
perspektiv 

Synen på psykisk ohälsa i dagens samhälle måste förstås mot bakgrund av 
hur kunskaper om sådan ohälsa har vuxit fram över tid. Inledningsvis ska 
därför en kort översikt ges över hur den medicinska kunskapen om psykisk 
ohälsa har förändrats. I denna tillbakablick diskuteras hur förändringar i 
kategoriseringen av psykisk ohälsa kan förstås som en form av ”social kon-
struktion” som involverar ”medikalisering” och ”patologisering” av hälso-
problem. Som en bakgrund för de frågor som skall behandlas i avhandlingen 
presenteras i detta kapitel även tidigare forskning om synen på psykisk 
ohälsa utanför de specialiserade medicinska sammanhangen.  

2.1 Psykiatri och psykisk sjukdom – en historisk 
bakgrund 
En vetenskaplig utveckling är alltid förbunden med bredare idéhistoriska 
rörelser, samhällsförändringar och ideologiska strömningar. Också den psy-
kiatriska kunskapen, formulerad i teorier, klassifikationssystem och behand-
lingsformer, utvecklas som en del av ett medicinskt tänkande som genomgår 
stora förändringar genom historien. En västerländsk förståelse för psykiska 
avvikelser och problem artikuleras tidigt inom ramen för humoralpatologins 
och korrespondenslärans generella teorier om sjukdom, vilka dominerade 
medicinen under lång tid (Eriksson 1994). Men med ett kunskapsideal som 
betonade empirisk och systematisk observation följde en utveckling av 
naturvetenskaperna under 1700- och 1800-talen som ledde till en tilltagande 
specificering inom medicinen gällande de olika kroppsliga organ, strukturer 
och funktioner som man identifierade som inblandade vid olika sjukdoms-
tillstånd. Fysiologins beskrivningar av nervsystemet lade grunden för for-
mulerandet av ”huvudets sjukdomar”, eller ”nervsjukdomarna”, som ett eget 
kunskapsområde vid slutet av 1700-talet. ”Vansinnet” konstituerades därmed 
som en särskild sjukdomsform och gjordes till föremål för en vetenskaplig 
och klinisk verksamhet:  

Från 1800-talets andra hälft genomgår dårskapen en intensiv biologisering. 
Anatomer jagar vansinnets hemlighet i hjärnans strukturer och hålrum. Neu-
rologer penetrerar nervsystemet som en bokstavlig mötesplats mellan kropp 
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och själ. Kring 1850 tar medicinen definitivt över vården av dåren. Intag-
ningen sker under specificerade diagnoser. Dårarna är inte längre heliga eller 
djuriska, utvalda eller förtappade, utan sjuka. (Johannisson 1996:19) 

 
Medicinen får en ny specialitet i form av psykiatrin och istället för att som 
tidigare spärras in tillsammans med kriminella, fattiga och lösdrivare i stora 
interneringsanstalter, blir de psykiskt sjuka patienter vid asyler, hospital och 
mentalsjukhus under 1800-talet.  

Vid sekelskiftet 1900 börjar dock psykiatrins legitimitet att debatteras. 
Frågor gällande behandlingsformer, disciplinens vetenskapliga grunder och 
position inom medicinen, samt rättssäkerheten i intagningar till anstalter 
reses både inom den medicinska världen och i den offentliga debatten 
(Qvarsell 1993:125). Medan man inom psykiatrin fortsatte sin strävan att 
utforma den psykiatriska vården efter den somatiska medicinens modell 
gjorde sig andra teorier gällande och kompletterar eller ifrågasätter vid 
denna tid den dominerande förståelsen för psykisk sjukdom som grundad i 
somatiska störningar och ärftliga anlag. Bland annat växer det vid denna tid 
fram en mer kliniskt inriktad psykologi där Sigmund Freuds arbeten intar en 
särställning. Freuds psykoanalytiska teori sprids under tiden efter sekelskiftet 
och introduceras i Sverige av nervläkaren Poul Bjerre, vars ”Studier i själs-
läkekonst” (1914) var det första större arbete som presenterade psykotera-
peutiskt arbete för en bredare publik. Intresset var dock vid denna tid svalt 
både från läkare och psykologer. Ett par decennier senare är dock situationen 
en annan och intresset för psykoanalysens idéer och psykoterapi är stort 
under 1930-talet, då också flera böcker riktar sig till en bredare publik 
(Luttenberger 1989). Vid samma tid får också ”mentalhälsorörelsen” genom-
slag i den psykiatriska debatten (Piuva 2005). Ohälsan placeras nu i ett 
vidare socialt sammanhang där ”den sjukes” relationer till andra, hennes 
sociala villkor och samhälleliga position görs till en angelägenhet för dem 
som försöker förstå hälsoproblemen. Genom att uppmärksamma miljöfakto-
rer lyfter man fram socialpolitikens och det pedagogiska arbetets roll för att 
förebygga psykisk ohälsa, och man börjar bygga upp ”rådgivningsbyråer” 
med start i Stockholm 1933.  

Den psykiatriska debatten tar vid denna tid allt mer formen av en kamp 
mellan biologiska, psykologiska och sociologiska perspektiv (Hydén 2005a). 
När biomedicinens förklaringsmodeller för psykisk ohälsa på detta sätt kom-
pletterades med psykologiska och sociala faktorer – när uppväxten, det 
interpersonella och brister i livsmiljön fokuserades vid sidan om somatisk 
dysfunktion – öppnas nya områden för den psykiatriska verksamheten sam-
tidigt som intresset förskjuts mot mer vanligt förekommande psykiska pro-
blem (Qvarsell 1993:119). Psykologer och socionomer tar gradvis plats inom 
de psykiatriska verksamheterna och bidrar till att nya modeller för att se på 
psykisk ohälsa och utforma den psykiatriska vården introduceras. Psykiatrin 
skulle dock även fortsatt vara ifrågasatt. När den samhällspolitiska debatten 
intensifieras under 1960-talet blir också kritiken av psykiatrin ett inslag i 
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denna. Psykiatridebatten är vid denna tid mångfasetterad och berör frågor 
om psykiatrins praktik, organisation, samhälleliga funktioner, expanderande 
ansvarsområde och vetenskapliga legitimitet. Tommy Svensson beskriver 
hur en befintlig spänning mellan en ”psykiatriseringstendens” och en 
”sociologiseringstendens” skärps och leder till att debatten kulminerar runt 
1970 när ”en kritisk sociologisk analys av psykiatrin kopplas till en bred 
samhällskritik och förankras i en radikalisering av det politiska klimatet” 
(Svensson 1991:4f). Bland annat Erving Goffmans studie Asylums (1961), 
där den psykiatriska institutionen tas som exempel på ”totala institutioner”, 
blir ett tongivande inslag i den kritik av psykiatrin som verksamhet som till 
stora delar formuleras från sociologiskt håll. Men debatten radikaliseras 
framförallt under 1960-70 talen genom en kritik av psykiatrins teoretiska 
grundvalar. Denna kritik har sammanfattats i form av fyra huvudpunkter: 

1) De fenomen som i vårt samhälle kallas psykiska sjukdomar skiljer sig från 
somatiska sjukdomar på avgörande punkter, och i sådan utsträckning att de 
förstnämndas kategorisering som sjukdomar starkt kan ifrågasättas på teore-
tiska grunder; 2) Avgörande för framväxten av psykisk sjukdom som begrepp 
och kategori har i första hand varit omständigheter av icke-vetenskaplig, 
företrädesvis social och/eller politisk (i vid mening) natur; 3) Psykiatrisk 
verksamhet är knuten till sociala och kulturmässiga norm- och värdesystem 
på ett sätt som gör dess funktioner i samhället politiska i en helt annan 
mening än vad som gäller för medicinsk verksamhet i övrigt; och (som en 
konsekvens av 1-3) 4) Psykiatrin som vetenskaplig disciplin och samhällelig 
institution bör grundligt ifrågasättas och omprövas. (Svensson & Olson 
1994:69) 

 
Denna radikala, eller ”revolutionära” kritik (som delvis formulerades inifrån 
psykiatrin, bl.a. av förgrundsfigurer som Ronald Laing, David Cooper och 
Thomas Szasz) riktade in sig på hur kroppsmedicinens sjukdomsbegrepp 
applicerades på psykiska problem och avvikande beteende, och hur kropps-
medicinens behandlingsmodeller också lades till grund för utformandet 
också av den psykiatriska verksamheten (se Svensson 1991 & 2005 för över-
sikt och diskussion av kritiken). Man ifrågasatte alltså psykiatrins syn på vad 
psykisk sjukdom är och dess legitimitet som medicinsk institution. Med 
inspiration bland annat från Michel Foucaults (1961/1992) skildring av psy-
kiatrins förhistoria och tidiga historia pekade man också på hur begreppet 
psykisk sjukdom fungerade som ett kraftfullt verktyg för utövande av social 
kontroll. Man menade att psykiatrins verksamhet också under 1900-talet 
fortsatte att fungera repressivt, även om den legitimerades genom att fram-
ställas som medicinsk vård på vetenskaplig grund.  

Under 1970-talet blir dock de röster som förklarar psykiatrin som en 
pseudovetenskap och angriper grundvalarna för dess verksamhet mindre 
framträdande. Den fortsatta debatten präglas snarare av reformistiska ambi-
tioner som gäller hur psykiatrin bör förändras. Om en del av de tidigare kri-
tiska rösterna kan karaktäriseras som ”antipsykiatriska” deltar många av 
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kritikerna nu i en vårdideologisk diskussion där meningsmotsättningarna 
främst gäller hur den psykiatriska verksamheten ska utformas och förbättras. 
Dessa motsättningar beskrivs av Svensson som organiserade i en traditionell 
biologiskt inriktad falang respektive en psykodynamisk-psykoterapeutisk 
(Svensson 1991:6).  

Den psykiatriska vården kom också att genomgå genomgripande föränd-
ringar under de kommande decennierna då dess organisation reformerades. 
Den ”avinstitutionaliseringsprocess” som innebar ett minskande antal perso-
ner som vårdades på mentalsjukhusen tog sin början i Sverige kring 1975 då 
allt mer av den vuxenpsykiatriska vården började flyttas från de stora sjuk-
husen ut till öppenvården i och med den så kallade sektoriseringen (se 
Bülow 2005 för en mer ingående beskrivning av denna förändring). Denna 
process innebar stora förändringar för psykiatrin som institution: tillgänglig-
heten för personer med lindrigare psykiska problem ökade; med en föränd-
rad patientgrupp förändrades tonvikten vid olika behandlingsmetoder; de 
olika yrkesgrupperna fick förändrade roller i behandlingsarbetet, inte minst 
genom införandet av multidisciplinärt teamarbete och då psykoterapeutiska 
behandlingsmodeller fick en mer framträdande roll. Med Psykiatrireformen 
1995, som förändrade och reglerade ansvarsfördelningen mellan kommuner 
och landsting för att personer med psykiska funktionshinder ska få sina 
behov tillgodosedda, fick också socialpsykiatriska modeller en större roll att 
spela inom psykiatrins verksamhetsområde.  

Till dessa förändringar kan vi även lägga vad som beskrivits som en 
”kognitiv revolution” inom den kliniska psykologin (Dowd 2004). Att kog-
nitiv beteendeterapi (KBT) fick stort genomslag vid mitten av 1980-talet och 
sedan dess fått en allt större betydelse, för att idag vara den snabbaste väx-
ande terapiformen (Riksföreningen Psykoterapicentrum 2008:4), har inte 
bara inneburit att nya psykoterapeutiska tekniker tillämpats i allt större 
utsträckning, utan även att de teoretiska modeller som betonar kognitiva 
faktorers roll för många psykisk problem har etablerats som nya sätt att för-
stå många former av psykiska problem också utanför de kliniska samman-
hangen.  

Denna historik kan ge bilden av en psykiatri där biomedicinska modeller 
för psykisk ohälsa till stora delar fått ge plats för psykologiskt och sociolo-
giskt orienterade teorier under senare delen av förra seklet. Men en sådan 
bild är delvis missvisande: 

Den biologisk-medicinska modellen för psykisk sjukdom visade sig inte bara 
kunna motstå 1960- och 1970-talens attacker. Dess förespråkare har under de 
senaste decennierna rejält flyttat fram sina positioner på en diskursiv och 
retorisk nivå och modellens dominans har kommit att framstå som närmast 
självklar i den offentliga bilden av psykiatrin som vetenskap och institution. 
(Svensson 2005:212)  

 
Möjligheterna till ett sådant framflyttande av positionerna kan bland annat 
sökas i de framsteg som gjorts inom det biomedicinska fältet. Inte minst 
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spelar utvecklingen av psykofarmakan en viktig roll. Från 1950-talet, då 
läkemedel som inte bara fungerande sedativt utan var verksamma mer speci-
fikt mot symptom vid psykos- och depressionstillstånd började användas, har 
allt fler preparat utvecklats och tagits i bruk för behandling av allt fler former 
av psykiska besvär. Om man ser till användningen av antidepressiva preparat 
har också förskrivningen av dessa genomgått en dramatisk ökning. Mellan 
1992 och 2007 ökade försäljningen av antidepressiva mediciner i Sverige 
med 700 procent och idag använder omkring sex procent av befolkningen 
dessa, vilket Fredrik Svenaeus talar om som en ”antidepressiv revolution” 
(Svenaeus 2008:14). Denna ökning är till största delen knuten till de SSRI-
preparat7 som i Sverige började förskrivas i början av 1990-talet och som i 
ökad utsträckning kommit att användas inte bara vid egentliga depressioner, 
utan även för andra problem som till exempel olika ångesttillstånd. Svenaeus 
talar om hur ”det antidepressiva tolkningsmönstret” har etablerats under 
denna period, ett tolkningsmönster som får dessa preparat att framstå som 
”en rimlig och riktig åtgärd för en typ av problem som tidigare inte var kan-
didater för medicinering” (Svenaeus 2008:24). Framgångarna för en biome-
dicinsk behandlingsmodell är med andra ord inte bara knuten till en teknolo-
gisk utveckling, utan även till förändringar i synen på när medicinsk och 
farmakologisk behandling är adekvat. Att det finns preparat som är god-
kända av läkemedelsverket för behandling av problem där det tidigare sak-
nats sådana är en förutsättning, men det är också frågan om ett förändrat 
”tolkningsmönster” – en förändring i synen på olika psykiska problem, på 
deras orsaker, deras status som medicinska problem och hur adekvata olika 
behandlingar för dem är. Nikolas Rose (2003) beskriver hur en sådan föränd-
ring hänger samman med genomgripande förändringar i synen på individen 
där en ”somatisk individualitet” allt mer kommit att tränga undan den 
”psykologiska individualitet” som växte fram under 1900-talet: 

The sense of ourselves as “psychological” individuals that develop across the 
twentieth century – beings inhabited by a deep internal space shaped by biog-
raphy and experience, the source of our individuality and the locus of our 
discontents – is being supplemented or replaced by what I have termed 
“somatic individuality.” By somatic individuality, I mean the tendency to 
define key aspects of one’s individuality in bodily terms, that is to say to 
think of oneself as “embodied,” and to understand that body in the language 
of contemporary biomedicine. To be a “somatic” individual, in this sense, is 
to code one’s hopes and fears in terms of this biomedical body, and to try to 
reform, cure or improve oneself by acting on that body. (…) While discon-
tents might previously have been mapped onto a psychological space – the 
space of neurosis, repression, psychological trauma – they are now mapped 
upon the body itself, or on one particular organ of the body – the brain. (Rose 
2003:18) 

                                                      
7 Förkortning för Selective Serotonine Reuptake Inhibitors (selektiva 
serotoninåterupptagshämmare), vilket är en typ av antidepressiv medicin som marknadsförs 
under namn som Cipramil, Citalopram, Fontex (Prozac), Seroxat (Paxil) och Zoloft. 
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Enligt Rose har det alltså skett en förändring av vår självförståelse på så sätt 
att vi tenderar att i allt högre grad förstå oss själva såsom ”neurokemiska 
själv”. Detta innebär inte att vår livshistoria och våra erfarenheter helt förlo-
rar sitt förklarande värde för de psykiska besvär som vi erfar, men vi tende-
rar att förstås dessa som något som får sin effekt först genom sin verkan på 
det kroppsliga planet. En sådan syn på psykisk ohälsa i allmänhet, och 
depression och ångest i synnerhet, är enligt Rose inte bara common sense 
inom psykiatrin. Också i vardagslivet uppfattas stämningslägen och humör 
allt mer i termer av ett kroppsligt fungerande knutet till hjärnan. Att påverka 
känslolivet och hantera olika problem relaterade till detta på farmakologisk 
väg har därmed kunnat bli ett mer självklart och rutinmässigt inslag i dagens 
samhälle vilket också inneburit förskjutningar i hur man ser på distinktioner 
mellan psykisk hälsa och ohälsa . 

2.2 Sjukdomskategoriernas föränderlighet 
Denna översiktliga historik ger bilden av hur olika sätt att begreppsliggöra, 
förklara och behandla psykisk ohälsa etablerats, utmanats och utvecklats 
med psykiatrin som både en aktör och en arena. Men i en historisk återblick 
framträder inte bara bilden av en psykiatri i förändring, utan även av ett 
mycket föränderligt sjukdomspanorama. Över tid förändras förekomsten av 
vissa ohälsotillstånd, nya tycks uppkomma, några tar sig under perioder 
närmast epidemiska proportioner för att sedan bli allt mer ovanliga eller till 
och med försvinna.  

Detta scenario kan inte förstås uteslutande som en epidemiologisk fråga, 
där den faktiska förekomsten av ohälsa förändras som en konsekvens av hur 
människor lever. Sådana förklaringar måste kompletteras med en bild av hur 
nya diagnoser ringar in tillstånd som tidigare inte varit föremål för medi-
cinskt intresse och skapar nya patientgrupper inom vården i samverkan med 
nya psykoterapeutiska eller farmakologiska behandlingar, vilka både skapar 
och möter en efterfrågan från allmänheten. För att beskriva denna process 
och hur sjukdomar uppträder i ett socialt och kulturellt sammanhang, behö-
ver vi anlägga ett perspektiv som synliggör hur problem tar plats i männi-
skors erfarenheter och i samhället genom att kategoriseras som just sjuk-
domsfall. Det vill säga, ett perspektiv som belyser inslagen av social kon-
struktion i denna process. 

2.2.1 Social och kulturell konstruktion av sjukdom 
Vad det innebär att betrakta psykisk sjukdom som en social konstruktion är 
inte uppenbart då detta kan innebära olika saker. För det första kan vi tänka 
oss en innebörd som lyfter fram de inslag av meningsskapande med sociala 
och kulturella inslag som alltid är närvarande i människors erfarande av 
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ohälsa. Vare sig det är frågan om problem som tar sig kroppsliga eller psy-
kiska uttryck så är våra socialt förankrade föreställningar om hälsa och sjuk-
dom involverade i upplevelsen av dem. Sjukdomsbegreppet sönderfaller då i 
upplevd sjukdom (illness) och vad som på medicinsk grund kan beskrivas 
som ett patologiskt tillstånd (disease): 

Disease can be thought of as malfunctioning or maladaptation of biological 
or psychological processes. Illness is the personal, interpersonal, and cultural 
reaction to disease. Although social and cultural factors may or may not 
influence the etiology, pathophysiology, and course of disease, they always 
influence illness. Illness is by definition a cultural construct. (Kleinman 
1977:9) 

 
Erfarenheten är enligt detta synsätt inte en oförmedlad reaktion. Att erfara 
sjukdom innebär att identifiera något som en upplevelse av ett visst slag och 
att tilldela detta mening i inte bara ett personligt, utan även i ett kulturellt 
sammanhang.  

Men innebörden av denna sociala och kulturella konstruktion av sjukdom 
kan också vidgas utanför ramarna för upplevelsen. Mot bakgrund av histo-
riska och tvärkulturella studier som visar på hur vissa sjukdomsformer tycks 
vara bundna till en viss tid och plats har det hävdats att vissa former av sjuk-
dom är ett resultat av sociala och kulturella faktorer på ett sätt som går 
utöver det faktum att sociala betingelser kan utgöra en orsak till utvecklandet 
av sjukdom. Inom antropologin har bland annat depression studerats som 
något som inte bara förstås på olika sätt, utan även tar sig olika uttryck i 
olika kulturella sammanhang (Kleinman 1977) och med begrepp som cultu-
ral bound syndromes (Hahn & Kleinman 1983; Miranda & Fraser 2002) och 
transient mental disorders (Hacking 1998; 1999) betecknar man sjukdomar 
som ”dyker upp vid vissa tider och på vissa platser av skäl som måste för-
modas hänga samman med den vid dessa tider och på dessa platser rådande 
kulturen” (Hacking 2000). I sina historiska studier av vad som idag beteck-
nas som dissociativ identitetsstörning (eller ”multipla personligheter”) och 
dissociativ fugue (tidigare ”ambulatorisk automatism”) beskiver Ian Hacking 
hur dessa tillstånd uppstår inom vad han kallar en ”ekologisk nisch” bestå-
ende av: en medicinsk taxonomi, vissa kulturella värderingar och en sam-
hällsorganisation som synliggör fenomenet. Tillsammans möjliggör dessa 
faktorer vissa former för ohälsa.  

Idéhistorikern Karin Johannisson (2001; 2004; 2007; 2009) beskriver 
”kultursjukdomar”, eller ”kulturdiagnoser” – som till exempel neurasteni, 
hysteri och melankoli – på ett liknande sätt. Hon menar att känslolivet ingår i 
ett kulturellt sammanhang och formas inom ramen för ett ”emotionellt norm-
system” (Johannisson 2009:14). Kulturen erbjuder och sanktionerar vissa 
former för känslolivet i form av ”känslostrukturer”. Melankolin som känslo-
tillstånd, dess uttryck, ”sätten att vara melankolisk på” och tidens föreställ-
ningar om vad melankoli är påverkar till exempel varandra ömsesidigt. Den 
sjukes tillstånd påverkas alltså inte bara av sin sjukdom, utan även av 
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rådande idéer om sjukdomen, liksom av hur han eller hon betraktas och 
behandlas såsom varande sjuk. I ett historiskt perspektiv framgår det att 
sådana idéer är mycket föränderliga och många psykiska tillstånd befinner 
sig i vad Johannisson beskriver som en ”gränszon” mellan det friska och det 
sjuka – de rör sig in och ut ur de medicinska sjukdomskategorierna, tolkas på 
nya sätt, ges nya benämningar, erhåller olika status beroende på hur de knyts 
till sådant som klass och kön och kommer till nya uttryck. 

2.2.2 Medikalisering och patologisering 
Mot denna bakgrund kan alltså sjukdomstillståndet i sig betraktas som (i 
någon mån) ”konstruerat” genom att vara format av sociala och kulturella 
faktorer. Avhandlingens intresse för social konstruktion av psykisk ohälsa 
begränsas dock till inslaget av kategorisering och tolkning i denna process, 
hur företeelser identifieras som tillhörande en viss klass av fenomen. Detta 
är snarast frågan om en ”kunskapssociologi” i den bemärkelse som Peter 
Berger och Thomas Luckmann (1966/2003) använder denna term i boken 
med samma titel, där de använder sig där av ett konstruktionsbegrepp som 
utvecklas ur Alfred Schütz fenomenologi. Hur de olika problem som männi-
skor erfar kategoriseras, förstås eller ”konstrueras” som just sjukdomsfall 
blir i detta perspektiv ett viktigt bidrag till förklarandet av sjukdomspanora-
mats föränderlighet. Att en viss form av problem börjar identifieras såsom en 
form av sjukdom – att de patologiseras – är nära förbundet med att proble-
met också görs till föremål för ett medicinskt tänkande: 

Sjukdomar föds och dör. Under sin karriär förses de med namn, symptom-
bild, förklaringar och en växande uppsättning terapeutiska lösningar. För att 
nå officiell legitimitet som sjukdom måste de inlemmas i en medicinsk 
begreppsvärld. (…) Först när sjukdomen framstår som allmängiltig, generali-
serbar, och inte som en individuell avvikelse, lyfts den in i den sanktionerade 
världen av mänskliga plågor. Sjukdomen institutionaliseras. (Johannisson 
1990:99) 

 
Denna process involverar alltså inte bara en patologisering, utan även en 
medikalisering då vad som tidigare inte uppfattats som medicinska angelä-
genheter inordnas i en medicinsk begreppsvärld och praktik (Conrad 1992). I 
ett historiskt perspektiv framstår alkoholism som ett tydligt exempel på hur 
något som idag förstås som sjukdom och som görs till föremål för behand-
ling utifrån medicinsk kunskap, tidigare förklarats på ett annat sätt och 
främst bedömts utifrån en moralisk referensram.  

Genom att förses med diagnostiska beteckningar införlivas problem i den 
medicinska begreppsvärlden. När det gäller psykiska problem innebär detta 
ofta att det är en heterogen samling av många gånger diffusa upplevelser och 
besvär som i de diagnostiska kriterierna kristalliseras i form av en allmängil-
tig och generaliserbar bild som får fungera kännetecknande för alla enskilda 
fall. Genom diagnosen ges de olika fallen därmed en identitet som sjuk-
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domsfall av ett visst slag. Det diagnostiska system som idag används inom 
den svenska psykiatrin, och i flertalet andra länder, är Diagnostic and Statis-
tical Manual of Mental Disorders (DSM) som ges ut av American Psychia-
tric Association (APA).8 Från den första utgåvan 1952 till den senaste från 
1994 (DSM-IV) har antalet specifika diagnostiska kategorier i manualen 
genomgått en betydande ökning: från 106 till över tre hundra. Detta kan ses 
som uttryck för en tilltagande patologisering och medikalisering av psykiska 
problem under perioden (Kirk & Kutchins 1992). DSMs utveckling avspeg-
lar hur allt fler problem kategoriseras som ”psykiska störningar” och ges en 
status som medicinska problem. 

Denna patologiserings- och medikaliseringsprocess kan förstås som en 
utveckling inom den medicinska kunskapen där man ”upptäcker” att männi-
skors problem är av sådant slag att de kan/bör formuleras i termer av sjuk-
dom, störning eller dysfunktion. Problemens natur klargörs därmed, vilket 
medför att det kan hanteras inom ramen för den medicinska verksamheten – 
de kan inordnas i en medicinsk taxonomi och behandlas med medicinska 
tekniker. Patologisering utgör då ett inslag i den utvecklingsprocess där den 
medicinska vetenskapen och kliniska praktiken kontinuerligt utvidgar sina 
kunskaps- och verksamhetsområden genom en serie upptäckter och landvin-
ningar. Ökningen av antalet diagnostiska kategorier kan också ses som en 
följd av en tilltagande specificering inom området där ny kunskap läggs till 
grund för distinktioner mellan sjukdomstillstånd som man tidigare inte kun-
nat skilja från varandra. DSMs utveckling har till exempel inneburit ett 
ökande antal diagnostiska underkategorier.  

Men denna process kan även beskrivas utifrån ett konstruktionistiskt per-
spektiv, som istället för att karaktärisera den som en serie upptäckter eller 
klargöranden, lyfter fram inslaget av aktivt skapande och producerande av 
begrepp och kategorier. Den kunskap som taxonomin organiserar framstår 
då inte som en direkt avspegling av en sjukdomsverklighet. I den process där 
kunskap formuleras i diagnostiska system är även ”utomvetenskapliga” fak-
torer betydelsefulla. Det faktum att det saknas en entydig definition av vad 
som ska inkluderas i det diagnostiska systemet gör till exempel att omstän-
digheter och värderingar blir avgörande för vad som uppmärksammas och 
görs till föremål för klassificering. Processen involverar med andra ord inte 
bara neutrala beskrivningar av empiriska fall, utan även tolkningsmoment 
och bedömningar av det adekvata i att betrakta något som just ett medicinskt 
problem.9 En sådan konstruktionistisk syn innebär inte med nödvändighet en 

                                                      
8 De första utgåvorna av manualen anslöt till en psykodynamisk tradition, men sedan 1980-
talet har den anpassats till en mer renodlat deskriptivt inriktad nosologi för psykiatriska till-
stånd. Manualen förtecknar idag symptom och kriterier för de olika diagnoserna utan hänvis-
ning till underliggande förklarande faktorer och undviker i möjligaste mån begrepp som är 
knutna till särskilda teoretiska perspektiv, vilket bland annat inneburit att neurosbegreppet 
utmönstrats. 
9 Det konstruktionistiska perspektivet ifrågasätter med andra ord idén om ”diagnostisk 
realism” där diagnostiska kategorier motsvaras av ”objektivt existerande typer av tillstånd och 
processer” som man allt bättre lyckas fånga in i diagnostiska kategorier (Brülde & Tengland 
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kritik av medikalisering som sådan, men vanligen är beskrivningar av denna 
förknippade med uppfattningar om medikalisering som något negativt, eller 
åtminstone problematiskt, särskilt då samtiden och det psykiatriska fältet står 
i fokus.  

I problematiseringar av medikaliseringsprocessen har fyra inslag varit 
återkommande. För det första risken för en övermedikalisering i bemärkel-
sen att sådant som egentligen bör betraktas som normala inslag i livet ses 
som något oönskat och görs till föremål för medicinska interventioner. 
Genom att definiera allt fler problem i sjukdomstermer omdefinierar man 
gränserna mellan det normala och det onormala på ett sätt som gör att allt 
fler inslag i mänskligt liv och allt fler personer sjukförklaras. Ivan Illich 
(1975) menade till exempel att vi har sett en långtgående ”medikalisering av 
livet” under 1900-talet, då allt fler av livets normala inslag (barnafödande, 
uppfostran, kost, åldrande och döende) har underställts medicinsk expertis på 
ett sätt som inte är önskvärt. Detta är förknippat med det andra återkom-
mande inslaget i diskussionen som innebär ett ifrågasättande av grunderna 
för medikaliseringen. Särskilt inom det psykiatriska fältet har man menat att 
det inte i första hand är vetenskapliga orsaker som avgör om något skall 
betraktas som medicinska problem eller inte: 

The diagnosis of mental disorder was revealed to be susceptible to external 
pressures and contemporary culture in a way that the diagnosis of, say, influ-
enza, TB, or cancer is not. (Kutchins & Kirk 1997:240) 

 
Den medicinska kunskapen förväntas vila på en värderingsfri vetenskaplig 
grund och ställa sig neutral i moraliska frågor. Men Peter Conrad och Joseph 
Schneider menar att i praktiken kan också moraliska och politiska ställ-
ningstaganden framställas som fakta genom att kläs i en medicinsk och 
vetenskaplig språkdräkt (Conrad & Schneider 1980:249). Den process där 
något som tidigare inte varit föremål för medicinska kunskapsanspråk blir 
det involverar olika ”utomvetenskapliga” faktorer. Att posttraumatiskt 
stressyndrom definierades som ett tillstånd och inordnades bland de psykiska 
störningarna i DSM-III (1980) har man till exempel menat till stor del var 
resultatet av framgångsrikt arbete från olika intressegrupper och handlade 
mer om ett politiskt ställningstagande än ett vetenskapligt (Kutchins & Kirk 
1999). På samma sätt kunde homosexualitet upphöra att utgöra en medicinsk 

                                                                                                                             
2003:150). En konstruktionistisk kritik av den diagnostiska realismen behöver dock inte 
innebära en nominalism som förnekar att det existerar naturgivna typer av sjukdomar (natur-
liga sorter) som det i princip skulle vara möjligt att återge i en taxonomi. Men när det utsnitt 
av verkligheten som begreppsliggörs involverar psykiska och sociala företeelser kan man 
hävda att den klassifikatoriska återkoppling som Hacking (2000) beskriver, där det sker en 
växelverkan mellan kategoriseringen och det som kategoriseras, gör att antaganden om en 
diagnostisk realism ohållbara. De upplevelser och beteenden som begreppsliggörs genom 
psykiatriska diagnoser formas av ett sådant begreppsliggörande då detta får konsekvenser för 
hur problemen upplevs, förstås och hanteras. 
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angelägenhet och försvinna som diagnos i DSM efter en omröstning inom 
APA 1974. Kritiker lyfter med sådana fall fram hur både medikalisering och 
demedikalisering har en moralisk och politisk dimension som tenderar att 
osynliggöras eller förnekas. Conrad och Schneider formulerar detta i titeln 
på sin bok Deviance and medicalization. From badness to sickness (1980) 
där de behandlar hur sociala normer som anger vad som är ”rätt” och ”rik-
tigt” tenderar att omdefinieras till medicinska normer som anger vad som är 
”friskt”. De menar att medikaliseringen därmed innebär en ”depolitisering” 
av problemen: företeelser lösgörs från en debatt om huruvida de kan vara 
något önskvärt och placeras i en medicinsk kontext där värderingen av dem 
förefaller självklar. Författarna lyfter också fram hur den moraliska dimen-
sionen av medikalisering även berör synen på individens ansvar för sina 
handlingar; när ett beteende kopplas till psykiska eller kroppsliga faktorer 
som beskrivs i sjukdomstermer förändras synen på personens moraliska 
ansvarighet för sina handlingar. Om någon handlar på ett klandervärt sätt på 
grund av en ”sjukdom” eller ”störning” som han/hon inte rår över kan perso-
nen knappast klandras på samma sätt som en ”frisk” person. Att på detta sätt 
betraktas som inkapabel till fullt ansvarstagande kan innebära en form av 
omyndigförklarande som leder till sänkt social status enligt Conrad och 
Schneider.10   

Problematiseringen av medikaliseringens moraliska och politiska dimen-
sion handlar också om dess inslag av social kontroll, vilket utgör ett tredje 
framträdande tema i diskussionen. Medikalisering som sådan är kopplad till 
makt genom att problemområden definieras som något som faller under den 
medicinska professionens ”jurisdiktion” som Conrad (1992:210) uttrycker 
det. Genom att problem inordnas i en medicinsk kunskapsdomän ges före-
trädare för medicinska institutioner tolkningsföreträde och kan uttala sig 
auktoritativt: 

The greatest social control power comes from having the authority to define 
certain behaviors, persons, and things. (…) Social control, then, can be seen 
as the power to have a particular set of definitions of the world realized in 
both spirit and practice. (Conrad & Schneider 1980:8) 

 
”Realiserandet” av en viss förståelse för problemen innebär att maktrelatio-
ner etableras mellan dem som tillerkänns kunskap och de personer som görs 

                                                      
10 Detta kan möjliggöra en fortsatt dehumanisering av personen då han/hon betraktas som en 
särskild sorts person vars rättigheter och skyldigheter skiljer sig från andras. Detta är tydligt i 
hur synen på vissa avvikande beteende av sexuellt slag (Douard 2007) och våldshandlingar 
(McCallum 1997) har förändrats genom historien: från att ursprungligen främst ha förståtts i 
termer av synd och kriminalitet, har sådant beteende allt mer kommit att betraktas som uttryck 
för patologiska egenskaper hos personen, företrädesvis personlighetsstörningar. Med denna 
patologisering följer även en förändring av beteendets moraliska valör och innebörd, det sker 
en ”medicalization of sin” för att använda Douards ord. På ett liknande sätt diskuterar Conrad 
och Schneider hur medikalisering innebär ”exclusion of evil”: ”Sickness gives us a vocabu-
lary of motive that obliterates evil intent.” (Conrad & Schneider 1980:251)  
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till föremål för denna. Ett medicinskt begreppsliggörande genom diagnosti-
sering är till exempel knutet till legitimering av sådant som sjukfrånvaro, det 
är avgörande för möjligheter att erbjudas offentligt finansierad vård och stöd, 
och i vissa fall till inskränkningar av individens självbestämmande, som vid 
tvångsmedicinering eller tvångsinläggning. Konsekvenserna är dock inte 
begränsade till hälso- och sjukvårdens verksamhet. Medikaliseringen upp-
rättar också villkor för individens relationer till andra samhällsinstitutioner, 
till exempel försäkringssystemet och ibland rättsväsendet. Eftersom medici-
nen spelar en så betydelsefull roll i samhället i stort kan ett medicinskt 
begreppsliggörande dessutom få genomgripande konsekvenser för hur både 
man själv och andra ser på olika psykiska problem i vardagliga samman-
hang. Att tala om detta i termer av makt innebär alltså inte att det i första 
hand är en maktutövning knuten till vissa individers, gruppers eller profes-
sioners intressen. När Foucault (1982/2000) relaterar kunskap till makt 
beskriver han snarare en ”anonym” maktutövning där kunskaps- och värde-
ringssystem i sig tilldelar olika aktörer positioner med olika status och upp-
rättar relationer dem emellan. Det är frågan om en ”decentrerad” makt, som 
ytterst realiseras genom individers utvecklande av en särskild självförståelse, 
samtidigt som vissa grupper ges auktoritet i egenskap av ett särskilt vetande. 
Även i detta hänseende har medikaliseringen uppfattats som problematisk: 

When a problem is defined as medical, it is removed from the public realm, 
where they can be discussed by ordinary people, and put on a plane where 
only medical people can discuss it. (Conrad & Schneider 1980:249) 

 
Det har också påpekats att när hälsoproblem hänvisas till medicinsk expertis 
framträder en ytterligare dimension av depolitisering, då medicinska model-
ler tenderar att leda till att ohälsa behandlas som ett problem på individnivå. 
Det fjärde temat i problematiseringen av medikalisering kan sägas vara hur 
denna tenderar att innebära en individualisering av problem. Vare sig man 
utgår från en biomedicinsk eller psykologisk referensram tenderar den medi-
cinska tankefiguren ”diagnos-behandling-bot” för att hantera problem att 
leda till att de företrädesvis identifieras och hanteras på individnivå 
(Hansson & Svensson 1994:121). Medikalisering riskerar med andra ord att 
osynliggöra det vidare sammanhang som problemen uppstår i och att leda till 
att sådant som skulle kunna ses som uttryck för kollektiva sociala problem 
hanteras som en individuell patologi (Conrad 1992).  

Medikaliseringen har här beskrivits som en process där problem ”institu-
tionaliseras” inom en medicinsk domän – en process som bland annat tar sig 
formen av expanderande medicinska taxonomier och ett växande ansvars-
område för hälso- och sjukvårdens professioner. Men snarare än att vara ett 
uttryck för en ”medicinsk imperialism”, där grupper strävar efter att utvidga 
sitt inflytande, handlar medikalisering om en interaktiv process som äger 
rum i samspelet mellan allmänheten och de som tillerkänns expertis. Medi-
kaliseringen utspelar sig både inom den medicinska världen och i vardags-
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livet där människor ser på sina problem som hälsoproblem och uppfattar det 
som adekvat att vända sig till läkare, psykologer eller andra för att få hjälp: 

Drivkrafterna i denna utveckling finns i två omständigheter: dels i den medi-
cinska professionens, och de ”medicinska tänkandets”, potential för tillväx-
ande makt och inflytande över den samhälleliga diskussionen om frågor kring 
livsmening och livsinnehåll, livskvalitet och ”riktiga” levnadssätt, liksom 
över utformandet av teoretiska och praktiska förhållningssätt till beteende-
mässiga ”anomalier” och avvikelser; och dels i den samhälleliga beredskapen 
och villigheten att ge denna potential möjligheter att manifesteras och för-
verkligas. (Hansson & Svensson 1994:131) 

 
Det är uppenbart att vid sidan om de problematiska inslagen har medikalise-
ringen också positiva sidor som kan utgöra en drivkraft. Att ett problem 
patologiseras och medikaliseras uppfattas ofta som något önskvärt av dem 
som lever med problemet i fråga: det kan innebära ett minskat skuldbe-
läggande av individen, mindre skamkänslor och ett erkännande av proble-
mens allvarlighetsgrad; problemen kan börja hanteras mot bakgrund av en 
optimistisk behandlingsideologi och samhälleliga resurser för vård eller stöd 
görs tillgängliga. Att medikalisering kan vara något eftersträvansvärt blir 
inte minst tydligt i olika intressegruppers kamp för att få sina problem 
erkända som medicinska problem, vilket alkoholism (Schneider 1978) och 
posttraumatiskt stressyndrom (Young 1995) utgör exempel på. När dessa 
problem och svårigheter klassificeras som uttryck för en individuell sjuk-
dom, störning eller avvikelse förändras inte bara synen på problemet i fråga, 
utan även förståelsen för personen och hans eller hennes relationer till andra 
genomgår en förändring: det som setts som uttryck för karaktärssvaghet kan 
framstå som ett kroppsligt problem och det som varit obegripligt blir 
förklarat. 

2.2.3 Det förgivettagna och det svårbedömda 
Även om sjukdomskategorierna i ett historiskt perspektiv är föränderliga 
som en konsekvens av medikalisering och demedikalisering upplevs de ändå 
i allmänhet som något givet. Tolkningen av de problem som vi själva eller 
andra erfar görs till stor del mot bakgrund av sådana allmänt delade före-
ställningar som utgör common sense i ett visst socialt och historiskt sam-
manhang. Meningsskapandet kan grundas på förgivettaganden som ger fler-
talet av de kategorier som vi laborerar med ett drag av fakticitet; snarare än 
att framstå som något föränderligt, ”konstruerat” och förhandlingsbart fram-
står de som något självklart och ”naturligt”. Många problem tycks också i ett 
epidemiologiskt perspektiv vara mer invarianta och uppvisar ett mått av sta-
bilitet i den bemärkelsen att varken deras förekomst eller form skiljer sig så 
mycket mellan olika tider och platser. Andra problem uppvisar däremot 
större variation i dessa hänseenden och framstår som mer svårgripbara om vi 
ser tillbaka på historien. När det gäller psykisk ohälsa förefaller det som om 
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det finns ett skikt av sådana problem som är mer rörligt – problem som ten-
derar att röra sig in i eller ut ur vad som förstås i mediciniska termer, vars 
innebörd och natur inte alltid framstår som uppenbar, och vars kategorisering 
kan stå i centrum för kontroverser som den svenska debatten om DAMP och 
ADHD utgör ett exempel på.  

Sådana problem som på ett tydligt sätt involverar sociala normer om vad 
som är ett normalt, förväntat och acceptabelt beteende, eller där diagnostise-
ring bygger på människors beskrivning av sina subjektiva upplevelser sna-
rare än objektivt verifierbara kroppsliga tillstånd, öppnar sig på ett särskilt 
sätt för skilda tolkningar. Många psykiska problem kan också te sig diffusa, 
både för den som lever med dem och för en utomstående betraktare. De kan 
involvera sådana känslor och svårigheter som vi alla erfar i någon utsträck-
ning, vilket oundvikligen leder till svårigheter att avgränsa vad vi betraktar 
som ”normala”, om än plågsamma, inslag i livet från sådant som bör föran-
leda medicinsk behandling. Det är till exempel inte uppenbart när osäkerhet 
och obehagskänslor i sociala situationer övergår från att ses som något som 
flertalet upplever mer eller mindre av, till att uppfattas som uttryck för 
”social fobi” som det är rimligt att söka professionell hjälp för. Att det finns 
en gråzon av mer svårbedömda fall som vi kan ha svårt att förhålla oss till 
med självklarhet visar också Claudine Herzlich (1973) i sin studie av männi-
skors föreställningar om hälsa och sjukdom. Hon beskriver där hur man i 
vardagen ser många oönskade och plågsamma tillstånd som gränsfall (inter-
mediate states), vilka varken kan kategoriseras som hälsa eller som sjukdom. 
Dessa särskiljs från hälsa men uppfattas som kvalitativt skilda från ”riktig 
sjukdom”.  

Inom detta skikt kan en teknologisk utveckling fungera som en kraft som 
leder till att specifika ohälsotillstånd urskiljs och avgränsas. Då en medicinsk 
behandling är, eller framstår som, verksam mot ett utsnitt av detta fält får 
denna en definierande och gränsdragande effekt; nya sjukdomskategorier 
och nya patientgrupper uppstår så att säga tillsammans med behandlingar för 
dessa. Nya medicinska preparat för olika depressions- och ångesttillstånd har 
till exempel följts av nya diagnoser, nya förklaringsmodeller och nya sätt att 
tala och tänka om dessa och närliggande tillstånd (Elliott 2003; Gardner 
2003). Den teknologiska utvecklingen tvinnas på detta sätt samman med en 
”begreppslig” utveckling. När till exempel en farmakologisk behandling 
finns att tillgå kan problems medicinska status framstå som självklar, och 
eftersom en biomedicinsk teknik är verksam ligger samtidigt en biologise-
ring av problemen nära till hands. Men många av dessa problems ”gräns-
fallskaraktär” gör att en patologisering inte alltid är lika självklar. Preparat 
som inte bara är verksamma mot symptom på diagnostiserbara tillstånd, utan 
även vid andra näraliggande tillstånd som inte uppfattas som patologiska, får 
distinktionen att framstå som oklar. Detta är särskilt tydligt då effekten av 
behandlingen inte inskränker sig till att häva ett problematiskt tillstånd och 
”återföra” individen till hennes normala ”friska” tillstånd, utan även låter 
henne må bättre än hon gjort tidigare i sitt liv (såsom personer i Peter 
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Kramers bok Listening to Prozac (1997) uppger sig må ”better than well”). 
Medicin som inte bara botar den sjukdom som drabbar oss mitt i livet, utan 
även öppnar möjligheter för att leva ett nytt liv, ställer oss inför en situation 
där vad jag är, vad jag vill vara, vad jag själv och andra anser att jag bör 
vara, och vad jag med medicinens hjälp kan vara ställs mot varandra. 
Susanne Lundin beskriver mötet mellan bilderna av de vetenskapliga och 
farmakologiska framstegen och människors förväntningar som en ”smält-
degel” ur vilken det växer fram en ”bioteknisk förhoppningsindustri” 
(Lundin 2004:11). När biomedicinen inte bara erbjuder tekniker för att bota 
sjukdom, utan också för att omskapa oss själva, uppstår närmast utopiska 
förhoppningar vilka kontrasteras mot kritikerns dystopiska bild av över-
medikaliseringens konsekvenser.  

2.3 Meningsskapande om psykisk ohälsa i vardagliga 
sammanhang 
Från att ha tagit psykiatrins förhistoria som startpunkt har vi nu rört oss utan-
för den medicinska världen och allt mer berört förståelsen av psykisk ohälsa 
i vardagliga sammanhang. Denna glidning från en klinisk och vetenskaplig 
värld till det meningsskapande som äger rum i det dagliga livet kan sägas 
ligga i sakens natur, då vi knappast kan betrakta dessa som separata världar. 
Medicinskt tänkande griper in i och samspelar med en mer vardaglig förstå-
else för hälsa och ohälsa: 

[I]n actively searching for meaning, patients and lay people can, and in most 
circumstances frequently do, adopt the expert/professionals’ explanations and 
interpretations about their health and illness and come to accept such ration-
ality. It becomes ‘common sense’ to do so. This is perhaps not entirely sur-
prising, one of the reasons we consult professionals is because we do not 
have the knowledge or skills to deal with problems ourselves. (Shaw 
2002:292) 

 
Vi möter ständigt idéer, begrepp och teorier som utvecklats inom specialise-
rade sammanhang. I kontakter mellan vårdgivare och vårdtagare, i media, 
informationsmaterial och vardagliga samtal cirkulerar dessa långt utanför 
den typ av situationer där de ursprungligen formulerats och tillämpats. Att 
tala om ”lekmannakunskap” och ”expertkunskap” som två skilda kunskaps-
former är därmed delvis missvisande (Kangas 2002). Men att idéer rör sig 
mellan olika sfärer innebär inte att de på ett oförmedlat sätt överförs från ett 
meningssammanhang till ett annat, eller från en grupp till en annan. När 
idéer inkorporeras i vardagskunskapen transformeras de – de bearbetas och 
modifieras för att kunna förankras (Moscovici 1984; 2008) i ett menings-
skapande av ett slag som skiljer sig från det kliniska och vetenskapliga. I de 
sammanhang där människorna erfar och möter psykiska problem i sina var-
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dagliga liv sker meningsskapande under andra villkor, och den kunskap som 
utvecklas där svarar mot andra behov och prövas mot andra kriterier än inom 
en klinisk eller akademisk kontext. I vardagliga sammanhang går vi sällan 
metodiskt tillväga för att utveckla kunskap och pröva dess giltighet. Snarare 
valideras kunskap där genom sin förmåga att ge specifika erfarenheter 
mening och genom att inom en livsvärldskontext synliggöra sammanhang 
som gör dem begripliga (experiential coherence, Blaxter 1993). I första hand 
prövas den genom att fungera vägledande för handlande och som en grund 
för samförstånd och samvaro med andra i det dagliga livet. I vardagliga 
sammanhang kan alltså krav på logisk koherens sägas vara underordnade 
kunskapens pragmatiska värde. Vi utgår där i högre grad från förgivettagan-
den och mindre från väldefinierade begrepp och explicitgjorda antaganden. 
Till skillnad från den vetenskapliga kunskapen rör det sig inte om en i hög 
grad systematiserad kunskap, utan om kunskap som utvecklas, tillämpas och 
prövas ad hoc. Vardagskunskapen byggs också upp med idéer, modeller, 
teorier och begrepp som inkorporeras från skilda föreställningsvärldar. 
Historiskt har till exempel religiösa idéer genomsyrat förståelsen för männi-
skas kropp och själ, hennes natur och plats i samhället, liksom hennes olika 
svårigheter. Detta har varit ett viktigt inslag i meningsskapande om ohälsa 
som har kunnat förstås i termer av besatthet, prövning eller straff. Men vid 
sidan av sådana religiösa idéer har även andra referensramar bidragit: äldre 
medicinska begrepp och teorier, som anses daterade i vetenskapliga sam-
manhang, kan leva kvar under lång tid och kombineras med nyare medi-
cinska idéer, liksom med lokala eller folkliga traditioner (Jodelet 1991; 
Gerholm 1993). Man har också visat hur människor alternerar mellan olika 
sådana referensramar och tankesystem för att förklara och förstå den ohälsa 
som drabbar dem (Jovchelovitch & Gervais 1999; Bech Risør 2009).  

När det gäller empiriska studier av vardagliga föreställningar om hälsa 
och sjukdom intar Claudine Herzlichs studie från 1973 en central plats. 
Resultaten från denna har också bekräftats, kommenterats och utvecklats i 
fleras senare studier på andra platser (Williams 1983; Blaxter 1990; Tegern 
1994). Herzlich pekar på hur hälsa och sjukdom inte utgör motsatser på ett 
enkelt sätt i det vardagliga tänkandet. Hälsans betydelser inskränker sig inte 
till att vara fri från sjukdom. Den förstås också som en tillgång, eller ett 
kapital, som man kan ha mer eller mindre av, och som ett tillstånd av balans 
eller jämvikt. Vidare likställs inte hälsan med ett ”normaltillstånd” – det är 
snarare vad som beskrivs som gränsfall med lindrigare problem, jämte en 
strävan efter balans och jämvikt, som är det man vanligtvis befinner sig i. 
Herzlich lyfter också fram hur kroppen inte utgör den viktigaster referens-
ramen för meningsskapande om hälsa och sjukdom, trots att det är kroppslig 
sjukdom som står i fokus för hennes studie. Istället ges individens relation 
till samhället, hennes beteende och livsstil en framskjuten plats när hälso-
problem förklaras och ges betydelser i vardagen. Hälsa och ohälsa framstår 
alltså inte i första hand som kroppsliga tillstånd, utan som olika slags relatio-
ner till samhället och de sociala normer som reglerar livet. De viktigaste 
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sjukdomskriterierna utgörs av inaktivitet, en oförmåga att leva sitt vanliga liv 
och att leva upp till olika rollförväntningar. Att vara sjuk är att reduceras till 
passivitet, oförmåga och beroende. Att drabbas av sjukdom beskrivs i denna 
studie som en ”regression” från ett tillstånd av autonomi och social aktivitet: 
”The invalid has lost these adult qualities; he is ’less than before’” (Herzlich 
1973:109).  

Studier som fokuserar allmänhetens föreställningar om psykiska hälso-
problem visar dock att psykiska och somatiska problem inte framstår som 
jämförbara i ett vardagligt meningsskapande (Zani 1993). I en etnografisk 
studie av ”familjekolonier” för integrering av patienter från psykiatriska 
institutioner i ett franskt lokalsamhälle beskriver till exempel Denise Jodelet 
(1991) föreställningar om psykisk sjukdom som något som präglar personen 
på ett mer grundläggande sätt; psykiska problem uppfattas inte som de 
”normala” sjukdomar som kan drabba vem som helst, det är inte frågan om 
något som man ”har”, utan något som man ”är”, något obotligt eller oåter-
kalleligt som knyts till både individens ”karaktär” och ”defekter” i hjärnan 
(Jodelet 1991). Snarare än en bild av ett tillfälligt tillstånd framträder i flera 
studier föreställning om psykisk sjukdom som ett avvikande sätt att vara: 

”Den sinnessjuke” föreställs som dramatiskt annorlunda, som alltigenom 
annorlunda, som permanent annorlunda och som hopplöst annorlunda. Där-
igenom blir skillnaden gentemot en själv övertydlig; en avgrund skiljer en 
själv från den ”sinnessjuke”, och ens egen status av att vara icke-”sinnessjuk” 
säkerställs och garanteras bortom varje tvivel. Men en konsekvens av detta är 
att viljan till ett empatiskt förhållningssätt till den ”sinnessjuke” dramatiskt 
minskar, eller till och med blockeras. (Svensson & Hyltén 1995:111) 

 
Bilden av den sjukes avvikelse är också nära förbunden med idéer om denne 
som oberäknelig och potentiellt våldsam. Juliet Foster (2001) visar hur detta 
inte bara är inslag i föreställningar om svårare former av psykisk sjukdom, 
utan att de även framträder i föreställningar om en vagt definierad och över-
gripande kategori av psykisk ohälsa (generic mental illness). I Tommy 
Svenssons och Birgitta Hylténs studie framträder också ”en mycket grov 
kategori ’tokiga’” som förknippas med egenskaper som våldsamhet, en 
oförmåga att fungera i sociala sammanhang, begränsad intelligens, förlust av 
känslor som kärlek, välvilja och ömhet liksom förmågan till sjukdoms- och 
självinsikt (Svensson & Hyltén 1994:251). Författarna konstaterar även att 
”en terminologisk komplexitet vidlåder en del lekmäns uppfattningar om 
psykisk sjukdom”: 

Termerna ”sinnessjukdom”, ”mentalsjukdom” och ”psykisk sjukdom” upp-
fattas ibland inte som synonymer, utan beteckningar på olika typer, eller 
klasser, av mentala störningar och beteenderubbningar. Genomgående i pilot-
studien var att ”psykisk sjukdom” används om lättare psykiska problem och 
bekymmer, medan ”sinnessjukdom” får beteckna svåra psykiska sjukdomar 
(t.ex. psykoser). (Svensson & Hyltén 1994:249f)  
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En liknande differentiering mellan ”lättare” och ”svårare” problem upp-
märksammas också av Foster som benämner dessa lower level och higher 
level mental illness, vilket även tycks ha sin motsvarighet i hur professio-
nella inom den psykiatriska vården gör en distinktion mellan ”neurotiska” 
och ”psykotiska” tillstånd i en studie av Nicola Morant (1995). I Fosters 
studie uppfattas problem på en lägre nivå kunna förklaras utifrån personens 
livssituation, medan biologiska/genetiska faktorer ses som förklaringar till 
problem på den högre nivån. De förra föranleder inte medicinering, vilket 
uppfattas som den enda behandlingen för de senare; de betraktas som över-
gående och möjliga att påverka av den drabbade genom ansträngning, till 
skillnad från de senare som snarast uppfattas som obotliga. Om problemen 
på en högre nivå tenderar att leda till rädsla hos omgivningen menar Foster 
att problem som en lägre istället leder till empatiskt medkännande och sym-
patiserande med den drabbade. Trots denna dikotomisering som närmast 
fungerar kontrasterande konstaterar dock Foster att det också finns en ten-
dens att associera allt som uppfattas som knutet till den övergripande katego-
rin av psykisk ohälsa till negativa egenskaper. Alla psykiska ohälsotillstånd 
– även depression och ångest – uppfattas ha en potential att övergå i det 
radikalt avvikande och skrämmande.  

Vad dessa studier beskriver är föreställningar som ofta är starkt stigmati-
serande. Det vill säga, föreställningar som gör att personer på grundval av 
sina psykiska problem uppfattas som avvikande och tillskrivs negativa egen-
skaper som leder till andras nedvärderande och avståndstagande (Goffman 
1963/1986). Man har hävdat att sådan stigmatisering vid psykisk ohälsa 
utgör ett universellt fenomen (Kirmayer 1989; Alonso et al. 2008) och fram-
hållit detta som ett tydligt inslag både i surveystudier av allmänhetens attity-
der (Link et al. 1999; Angermeyer & Dietrich 2006) och i studier av hur 
personer med psykisk ohälsa upplever andras bemötande (Green et al. 2003; 
MHF 2000; Steinholtz Ekecrantz 1995).11 Stigmatiserande och distanserande 
bemötande från andra, jämte egna skamkänslor, framträder också i studier 
som fokuserar människors erfarenheter av att leva med olika slags psykiska 
besvär: till exempel psykos (Estroff et al. 1991), bipolära tillstånd 
(Wolkenstein & Meyer 2009), depression (Lewis 1995; Karp 1992, 1994, 
1997; Kangas 2001) och ångest (Davies 2000).  

                                                      
11 Bilden av den psykiskt sjuke som oberäknelig och potentiellt våldsam återkommer också i 
flera studier av massmedias bilder (se Sieff 2003; Seale 2002; 2003 för översikter). Nyhets-
rapportering i samband med uppmärksammade våldsbrott har också visats särskilt intresse (se 
t.ex. Angermeyer & Matschinger 1996 och Rasmussen & Höijer 2005:10). Resultaten från en 
Australisk studie av mediala bilder av depression år 2000 uppvisar dock viktiga skillnader 
mot det annars vanliga associerandet av psykisk sjukdom med våldsbrott. Men psykisk sjuk-
dom framstod i detta material ändå som något i grunden främmande: ”The privileging of 
medical or bureaucratic experts and the lack of voice of the lay person, produces depression 
as a condition outside the realm of everyday comprehension and within the domain of those 
with special knowledge.” (Rowe et al. 2003:684) 
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Skamkänslor och rädsla för stigmatisering har också framhållits som vik-
tiga bidragande orsaker till att många drar sig för att berätta om psykiska 
problem i kontakter med hälso- och sjukvården där man upplever det som 
genant att ta upp psykiska problem (Cape & McCulloch 1999). Men lika 
viktigt för obenägenheten att söka hjälp för besvär, som i ett medicinskt per-
spektiv utgör lindrigare psykiatriska problem, är att man i många fall inte 
uppfattar känslomässiga problem som ”riktiga” hälsoproblem eller ser dem 
som en medicinsk angelägenhet. Man uppfattar dem ofta som något som 
man förväntas kunna hantera på egen hand. Man är också rädd för psyko-
farmaka eller skeptiskt inställd till vårdgivarnas möjligheter att överhuvud-
taget kunna erbjuda hjälp (Pollock 1993; Meltzer et al. 2000; Pill et al. 2001; 
Prior et al. 2003).  

Men forskningen ger inte en helt entydig bild av attityder till psykisk 
ohälsa idag. Det förefaller som om nya farmakologiska preparat också har 
spelat en avgörande roll för förändringar i vår syn på vissa former av psykisk 
ohälsa, och som om allt fler idag söker sig till vården för att få sina besvär 
diagnostiserade och behandlade: 

[D]epression och ångest har kommit att bli mindre skambelagda tillstånd i 
takt med att man kan behandla dem medicinskt. Man skulle kunna säga att 
depressionen blir mer likt ryggskottet, hjärtinfarkten och sockersjukan när 
man finner läkemedel som verkar direkt på hjärnans kemi – istället för indi-
rekt, som i psykoterapins fall. (Svenaeus 2008:23f) 

 
En tilltagande biologisering och medikalisering av dessa besvär skulle alltså 
ha resulterat i mindre stigmatisering och en ökad benägenhet att söka hjälp. 
Men det råder också delade meningar om huruvida en biologisering av 
psykiska problem minskar eller tvärtom ökar benägenheten att stigmatisera 
den drabbade (se Jorm & Griffiths 2008). Huruvida de problem som man 
upplever ska förstås i sjukdomstermer eller inte, om de utgör medicinska 
angelägenheter, och vilket ansvar man själv har för dem är också långt ifrån 
självklart i alla fall. 

2.4 Avslutande kommentar 
Vi har sett hur många psykiska problems identitet och status som medicinska 
problem har förändrats över tid och hur deras natur har gjorts till föremål för 
debatt mellan företrädare av olika perspektiv. I ett vardagligt meningsska-
pande förhåller man sig till idéer som härstammar från olika sammanhang 
och utvecklar en förståelse och kunskap om både egna och andras problem 
utifrån premisser som delvis skiljer sig från mer specialiserade expert-
sammanhang. Hur man i det dagliga livet ska se på och förhålla sig till de 
problem som man erfar är långt ifrån alltid självklart.  
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Den tidigare forskningen ger också en delvis motsägelsefull bild av synen på 
psykisk ohälsa i dagens samhälle. Å ena sidan rapporterar man i många 
studier om skamkänslor, stigmatiserande attityder och hur psykiska problem 
generellt sett tycks vara kopplade till och associeras till dominerande före-
ställningar om personer som avvikande i negativ mening. Å andra sidan 
förefaller stigmatiseringen vid vissa former av psykiska problem ha minskat.  

Gemenskaper som grundar sig på egna erfarenheter har också beskrivits 
som forum där en särskild förståelse kan utvecklas som kompletterar eller 
ifrågasätter andra föreställningar i samhället. Inte minst har självhjälpsgrup-
per framhållits som en plats för utvecklandet en sådan alternativ förståelse. 
Mot bakgrund av denna beskrivning är det av särskilt intresse att undersöka 
meningsskapande om psykisk ohälsa inom brukargemenskaper: hur utveck-
las delade föreställningar om psykisk ohälsa i dessa sammanhang; hur defi-
nieras och tillskrivs psykisk ohälsa betydelse; vilka distinktioner görs mellan 
olika slags psykiska problem och vilka implikationer har dessa för synen på 
den drabbade personen? 
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3. Avhandlingens teoretiska utgångspunkter 

De begrepp och modeller som utvecklats inom social representationsteori har 
valts som en teoretisk utgångspunkt för att undersöka föreställningar om 
psykisk ohälsa som ett socialt fenomen. Inom denna socialpsykologiska 
forskningstradition har meningsskapande och kunskapsbildning behandlats 
som sociala processer, och teorin ska här fungera som en utgångspunkt för 
att beskriva delade föreställningar som resultat av ett gemensamt handlande.  

Inledningsvis redogörs i detta kapitel för hur meningsskapande involverar 
perspektivering och hur intersubjektivitet kan sägas ligga till grund för den 
sociala världen. Därefter diskuteras olika användningar av representations-
begreppet innan en teoretisk modell för socialt representerande presenteras. 
Denna modell låter den empiriska studiens resultat diskuteras både i termer 
av representationer av psykisk ohälsa som produceras i de studerade samta-
len, och som representerande handlingar vilka aktualiserar sociokulturella 
resurser på ett kontextberoende sätt. Avslutningsvis kommer även ett dialo-
giskt perspektiv på detta meningsskapande att anläggas.  

3.1 Intersubjektivitet och delad kunskap 
Representerande handlingar betraktas här som en form av meningsskapande, 
som en aktivitet där verkligheten inte avspeglas på ett direkt sätt, utan där vi 
bildar oss kunskap genom att framställa versioner av hur världen är beskaf-
fad och kan förstås. Genom att behandla ett utsnitt av verkligheten och till-
dela det mening har representerandet en konstruktiv karaktär. Avhandlingens 
syn på meningsskapande ansluter därmed till hur kunskap teoretiserats av 
Alfred Schütz inom ramen för ”det sociala livets fenomenologi”: 

All vår kunskap om världen – såväl i det vardagliga som i det vetenskapliga 
tänkandet – inbegriper konstruktioner, dvs. en uppsättning abstraktioner, 
generaliseringar, formaliseringar och idealiseringar som är specifika för de 
olika nivåerna i tänkandets organisering. Strängt taget finns det inget sådant 
som rena, enkla fakta. (…) Detta innebär inte att vi – vare sig i vardagslivet 
eller i vetenskapen – är oförmögna att fånga världens realitet. Det betyder 
bara att vi endast uppfattar vissa aspekter av den, närmare bestämt de som är 
relevanta för oss – relevanta för att vi ska kunna fortsätta vår livsaktivitet 
eller relevanta med avseende på den uppsättning etablerade procedurregler 
för tänkandet som kallas vetenskaplig metod. (Schütz 1953/2002:29)  
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”Kunskap” används här inte i betydelsen av en korrekt, sann eller objektiv 
uppfattning om verkligheten, utan för att beteckna de bilder och uppfatt-
ningar som människor konstruerar av verkligheten så som de känner och 
erfar den, vare sig en tänkt utomstående bedömare skulle betrakta dessa som 
riktig eller ej. Med Schütz’ utgångspunkt i livsvärlden blir kunskapsbildning 
en form av vad som här behandlas i termer av meningsskapande. 

Allt meningsskapande – såväl det som handlar om att identifiera en före-
teelse och tillskriva den betydelser, som det som involverar språkliga fram-
ställningar gällande denna – är med andra ord knutet till ett perspektiv. Det 
är genom att anlägga ett perspektiv från en viss utgångspunkt som ett objekt 
fokuseras och framträder som en meningsfull gestalt. I ett visst perspektiv 
framträder, som Schütz påpekar i citatet ovan, vissa aspekter av objektet 
medan andra osynliggörs. Både kunskap och mening kan därmed sägas vara 
perspektivberoende (Holquist 2004; Rommetveit 1990). 

Men det sociala livet förutsätter att vi identifierar fenomen på ett sätt som 
överensstämmer med andras och tilldelar dem likartade betydelser – att vi 
föreställer oss dessa på likartade sätt. I vardagslivets rutinmässiga interaktion 
förlitar vi oss med andra ord på ett mått av intersubjektivitet, det vill säga 
”att det föreligger en fortlöpande överensstämmelse mellan mina betydelser 
och deras betydelser” (Berger & Luckmann 2003:35). Med perspektiv-
metaforen blir intersubjektivitet en fråga om överensstämmelser mellan flera 
individuella perspektiv. Schütz talar om individuella perspektiv som ”reci-
proka” i den bemärkelsen att vi kan ta förgivet att mitt eget och andras per-
spektiv är ”utbytbara” och förenas på ett sådant sätt att det vi talar om utgör 
ett ”intersubjektivt konstruerat tankeobjekt” (2002:38). Ragnar Rommetveit 
beskriver på ett liknande sätt den delade förståelse som etableras i interak-
tion som ett delande av perspektiv: 

The temporarily shared social world of the dialogue may be explored in terms 
of partially shared cognitive-emotive perspectives, and what is made known 
has to be described in terms of expansions and/or modification of such an 
intersubjectively established social world. (Rommetveit 1974:123) 

 
Genom gemensamt meningsskapande i kommunikativa situationer kan vi 
”förhandla” om hur vi ska se på något och därmed närma våra subjektiva 
perspektiv till varandra så att de blir delvis överlappande. Även om det kan-
ske är rimligast att förstå perspektivens reciprocitet som ett antagande om att 
den andre föreställer sig samma sak som jag själv, och att han/hon gör 
samma antagande, kan denna bild av överlappande perspektiv tjäna som 
modell för intersubjektiv förståelse och delade föreställningar.  

Vi bör dock inte uppfatta närmandet av individuella perspektiv till var-
andra som något som leder till en fullständig sammansmältning av indivi-
dernas föreställningar. Rommetveit menar att intersubjektivitet bör betraktas 
som ”a tendency that characterizes human communication – a tendency that 
operates in dynamic tension with other, often opposing tendencies” (citerad i 
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Wertsch 1998:113). Det gemensamma meningsskapandet tar formen av ett 
arbete där spänningar mellan olika möjliga perspektiv hanteras för att uppnå 
ett mer eller mindre varaktigt tillstånd av intersubjektiv förståelse. Att per-
spektiv delas, och att vissa perspektiv kan komma att premieras och fungera 
normativt, behöver inte heller innebära att uppfattningar och åsikter delas. 
Reciprociteten implicerar inte konsensus, utan innebär bara antagandet om 
att vi kan tala om samma sak och se detta på samma sätt.  

Delad kunskap kan mot bakgrund av detta ses som både en förutsättning 
för intersubjektivitet och ett resultat av detta. Den kunskap som delas av 
medlemmarna inom en social gemenskap möjliggör en intersubjektiv förstå-
else samtidigt som det som därigenom blir känt läggs till gemenskapens 
vetande. Kunskap framstår därmed som ett socialt fenomen som i första 
hand är knutet till kollektivet. Den kan föregå den enskilde individen såsom 
något redan befintligt inom de gemenskaper som hon socialiseras till, och 
den kan fortsätta att traderas även då medlemmarna byts ut. Anders 
Gustavsson beskriver också hur det är just genom socialisation till en 
gemenskap som vår förståelse för oss själva och omvärlden får ”den stabili-
tet och bärkraft som krävs för att vi ska kunna uppfatta den som kunskap om 
verkligheten”: 

Våra egna funderingar uppfattar vi främst just som funderingar eller åsikter 
om något. Och de präglas, i vårt sätt att uppfatta dem, som subjektiva och 
därför inte som riktiga kunskaper om verkligheten. På ett annat sätt förhåller 
det sig med kunskap som delas med andra. Det uppfattas som mera objektiv 
och vi tenderar att förknippa det med hur något verkligen är. (…) När vi mär-
ker att andra vet det vi själva vet, är det som om vetandet får en annan valör 
och verklighetskaraktär. (Gustavsson 1998:7f)  

3.2 Perspektivering och resurser 
Mening förutsätter inte bara ett perspektiv, utan också en perspektivering, 
det vill säga subjektets intagande av en utgångspunkt och positionering i 
förhållande till ett objekt. Applicerandet av ett perspektiv förutsätter alltså ett 
aktivt subjekt. Hur ett objekt perspektiveras är inte heller givet. Dels kan 
komplexa företeelser låta sig perspektiveras på en mångfald av sätt, men vi 
kan också räkna med att olika betingelser hos aktören erbjuder villkor för 
flera möjliga perspektiv på ett och samma objekt. Även om perspektivmeta-
foren tenderar att få objektet att framstå som något givet (som betraktas från 
olika utsiktspunkter) har meningsskapande som perspektivering även kon-
struktiva inslag. Olika kunskaper hos betraktaren låter oss beskriva och tolka 
objektet på olika sätt och därmed konstruera olika slags tankeobjekt. När vi 
försöker förstå ett fenomen (som t.ex. psykisk ohälsa) placerar vi detta i en 
referensram där de begrepp, kategorier och modeller som vi har tillgång till 
fungerar som resurser för meningsskapande. Dessa resurser erbjuder möjliga 
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positioner, synliggör olika aspekter av verkligheten och låter den represente-
ras på skilda sätt.  

När vi perspektiverar en företeelse anger vi också samtidigt vilka andra 
objekt som är relevanta och fungerar som en bakgrund, eller ”tematiskt fält” 
(Linell 1998:41), för det som fokuseras; objektet tilldelas mening genom att 
kategoriseras och kontextualiseras på ett visst sätt utifrån en referensram. Vi 
betraktar inte företeelser som isolerade objekt utan som integrerade i en 
redan meningsfull värld, och genom perspektiveringen konstrueras ett tanke- 
och kunskapsobjekt inom ramarna för en sådan värld (Wagner 1996:110)12. 
Carl Graumann (1990) påpekar till exempel att vi med referens till ett visst 
hus kan säga att huset är fult, att det är till salu, eller att det är det äldsta 
huset på gatan, vilket innebär olika perspektiveringar av huset som därmed 
placeras i en estetisk, en ekonomisk, respektive en historisk kontext. Huset 
tillskrivs därmed en viss slags betydelse eller relevans för oss. Represente-
randet av objektet fungerar alltså både karaktäriserande och kontextualise-
rande. Att med en liknelse eller metafor tala om ett krig som ett schackparti 
eller som en slakt, innebär till exempel perspektiveringar av kriget som 
framhäver olika aspekter (Andersson & Furberg 1984:88) samtidigt som de 
kontextualiserar det till skilda referensramar och rationaliteter.  

En intersubjektiv förståelse förutsätter att vi har tillgång till gemensamma 
kunskaper för perspektivering. Vi behöver ha tillgång till gemensamma 
begrepp med hjälp av vilka objekt kan benämnas och kategoriseras, liksom 
gemensamma referensramar inom vilka de kan kontextualiseras. Vi behöver 
också besitta en ”kompetens” för att representera objektet på konventionella 
sätt om de representationer som vi framställer ska kunna ligga till grund för 
en intersubjektiv förståelse. Intersubjektivitet och delade föreställningar är 
därmed knutet till sociokulturella gemenskaper som definieras av delad kun-
skap och andra resurser för meningsskapande.13 Genom kontinuerlig interak-
tion inom sådana gemenskaper rekonstrueras och utökas de delade resurser 
som medlemmarna kan använda sig av – en process som kan beskrivas i 
termer av sedimentering (Berger & Luckmann 2003; Luckmann 2002). En 
sådan sedimenteringsprocess innebär inte bara att kunskap som produceras 
läggs till kollektivets samlade vetande, utan även att former för menings-
skapande sedimenteras. Vissa perspektiveringar rutiniseras och kommer att 
fungerar normativt, liksom interaktions- och framställningsformer vilka 
konventionaliseras i form av stil och genrer.14 

                                                      
12

 Wagner betraktar konstruktion som en händelse snarare än en handling, det är enligt honom 
frågan om något oavsiktligt som ”händer” snarare än något som ”görs” (1996:110). Men 
eftersom dessa ”konstruktiva händelser” är (avsedda eller oavsiktliga) inslag i aktörers hand-
lingar menar jag att vi ändå kan tala även om dessa handlingar i termer av konstruktion.  
13 En ”tankegemenskap” (Fleck 1997), ”community” (Wertsch 2001; Jovchelovitch 2007) 
eller ”social milieu” (Bauer & Gaskell 1999) där resurs är distribuerade mellan medlemmarna. 
14 Jfr hur Linell beskriver att ”routines and cultures” sedimenteras som ”global structures 
superimposed on interactions and embodied in traditions of relatively long-term continuities 
of practices” (Linell 1998:61). 
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Varje delad föreställningsvärld, och de delade resurser som möjliggör denna, 
kan vidare antas utvecklas mot bakgrund av gemenskapens villkor för att 
svara mot medlemmarnas behov. Men vi rör oss alla också mellan sociala 
sammanhang där en och samma företeelse har olika relevans för oss och 
reser specifika krav på vårt meningsskapande:  

People do not live in a single homogenous world, but in many worlds, each 
of which requires its own distinct form of discourse and thought. (Wagner 
2007:18)  

 
Vi rör oss mellan situationer och sociala sammanhang där specifika former 
för meningsskapande utvecklas och sanktioneras. Detta innebär att vi tilläg-
nar oss nya resurser för perspektivering som kommer att existera parallellt 
med de redan befintliga. Inom social representationsteori har en samexistens 
av kompletterande och även motsägelsefulla representationer inom både 
kollektivet och den enskilda individen beskrivits i termer av kognitiv polyfasi 
(Moscovici 2008; Jovchelovitch 2002).15 Vi kan till exempel röra oss mellan 
ett professionellt sammanhang, där en viss företeelse ges mening utifrån de 
resurser som vår profession är bärare av och utifrån de villkor och syften 
som är aktuella i vårt yrkesutövande, och vardagliga sammanhang där vi är 
engagerad i ett meningsskapande i enlighet med en annan ”rationalitet” 
(Jovchelovitch 2007) eller ”tankestil” (Fleck 1935/1997) och där andra per-
spektiveringar görs. I de olika sammanhangen orienterar vi oss utifrån mer 
eller mindre situationsspecifika behov och interagerar med andra utifrån en 
delad förståelse för den relevans som en given företeelse har för oss där. 
Detta innebär att meningsskapandet i lika hög grad är knutet till vissa typer 
av situationer som det är knutet till specifika gemenskaper.  

Om föreställningar inte är något inre som externaliseras i det yttre – om 
de är resultatet av ett meningsskapande som fyller vissa syften och funktio-
ner i de situationer där de ges en form – så är frågan hur sociokulturella 
resurser och kulturellt tillgängliga idéer kan analyseras och beskrivas utifrån 
vad människor uttrycker i till exempel samtal. Radley och Billig argumente-
rar för att vi i analyser av människors uttalanden om hälsa/ohälsa inte bör 
betrakta dessa som uttryck för underliggande föreställningar (beliefs), utan 
snarare som accounts, det vill säga som något som konstrueras inom ramen 
för en relation. För att undvika att sociala representationer reifieras – ”as if a 
discrete social representation of health or illness necessarily exists in a 
simple sense” (Radley & Billig 1996:223) – menar de att vi bör begränsa oss 
till att studera dessa som representerande handlingar: ”the activity of soci-
ally representing the world”. Vi rör oss då på vad Wolfgang Wagner och 
Nicky Hayes kallar för en diskursiv nivå, vilken kan präglas av såväl kon-
sensus och intersubjektivitet som argumentation och motsättningar.  

                                                      
15 En bild av kunskapsutveckling som ligger i linje med den som Vygotsky och Luria 
(1930/1993) beskriver. 
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Men om vårt intresse gäller resurserna för detta meningsskapande, det som 
möjliggör intersubjektiv förståelse, är frågan hur denna underliggande nivå 
ska beskrivas. Om vi ser till olika definitioner av sociala representationer så 
lyfter Moscovici fram hur de fungerar som resurser och betonar framförallt 
dess ordnande funktion när han beskriver dem som:  

systems and values, ideas, and practices with a two-fold-function: first to 
establish an order which will enable individuals to orient themselves in and 
master their material world, and second, to facilitate communication among 
members of a community by providing them with a code for naming and 
classifying the various aspects of their world and their individual and group 
history (Moscovici 1973:xiii) 

 
Enligt denna beskrivning erbjuder sociala representationer en ”kod” för klas-
sifikation. En sådan beskrivning kan förefall snarlik en kognitivistisk syn på 
strukturer som underligger individers meningsskapande. Representerandets 
flexibilitet och produktiva sida framhävs tydligare i den karaktäristik som 
Per Linell gör, när han beskriver sociala representationer som: 

bodies of partly systematised domain-specific knowledge and assumptions 
(especially of a common sense type), belief systems, ideas and ideologies, 
attitudes and dispositions to act, ways of thinking and talking about specific 
issues (…) social representations are potentialities to evoke particular types 
of discourses, understandings, actions, attitudes etc., given that participants 
find themselves in particular kinds of contexts. (Linell 2009:281f)16 

 
”Dispositioner”, ”sätt att tänka och tala” och ”potentialer” för vissa typer av 
diskurser, förståelse, handlingar och attityder ger större utrymme för en syn 
på meningsskapande som ett aktivt och konstruktivt handlande.  

Oavsett vad vi vill räkna till dessa resurser förefaller dock termen ”repre-
sentation” vara olämplig för att beskriva företeelser på en sådan under-
liggande nivån. De kunskaps- eller tankeobjekt som konstrueras genom 
representerande handlingar är rimligen av ett annat slag än de resurser som 
möjliggör och organiserar sådana handlingar. Det är med andra ord proble-
matiskt att formulera studieobjektet i termer av sociala representationer om 
vi, utöver vad som produceras i de situationer där meningsskapande äger 
rum, även vill uttala oss om de mer varaktiga betingelserna och resurserna 
för detta.  

                                                      
16 Detta ligger i linje med hur Jodelet formulerar sig på ett sätt som liknar det resursbegrepp 
som här används när hon skriver om en ”reservoir whose actualizations vary with context and 
use” (Jodelet 1991:289). 
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3.3 Det problematiska representationsbegreppet 
Om man ser till definitioner av den engelska termen ”social representation” 
som förekommer i litteraturen så involverar dessa vanligen två slags feno-
men som inte alltid särskiljs: dels system av social kunskap, idéer eller 
delade föreställningar, och dels den aktivitet där dessa formuleras och 
utrycks. Martin Bauer och George Gaskell använder också termen represen-
tation för att beteckna både representerande handlingar och resultatet av 
dessa: ”Representation is an activity (the process of representing) with an 
observable outcome (an elaborated idea, a designed object, a representa-
tion)” (Bauer & Gaskell 1999:167). Sammantaget innebär detta att engels-
kans representation används för att beteckna tre olika slags fenomen: (1) 
representerande som handlande, (2) de representationer som detta handlande 
resulterar i och (3) den delade kunskap som gemenskaper bär på och som 
vägleder detta handlande. Då man inom denna forskningstradition särskilt 
fokusera kunskap som ett kollektivt och situationsöverskridande fenomen är 
vanligen den tredje innebörden mest framträdande.  

Som teoretiskt begrepp är social representation som synes tämligen 
inklusivt och vagt definierat. Mot bakgrund av detta har kritiker också påpe-
kat att social representationsteori inte utgör någon teori i strikt meningen 
som gör det möjligt att formulera prövbara hypoteser (Jahoda 1988). Att det 
förhåller sig så utesluter dock inte att representationsbegreppet kan fungera 
heuristiskt genom att rikta intresset mot vissa aspekter av det sociala livet 
och genom att generera fruktbara frågeställningar av annat slag än sådana 
som har en renodlat förklarande ambition (se Harré 2009). Teorin anger hur 
ett socialt fenomen kan begreppsliggöras och beskrivas.  

Från diskursteoretiskt håll har man också vänt sig emot vad man uppfattat 
som oriktiga beskrivningar av kunskaper som ”delade”. Som vi såg i 1.2 har 
man både förknippat sociala representationer med en bild av det sociala livet 
som något som är präglat av konsensus, och uppfattat beskrivningar av delad 
kunskap i termer av system eller strukturer som uttryck för en oriktig 
”perceptuell-kognitiv reduktionism”. Snarare än att fungera som en modell 
för meningskonstruktion har kritiker menat att social representationsteori har 
gett representationer i den tredje betydelsen ovan en närmast determinerande 
funktion (Potter & Litton 1985; McKinlay & Potter 1987; Potter & Edwards 
1999; Potter & Wetherell 1998, 2007; Verheggen & Baerveldt 2007). Denna 
kritik har bemötts i flera omgångar sedan den först formulerades på 1980-
talet (se t.ex. Rose et al. 1995; Voelklein & Howarth 2005; Silvana de Rosa 
2006; Chryssides et al. 2009). I många studier som utgår från begreppet 
social representation finns formuleringar som man rimligen kan vända sig 
mot i dessa hänseenden, men när det gäller forskningstraditionen och teori-
bildning i stort så kan man hävda att kritiken gällande konsensus till stora 
delar är missriktad. Antaganden om underliggande och delade sociokultu-
rella resurser för meningsskapande innebär inte nödvändigtvis antaganden 
om konsensus gällande uppfattningar, attityder och åsikter: 
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[W]e need to discriminate between the level of beliefs, attitudes and accounts 
as the material of dialogue and conversation, and the underlying representa-
tions as guiding discourse. (…) we prefer to call the universe of representa-
tions underlying discourse a shared, but not a consensual universe (…) 
Consensus and dissent are characteristics of dialogues and conversations. 
(…) Sharing a world-view in the form of collective and social representations 
is a characteristic of groups. (Wagner & Hayes 2005:226f) 

 
Kritiken gällande konsensus kan alltså sägas vara missriktad i den mån som 
den bygger på en sammanblandning av en diskursiv och en underliggande 
nivå. Men samtidigt finns det tendenser till liknande sammanblandning inom 
delar av forskningen om sociala representationer då ”representationer” 
används både för produkter (2) och resurser som vägleder representerande 
handlingar (3). Även om representation som aktivitet och handling ofta lyfts 
fram i definitioner av social representation finns här med en risk för att de 
föreställningar som studeras på en diskursiv nivå inte behandlas som ett 
resultat av interaktivt och situerat meningsskapande, utan istället beskrivs på 
ett objektifierande sätt som ”mental furniture” (McKinlay et al. 1993).17  

3.4 En reviderad modell för sociala representationer 
Det resonemang som här har förts om gemensamt meningsskapande och 
delade föreställningar kan sammanfattas i en modell för sociala representa-
tioner som i det följande ska ligga till grund för analysen och diskussionen 
av avhandlingens empiriska material. Modellen bygger på triaden subjekt–
andra–objekt, som vanligtvis används för att beskriva sociala representatio-
ner (se t.ex. Bauer & Gaskell 1999 och Jovchelovitch 2007),18 men denna 
struktur kompletteras här med ett ytterligare element som motsvarar de 
resurser som kan hänföras till en underliggande nivå.  

 
 

                                                      
17 Se t.ex. Abrics karaktäristik av sociala representationer där dessa ges en närmast deter-
minerande funktion: ”The representation functions as a system for the interpretation of reality 
which governs the relations individuals have with their physical and social environments. It 
will determine their behavior or their practices. The representation is a ‘guide for action,’ it 
orients the actions and social relations. It is a system of precoding reality, because it deter-
mines a whole of anticipations and expectations” (Abric 2001:43). Jovchelovitch betonar 
däremot den första innebörden av ”representation” som handling: ”Representation emerges as 
a mediating structure between subject – other – object. It is constituted as labour, that is to 
say, representation structures itself through the labour of communication and action that links 
subjects to other subjects and to the object world. In this sense it is perfectly plausible to say 
that representations are communicative action.” (2007:34) 
18 Janson (1998) beskriver även en mycket likartad ”dialogmodell” inom ramen för ett 
interaktionistiskt perspektiv. Marková (2003:152) återger också en liknande modell i form av 
en ”semiotisk triangel” från Bühler och Moscovici som utgörs av Ego – Alter – Object. Denna 
skiljer sig dock från den modell som här används genom att Object där motsvaras av den 
sociala representationen.  
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O – objekt som representeras 
S  – subjekt 
R  – resurser för representerande 
SR – social representation av objekt 

 
 

↑  – aktualisering av resurs 
↓  – sedimentering  

 

 

Figur 1. Representationsmodell 

Relationen mellan S1 och S2 i figur 1 motsvaras av interaktion i form av dis-
kursiva handlingar varigenom två eller flera personer gemensamt represente-
rar ett objekt (O). Dessa handlingar involverar en perspektivering av objektet 
varigenom aspekter av detta framträder som ett intersubjektivt konstruerat 
tankeobjekt (SR).19 Såsom resultatet av ett gemensamt handlande betraktas 
den representation som produceras som ett socialt fenomen som realiseras 
kollektivt. En social representation motsvaras alltså i denna modell av den 
temporära gemensamma föreställning som framträder i situationer där något 
gestaltas symboliskt genom representerande handlingar.  

De objekt som meningsskapandet gäller kan tillhöra olika ontologiska 
klasser: både sådana entiteter som existerar oavsett om någon har föreställ-
ningar om dem eller inte (t.ex. biologiska processer i våra kroppar), och 
entiteter vars existens är beroende av våra föreställningar om dem (t.ex. 
sociala institutioner). Även om dessa fenomen skiljer sig från varandra i 
ontologiskt hänseende, blir de något som har högst reella konsekvenser för 
oss och som vi kan förhålla oss sig till gemensamt via representationer. I 
båda fallen är det via socialt representerande som dessa tar plats i den sociala 
verklighet som individerna lever inom och som de (re)konstruerar genom sitt 
handlande.20 

                                                      
19 Vad som utgör ett objekt för deltagarna avgörs alltså i den representerande handlingen där 
ett utsnitt av verkligheten identifieras, avgränsas och konstrueras som ett objekt. 
20 De sociala objekt som konstrueras genom representerande handlingar skiljer sig med andra 
ord inte från andra slags objekt när det gäller huruvida de är verkliga – ”Reality does not 
come in degrees”, som Hacking påpekar (1998:148), vilket kan jämföras med det s.k. 
Thomas-teoremet; när människor definierar situationer som verkliga, blir de också verkliga i 
sina konsekvenser (se Williams 2009 för en diskussion).  

O 

S1 S2 

SR 

R 
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I representerandet av objektet förhåller sig dock inte bara subjekten till 
varandra och till ett objekt. I modellen har även resurser (R) inkluderats som 
medierar dessa relationer, det vill säga de medel som möjliggör och erbjuder 
former för representerandet. Sociala representationer kan därmed ses som 
resultatet av ett samspel mellan objektet, handlande subjekt och gemen-
samma resurser för meningsskapande. Den sociala representationen betrak-
tas här varken som en avspegling av ett yttre objekt eller en reproduktion av 
redan befintliga resurser, utan som en förståelse som kommer till stånd på ett 
mer eller mindre situationsspecifikt vis. Som tidigare påpekats sker dock 
även en sedimentationsprocess då man inom gemenskaper successivt bygger 
upp och rekonstruerar vad som kan fungera som resurser i kommande situa-
tioner (en process som betecknas med en nedåtriktad pil i figur 1).  

Resurserna kan på detta sätt ses som möjliga utgångspunkter för en 
gemensam perspektivering av olika objekt och något som man talar och tän-
ker ”med”, snarare än vad man talar om eller tänker på. Sådana resurser 
inkluderar sådant som i andra sammanhang behandlas i termer av ”socialt 
kunskapsförråd” (Berger & Luckman 2003), språkliga ”meningspotentialer” 
(Linell 2009), ”tankefigurer” vilka ”genererar diskurser” (Asplund 
1987:201) och ”kulturella verktyg” (Wertsch 1991; 1998). Gemensamt för 
dessa resurser är att de väsentligen utgör potentialer för mening, snarare än 
en realiserad mening, och något som aktualiseras i meningsskapandet (vilket 
betecknas med en uppåtriktad pil i Figur 1). Sådana potentialer aktualiseras 
på ett kontextberoende inom de projekt som vägleder det meningsskapande 
som äger rum. Dessa projekt kan beskrivas som en hierarki där lokala kom-
munikativa projekt, vilka är knutna till situationsspecifika intentioner och 
ambitioner, bidrar till mer övergripande icke-kommunikativa projekt: 

The ‘utterance act’, the ‘project’ of getting something said and understood 
linguistically, is always done in the service of an overarching communicative 
project (…) The communicative project is regularly embedded within a larger 
non-communicative project. This is an important point, since it contextualizes 
communication within other activities. (Linell 2009:192) 

 
Det situerade meningsskapandet som äger rum i samtal kan på detta sätt 
sägas vara inordnat i mer övergripande och bestående projekt som är kon-
stitutiva för gemenskapen och utgör dess raison de être. Bauer och Gaskell 
kompletterar även triaden i sin representationsmodell med en tidsdimension 
där sociala representationer knyts till ”a project, or a pragmatic context, of a 
social group within which the representation makes sense” (Bauer & Gaskell 
1999:168). Resurserna, på den underliggande nivån, möjliggör med andra 
ord intersubjektiv förståelse och garanterar meningens stabilitet över tid och 
mellan situationer, medan representationer, å andra sidan, motsvarar mening 
så som den realiseras gemensamt på en diskursiv nivå. 



 44

3.5 Representerandets dialogicitet 
De teoretiska utgångspunkter som här har presenterats gällande individens 
relation till omvärlden kan karaktäriseras som ett dialogiskt perspektiv på 
meningsskapande (Linell 1998, 2009; Holquist 2004; Wertsch 1990). Lik-
nande antaganden om tänkandets och kommunikationens dialogiska inslag, 
eller dialogicitet, framhävs inom flera teoribildningar (bl.a. symbolisk inte-
raktionism, pragmatism, etnometodologi, diskursanalys och sociokulturell 
teori). Ett gemensamt inslag hos dessa är ståndpunkten att handlingar, utta-
landen och kognition måste förstås som knutna till en situation och kontext; 
meningsskapande ingår i projekt som är historiskt, socialt och kulturellt 
kontextualiserade. Socialt representerande, liksom andra former av menings-
skapande, kan med andra ord inte förstås som ett isolerat handlande, utan bör 
betraktas som något som genomförs i och formas av de större sammanhang 
som det äger rum inom. Linell (2009) påpekar att ett dialogiskt perspektiv på 
mening och meningsskapande därmed innebär både ett mått av kontextua-
lism och holism.21  

När det gäller det meningsskapande som står i fokus för avhandlingen är 
det två former av dialogicitet som kommer att lyftas fram. För det första kan 
dialogicitet sägas vara något som präglar interaktionen mellan dem som är 
delaktiga i ett gemensamt meningsskapande. Intersubjektiv förståelse har 
beskrivits som något som uppstår i interaktion mellan ett antal subjekt (S1 – 
S2) och representerande som ett inslag i deras kommunikativa handlingar. 
Men genom sådana handlingar framställer, eller externaliserar, inte bara de 
inblandade ett tankeinnehåll, de orienterar sig också aktivt mot varandra. I 
social interaktion förhåller man sig ”responsivt” (Asplund 1987) till var-
andra, till vad som redan är känt och vad som tidigare sagts. Samtidigt riktar 
man sig med sina yttranden till den andre och ”adresserar” denne: 

An essential (constitutive) marker of the utterance is its quality of being 
directed to someone, its  addressivity. (…) When constructing my utter-
ance, I try actively to determine this response. Moreover, I try to act in accor-
dance with the response I anticipate, so this anticipated response, in  turn, 
exerts an active influence on my utterance (I parry objections that I foresee, I 
make all kinds of provisos, and so forth). When speaking I always take into 
account the apperceptive  background of the addressee’s perception of my 
speech: the extent to which he is familiar with the situation, whether he has 
special knowledge of the given cultural area of communication, his views and 
convictions, his  prejudices (from my viewpoint), his sympathies and antipa-
thies –  because all this will determine his active responsive understanding of 
my utterance. (Bakhtin 1986:95f) 

                                                      
21 Dialogisk teori hävdar därmed ett reflexivt förhållande mellan de ingående begreppen. 
Linell talar om ett ömsesidigt beroende mellan begrepp som diskurs och kontext, kognition 
och kommunikation, figur och bakgrund: ”That is, neither of the terms in such pairs can be 
thought of as explaining (causally or otherwise) the other or as existing prior to or as defin-
able independently of the other; one cannot analyze one of them without at the same time 
presupposing something specific about the other.” (Linell 1998:36) 
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Yttrandenas utformning och mening är beroende av såväl den bakgrund som 
utgörs av föregående yttranden, vilka man ”svarar” på, och det mottagande 
som föregrips mot bakgrund av antaganden om hur mottagaren kan uppfatta 
det som sägs. Varje yttrande kan också sägas vara utformat för att mottaga-
rens förståelse ska överensstämma med de kommunikativa projekt som 
yttrandet är en del av (recipient design, Sacks et al. 1974). Med yttranden 
förmedlar vi inte bara information om något, vi gestaltar också denna på ett 
sätt som svarar mot fler kommunikativa funktioner än att göra något känt. 
När vi framställer sakförhållanden kan vi till exempel samtidigt resa san-
ningsanspråk, rättfärdiga våra uppfattningar eller handlingar och eftersträva 
ett visst mottagande eller en viss reaktion hos våra åhörare.  

Om vi dessutom ser representerande handlingar som inslag i en kommu-
nikation som vägleds av gemensamma projekt kan interaktionen mellan 
modellens S1 och S2 härmed inte ses som en serie på varandra följande och 
isolerade handlingar, utan som en process där de olika bidragen är samman-
flätade med varandra. Att yttranden präglas av responsivitet och adressivitet 
och bidrar till en gemensam representation innebär att mening inte är en 
egenskap hos det enskilda yttrandet utan snarare något som realiseras kol-
lektivt genom sådana ”inter-acts” (Linell 1998:207).22  

Men meningsskapandet är också dialogiskt i en ytterligare bemärkelse då 
det inte bara är de närvarandes relation till varandra som kan beskrivas som 
präglade av dialogicitet. I de representerande handlingarna förhåller man sig 
inte bara till de närvarandes perspektiv, utan även till en vidare kontext av 
alternativa föreställningar och ståndpunkter. Den gemenskap som de 
interagerande subjekten i figur 1 utgör är omgiven av och inbäddad i andra 
sociokulturella gemenskaper som gör alternativa perspektiveringar av 
objektet. De interagerande bildar sig också föreställningar om dessa och 
förhåller sig direkt eller indirekt till deras alternativa perspektiveringar. Vi 
gör oss med andra ord inte bara föreställningar om enskilda fenomen, utan 
också om andras perspektiv och kunskaper om dessa – vi konstruerar ”typer 
av den andres kunskapsfält, liksom omfattningen av och beskaffenheten hos 
hans kunskap” (Schütz 2002:40). Socialt representerande handlar då inte 
bara om internt meningsskapande inom ramen för en gemenskap – det är ett 
dialogiskt fenomen i den meningen att en sådan intersubjektiv förståelse 
relateras till och formas inom ramen för en ”dialog” med andras föreställ-
ningar och synsätt. Billig hävdar något liknande när han påpekar att varje 
yttrande ingår i en argumentation till sitt eget försvar gentemot andra tänk-
bara ståndpunkter. På detta sätt ingår varje yttrande i en ”argumentations-
kontext” av föregripna invändningar och rättfärdiganden (Billig 1996:117). 
Varje ståndpunkt öppnar sig för invändningar och kan ställas mot alternativa 

                                                      
22 Tannen använder ”joint production” för att beteckna ”that discourse is not the sole produc-
tion of a speaker, but rather the joint production of speaker and listener or (since the very 
terms ‘speaker’ and ‘listener’ misleadingly indicate one active and one passive participant) 
‘interlocutors’ or ‘interactants’.” (2007:9) 
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uppfattningar varför argumentation utgör ”a constituent property of the thin-
king society” (Billig 1993:59) där olika föreställningar och förhållningssätt 
kommer i kontakt med varandra. 

3.6 Avslutande kommentar 
Som bakgrundsbeskrivningen i föregående kapitel ger vid handen är psykisk 
ohälsa något som involverar frågor om distinktioner mellan vad som utgör 
sjukdom och vad som är problem av annat slag, hur ohälsa och personer med 
ohälsa betraktas i olika perspektiv, liksom relationen mellan den kunskap 
som brukare bär på och de professionellas kunskaper. Mot denna bakgrund 
är avsikten att belysa sociala representationer av psykisk ohälsa bland män-
niskor som har egna erfarenheter av sådan ohälsa utifrån den teoretiska 
modell som här har presenterats: hur representeras psykisk ohälsa, vilka 
typer av resurser utnyttjas och hur kan dessa beskrivas; hur aktualiseras och 
används de i ett dialogiskt meningsskapande? 
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4. Syfte och metod 

Avhandlingens övergripande syftet är att belysa delade föreställningar och 
meningsskapande om psykisk ohälsa i vardagliga sammanhang, det vill säga 
hur människor förstår och talar om psykisk ohälsa utanför specialiserade 
kliniska och vetenskapliga sammanhang. Ambitionen är således inte att 
beskriva vare sig psykisk ohälsa i sig eller erfarenheter av psykiska problem, 
utan att belysa hur psykisk ohälsa tillskrivs mening inom en social gemen-
skap.  

För att studera detta har en empirisk studie av gruppsamtal genomförts 
som bygger på tre avgränsningar. För det första fokuseras meningsskapande 
som gäller egna erfarenheter av psykiska problem genom att studiens delta-
gare rekryterats från brukarförbund för personer med psykisk ohälsa. För det 
andra bygger det empiriska materialet på sådant meningsskapande som äger 
rum i gruppsamtal. Det antagande som vägleder dessa avgränsningar är att 
sådana samtal kan analyseras som en form av meningsskapande som utgår 
från delade erfarenheter och kunskaper inom de gemenskaper som delta-
garna är delaktiga i. En tredje avgränsning består i de problem som 
deltagarna har egna erfarenheter av. Dessa förenas av att man främst talar 
om egna problem i termer av ångest och/eller depression i någon form. 
Sådana problem karaktäriseras av att det inte alltid uppfattas som självklart 
hur de ska förstås. Deltagarna har därför troligtvis förhållit sig till olika kate-
goriseringar av sina problem, vilket torde göra fallet väl lämpat för att belysa 
gränsdragningar mellan olika slags psykiska problem och innebörder av 
psykisk hälsa och ohälsa mer generellt. 

4.1 Den empiriska studiens syfte och frågeställningar 
Avgränsningen av studien gör att dess syfte, med den teoretiska modellen 
som utgångspunkt, kan preciseras till att undersöka hur personer med erfa-
renheter av egna psykiska problem representerar psykisk ohälsa i grupp-
samtal. Eftersom det som sägs om psykisk ohälsa även har implikationer för 
hur man ser på personer med olika slags hälsoproblem, och även andras per-
spektiv på detta fokuseras i samtalen, bryts den empiriska frågeställningen 
ned i tre delfrågor som vägleder analysen: 
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I.  Hur representeras psykisk ohälsa? 

II. Hur representeras personer med psykisk ohälsa?  

III. Hur representeras olika perspektiv på psykisk ohälsa?  
 
Dessa frågeställningar besvaras i varsitt resultatkapitel (kapitel 6, 7 och 8) 
och ambitionen är att därmed komplettera tidigare forskning om hur psykisk 
ohälsa betraktas i dagens samhälle. Därutöver syftar studien till att belysa 
hur sociokulturella resurser utnyttjas i representerande av psykisk ohälsa. 
Avsikten är därmed att även bidra till en fördjupad kunskap om hur sociala 
representationer utvecklas i ett interaktivt meningsskapande.  

4.2 Metod 
För den aktuella studien har fokusgruppsmetod valts för att skapa ett empi-
riskt material som kan användas för att studera sociala representationer i ett 
gemensamt meningsskapande. Metoden har också framhållits som lämpad 
för att generera data gällande sociala och interaktiva fenomen såsom: 
meningsskapande som grupprocess (Bloor et al. 2002), hur kunskap utveck-
las och tillämpas inom en kulturell kontext (Kitzinger 1994) och hur gemen-
samma perspektiv och attityder konstrueras genom gruppinteraktion (Sim 
1998; Smithson 2000). Fokusgruppmetoden framstår därmed som ett lämp-
ligt val när studieobjektet formuleras i termer av just sociala representationer 
(Marková et al. 2007) och fokusgrupper har även liknats vid ”thinking cultu-
res in miniature” där sociala representationer kommer till uttryck (Linell 
1999:5).  

Tillämpningen av fokusgruppsmetod i föreliggande studie motiveras av 
att de föreställningar som framträder i dessa samtal kan ses som en variant 
på den förståelse som utvecklas inom brukargemenskaperna och att det 
meningsskapande som äger rum kan analyseras med avseende på sådana 
delade resurser som tillämpas i meningsskapande om psykisk ohälsa också i 
andra sammanhang. Andra metodiska ansatser vore givetvis också möjliga. 
Observation i något ”autentiskt” sammanhang, som till exempel befintliga 
självhjälpsgrupper, skulle till exempel ge en mer direkt inblick i sådant 
meningsskapande som äger rum inom brukargemenskaper. Men en sådan 
metod för datainsamling är förknippad med såväl praktiska som etiska pro-
blem. Det handlar både om svårigheter för forskaren att få tillträde till 
sådana grupper och en svårlöst etisk problematik när det gäller frågan om 
enskilda medlemmars informerade samtycke. 

4.2.1 Fokusgruppsamtal som metod 
Fokusgruppsamtal kan definieras som en av forskaren initierad och kontrol-
lerad gruppdiskussion (Smithson 2000:104). I fokusgruppen deltar forskaren 
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som moderator och presenterar fokusgruppens syfte, det ämne som ska 
behandlas av denna samt de yttre ramarna för samtalen. Även i de fall där 
diskussionen utgår från frågor som moderatorn ställer till deltagarna skiljer 
sig fokusgruppsamtal från sådana samtal som kan karaktäriseras som 
”gruppintervjuer” då det i en fokusgruppstudie inte i första hand är svaren på 
moderatorns explicita frågor som utgör data, utan snarare den interaktion 
som frågorna leder till mellan deltagarna, till exempel i form av diskussioner 
(Bloor et al. 2002; Morgan 1996; Kitzinger 1994).  

Interaktionen i sig kan med andra ord göras till föremål för analys och 
studieobjektet är därmed knutet till gruppen snarare än enskilda deltagare. 
Sådana grupprocesser som i andra forskningssammanhang uppfattas påverka 
data på ett negativt sätt blir härmed något väsentligt för studieobjektet: ”con-
formity, groupthink, and social desirability pressures do not obscure the data. 
Rather, they are the data because they are important elements of everyday 
interaction” (Hollander 2004:611). Syftet med att tillämpa fokusgrupps-
metod är alltså att i någon utsträckning efterlikna sådant meningsskapande 
som äger rum i andra samtalssituationer och att ”simulera” sådant gemen-
samt meningsskapande som äger rum där (Lunt & Livingstone 1993:9).  

Liksom vid tillämpandet av andra datainsamlingsmetoder måste dock 
fokusgruppdata analyseras med hänsyn till den särskilda kontext som de 
skapats i, och fokusgruppsamtalet är inte bara ett samtal som behöver förstås 
som en gruppdiskussion, utan som en gruppdiskussion av ett särskilt slag. 
Även om en av fokusgruppmetodens fördelar som forskningsverktyg är att 
samtalsämnet utvecklas av deltagarna själva, snarare än att helt formuleras 
och avgränsas av forskaren, så påpekar Greg Myers att ”participants interpret 
topics, move close to them, and reopen them, always with the moderator and 
setting in mind” (Myers 1998:90). Under långa perioder kan moderatorn ha 
en passiv roll och diskussionen mellan deltagarna kan ta sig relativt fria och 
spontana former. Men samtalet utspelar sig ändå alltid inom de ramar och 
premisser som anges av fokusgruppens syfte och moderatorns närvaro. 
Samtalen kan därför inte analyseras som om de vore exempel på naturligt 
förekommande diskussioner. Möjligheterna att betrakta fokusgruppsamtal 
som en simulering av naturligt förekommande meningsskapande är också till 
stor del beroende av hur deltagarna uppfattar situationen och sin relation till 
varandra. Hur de ser på fokusgruppens syfte, hur denna samtalsform liknar 
andra typer av samtal som man har erfarenhet av, och hur man uppfattar sin 
egen uppgift bidrar till deltagarnas definierande av situationen och hur de 
utformar sitt handlande. I vilken mån deltagarna upplever möjligheter till 
identifikation med varandra, eller redan har en relation till varandra, får 
dessutom betydelse för vilka slags kommunikativa projekt som blir relevanta 
i samtalet. Att homogena grupper sätts samman med utgångspunkt i någon 
egenskap som deltagarna delar behöver till exempel inte innebära att denna 
blir grund för en identifikation som man interagerar utifrån. Att som forskare 
utgå från kriteriet ”egna erfarenheter av psykisk ohälsa” för att rekrytera 
deltagare innebär till exempel att en social kategori definieras som inte 
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nödvändigtvis motsvarar någon upplevd tillhörighet eller gemenskap bland 
dem som räknas som medlemmar i kategorin. I detta fall är kategorin 
dessutom problematisk eftersom innebörden av kriteriet ”psykisk ohälsa” 
som definierar den inte är självklar – ett faktum som utgör en utgångspunkt 
för föreliggande studie.  

I den aktuella studien har deltagarna rekryterats från olika befintliga 
grupper inom brukarförbund där de redan är involverade i mer långsiktiga 
gemensamma projekt. Då de kunskaper, värderingar och normer som delas 
inom dessa gemenskaper kan fungera som en referensram för interaktion 
också i fokusgrupperna finns särskilda betingelser för upplevelser av samhö-
righet mellan dem som här utgör en fokusgrupp. Det varierar dock i vilken 
grad de enskilda fokusgrupperna i studien på detta sätt kan antas motsvara 
redan befintliga gemenskaper. Några av fokusgrupperna i studien utgörs av 
befintliga självhjälpsgrupper som har träffats regelbundet under flera års tid, 
medan andra har deltagare från olika självhjälpsgrupper inom en större 
lokalförening där alla inte känner varandra personligen. Detta innebär troli-
gen att man identifierar sig med fokusgruppen som kollektiv i varierande 
utsträckning. Men medlemskapet i brukarförbunden antas ändå kunna fun-
gera som en gemensam nämnare som kan ligga till grund för en upplevelse 
av samhörighet, vilken man kan orientera sig utifrån i fokusgruppsituationen. 

4.2.2 Studiens genomförande 
Genom sökningar på Internet gjordes en inledande översikt över de brukar-
förbund som samlar personer med egna erfarenheter av psykisk ohälsa, och 
som har spridning över landet (och alltså består av flera lokalföreningar eller 
självhjälpsgrupper). Därefter kontaktades ca 15 lokalföreningar och själv-
hjälpsgrupper inom Riksförbundet för social och mental hälsa (RSMH), 
Ångestsyndromsällskapet (ÅSS) och Föreningen Balans på olika orter i 
Mellansverige. Syftet med studien beskrevs muntligt på telefon för deras 
kontaktpersoner varefter en kortfattad projektbeskrivning och ett informa-
tionsbrev, som riktar sig till potentiella deltagare, skickades till dessa (se 
bilaga 1). Informationsbrevet anslogs i några fall i föreningarnas lokaler 
medan det i andra förmedlades vid möten då kontaktpersonerna berättade om 
studien för andra medlemmar. (Bland deltagarna i de fokusgrupper som 
genomfördes föreföll ett mindre antal ha tagit del av informationsbrevet, 
utan föreföll ha fattat sitt beslut att delta efter kontaktpersonens muntliga 
presentation av studien.)  

I något fall såg kontaktpersonerna problem med att förmedla kontakter 
mellan förbundets medlemmar och ett forskningsprojekt och valde därför  att 
inte medverka. Andra ville bidra till studien och förmedlade kontakter till 
enskilda medlemmar och andra självhjälpsgrupper, men i flera fall ledde inte 
detta till att någon fokusgrupp kunde sättas samman. I flera fall hänvisade 
man till att medlemmarna kände osäkerhet inför att delta i detta slags samtal 
eller att deras problem förhindrade deltagande. 
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De fokusgrupper som kom till stånd sattes ihop av kontaktpersonerna som 
meddelade mig när tillräckligt många hade meddelat att de var intresserade 
av att delta (önskemålet från min sida var 4-6 deltagare per grupp).23 Detta 
innebär att jag inte hade något inflytande över enskilda deltagare eller ålders- 
och könsfördelning bland personerna i de enskilda grupperna eller materialet 
i stort. Rekryteringsförfarandet bygger dock inte på ett urval som syftar till 
att vara representativt för en större population i statistisk mening, utan mot-
svarar ett strategiskt urval som utgår från två inklusionskriterier. Ett första 
kriterium är att man är medlem inom en brukarorganisation. Detta innebär 
att deltagarna har erfarenheter av något som de uppfattar som psykiska häl-
soproblem. Vad som utgör de problem som studien fokuserar definieras 
alltså av deltagarna själva och inte av mig eller personal inom hälso- och 
sjukvården. Deltagarna är därmed också delaktiga i en gemenskap där man 
hanterar frågor och utvecklar kunskaper om psykisk ohälsa i någon form. Att 
fokusgrupperna dessutom bildades utifrån redan befintliga självhjälps-
grupper eller lokalföreningar inom dessa organisationer har, vid sidan av 
stora praktiska fördelar, den fördelen att det möjliggör att deltagarna i sam-
talen kan orientera sig utifrån en upplevd samhörighet med varandra.  

Att jag med min förfrågan särskilt riktade mig till förbund och grupper 
som (åtminstone delvis) beskriver sina medlemmars problem i termer av 
depression eller ångest, och att jag i besvarandet av kontaktpersoners frågor 
sade mig ha ett särskilt intresse för sådana erfarenheter, innebär ett andra 
inklusionskriterium. Detta motiveras av att samtalen därmed i någon mån 
skulle komma att beröra sådana problem som kan tänkas uppfattas som svår-
kategoriserade i sjukdomstermer. Det motiveras också av att man i de olika 
grupperna ska komma att bidra med olika infallsvinklar på likartade former 
av psykisk ohälsa. Rekryteringsförfarandet vägleddes dock även av en 
ambition att skapa variation i det empiriska materialet genom att jag vände 
mig till tre olika brukarförbund och till lokalföreningar/självhjälpsgrupper 
vid olika stora orter. 

Efter att sex fokusgrupper genomförts gjordes en avvägning mellan för-
delarna med att fortsätta rekryteringsarbetet, som visat sig vara tidskrävande, 
och att kunna genomföra en mer utförlig analys inom projektets tidsramar. 
Rekryteringen avbröts då, eftersom det insamlade materialet bedömdes vara 
tillräckligt rikt för att studiens frågeställningar skulle kunna besvaras på ett 
tillfredsställande sätt.  

Fokusgrupperna i studien 

Sex fokusgruppsamtal genomfördes under perioden mars 2007 till september 
2008 med mig som moderator. Varje fokusgrupp bestod av 3-6 deltagare. 
Deltagarna var i åldrarna 24 till 68 år och kom från ÅSS, RSMH respektive 

                                                      
23 Gruppernas storlek begränsades till sex personer eftersom större grupper antogs kunna göra 
det svårare för alla deltagare att komma till tals. För att grupperna inte skulle bli allt för bero-
ende av moderatorn, utan ha förutsättningar för att deltagarna skulle kunna föra en ”självgå-
ende” diskussion efterstävades grupper om minst fyra personer (jfr Bloor et al. 2002). 
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Balans (se tabell 1). Huvudsakligen talade man om sina erfarenheter i termer 
av ”ångest”, ”depression” och ”bioplärt syndrom”, men även egna problem 
av andra slag togs upp (t.ex. ”psykos”, ”borderline”, ”Asperger” och 
”tvångstankar”).  

Tabell 1. Beskrivning av fokusgrupperna 

Grupp Förbund Längd i  
minuter 

Antal  
deltagare 

Fördelning  
män/kvinnor 

Ålder 

FG1 ÅSS 120 4 2/2 30-68 
FG2 RSMH 100 5 2/3 40-64 
FG3 ÅSS 130 6 3/3 29-68 
FG4 RSMH 145 4 -/4 24-63 
FG5 Balans 106 3 2/1 46-54 
FG6 Balans 107 5 1/4 56-65+ 

 

FOKUSGRUPP 1  
Deltagarna är medlemmar i en befintlig självhjälpsgrupp som träffas varje 
vecka och känner varandra väl efter att ha varit medlemmar mellan fem och 
nio år. Samtalet genomförs i gruppens ordinarie träfflokal. Självhjälps-
gruppens kontaktperson talar inledningsvis för gruppen som kollektiv, men 
samtalet i stort präglas av en horisontell och jämbördig kommunikation 
mellan deltagarna. Med undantag för en deltagare som gör få inlägg är deras 
aktivitet i samtalet jämförbar. Samtalet präglas av frispråkighet och uttryck-
ande av starka åsikter. I några frågor utrycks en uttalad konsensus inom 
gruppen gällande dessa. Efteråt kommenterar några deltagare att de ”fått ur 
sig saker” och att de ”känner sig stärkta” av samtalet som varit ”intensivare” 
än självhjälpsgruppens vanliga samtal. I jämförelse med de andra fokus-
grupperna deltar jag som moderator relativt aktivt genom att introducera 
flera frågeområden och genom att ställa uppföljande och fördjupande frågor.  

FOKUSGRUPP 2  
Denna fokusgrupp motsvaras inte av en redan befintlig självhjälpsgrupp. En 
av deltagarna har distribuerat information om studien och rekryterat intresse-
rade inom brukarföreningens lokalförening. Deltagarna har dock träffats 
tidigare inom föreningens verksamhet och några känner varandra väl. Den 
tid som de har varit medlemmar i föreningen varierar mellan två och tolv år. 
Samtalet genomförs i en av lokalföreningens träfflokaler som alla deltagarna 
är hemmastadda i. Under samtalet introducerar jag de flesta av områdena i 
samtalsguiden, men samtalet är däremellan till stor del självgående. Samtalet 
har en informell ton med många spontana utvikningar och är stundtals 
skämtsamt. Alla deltagare kommer till tals och tar plats i samtalet på vad 
som framstår som ett jämbördigt sätt. 
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FOKUSGRUPP 3  
Fokusgruppen motsvaras av en etablerad självhjälpsgrupp, även om en av 
deltagarna är helt ny i denna och tidigare inte har deltagit i gruppens träffar, 
utan bara har haft kontakt med dess kontaktpersoner tidigare. De andra kän-
ner varandra sedan fem till sju år tillbaka. En deltagare avbryter sin medver-
kan efter tjugo minuter. Samtalet genomförs i gruppens ordinarie träfflokal. 
Två av deltagarna är kontaktpersoner för gruppen och i samtalet uttalar sig 
de oftare än de övriga på självhjälpsgruppens vägnar om dess verksamhet. I 
samtalet finns tecken på att man vill förmedla gruppens ståndpunkter i olika 
frågor där också tydliga ställningstaganden görs. Samtalsutrymmet blir peri-
odvis ojämnt fördelat mellan deltagarna, varför jag ibland fördelar ordet till 
dem som inte får lika stort utrymme.  

FOKUSGRUPP 4  
Deltagarna har rekryterats från en lokalförening men kommer inte från 
samma självhjälpsgrupp. Tre av dem är engagerade i förbundets verksamhet 
och har varit medlemmar i mellan åtta och arton år. Den fjärde har varit med 
under ett år. De två äldre och de två yngre deltagarna känner varandra sedan 
tidigare, men i övrigt är man bara ytligt bekanta eller har inte träffats över-
huvudtaget. Samtalet genomförs i ett rum i förbundets lokaler. Ingen har 
någon samtalsledande roll och man uttalar sig sällan på förbundets vägnar, 
utan uttrycker sig huvudsakligen i form av personliga ståndpunkter. Under 
samtalet riktar sig deltagarna i stor utsträckning till varandra medan jag har 
en relativt tillbakadragen roll. 

FOKUSGRUPP 5  
Denna fokusgrupp är den minsta i materialet på grund av att tre personer 
som planerat att delta meddelar återbud med kort varsel. De tre deltagarna 
känner varandra väl sedan två år tillbaka då de började delta i samma själv-
hjälpsgrupp. Efter att denna avslutats har de fortsatt att träffas såväl i sam-
band med lokalföreningens verksamheter som utanför dessa. Samtalet 
genomförs under kvällstid i ett seminarierum på Pedagogiska institutionen 
vid Stockholms universitet. Samtalet präglas av en saklig ton och jämbördiga 
relationer mellan deltagarna. Man vänder sig relativt ofta direkt till mig och 
jag blir därmed mer involverad i diskussionen än i de andra grupperna. Del-
tagarna uttalar sig sällan på förbundets vägnar men i vissa frågor förmedlar 
man tydligt en gemensam uppfattning.  

FOKUSGRUPP 6  
Deltagarna kommer från en självhjälpsgrupp som har träffats under cirka 
fyra års tid. Samtalet genomförs i deras vanliga träfflokal. Gruppens kon-
taktperson tar inledningsvis en samtalsledande roll då man börjar med att ”gå 
rundan” på det sätt som man brukar inleda sina träffar och var och en redo-
gör kort för tiden sedan den förra träffen. Under denna inledning berättar 
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man också om sin personliga bakgrund och presenterar sig på detta sätt för 
mig. Under samtalet har jag en relativt tillbakadragen roll. Här görs inte lika 
tydliga ställningstaganden som i en del av de andra fokusgrupperna och man 
uttalar sig mer sällan för gruppen som kollektiv. Flera gånger tar man upp 
sådant som man tidigare varit oeniga om och gör detta till föremål för dis-
kussion. Samtalet har både formella och informella drag: man fördelar själva 
ordet så att alla ska komma till tals och talar sällan i mun på varandra, samti-
digt vänder man sig till varandra och rör sig spontant mellan olika samtals-
ämnen och behandlar på detta sätt flera för studien relevanta områden. 

Samtalens genomförande  

Som en inledning till samtalen presenterade jag mig som doktorand vid 
Pedagogiska institutionen vid Stockholms universitet och förklarade att 
samtalet var ett led i arbetet med en avhandling vars syfte presenterades på 
ett likartat sätt som i informationsbrevet. Jag framhöll också att jag genom-
förde ett antal fokusgruppsamtal och att intresset gällde sådant som är åter-
kommande i dessa samtal snarare än enskilda personers uppfattningar. Del-
tagarna informerades om att samtalet skulle spelas in och att deras identitet 
skulle skyddas i bearbetningen av materialet. De frågor som jag hade med 
mig beskrev jag som en utgångspunkt för samtalet som också skulle handla 
om det som deltagarna själva ville ta upp. Jag uppmanade deltagarna att 
betrakta samtalet som en gemensam diskussion om sådant som de tyckte var 
viktigt i sammanhanget. 

Samtalen utgick från en samtalsguide som omfattade sex områden vilka 
skulle beröras i någon mån av varje fokusgrupp. Denna omfattade frågor om: 
(1) hur deltagarna känner varandra, om man träffas i någon samtals- eller 
självhjälpsgrupp, och om det finns frågor eller samtalsämnen som man bru-
kar återkomma till där; (2) deras erfarenheter av att tala med personer utan-
för gruppen om de egna problemen; vilka man talat med och hur dessa sam-
tal sett ut; (3) om de minns den första gången som de sökte hjälp för sina 
problem, och vad man tänkte om sina problem när kontakten togs; (4) 
beskrivningar av denna typ av problem som man tagit del av i till exempel 
böcker, TV och tidningar; (5) vad man ser som orsaker till sina problem och 
hur man ser på en påstådd ökad psykisk ohälsa i samhället. (6) Mot slutet av 
samtalet kommenterar jag även hur deltagarna benämnt vad jag inlednings-
vis formulerats som ”psykiska problem” och ”psykisk ohälsa”, och ställde 
följdfrågor om innebörden av termer som ”sjuk”, ”frisk” och ”störning”. 
Samtalet avslutades sedan med att deltagarna gavs möjlighet att reflektera 
över det som sagts i diskussionen genom att jag frågade hur det känts att 
prata om dessa saker tillsammans med mig; om samtalet skilde sig mycket 
från deras vanliga samtal; om det var någon fråga som de reagerat på eller 
om det var något som de vill tillägga.  
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Moderatorns roll 
Efter att inledningsvis ange samtalets ramar genom att formulera vad som 
skulle utgöra det övergripande ämnet för samtalen, och hur det var tänkt att 
gå till, bestod min roll som moderator i att: 

• återföra samtalet till sådana ämnen som var av intresse för studien, 
men som deltagarna behandlade allt för summariskt,  

• avbryta diskussioner som uppehöll sig vid ämnen som inte hade 
relevans för studien, 

• stimulera dialog mellan deltagarna och underlätta för samtliga 
deltagare att komma till tals, bland annat genom frågor om vad de 
andra tänkte om vad någon sagt,  

• att kommentera vad som sagts, ställa följdfrågor eller introducera 
nya frågeområden när samtalet avstannade. 

 
Detta innebär en viss styrning av både samtalens innehåll och form. Ambi-
tionen var dock att så långt som möjligt ha en tillbakadragen roll som aktiv 
lyssnare och låta samtalen utvecklas av deltagarna. Ofta kom deltagarna 
spontant in på samtalsguidens frågeområden efter de inledande frågorna, 
men när jag själv förde in samtalen på dessa försökta jag anknyta till vad 
som sagts tidigare för att samtalen inte skulle få karaktären av en gruppinter-
vju. En avvägning gjordes under samtalen mellan den strukturering av sam-
talen som det innebar att på detta sätt rikta frågor till deltagarna, och att låta 
dem utveckla samtalen fritt (jfr Bloor et al. 2002:47). 

Även om jag eftersträvade en så tillbakadragen roll som möjligt under 
samtalen var jag som aktiv lyssnare och mottagare av vad som sades delaktig 
i interaktionen. Deltagarnas uppfattning om mig och mitt intresse kan också 
antas vara avgörande för hur man uttalade sig i samtalen. Den information 
som de fick innan samtalens genomförande gällde dock framför allt studiens 
syfte och att den var en del av ett avhandlingsprojekt vid Pedagogiska insti-
tutionen vid Stockholms universitet. Deltagarna visste alltså mycket lite om 
min egen bakgrund, och kände vid samtalens genomförande inte till något 
om till exempel min yrkesbakgrund eller huruvida jag själv hade erfarenhe-
ter som liknade dem som de berättade om. I relaterandet till mig fick de med 
andra ord utgå från vad som var uppenbart (som till exempel kön, ålder – 
yngre än de flesta av deltagarna – och med ett forskningsintresse som gällde 
deras egna uppfattningar om sina problem). Under samtalen tilltalades jag 
dock som en person som delade ett engagemang i vad man menade var 
angelägna samhällsfrågor. Man påpekade också att forskningen inom detta 
område är viktig och visade stor öppenhet genom att berätta om sådant som 
man i många andra sammanhang dolde för andra. Först efter att samtalen 
avslutats frågade man i en del grupper mer om mitt personliga intresse för 
psykisk ohälsa.  
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4.2.3 Etiska överväganden 
Fokusgruppsamtal om erfarenheter av psykisk ohälsa berör inte bara hälso-
problem som kan vara nog så svåra att tala om. Mot bakgrund av hur psy-
kiska problem kan leda till en socialt utsatt situation berör samtalen också 
flera potentiellt känsliga frågor. Detta innebär att en rad etiska problem 
måste hanteras vid genomförandet av studien.  

I studiens planeringsskede gjordes en ansökan om etikprövning som 
behandlades vid Etikprövningsnämnden i Stockholm enligt Lagen om etik-
prövning (2003:460). Studien har sedan genomförts med en strävan att upp-
fylla de krav för humanistisk-samhällsvetenskaplig forskning som Veten-
skapsrådet formulerar i sina forskningsetiska principer (Vetenskapsrådet 
2002). När det gäller informationskravet har både skriftlig och muntlig 
information om studien först förmedlats till brukarförbundens kontaktperso-
ner som i sin tur kontaktat potentiella deltagare. Där har det redogjorts för 
studiens syfte och genomförande, liksom att deltagandet är frivilligt och att 
deltagarnas identitet skyddas. Jag gav även mina kontaktuppgifter och för-
klarade att alla var välkomna att höra av sig om man hade frågor angående 
studien, både innan man fattade beslut om att delta och efter att fokusgrupp-
samtalet har genomförts. Varje fokusgruppsamtal inleddes också med att jag 
delade ut informationsbrevet på nytt och gav denna information muntligt. Då 
påpekades också att man hade möjlighet att avbryta sitt deltagande utan att 
behöva motivera detta (vilket hände vid ett tillfälle).  

Då deltagarna själva fattade beslut om att medverka i fokusgruppsamtalen 
samtidigt som de inte stod i något beroendeförhållande till mig, bedöms 
kravet på samtycke vara uppfyllt. Deltagarnas identitet har skyddats genom 
att person- och ortsnamn, liksom annan information som skulle kunna 
underlätta identifierandet av enskilda deltagare eller de självhjälpsgrupper 
som man tillhör, har tagits bort eller ändrats i avhandlingstexten. När det 
gäller kravet på konfidentialitet kvarstår dock en risk för att ett antal citat, 
eller utförligare berättelser, från en deltagare sammantagna skulle kunna 
göra det möjligt att identifiera denna. För att minska denna risk anges bara 
vem som yttrar sig i återgivande av samtalssekvenser där flera deltar (fokus-
gruppens nummer följt av en bokstav för deltagaren, t.ex. ”1A”). Vid 
citerande av enstaka deltagare anges bara vilken fokusgrupps som citatet 
hämtats från (t.ex. ”FG1”). Trots dessa anonymiserande åtgärder kvarstår 
dock risken att andra som känner deltagarna väl – till exempel närstående 
eller medlemmar i självhjälpsgruppen som inte deltar i fokusgruppen – ska 
känna igen dem i texten. Med tanke på samtalens karaktär är detta ofrån-
komligt, men sådant som inte har direkt relevans för frågeställningarna och 
som skulle kunna vara känsligt (t.ex. då man uttalar sig om andra icke närva-
rande personer) har inte tagits med i avhandlingstexten.  

Nyttjandekravet tillgodoses slutligen genom att det insamlade materialet 
uteslutande används för de forskningsändamål som har specificerats i infor-
mationen till deltagarna.  
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Men även om de grundläggande krav som Vetenskapsrådet reser för indi-
vidskydd därmed kan anses vara uppfyllda, kvarstår några etiska problem 
som har hanterats i genomförandet av studien och presentationen av dess 
resultat. Det har redan påpekats att potentiellt svåra frågor berörs i samtalen 
och att deltagarna tar upp sådant som är känsligt och personligt inför andra 
som de kommer att ha fortsatt relation till. Till viss del kan deltagarna antas 
vara förberedda på detta, och även ha en viss vana att delta i samtal om 
sådant genom sitt medlemskap i en självhjälpsgrupp, men jag har ändå tagit 
hänsyn till detta genom att inte göra direkta uppmaningar till någon som 
varit tyst att uttala sig.  

En andra etisk problematik gäller relationen mellan deltagarna och mig 
som forskare, då jag i presentationen av resultaten uttalar mig om vad som 
sker i fokusgrupperna. Det är inte bara så att deltagande i en fokusgrupp-
studie kan upplevas positivt genom att det ger en möjlighet till reflektion och 
man som deltagare får möjlighet att förmedla sina uppfattningar till en utom-
stående (jfr Sim 1998:346). Presentationen av resultaten i avhandlingen får 
ofrånkomligen formen av en ”monolog” som innebär en synnerligen osym-
metrisk relation till deltagarna. Denna monolog skiljer sig markant från hur 
man i samtalen adresserar mig och gör mig delaktig. Man inte bara illustrerar 
en belägenhet, utan utlämnar också den egna personen och gemenskapens 
interna liv. Ett sådant förtroende manar till ett respektfullt förhållningssätt. 
Här finns även en risk att man som deltagare reser förhoppningar om att jag 
som mottagare ska bekräfta och föra ut olika uppfattningar som man ger 
uttryck för i fokusgruppsamtalen. Det bör dock understrykas att studiens 
syfte är att på ett vetenskapligt sätt analysera det meningsskapande som äger 
rum i fokusgrupperna, utan att värdera vad man där uttrycker. Även om en 
förhoppning är att läsaren ska få en inblick i och en större förståelse för del-
tagarnas situation så är inte detta ett syfte som har väglett utformningen och 
genomförandet av studien. Avhandlingen syftar inte till att skildra personliga 
erfarenheter eller självhjälpsgrupper i sig, utan till att analysera det menings-
skapande som äger rum och fokuserar mönster i samtalen som svarar mot 
mer allmängiltiga processer av meningsskapande.  

Det bör också understrykas att de resultat som i det följande presenteras 
inte ska uppfattas som en okomplicerad utläggning eller ett återgivande av 
deltagarnas perspektiv, utan som min tolkning av vad som sagts i fokusgrup-
perna. Här föreligger givetvis risker för såväl missförstånd som felaktiga 
slutsatser. Det är inte heller givet att deltagarna instämmer i mina beskriv-
ningar och slutsatser. En sådan diskrepans är på ett sätt ofrånkomlig då ett 
teoretiskt utifrånperspektiv anläggs på det som sker i samtalen. Rimligheten i 
de ”erfarenhetsöverskridande” tolkningar som görs bör därför främst prövas 
mot kriterier för deras interna motsägelsefrihet och koherens snarare än del-
tagarnas eget perspektiv på samtalen (Gustavsson 2000). För att synliggöra 
för läsaren hur dessa tolkningar förhåller sig till det analyserade materialet 
har deltagarnas egna ord även bevarats i relativt hög grad i form av excerpter 
och citat i texten.  
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Detta hänger samman med en tredje etisk problematik som gäller deltagarnas 
syn på studien och deras förväntningar på vad den ska leda fram till. Även 
om det informationsmaterial som man de fått ta del av beskriver detta i 
allmänna ordalag, så är det knappast möjligt för den som deltar i denna typ 
av studie att förutse hur materialet kommer att behandlas och hur resultaten 
slutligen kommer att presenteras. Vad man samtycker till när man accepterar 
att delta i ett forskningsprojekt är med andra ord långt ifrån alltid uppenbart. 
Det är rimligt att deltagare kan göra sig en annan bild av vad studien kom-
mer att resultera i än den som genomför studien utifrån ett vetenskapligt 
kunskapsintresse. Man kan med andra ord fråga sig i vilken mån ett egentligt 
informerat samtycker överhuvudtaget är möjligt i denna typ av studier. Detta 
problem ser jag inte som möjligt att lösa genom att ge ”mer information” av 
flera skäl. För det första innebär inte mer information med nödvändighet att 
deltagarnas bild av studiens resultat blir tydligare. För det andra kan utför-
liga redogörelser för vad som ska analyseras påverka samtalens karaktär på 
ett oönskat sätt. För det tredje, så är det vid tidpunkten för datainsamlingen 
inte alltid helt klart för den som genomför studien hur materialet ska analy-
seras.  

Frågan kompliceras ytterligare av att de förväntningar som man som del-
tagare kan ha på resultatens ”nytta” eller ”användbarhet” inte alltid överens-
stämmer med de bedömningar som forskaren gör i detta avseende. Troligen 
väljer man inte att delta för att bidra till en studie som behandlar en rent aka-
demisk fråga, utan för att bidra till en kunskapsutveckling med en mer direkt 
relevans i ett vidare sammanhang. Även om föreliggande studies karaktär 
gör det svårt att tala om någon tillämpning i egentlig mening, är förhopp-
ningen ändå att resultaten inte ska uppfattas som rent ”inomvetenskapliga” 
av dem som gett sitt bidrag till den. Framhållandet av meningsskapande om 
psykisk ohälsa, jämte brukares eget perspektiv på dessa problem, som ett 
angeläget forskningsområde och något som är viktigt att uppmärksamma, 
motsvarar förhoppningsvis en delad värdering av forskningsfrågornas sam-
hällsrelevans.   

4.2.4 Analysmetod 
Det material som analyseras utgörs av ljudinspelningar från de sex fokus-
gruppsamtalen. Så som studieobjektet här har definierats kräver besvarandet 
av avhandlingens frågeställningar att detta empiriska underlag analyseras 
med avseende på såväl samtalens innehåll och hur man formulerar sig som 
hur man interagerar i fokusgrupperna. Analysarbetet har bestått i fem 
moment (även om dessa inte motsvarats av helt distinkta analyssteg som har 
genomförts en given ordningsföljd): 24 

 

                                                      
24 Se Jovchelovitch & Gervais 1999, Wibeck 2002, Linell et al. 2001, och Marková et al. 2007 
för de analysmetoder som har fungerat som inspirationskällor för den som här tillämpas. 
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• transkribering av samtalen i sin helhet  

• indexering av termer för benämnande av problem och diskursiva 
former såsom jämförelser och distinktioner, återkommande uttryck 
och metaforer, samt inslag av berättande 

• analys av topiker, teman och gemensamma formuleringar 

• analys av narrativ struktur i enskilda längre berättelser och hur 
gemensamma berättelser produceras genom samberättande  

• analys av hur en argumentationskontext aktualiseras 
 
Som ett första steg har samtliga samtal transkriberats ordagrant i sin helhet. I 
resultatredovisningen återges utdrag från samtalen i tre olika former. Längre 
uttalanden och samtalssekvenser där två eller flera deltagare bidrar återges i 
form av excerpter. Talspråkliga formuleringar (som ”å” istället för ”och”), 
upprepningar och icke-lexikala yttranden (som ”äh”) har bevarats i dessa. I 
excerpterna har uttalanden inte heller delats in i grammatiska satser genom 
versaler och punktion. Interpunktionen avspeglar här talflödet (se transkrip-
tionskonventioner i bilaga 2). Denna presentationsform används för att 
återge samtalens utveckling och hur flera deltagare bidrar till vad som kan 
ses som gemensamma yttranden, vilket analysen fäster avseende vid. Kortare 
yttranden av enskilda deltagare där analysen främst gäller innehållet har 
dock bearbetats språkligt på dessa sätt, och återges som citat i brödtexten 
eller som infällda stycken, för att öka läsbarheten och reducera textens 
omfång. När det gäller berättande framställningar har dessa transkriberats 
på olika sätt. Då analysen av dem behandlar interaktiva inslag av berättandet 
återges de i excerptformen, men vid analyser av berättelsestruktur har andras 
samtidiga yttranden inte inkluderats. I det senare fallet har även en språklig 
bearbetning gjorts och berättelserna har indelats i segment som motsvarar 
strukturella element som uppmärksammas i analysen. 

Efter transkriberingen har en inledande indexering av materialet som 
helhet gjorts med avseende på såväl samtalens innehåll som diskursiva 
former och andra analytiska kategorier. Denna indexering har fungerat som 
en preliminär bearbetning av materialet innan det gjorts till föremål för en 
egentlig analys för besvarandet av avhandlingens frågeställningar.  

Analysen av samtalens innehåll grundar sig på en upprepad genomlyss-
ning av inspelningarna och läsning av transkripten och behandlar de sam-
talsämnen som har relevans för avhandlingens frågeställningar. En distink-
tion görs här mellan topiker och teman i samtalen: en topik motsvaras av 
något som tas upp som ett samtalsämne och fokuseras i en samtalssekvens. 
Då en topik återkommer i ett samtal betraktas den som ett samtalstema. Vid 
sidan av dessa behandlas även vad som uppfattas som underliggande bety-
delsedimensioner och problem som underliggande teman i samtalen. Note-
randet av topiker och teman har tagits som en utgångspunkt för besvarandet 
av de frågeställningar som gäller hur psykisk ohälsa och personer med 
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psykisk ohälsa representeras i samtalen (frågeställning I och II). I besvaran-
det av dessa frågor beaktas dock inte bara samtalens innehåll, utan även 
ordval, metaforer och liknelser, samt jämförelser som framhäver likheter och 
skillnader mellan olika slags tillstånd eller personer. Mer utförliga berättelser 
om egna erfarenheter har analyserats med avseende på hur erfarenheter av 
psykisk ohälsa gestaltas i berättelseform. De har också sammanställts med 
mindre utförliga berättande inslag för en beskrivning av hur dessa tillsam-
mans kan ses som bidrag till utvecklandet av en gemensam berättelse om de 
erfarenheter man delar i gruppen.  

Denna analys kompletteras även av uppmärksammandet av mönster i hur 
samtalen utvecklas. Särskilt fokuseras hur deltagarna bidrar till gemensam 
uttalanden och gör ”kollektiva” ställningstaganden i olika frågor. När det 
gäller samtalens utveckling har de dock inte analyserats i sin helhet på ett 
systematiskt sätt. Men återkommande topikala stigar – återkommande rörel-
ser från ett visst samtalsämne till ett annat och hur vissa resonemang 
utvecklas – har noterats och behandlats som karaktäriserande för represente-
randet i grupperna (jfr Wibeck 2002). Också det större sammanhang som 
enskilda yttranden tar plats i har beaktats: hur yttranden kan uppfattas som 
ifrågasättande, bekräftande, exemplifierande, generaliserande eller utveck-
lande mot bakgrund av det som sagts tidigare (yttrandenas ko-text).  

Slutligen har analysen tagit fasta på hur samtalen inte bara handlar om 
psykisk ohälsa, utan också om olika perspektiv på detta. Uttalanden om den 
egna gruppens och andras kunskap, berättelser om bemötande och relationer, 
samt återgivanden av hur andra uttalar sig, eller kan tänkas uttala sig, har 
tillsammans utgjort en grund för att beskriva den argumentationskontext som 
aktualiseras i samtalen. 

Resultatpresentationen inleds med en redogörelse för vad som ligger till 
grund för tolkningar om samkonstruktion och delande av perspektiv i fokus-
grupperna (kapitel 5). Därefter följer resultat gällande representationer av 
psykisk ohälsa (kapitel 6), av personer med olika former av psykiska 
problem (kapitel 7) samt olika perspektiv på psykisk ohälsa (kapitel 8). I 
dessa kapitel besvaras alltså avhandlingens empiriska frågeställningar. 
Resultaten diskuteras sedan med utgångspunkt i den modell för sociala 
representationer som presenterats för att belysa det meningsskapande som 
äger rum i fokusgrupperna (kapitel 9). 
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5. Samkonstruktion och delande i samtalen 

Detta inledande resultatkapitel behandlar vad som i analysen tolkas som 
tecken på en delad förståelse i fokusgrupperna. Interaktionen i grupperna 
beskrivs här som ett gemensamt meningsskapande som antas leda till en 
intersubjektiv förståelse för det man talar om. Med utgångspunkt i modellen 
för sociala representationer betraktas deltagarnas interaktion (som i modellen 
motsvaras av S–S) som bidrag till ett gemensamt representerande arbete där 
en delad förståelse för olika företeelser förutsätts, formuleras och utvecklas 
under samtalens gång.  

I kapitlet redogörs alltså för vad som tolkats som tecken på ett delat per-
spektiv i samtalen. Efter en översiktlig beskrivning av samtalens karaktär, 
diskuteras hur man i grupperna utgår från och utvecklar en redan etablerad 
och delad kunskap som ligger till grund för kommunikation. Detta exempli-
fieras sedan genom en redogörelse för hur berättande i grupperna kan ses 
som en samkonstruktion av kunskap. Avslutningsvis kommenteras hur man 
ger uttryck för samförstånd genom kollektiva uttalanden. 

5.1 Samtalens karaktär 
Genomgående har samtalen inledningsvis en mer formell karaktär där mode-
ratorn har en samtalsledande roll. Självhjälpsgruppernas kontaktpersoner 
uttalar sig också ofta i högre grad på gruppens vägnar under samtalens inle-
dande fas. Man gör där relativt långa inlägg och formulerar ”föreningens 
syn” i olika frågor. I samtalen förekommer sedan både sekvenser som när-
mast har gruppintervjukaraktär och långa sekvenser där samtalen utvecklas 
utan moderatorns direkta inblandning; deltagarna reser där spontant nya 
frågor och samtalet rör sig mellan olika aspekter av det överordnande sam-
talsämnet (och lämnar även ibland detta för att behandla sådant som faller 
utanför det ämnesområde gruppen har till syfte att fokusera). Samtliga sam-
tal utvecklas dock mot en mer informell form med mindre inslag av fråga-
svar-sekvenser och mer utrymme för samtliga deltagare att bidra i form av 
personliga uttalanden och berättelser. Moderatorns samtalsledande roll tonas 
också ned under samtalens gång.  

I samtalen riktar sig deltagarna växelvis till moderatorn, till gruppen i 
helhet och till någon enskild deltagare med sina yttranden, och periodvis förs 
parallella samtal mellan olika deltagare. I samtliga grupper förekommer att 
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enskilda deltagare har ordet under en längre tid och självständigt utvecklar 
ett resonemang eller berättar utförligt om något. Det är dock vanligt med 
sekvenser där flera deltagare är delaktiga – där man talar i mun på varandra, 
avbryter och fullbordar yttranden som andra inlett.  

Även om det finns skillnader mellan olika grupper när det gäller sam-
talston och moderatorns delaktighet (se sid 52 för övergripande beskrivning 
av samtalen) så liknar de varandra i några avseenden. Genomgående 
utvecklas de mot en personlig karaktär: alla deltagare berättar om sina egna 
erfarenheter och många ger uttryck för ett personligt engagemang i de frågor 
som behandlas genom att formulera personliga uppfattningar. Ibland, vanli-
gen i ett inledande eller avslutande skede av samtalen, vänder man sig också 
uttalat till moderatorn med ett budskap som ges en särskild vikt genom for-
muleringar som: ”jag måste få med det här i samtalet”, ”jag måste få säga” 
eller ”innan vi slutar”. Samtalen kan också beskrivas som förtroliga då 
information som rimligen förväntas stanna inom gruppen utbyts mellan del-
tagarna. Man talar till exempel om namngivna personer som inte är närva-
rande och berättar om sådant som man brukar dölja i andra sammanhang. 

Uttryckande av åsikter uppmuntras både av fokusgruppen som samtals-
form och av moderatorn som inledningsvis uttrycker sitt intresse för delta-
garnas egna synpunkter och uppfattningar. I fokusgrupperna utvecklas också 
ett samtalsklimat där det är tillåtet att uttrycka åsikter – också sådana som 
kan uppfattas som, eller som framställs som kontroversiella. Samtalen präg-
las alltså av ett mått av frispråkighet och öppenhet; deltagare invänder mot 
vad andra säger och man uttrycker sig skämtsamt och raljant. I flera hänse-
enden liknar samtalen därmed vardagliga informella samtal (Marková et al. 
2007:99). I ett avseende skiljer de sig dock från sådana naturligt förekom-
mande samtal där: ”participants typically try out rather than expound 
stances; they do not act as ‘experts’ (…) Informal conversation disprefer 
‘conversational teaching’” (Marková et al. 2007:99). I fokusgrupperna finns 
inslag av prövande resonemang och man ger också uttryck för osäkerhet i 
vissa frågor. Men motsatsen är också vanligt förekommande då man gör 
konstateranden och uttalar sig på ett sätt som ger intryck av ett kunnande och 
visshet. Man fastslår att det ”står klart” hur det förhåller sig i olika frågor 
och man hänvisar ofta till sakförhållanden såsom allmänt kända inom grup-
pen med formuleringar som ”man” och ”ju”. Vid sidan av mer hypotetiska 
formuleringar av ståndpunkter uttalar man sig även auktoritativt och i några 
samtal finns det exempel på längre förklarande utläggningar som lämnar litet 
utrymme för alternativa förklaringar.  

5.2 Utvecklande av common ground  
Hydén och Bülow (2003) har beskrivit hur deltagare i fokusgrupper ställs 
inför två interaktiva problem: (1) att etablera a common communicative 
ground och (2) att sedan foga sina individuella bidrag till denna ständigt 
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växande bakgrund av tidigare yttranden och kunskap som deltagarna kan ta 
förgivet att alla i gruppen har kännedom om. Gruppens common ground kan 
med andra ord beskrivas som en resurs för deltagarnas interaktiva menings-
skapande – en resurs som kontinuerligt rekonstrueras i samtalen och som 
ligger till grund för en delad förståelse för det som sägs. Att man i fokus-
grupperna utgår från en sådan redan etablerad och delad kunskap kan man se 
tecken på när deltagarna benämner och kategorisera olika slags psykiska 
problem på ett självklart sätt som dock skiljer sig mellan de olika fokusgrup-
perna. I samtalen refererar de också till sådant som antas vara allmänt känt 
(t.ex. ”den här debatten om mediciner”) och konstateranden formuleras som 
om de vore självklara (t.ex. ”läkarna vill ju …”). Ibland förefaller man 
däremot rikta sig till moderatorn och förmedla sådan information som han 
inte kan förväntas ha: dels information om den egna personen och gruppen, 
och dels om sådant som gäller olika psykiska problem eller förhållanden 
inom vården. 

Etablerade och delade kunskaper fungerar dock inte bara som en referens-
ram för samtalen. I grupperna både bekräftas och utvecklas även dessa 
genom deltagarnas gemensamma arbete. Att ett inlägg är relevant, att det 
ansluter och bidrar till den gemensamma förståelsen, bekräftas på olika sätt. 
Man gör instämmande kommentarer, backchanneling25 intensifieras, man 
fullbordar uttalanden som någon annan påbörjat eller upprepar formuleringar 
som andra introducerat och man utvecklar på olika sätt andra deltagares 
yttranden och resonemang (jfr Hydén & Bülow 2003:316). På dessa sätt 
bekräftas kontinuerligt att man delar en förståelse för det man talar om; 
yttranden accepteras och kommer att utgöra bidrag till en gemensam repre-
sentation av detta.  

5.3 Samberättande 
Hur individuella yttranden fungerar som bidrag till en samkonstruktion eller 
socialt representerande av olika företeelser kan exemplifieras med hur delta-
garna relaterar och fogar sina personliga erfarenheter till gruppens common 
ground. Medan en deltagare berättar om vad han eller hon varit med om 
bidrar åhörarna genom backchanneling, frågor och kommentarer till berätta-
rens framställning på ett sätt som gör att den berättelse som växer fram kan 
sägas vara en gemensam produkt (Riessman 2008). I fokusgruppen ingår 
dessutom berättelserna som delar av det större sammanhang som samtalet 
som helhet utgör (berättelsens ko-text). De produceras i ett interaktivt sam-
manhang där de kan ses som ett svar på vad som sagts tidigare och som ett 

                                                      
25 Med ”backchanneling” avses hur deltagare som själva inte har ordet hummar, nickar eller 
inflikar kortare yttranden (t.ex. ”ja” eller ”just det”) samtidigt som någon annan talar (Myers 
& MacNaghten 1999:181). 
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bidrag till de gemensamma projekt som vägleder deltagarnas agerande. 
Olika berättelser länkas också till varandra i form av följdberättelser (second 
stories, Sacks 1992) så att de tillsammans bidrar till en större gemensamt 
producerad berättelse. Sammantaget gör detta att mycket av berättande i 
fokusgrupperna kan beskrivas i termer av samberättande (Bülow 2004). Mot 
bakgrund av de antaganden som här har gjorts om yttrandens dialogicitet kan 
vi också beskriva berättelsen som präglad av relationen på ett mer grund-
läggande sätt: varje berättare adresserar sin åhörare och utformar sin berät-
telse utifrån hur han/hon vill att berättelsen ska tas emot, och utifrån en 
uppfattning om mottagarens förutsättningar att förstå. Berättelsen formas 
därmed i mötet mellan de närvarande snarare än av en enskild berättare. 
 
Exempel på samberättande: 3Cs berättelse26 

 
(Ab) 01 ja jag känner nog också att jag var jag tror  

  att att jag var så ingen förstod mig förlängde 

  mitt (3A: ”<mm mm>”) att jag mådde så dåligt  

  för jag tyckte ändå att det va,  

(Or) 02  ja i slutet på gymnasiet som det var jag har  

  ju alltid vari känslig å orolig å ängslig (3A: 

  ”<mm >”) å haft det där liksom  

(Ca) 03 men det var första gången på gymnasiet som det 

  vart så där en riktigt  dålig period å jag var  

  jätteorolig å jag grät å liksom jag var till  

  doktorn  

(Or) 04 för det har ju alltid börjat med kroppsliga  

  symptom (3A: ”<mm>”) för mig. å då (3E?:   

  ”<mm>”) har jag slagit i läkarböcker å ”vad är 

  det här? det domnar” (3A & 3E?: ”<mm >”) å sen 

  har man ju liksom redan bestämt sig (3A:   

  ”<mm>”) liksom vad det är för fel.  

(Ev) 05 men å då tycker jag som om  

(Ca) 06 jag kommer där som sjuttonåring å dom tar   

  prover å ”nä det är inget fel på dig” å så   

  kommer jag tillbaka å jag är lika ledsen varje 

  gång å jag liksom ingen i min familj kunde ju  

                                                      
26 Berättelsen har segmenterats utifrån olika berättelseelement som kodats i marginalen med 
Labovs (1997) beteckningar: Ab - Abstract: en introduktion där det annonseras vad berättel-
sen kommer att handla om; Or - Orientation: förmedlar information om tid, plats och personer 
som åhöraren behöver för att förstå berättelsen; Ca - Complicating action: de händelser och 
handlingar som utgör det återberättades händelsestruktur (besvarar en tänkt fråga ”Och vad 
hände sen?”); Ev - Evaluation: anger hur berättaren ser på och värderar det berättade och hur 
något ska tolkas; Coda: den avslutning som gör att fortsatta frågor om vad som hände sen inte 
är motiverade. Codan kan även rymma en kommentar till helheten i form av en sensmoral. 
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  heller förstå för det var ju liksom det här  

  ”men [namn] du har ju varit hos doktorn det är 

  inget fel på dig”. (3E? & 3A: ”<mm>”) men jag  

  kände ju det hela tiden liksom. så där höll  

  jag på i flera år från å till då (3E: ”<mm >”) 

  tills jag läste om ångest i tidningen när jag  

  var tjuett då kände jag att ”det  är ju det  

  här.” (3A & 3E: ”<mm >”) å då sökte jag liksom 

  hjälp för det (3E: ”<mm>”)  

(Ev) 07 så att jag tror också att d- om man kan ju   

  liksom inte skylla på alla på vårdcentralen  

  men jag tror ändå att man måste hittar man   

  inget fel så  måste man på nåt sätt förklara  

  att ”så här kan du göra läs om det här” alltså 

  ”det kan vara” alltså, det blir så fel där å  

  det är där (3E: ”<mm>”) jag kände 

(Coda) 08 det är därför jag också har tagit den här   

  kontakten nu (3?: ”<mm>”) för att nu har jag  

  distans till det å jag mår bra å känner bara  

  att jag vill ut å hjälpa. (3E: ”<mm det är   

  jättebra>”) jag känner mig väldigt motiverad.  

  (3D: ”<det är toppen>”) å det saknade jag   

  mycket också  nån som kunde säga till mig att  

  ”ja men du så där har jag känt (3E: ”<mm>”) å  

  det går över.” (3E: ”<mm>” 3D: ”<det gör man  

  här, mm>”) ja. [FG3:9] 

 

 
Hur denna berättelse är en del av det pågående samtalet tydliggörs av 3C då 
hon inledningsvis anknyter till vad en annan deltagare redan har sagt med 
orden: ”jag känner nog också” (stycke 01). Denna inledning fungerar som 
abstract för den berättelse som ska komma: hon annonserar att den kommer 
att ansluta till topiken att andra kan ha svårt för att förstå vad de problem 
man upplever verkligen innebär. Detta förhållande har tidigare formulerats 
på ett allmänt sätt, medan 3C här klargör att hon ska ge ett personligt exem-
pel på konsekvenserna av andras oförstående. Hon inför en ny aspekt av 
detta genom att introducera hur även vårdgivare kan ha svårigheter att identi-
fiera denna typ av problem.  

Efter att på detta sätt inleda med att förankra berättandet i vad som redan 
sagts går hon vidare med satser som orienterar åhöraren och för händelse-
förloppet framåt (02-06). I denna sekvens förankras berättelsen främst till 
hennes person: hennes namn används, åhörarna får biografisk information 
och de återberättade händelserna relateras till tidpunkter i hennes liv genom 
hänvisningar till hennes ålder och gymnasietiden. Det framhålls att det är en 
berättelse om personliga erfarenheter, hur det har varit just för henne, genom 
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formuleringar i första person singularis och ”för mig” (03). Denna personliga 
berättelse mynnar dock ut i en mer allmän rekommendation om hur patienter 
i hennes situation bör bemötas (07). Den värderande konklusionen ges också 
formen av en personlig uppfattning (”jag tror”), innan berättelsen avslutas 
med en coda där 3C lämnar det förflutna, återvänder till berättarsituationen 
(”nu”) och kommenterar berättelsen som helhet genom att formulera hur 
dessa erfarenheter har lett fram till ett beslut och den ambition hon nu har, 
vilket kan liknas vid en sensmoral.  

Fram till evalueringen (07) tycks åhörarnas backchanneling främst fylla 
en fatisk funktion: deras ”mm” bekräftar att man lyssnar uppmärksamt och 
följer med i vad som sägs, att 3C kan fortsätta och att berättelsen ansluter 
till, och fungerar som ett bidrag till det pågående samtalet. I den avslutande 
codan intensifieras dock dessa bidrag till berättandet i form av överlappande 
tal och får en annan karaktär genom att bekräfta vad som sägs: ”det är jätte-
bra”, ”det är toppen”, ”det gör man här”. Det berättandet mynnar ut i, dess 
poäng, framstår som något som gruppen gemensamt omfattar och genom 
åhörarnas kommentarer sluter man upp kring berättelsen som om den vore 
ett gemensamt yttrande.  

Det förefaller alltså som om 3C lyckas ansluta och bidra till gruppens 
common ground i sitt berättande. För det första tycks de erfarenheter av 
ohälsa som berättelsen utgår från accepteras som något man kan känna igen 
sig i; den erfarenhet hon gjort är inte unik, utan är av sådant slag att den 
anknyter till de delade erfarenheter som bidrar till att konstituera den gemen-
skap som självhjälpsgruppen utgör. I detta fall kan detta antas vara en viktig 
funktion då denna berättelse utgör ett särfall i materialet genom att berättas 
av en person som är ny som medlem i självhjälpsgruppen. Gruppens motta-
gande av berättelsen innebär ett accepterande av denna erfarenhet som rele-
vant inom denna gemenskap.  

För det andra innebär mottagandet av berättelsen inte bara ett accepte-
rande av erfarenheterna, utan också av framställningen av dessa. Man 
bekräftar hur 3C ser på och gestaltar vad hon varit med om. Genom att rela-
tera sin berättelse till ko-texten utvecklar 3C vad andra sagt tidigare och 
exemplifierar hur andras oförstående kan te sig. Då berättelsen i det följande 
samtalet tas som utgångspunkt för åhörarnas fortsatta behandlande av detta 
tema kommer berättelsen att utgöra en del av den kedja av sammanlänkade 
handlingar som fokusgruppens representerande arbete består i.  

För det tredje uttrycker mottagandet av berättelsen ett accepterande av 3C 
som gruppmedlem. Med sin berättelse ger hon inte bara en bild av vad hon 
varit med om, utan också av den egna personen. Genom att berättelsens 
huvudkaraktär tillskrivs läggning, åsikter, motivation, ambition, beslut och 
agerande fungerar berättelsen som en självpresentation (se även 7.4). Detta 
fokuseras i den avslutande codan där en identitet hävdas och en ”berättar-
poäng” förmedlas (Adelswärd 1997:212). Denna identitet ansluter till berät-
telsens sensmoral (dess ”underliggande poäng”) som består i en värdering av 
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skeendet och sammanhanget för detta, som gör det möjligt att göra konklu-
sioner som blir normerande för hur man bör förhålla sig och agera. 

Personliga berättelser av detta slag kan vi alltså se som bidrag till de soci-
ala representationer som utvecklas i fokusgrupperna. Berättelsen är inte bara 
ett verktyg för att förmedla vad man har varit med om, den bidrar också till 
ett gemensamt tolkande av olika erfarenheter och till hävdandet av en 
kollektiv identitet. 

5.3.1 Ackumulerande och generaliserande av erfarenheter 
I fokusgrupperna jämför deltagarna sina erfarenheter med varandra på ett 
sätt som överensstämmer med hur deltagarna beskriver ett återkommande 
inslag i självhjälpsgruppernas samtal: ”Folk vill jämföra sig med varandra 
och fråga ’Vilka symptom har du?’ och ’Hur reagerar du på den medicinen?’ 
och ’Blev du bra av den?’ och så. Det är nånting som återkommer” (FG1:2). 
Genom att berätta om sina erfarenheter illustrerar deltagarna hur olika deras 
problem kommit till uttryck, deras konsekvenser, hur man hanterat dem och 
hur man blivit bemött av andra. I samtalen ackumuleras på detta sätt delta-
garnas olika erfarenheter genom att man delger dem för de andra och bygger 
upp en gemensam resurs av erfarenhetsbaserad kunskap. Också erfarenheter 
gjorda av personer som inte deltar i samtalen läggs till denna samling av 
erfarenheter genom att deltagarna refererar till eller återberättar vad andra 
har varit med om. Bidragen till denna samlade erfarenhet av psykisk ohälsa 
tar inte bara formen av utvecklade berättelser, utan har ofta en mer anekdo-
tisk form som behandlar mer avgränsade och specifika erfarenheter och 
framställer dessa som vanligt förekommande (se t.ex. excerpt 35 & 36). 

Genom att dessa presenteras som erfarenheter av ett visst slag, som 
typiska för en viss form av ohälsa, och som ett relevant bidrag till en 
beskrivning av hur det är att leva med psykisk ohälsa innebär detta berät-
tande inte bara en ackumulering utan även en form av generalisering av 
kunskaper. Det som berättas ges inte bara giltighet för ett unikt fall utan 
framställs som relevant för flera fall av samma typ. En sådan generalisering 
åstadkoms gemensamt av berättare och ”åhörare”. En berättelse kan till 
exempel framställas av berättaren som representativ för en typ av upplevel-
ser eller för flera personer, som ett exempel på vad som tidigare sagts i mer 
allmänna ordalag, eller genom påpekanden om att något är vanligt. De 
övriga deltagarna i samtalet kan å sin sida bidra till generaliserandet genom 
att kommentera, tolka och sammanfatta vad som berättas på motsvarande 
sätt eller genom att uttrycka igenkännande med vad som berättas. Ett exem-
pel är hur en personlig berättelse kommenteras med orden: ”Den slutsats vi 
kommer till är ju att om man inte kämpar själv så är man ju körd alltså” 
(FG4:13). Man appellerar på detta sätt både till en gemensam tolkning (att 
det är en slutsats som de gemensamt kan dra av denna berättelse förstärks av 
”ju”) och att denna äger giltighet utöver det enskilda fallet (den gäller 
allmänt för personer i den situation som gestaltas – ”man”).  
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Också användandet av berättelser från personer som inte är närvarande 
förstärker det generaliserande draget hos ackumulerandet, särskilt då detta 
kombineras med uttalanden om att man hört något från ”många”, vilket är 
vanligt i samtalen. Ett intryck av generell giltighet, att det är frågan om ett 
typiskt fall, förmedlas också genom anonyma berättelser som inte knyts till 
någon särskild person:  
 
Exempel på anonym berättelse 

 Ja, då om när man möter nån då kanske på ett kafé eller nånting så är det i regel 
då att det första man hör då, efter en stunds tystnad, blir väl det att de säger så 
här: ”Ja, jag har varit sjuk i mina nerver under en väldigt lång tid.” Och sen 
kommer det. Alltså, till och med tårarna rinner ibland va, när de berättar om 
hela sin livshistoria då va. Att de inte har nån som förstår dem, de har ingen 
som bryr sig, de har haft tråkigt på arbetsplatser och de har skilsmässor och allt 
möjligt sånt där som ligger bakom då. Och jag som lekman, jag kan ju inte råda 
eller nånting, utan jag vill ju bara lyssna då och försöka få dem till att komma 
med i föreningen hos oss på ett eller annat sätt. Och även hänvisa dem till 
RSMH och säga att vi har en förening, och berätta om det här då. Och många 
de säger: ”Nej det törs jag inte. Och vad ska grannarna säga, och mina 
släktingar och …” (FG2:2) 

 
Berättaren återger vad andra brukar berätta på ett sätt som framställer dessa 
erfarenheter som vanligt förekommande eller typiska för de människor som 
han möter i egenskap av kontaktperson för en självhjälpsgrupp: han möter 
”någon” och ”många” säger. Problemens varaktighet, bristen på förståelse 
från andra och känslor av skam, vilket leder till döljande av de psykiska pro-
blemen, presenteras på detta sätt som något som kännetecknar människors 
liv med psykisk ohälsa. 

5.3.2 Spegling 
I några få fall har jämförandet av erfarenheter en kontrasterande funktion. 
Man lyfter då lyfter fram hur olika personers erfarenheter och upplevelser av 
något skiljer sig åt. Men vanligast är jämförelser som visar på likheter och 
framhäver överensstämmelser mellan olika fall som därmed speglas i var-
andra. Att berättelser bygger på en perspektivering av det förflutna som 
involverar, urval och karaktäriserande av händelser och handlingar, jämte en 
konstruktion av deras interna sammanhang, gör att de likheter som framträ-
der vid spegling inte bara kan ses som en konsekvens av vad som faktiskt 
har skett. De likheter som framträder i berättandet är alltså något som skapas 
i den berättande framställningen. I den speglande berättelsen perspektiveras 
en erfarenhet på ett sätt som överensstämmer med hur en annan persons erfa-
renhet framställs i den speglade berättelsen. Likheter är med andra ord något 
som delvis åstadkoms av berättarna (achieved similarity, Sacks 1992:4) och 
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som uttrycker en delad förståelse. Berättandet grundar sig på en tolkning av 
att berättelserna handlar om ”samma sak” och lyfter samtidigt fram vissa 
aspekter av detta som bidrar dess betydelse.  

Jämförandet av erfarenheter tar sig ibland formen av ett mer framtids-
inriktat och vägledande resonemang. När någon redogjort för sitt agerande i 
en viss situation kan detta till exempel kommenteras som ett rimligt eller 
föredömligt sätt att förhålla sig. I följande exempel talar man om en situation 
som framstår som problematisk för alla i gruppen att förhålla sig till: ska 
man berätta om sina hälsoproblem för arbetsgivare, och i så fall vad? I de 
samfällda kommentarerna sanktioneras här 6Es agerande av gruppen:  

 
Excerpt 1 

6E - jag sa ”jag har en stressrelaterad sjukdom.” 

(6A: ”*mm*” 6D: skratt) (skratt) 

6D - *det det är ju smart*= 

6A - =ja det är smart= 

6B - =ja men det var bra 

6E - men jag tror eller jag känner nu att jag har 

gjort rätt å jag tänker ”okej om om jag blir 

sjuk då kan jag tala om för min arbetsgivare 

om det” men just nu är inte= 

6A - =nej men att säga att du har stressrelaterad 

sjukdom det är ju ett bra det är ju bra för då 

har du ju i alla fall antytt på så sätt att 

att äh du är påverkad av stress å så vidare 

(6E, 6B & M: ”<mm>”) det är tycker jag är 

ganska ärligt å göra på det sättet. (6D: 

”<ja>”) [FG6:10] 

 
Att, som 6E gjort, informera arbetsgivare om att man har ”en stressrelaterad 
sjukdom”, istället för att säga att man har en ”bipolär sjukdom”, får här stöd 
som ett ”smart”, ”bra” och ”ganska ärligt” sätt att förhålla sig. Man enas om 
en strategi som lämplig för denna situation – en strategi som även sanktione-
ras av 6A som tidigare i detta samtal företrätt uppfattningen att man kan vara 
öppen om sina problem, vilket andra deltagare invänt mot som allt för riska-
belt. Utöver detta slags uppskattande och instämmande, formuleras i andra 
fall även mer uttryckliga rekommendationer och uppmaningar till enskilda 
deltagare eller gruppen i stort. 

Detta framstår som en form av generalisering utifrån 6Es fall. Men i 
speglande framställningar fungerar berättandet också på ett motsatt sätt. När 
andras berättelser aktualiseras som en referensram för jämförelser med egna 
erfarenheter sker en rörelse från mer generella kunskaper till det enskilda 
fallet; det sker en partikularisering genom att betydelser projiceras från det 
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allmänna på det enskilda. Anonyma berättelser kan till exempel tas som 
utgångspunkt för ett berättande där en personlig erfarenhet framställs och 
tolkas i ljuset av sådana betydelser och kunskap som redan är etablerade.  

Speglandet innebär också ett sätt att validera vad andra har berättat. I en 
igenkännande jämförelse förmedlas inte bara att man själv varit med om 
något liknande, utan man kan också ansluta sig till den beskrivning och vär-
dering som gjorts och backa upp denna med ett ytterligare exempel. Genom 
att med en följdberättelse utveckla en poäng som man uppfattar att en berät-
telse har, eller genom att exemplifiera vad någon säger med en berättelse om 
vad man själv varit med om, så ger man sitt stöd till vad andra har formule-
rat. Många gånger fungerar också berättelser som en utgångspunkt för en 
diskussion där en sådan gemensam förståelse och bedömning utvecklas: 

 
Excerpt 2  

3D - en sak måste jag säga som jag tycker är 

konstigt jag är ju med i [lokalt 

samverkansprojekt mellan FK och AF] då och om 

jag ska bli liksom komma in på 

arbetsförmedlingen då ska jag skriva under ett 

papper (M: ”mm”) där det står att jag har 

psykiska störningar (3A: ”ja”) för att dom 

enklare ska kunna hjälpa mig (3A: ”ja” 3E: 

”<ja>” M: ”mm”) vad säger man om det?= 

3E - =mm det kommer jag ihåg [namn] med sa= 

3B - =ja men annars kan inte dom hjälpa dig.  

3D – ja men jag tycker det är sjukt alltså (3A & 

3B: ”ja”) jag tycker det är sjukt (3E: ”ja 

ja”) att man ska behöva skriva under ett 

papper 

3E - det är ju precis som att man blir klassad som 

(3D & 3B: ”ja”) psykiskt värdelös 

3D - så jag vägra faktiskt (3E & 3B: ”ja”) jag har 

inte gjort det. (3B: ”nej det #” 3A: ”det, nej 

men men det,”) 

3E – det är ju inte klokt= 

3B - =så är det= 

3D - =jag tycker inte det är klokt. (3E & 3B: 

”nej”) 

3A - det är å bryta ner folk.  

3D - jag tycker också det. 

3E - ja absolut 

3A -  mm för att den stämpeln <vill man ju inte ha> 
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3D -  å liksom ingen information om att det är det= 

3E - =för jag menar får nån annan då se ”jaha 

psykiskt sjuk” (3D: ”ja”) ja menar å då kan 

man ju i fantasin börja på å tänka vad som 

helst alltså (3D: ”ja” M & 3B: ”mm”) det är ju 

det som är så sjukt också inom det här då (3D: 

”<mm>”) för jag menar det här om  man säger 

panik det är ju inte alls det är ju ingen 

psykisk sjukdom så. på någe sätt [FG3:30f.] 

 
3D inleder denna sekvens med att kort återge vad hon varit med om: hur hon 
förväntats skriva på ett papper där det stått att hon har ”psykiska störningar”, 
vilket hon vägrat göra. Hon ställer, vad som framstår som, en retorisk fråga 
om hur man ska se på detta. 3E inflikar att en annan person har varit med om 
samma sak, och generaliserar därmed 3Ds erfarenhet av att ha erbjudits 
(eller snarare påbjudits) en klassificering av de egna besvären som man 
värjer sig mot till att gälla flera. Sedan följer ett gemensamt kommenterande 
med snabba turväxlingar och överlappande tal, där man gemensamt ger 
uttryck för upprördhet och instämmande. Man pratar om att ”bryta ner folk”, 
att bli ”klassad” och en ”stämpel” – tre formuleringar varigenom klassifice-
ringen ”psykiskt sjuk” värderas negativt. 3E summerar resonemanget genom 
ställa det perspektiv som termen ”psykisk sjuk” (som hon använder som 
synonymt med ”psykisk störning” vilket 3D introducerade) uttrycker mot 
gruppens eget. Hon förklarar hur andra ser på psykisk sjukdom för att sedan 
klargöra hur det egentligen ligger till: panikångest är ju ingen psykisk sjuk-
dom. Samtalet fortsätter sedan med att 3B berättar om sina egna erfarenheter 
av att ”bli klassad” – han återanvänder denna formulering och speglar 3Ds 
upplevelse i en följdberättelse, och bekräftar därigenom den ståndpunkt som 
man gemensamt formulerat och gett uttryck för i samtalssekvensen ovan. 

Spegling framstår som ett bekräftande av att man delar både vissa erfa-
renheter och en särskild förståelse för dessa. Den fyller på detta sätt en 
kollektiviserande funktion (Bülow 2004). Hur den egna gemenskapen 
kännetecknas av ett sådant delande illustreras också när en deltagare 
kontrasterar detta delande mot hur andras försök till spegling kan avvisas. 
Hon berättar här om hur hon ibland möter personer som liknar sina egna 
problem vid de hon själv har:  

Men sen är det några som jag brukar störa mig lite på, den typen av männi-
skor, det är inte så många som tur är, men det är den typen som: ”Ja men jag 
har också haft problem. Jag har så svårt att sova om kvällarna.” Och liksom: 
”Jamen ursäkta: du klarar av att ha ett jobb, du har en familj, du har det och 
det och det.” Alltså: ”Jag är sjukskriven och kan inte gå utanför dörren” Det 
är liksom, går inte riktigt att jämföra. Och det känns som om de har verkligen 
ingen förståelse för vad det handlar om. Att: (med beklagande röst) ”Ja, men 
jag känner mig också lite stressad och pressad ibland. Man kanske skulle 
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sjukskriva sig.” Och man liksom bara: ”Man väljer inte att sjukskriva sig.” 
Det bara är så. (FG4:8) 

 
I denna återgivna dialog görs ett försök till spegling av en tänkt samtals-
partner: ”jag har också haft problem”. Detta möts dock inte av bekräftelse 
utan avvisas. Jämförelsen tar fasta på irrelevanta aspekter och framställs av 
berättaren som uttryck för okunnighet; det är inte rimligt att förstå dessa 
erfarenheter som problem av samma slag som de hon själv lider av. Vi skulle 
kunna säga att samtalspartnern, när han/hon perspektiverar sina erfarenheter 
på detta sätt, utgår från en förståelse för dessa problem som inte delas av 
berättaren. 

5.4 Gruppens röst 
Genom samberättande och spegling etablerar gruppen ett gemensamt 
perspektiv. Man bekräftar en gemensam syn och uttrycker samförstånd i 
olika frågor. Det återkommer också formuleringar (framförallt i FG1, FG3 
och FG4) varigenom deltagare talar å gruppens vägnar och ger röst åt 
kollektivet: ”vi vet”, ”vi tycker”, ”vi har sett”, ”vi kan förstå”, ”vi har en 
bibel”, ”vi har en känsla av”, ”vi brukar säga”, etc. Det kan noteras att 
sådana är vanligast i ett tidigt skede i samtalet. Det kan också noteras att 
flera av de topiker som sedan utvecklas till teman för samtalen introduceras i 
detta tidiga skede. Man kan tolka detta som att man därigenom presenterar 
gruppen inför moderatorn och att detta involverar att presentera gruppens 
perspektiv i viktiga frågor. Man introducerar honom till gruppens delade 
erfarenheter, kunskaper och uppfattningar och ger samtidigt en bild av enig-
het. Den samstämmighet som uttrycks i grupperna kan således uppfattas som 
både en effekt av interaktionen där olika bidrag över tid länkas till varandra, 
och som ett retoriskt grepp som ger intryck av vederhäftighet. Rekonstrue-
randet av delad förståelse förefaller med andra ord vara sammanvävd med 
retoriska funktioner i situationen. 

Såsom rekryterade från en etablerad gemenskap kan man säga att delta-
garna i någon mån alltid uttalar sig inför moderatorn på gruppens vägnar. 
Men i vissa yttranden markerar man att man gör ett personligt inlägg och 
inte uttalar sig som gruppmedlem, till exempel genom att klargöra att det 
som sägs ”får stå för mig”, eller genom förbehållet ”tycker i alla fall jag”. 
Sådana formuleringar implicerar både att det sagda kan uppfattas som kon-
troversiellt, och att det finns en norm i relation till vilken det kan framstå just 
som kontroversiellt. Istället för att försöka införliva något med common 
ground lyfter man på detta sätt fram det som något avvikande. Tekniken 
fungerar samtidigt som en bekräftelse på normen. Sådana påpekanden om att 
något är individuellt/kontroversiellt tyder på att man är medveten om hur ett 
givet uttalande förhåller sig till ett delat perspektiv och i vilken mån det kan 
anses ge röst åt gruppen. 
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Avslutningsvis kan vi notera att fördelningen av samtalsutrymme mellan 
olika deltagare varierar mycket i ett par grupper, både om man ser till antal 
turer och deras längd.27 Vissa deltagare uttalar sig också mer auktoritativt 
och oftare på kollektivets vägnar. Hur deltagarna kan sätta sin prägel på 
samtalen och deras möjligheter att uttala sig i egenskap av företrädare för 
gruppen återspeglar troligen olika roller som man har inom brukargemen-
skapen. Om delandet och speglandet ger ett intryck av ett jämbördigt 
förhållande så finns det troligen även en ”statuskontext” (Hollander 2004) 
som påverkar interaktionen i fokusgrupperna och hur olika bidrag till 
samtalen tas emot där. 

5.5 Avslutande kommentar 
Hur man i grupperna på det sätt som här har beskrivits utvecklar common 
ground, samberättar, speglar och gör kollektiva uttalanden kan ligga till 
grund för vad som i en analys framstår som samförstånd och konsensus inom 
en fokusgrupp. Dessa inslag kan sägas vara kännetecknande för det 
meningsskapande och den kunskapsbildning som äger rum i fokusgrupperna. 
Detta gemensamma hanterande av olika samtalsämnen betraktas här som 
representerande handlingar som möjliggör och uttrycker en intersubjektiv 
förståelse. Som vi ska se i det följande präglas dock inte samtalen som helhet 
av konsensus. De resultat som presenteras i de följande kapitlen baseras inte 
heller uteslutande på vad som på dessa sätt framstår som delat inom en 
enskild grupp. Vid sidan av detta kommer även mönster och tematik som är 
framträdande när man ser till materialet i stort att tas som utgångspunkt för 
att beskriva representationer i samtalen. Också sådana frågor som framstår 
som angelägna för deltagarna att hantera och ta ställning i, men där man inte 
är eniga inom en grupp och där grupperna skiljer sig åt sinsemellan i sina 
ställningstaganden, kommer att belysas som något som bidrar till hur psykisk 
ohälsa karaktäriseras i samtalen. 

                                                      
27 En tur motsvarar ”det som sägs under en sammanhängande period av den person som har 
ordet” (Wibeck 2002:53). Eftersom två eller flera deltagare ofta talar samtidigt i fokusgrup-
perna är det dock inte alltid är självklart vem som har ordet. 



 74

6. Resultat I – representationer av egen 
psykisk ohälsa 

I föregående kapitel har interaktionen i fokusgrupperna beskrivits och hur 
deltagarna är inbegripna i ett gemensamt meningsskapande som gäller 
sådana problem som de har erfarenheter av. I kapitel 3 beskrevs relationen 
mellan de närvarande (S-S i figur 1) som dialogisk och i det första resultat-
kapitlet har jag visat hur de är delaktiga i en samkonstruktion av kunskap 
och föreställningar i fokusgruppsituationen.  

I detta kapitel ska samtalens innehåll fokuseras med avseende på hur de 
egna problemen karaktäriseras i samtalen (6.1), hur man gör jämförelser 
mellan dessa och andra slags problem (6.2), samt hur man diskuterar benäm-
nande av problem med diagnoser och i termer av ”sjukdom”, ”störning” eller 
”ohälsa” (6.3). Mot bakgrund av dessa resultat ska sedan vad som framträder 
i samtalen diskuteras i termer av sociala representationer av psykisk ohälsa 
(6.4). 

6.1 Karaktäriserande av psykisk ohälsa 
I samtalen karaktäriseras psykisk ohälsa på flera sätt: man beskriver dess 
uttryck och konsekvenser, man ger förklarande redogörelser för vad som 
orsakar den, och man talar om problemens varaktighet och möjligheterna till 
återhämtning. I det följande presenteras dessa inslag i fokusgruppernas 
meningsskapande som bidrag till representationer av de egna problemen. 
 

6.1.1 Förklarande redogörelser 
I flertalet av samtalen förs förklarande resonemang som berör uppkomsten 
av psykisk ohälsa. Man uttalar sig i dessa om såväl orsakerna till de egna 
problemen, och den typ av problem som dessa är exempel på, som bakom-
liggande orsaker till psykisk ohälsa på ett mer allmänt plan. Ibland görs detta 
i förbigående men i några fokusgrupper fokuseras denna topik gemensamt 
under längre samtalssekvenser där såväl redogörelser för hur och varför ett 
psykiskt ohälsotillstånd uppkommer, som ifrågasättande och problematise-
rande av olika förklaringar förekommer. 
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Fysiologiska förklaringsmodeller 
I de förklarande resonemangen intar olika kroppsliga mekanismer en fram-
trädande plats och i FG1, FG3 och FG5 presenteras förklaringar med 
hänvisning till ”hjärnkemi”, ”signalsubstanser”, ”serotonin” och ”hormo-
ner”. Också i FG2 och FG4, där man inte ägnar sig åt längre förklarande 
resonemang och inte behandlar kroppsliga fenomen som egentliga förkla-
rande faktorer, refererar man vid flera tillfällen till dessa neurologiska feno-
men i samband med att man talar om medicinering. 

I samband med ett resonemang om den information som behöver spridas i 
samhället redogör en deltagare för orsakerna till de hälsoproblem som man 
delar i gruppen på följande sätt: 

Vi har våra kroniska problem i ett av våra största organ: hjärnan. Det är ju här 
det krånglar lite för oss och det är inte konstigare än att ha det i bukspotts-
körteln och man måste ta medicin, insulin, varje dag för att man ska leva 
vidare. Det tycker jag är en ganska bra liknelse. Man kan förklara då för 
människor att man har, ”Mitt problem sitter i hjärnan och inte i bukspotts-
körteln eller några andra organ i buken, utan jag har problem med mina 
signalsubstanser och signaler i min hjärna.” (FG5:14) 

 
Han konstaterar också att hjärnan är kroppens största organ som ”styr krop-
pens alla impulser och signaler och det är ju inte konstigt om det strular lite 
där uppe” (FG5:14). Denna bild av hur signalsubstanser i hjärnan ”strular”, 
vilket kan likställas med problem i andra organ, tas sedan upp av en annan 
deltagare som vidareutvecklar resonemanget.  

Signalsubstansernas betydelse för den egna ohälsan behandlas också mer 
utförligt i andra grupper, vanligtvis på ett sätt som antyder att denna är 
allmänt känd bland deltagarna. En deltagare refererar till exempel i förbigå-
ende till en teori om serotoninbrist som orsak till de egna problemen när hon 
säger att ”Jag tror ju på det där att jag har haft nån brist på serotonin. Abso-
lut, eftersom jag mådde så bra av medicin” (FG3:9). Här säger hon sig ”tro” 
att serotoninbrist kan ligga bakom problemen i hennes eget fall, men redogö-
relser för serotoninets roll för utvecklande av ohälsa i form av depression 
och ångest i allmänhet formuleras vanligen på ett sätt som ger intryck av 
säker kunskap. En deltagare använder till exempel sådana kunskaper för att 
argumentera mot nyttan av samtalsbehandlingar: 

Panikångest det är ju, det beror ju vanligtvis på en kemisk obalans i hjärnan. 
Det är serotoninet och noradrenalinet som antingen tillverkas i för låga doser 
eller att, ja att receptorerna är för dåliga. Det ger ju en kemisk obalans så det 
är ingenting man kan liksom tänka sig ur eller prata bort för jag menar, säg 
att man har tagit en överdos av medicin eller narkotika, det ger ju också en 
stark kemisk obalans i hjärnan och det är heller ingenting man kan samtala 
bort. (FG1:13) 
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Men även då man menar att kroppsliga processer är inblandade kan dessa 
förefalla svårgripbara. I FG1 förs två längre resonemang där man formulerar 
olika tolkningar av nervsystemets fungerande och 1B uttrycker en upplevelse 
av att detta är något som hon har svårt att förstå: 
 
Excerpt 3 

1B - man säger du har autonoma nervsystemet som 

startar upp så snabbt äh när reptilhjärnan 

hugger då (1A: ”mm”) reptilen hugger (gest med 

kloformade fingrar) snabbt äh är det sjukt då 

mitt autonoma nervsystem? kan man ju undra 

eller hu- hu- hur är det då liksom 

1C - det är ju inte det autonoma nervsystemet som 

är sjukt det är ju,  

1B - ja men det reagerar ju för fort? (1A: ”<mm>”) 

1C - ja men det är ju det är ju s- det är ju jag 

har för mig att det är s- hjärnsynapserna som 

säger till autonoma nervsystemet (1B: ”ja det 

är ju det”) som säger till det, vanliga 

nervsystemet (1B: ”<mm>”) äh som i sin tur # 

1B: men så är det ju alltid på alla människor men 

på oss så reagerar det ju mycket snabbare. 

1A: det är hjärnan som varnar (1C: ”nä det tror”) 

hjärnan går ut å varnar att ”nu är det fara å 

färde” [FG1:33] 

 
1B använder sig här av en livfull metaforik, som också gestaltas med gester, 
för att åskådliggöra de neurologiska processerna. Hon talar om ”reptil-
hjärnan” på ett sätt som tillskriver delar av hjärnan förmågan att agera 
genom att ”hugga” och ”varna”, vilket åskådliggörs i en bild av ”reptilen” 
som hugger. Men varken denna metaforik eller beskrivningen av fysiolo-
giska processer leder till någon enkel förklaring eller tydlig lokalisering av 
det sjuka. Både hon och övriga deltagare är bekanta med en modell som 
erbjuder en uppsättning element (”autonoma nervsystemet”, ”reptilhjärnan”, 
”hjärnsynapser”, ”det vanliga nervsystemet”) men hur dessa ska relateras till 
varandra för att ha ett förklarande värde blir föremål för diskussion. I 
samtalen hänvisar man ofta till neurologiska företeelser som förklarande, 
men de kausala sambanden kan på detta sätt framstå som svårgripbara när de 
fokuseras.  

Två former av arv 

En återkommande tendens i samtalen är att omnämnande av neurologiska 
faktorer, som dessa ovan, följs av omnämnande av ”gener”. Diskussionen i 



 77 

utdraget ovan mynnar ut i en genetisk förklaring, och även i andra samman-
hang övergår resonemang om en somatisk grund för psykiska problem i tal 
om genetiska anlag. När man talar om neurologiska processer tenderar man 
att komma in på genetiska anlag, som om dessa processer kräver en genetisk 
komponent för att fungera som förklaring. Vi har sett hur en deltagare kon-
staterade att hjärnan är det största organet som ”styr kroppens alla impulser 
och signaler” och att det inte är så ”konstigt om det strular lite där upp”. 
Detta yttrande följs sedan upp med konstaterandet: ”Och sen kan man ställa 
diagnoser idag om nån har Parkinson och afasi, ADHD och allt. Det är mer 
legitimt att man har olika störningar här uppe.” (FG5:14f) Detta yttrande, i 
vilket diagnosen tycks uppfattas som knuten till dessa tillstånds bakomlig-
gande mekanismer, följs i sin tur av en annan deltagares påpekande att man 
inte har ”hittat generna”, men att ”det är på väg nu” (FG5:15). Uppfattningen 
att det inte är så konstigt att det ”strular” i ett stort organ kompletteras alltså 
även här med ”generna” som en ytterligare faktor. 

I samtalen hänvisar man inte bara till att ”sjukdomen är genetisk” 
(FG5:30), utan man talar också om en ”medfödd benägenhet” att få ångest 
utan att nämna gener (FG1:28); att man föds med en läggning i form av 
”ängslighet” och ”känslighet” som disponerar individen för utvecklande av 
psykiska problem (FG3:10). I FG6 relaterar deltagare de egna problemen till 
sina föräldrar på ett sätt som antyder en genetisk komponent, även om en 
sådan inte nämns. En nämner att också hennes mamma hade en manodepres-
siv sjukdom (FG6:25) och en annan säger att hennes mamma inte var bipolär 
och att ”förmodligen har jag fått det från min pappa” (FG6:15). Hon tänker 
att hennes pappa kanske ”hade nånting”, apropå hans humör och återkom-
mande raserianfall, vilket en annan deltagare kommenterar med orden ”Låter 
som min far”. I FG3 är dock genetisk ärftlighet en kontroversiell fråga när 
det gäller ångest. En deltagare invänder mot genetiska förklaringar: ”Många 
säger ju att det till mångt och mycket kan vara genetiskt, men det tror jag 
inte ett skit på.” (FG3:10) Han lyfter istället fram betydelsen av de erfaren-
heter och ”referenser” som man samlar på sig tidigt i livet när man växer 
upp. Han exemplifierar också hur han själv som barn gjort erfarenheter som 
han sedan ”burit med sig” och som kan förklara problem senare i livet, och 
hur rädslor kan föras över från föräldrar till barn utan att detta behöver inne-
bära arv i en genetisk bemärkelse. Denna idé uttrycks även på ett likartat sätt 
i FG1: 
 
Excerpt 4 

1A - å se- å sen är det ju också så att har man har 

man äh social fobi å ångest så överför man det 

på sina barn sen= 

1B -  =ja. arv å miljö= 

1A - =arv å ja. (M: ”<mm>” 1B: ”<ja>”) sin rädsla 

överför man på (1B: ”precis”) man är livrädd 
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(1B: ”att nåt”) att nån att nånting ska hända 

där ut-=  

1B - =ja. så man blir överbeskyddande [FG1:16] 

 
I FG3 där genetiska anlag ifrågasätts som förklaring av 3A backas hävdandet 
av denna faktor upp med exempel från 3Es och 3Cs egna erfarenheter. De 
ger belägg för en medfödd ”känslighet” eller ”ådra”, samtidigt som de inte 
utesluter möjligheten att föräldrar också kan ”överföra” problemen genom 
sitt beteende: 
 
Excerpt 5 

3E - <mer känslighet kanske (M & 3A: ”<ja>”) då 

eller vad man ska kalla det.> jag ser det på 

vårat lilla barnbarn. (3A: ”<ja>”) han äh han 

är ju otroligt före då med läsa å skriva 

alltihop det där har han kunnat i flera år å 

så men han han är ängslig märker jag på mycket 

som oroar mig [exemplifierar] å då tänker jag 

så här ”herre gud” för att det börjar 

litegrann så här det f- ja det förföljer en 

gärna (3A & M: ”<mm>”) i livet absolut (3C: 

”mm”) att det gör det. hans syrra är ingen 

tuffing heller men en helt annan typ å då 

tänker jag så här ”ja nu har han fått den här 

känsligheten genom på från våran sida” (3A: 

”<mm>”) för jag kan se litegrann från min 

mammas sida ändå att många var lite nervösa å 

så här (3A: ”<mm>”) å hade lite ångest å så så 

jag får ju för mig att litegrann äh det är väl 

både arv å, ja 

3C - ja ja. jag håller nog med dig för att ingen 

utav mina syskon har alltså haft den här 

ängsligheten som jag har haft. jag har en son 

och har märkt sen ett år tillbaka att han är 

äh väldigt sådär äh han ett tag så fick han 

för sig att hon inte ville åka hiss. ”vi tar 

trapporna mamma. vi går i trapporna mamma.” 

(3D: ”<mm>”) å liksom ”varför” ”ja men hissen 

kan ju stanna.” (3E?: ”<mm>”) han ä- å mer å 

mer så här han är väldigt tuff i skolan å det 

går bra för honom men han har en ådra (3E: 

”<ja>”) som där det finns liksom (3E?: ”<mm 

mm>”) ängslighet. [exemplifierar] å det var 

precis så där jag var (3E: ”<mm>”) jag sökte 

hela tiden försäkran liksom (3E: ”<ja>”) ”är 

det farligt?” (3E: ”<mm>”) ”varför har jag ont 
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där? jag har ett blåmärke där är det farligt?” 

(3E: ”ja”) så där liksom= 

3E - =sen omedvetet ska jag väl också säga det att 

visst kan man överföra litegrann också min 

mamma var rädd för ge- eller rädd för getingar 

hon prata med dom å ”nej du ska inte va här” 

(3A: ”<mm>”) å jag kommer liksom ihåg hur hon 

(3C: ”mm”) slog *åt dom där* alltså å jag jag 

har fobi när det gäller getingar. (3C: ”mm 

mm”) men ingen utav äh egentligen våra barn 

tack å lov då för dom har en bra pappa på så 

sätt då men alltså det äh skyller jag nästan 

på att (3C: ”mm mm”) att mammas rädsla (3C: 

”mm”) så visst kan man ju= 

3C - =ja men visst kan man (3E: ”mm lite ja”) 

överföra men jag tror också lite på (3E: ”ja”) 

att man kan födas (3E: ”ja”) å vara lite,  

3E -  absolut [FG3:21] 

 
Ståndpunkterna och förklaringsmodellerna varierar alltså mellan olika delta-
gare och mellan de olika grupperna. Men vare sig man tillskriver det 
genetiska ett förklarande värde eller inte förenas deras resonemang av hur 
man utgår från förekomsten av en personlig disposition i någon form. Man 
diskuterar en sådan och argumenterar för vad denna består i med hjälp av 
personliga erfarenheter. Under denna oenighet förefaller det ändå finns ett 
samförstånd om att något präglar personen, antingen från födseln eller från 
mycket unga år, i form av en läggning eller en latent sårbarhet som har ett 
förklarande värde för att han/hon senare i livet drabbas av psykisk ohälsa. 

Påfrestningar och dagens samhälle 
De förklarande redogörelserna involverar inte bara faktorer knutna till indi-
viden utan även yttre faktorer. I samtliga samtal framställs påfrestande livs-
situationer och händelser som en bidragande faktor till att man drabbas av 
psykisk ohälsa. I FG5 säger en deltagare att varje insjuknande är påverkat av 
”sånt som händer i ens liv” – ”starka händelser” som exemplifieras med 
separationer och ekonomiska problem (FG5:6). I FG3 diskuteras arbets-
situationens krav i form av belastande eller oönskade arbetsuppgifter 
(FG3:35). Deltagarna i FG2 talar om ”vissa saker som sätter igång det”, ” 
vissa saker som är jobbiga”, vilka dock inte behöver vara uppenbara men 
som kan klargöras i terapi (FG2:22). I FG2 och FG4 nämner man ”trauman” 
och en deltagare i FG4 talar om påfrestningar som hänger samman med att 
träda in i vuxenlivet (FG4:17). I FG6 berättar två deltagare om hur en anhö-
rigs död var en hemsk upplevelse som ”tog knäcken på mig helt säkert” 
(FG6:2) respektive om sitt första insjuknande att ”det var väl nån över-
ansträngning som utlöste det” (FG6:2). 
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Sådana påfrestningar behandlas främst som utlösande faktorer som får en 
latent ohälsa att ”bryta ut” när det gäller de egna problemen. I några fall 
framstår dock livssituationen som den egentliga orsaken till ohälsa. Ett 
exempel på detta är hur en deltagare berättar om hur hon själv insjuknade i 
samband med sina försök att separera från en våldsam make. I FG4 talar 
man också mer generellt om ”det sociala” som den ”stora boven”: ”Många 
som är deprimerade blir det på grund av att de blivit lämnade eller, alltså 
pensionärer, ensamstående, förlorar jobbet, alltså unga som har ett jävla 
tryck på sig idag för att samhället ser ju ut så: du ska ju prestera.” (FG4:27) 

Liknande beskrivningar av hur dagens samhälle ser ut görs i samtliga 
samtal. De ges stort utrymme i samtalen och genomgående är det en mörk 
bild som tecknas och en rad förhållanden som inverkar menligt på männi-
skors psykiska hälsa tas upp. I FG1 följs min fråga om vad deltagarna tänker 
om att nyhetsmedia rapporterat att allt fler lider av psykisk ohälsa av en lång 
och intensiv samtalssekvens där samtliga deltagare bidrar till en kritisk bild 
av dagens samhälle: ett samhälle präglat av stress, där allt ska ske så fort och 
så bra som möjligt; där man är indragen i ett ekorrhjul för att tjäna mera 
pengar; där man bara ser den som hävdar sig; där allt större klasser, presta-
tionskrav och utslagning präglar skolorna; där det råder inkonsekvens och 
brist på regler och disciplin för barnen; där man inte får vara barn lika länge 
som tidigare; där kärnfamiljen är ”splittrad”; där det inte finns tid för 
”normalt familjeliv”; där familjestrukturen är ”upplöst”; där det uppstår 
krockar med invandrares kulturer som man inte får ifrågasätta (FG1:27f). 
Några av dessa förhållanden återkommer också i andra fokusgrupper. I FG5 
talar man om hur ”allting är så oerhört föränderligt”, hur människor saknar 
kontroll och känsla av sammanhang. Stress, otrygghet och ett antal ideal som 
präglar arbetslivet, kropp och utseende berörs: ”Nu ska kvinnor både liksom 
vara unga, snygga, skaffa barn och karriär. Alltså det går inte. Man blir 
sjuk.” (FG5:17) 

Också i FG2 talar man om ”tempot i samhället”, rädslan för att förlora sitt 
jobb, hur det är ”tufft hela vägen upp för ungdomar i skolorna”, hur de som 
har jobb tvingas arbeta mer än vad de klarar av och hur de som inte har jobb 
mår dåligt av det. Att vi idag är utsatta för ”stress” och ”press”, olika krav 
som ställs på individer i alla åldrar, och ett förändrat familjeliv återkommer 
också i FG3: 

Idag när det är sån stress i samhället alltså. Jag ser på våra barn att äh, man är 
ju livrädd att nån ska gå in i väggen. Det är ju fruktansvärt jobbigt då med 
ungar hemma och frun jobbar och i den där stilen alltså (…) Väldigt påfres-
tande just med jobb och så här. Och i dag så är det ju en helt annan stress på 
det området (…) Det är inte lätt för ungdom idag. Och inte i skolorna. Det är 
sån press på barn och med dagis - våra små barnbarn … Fasiken! De är ju 
inte mer än ett år och då ska de in på dagis och … Usch jag vet inte, att vara 
där hela dagar och det är stökigt (FG3:29) 

 



 81 

Sammantaget målas en bild upp där inte bara familjens struktur förefaller 
vara i upplösning, utan där samhället är statt i förändring på flera plan – en 
bild av ett samhälle som framstår som inhumant, och mot vilken det är lätt 
att instämma i konstaterandet att ”det är ju inte lätt att vara människa idag” 
(FG3:22). Det liv som flertalet lever idag framställs alltså som behäftat med 
en risk för att utveckla psykisk ohälsa. 

Man menar också att individen måste förhålla sig aktivt till en sådan risk. 
Hon bör ”känna efter” och uppmärksamma ”varningar” (t.ex. dålig sömn) 
(FG3:28) och hon behöver göra prioriteringar, val och ”dra gränser” för att 
undvika att drabbas av ohälsa. Sådana resonemang implicerar att individen 
behöver besitta en form av styrka för att aktivt hantera sin vardagliga situa-
tion, liksom en idé om att individen själv måste ta ansvar för sin psykiska 
hälsa. En deltagare modererar också den skarpa samhällskritiken som 
formuleras, där orsakerna förläggs utanför individen, genom att formulerar 
ett mer existentiellt tema: 

Jag tror inte man ska lägga allt på samhället, för vad är samhället egentligen? 
Det är ju vi. (suck) Jag tror det är så här, det här, meningen liksom: ”Vad är 
det för mening med att jag lever?” ”Det här, det är viktigt” Om man inte har 
nån mening då går det åt helvete eller då … Där kan ju den här psykiska 
ohälsan komma. ”Jag vet inte, jag vet inte alls var jag är nånstans. Jag vet inte 
… Vad ska jag göra här?” (FG5:18) 

Lokalisering av det sjuka 
Som vi har sett redogör man alltså för en rad olika slags faktorer för att 
förklara uppkomsten av psykisk ohälsa. I några fall tycks en viss faktor 
tillskrivas ett större förklaringsvärde än andra och det händer att man helt 
avvisar vissa förklaringar. Ett återkommande drag är dock att flera faktorer 
kombineras under samtalens lopp. Att en faktor inte utesluter andra, och att 
man måste ta hänsyn till fler än en för att förklara den psykiska ohälsan, är 
också en uppfattning som uttrycks explicit: ”En sak tycker jag i alla fall att 
jag har fått klart för oss och det är att det är två saker som spelar in i det här. 
Jag har upptäckta att det är helt klart en ärftlig faktor det går inte att bortse 
från. Och sen är det vilka trauman man har gått igenom i livet.” (FG4:5) 
Vissa förklaringsmodeller förefaller dock vara mer gångbara än andra som 
leder till meningsskiljaktigheter och argumentation. I de två grupper där man 
delar erfarenheter av ångest framställs en kognitiv modell i kombination med 
fysiologiska processer ofta på ett självklart sätt: 

Ja men det är ju, alltså på något sätt så måste det va lite klart nu, för det som 
händer alltså det är ju: vi växer upp och vi har våra livserfarenheter då, dem 
får vi med oss. Och det går så här då (gör vågliknande rörelse med handen) 
med självförtroende så att säga – det sjunker och det går upp. Det kan man 
klara. Men i slutändan så påverkar det den egna självbilden så man förringar 
sig själv så in i helvete och sen lär man sig då att tänka på ett visst sätt, att om 
man ska göra nånting så blir det: ”Ja, bara det inte går åt helvete.” Och då är 
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det ju de negativa förväntningar man skapar själv. De lärda kanske kallar dem 
för ”automatiska tankar”, vad vet jag. Men de gör att man skapar en inre 
dialog med sig själv (…) Sen, rätt som det är, så börjar man på att skapa hot-
bilder då naturligtvis, och skapar man en hotbild då smäller reptilhjärnan 
igång splatang som en blixt från en klar himmel. Om man satt i soffan och 
tyckte inte man gjorde nånting. (…) Och i den, när man är i den fasen då är, 
då gäller det ju, kroppen är inställd på strid eller flykt eller frys till is. Och jag 
menar, där står man och stampar, andas här uppe och pumpar in adrenalin, 
och är man då medveten om att just då har det här rationella tänkandet det har 
blåst åt helvete och det är därför man tror att man håller på att bli tokig i 
huvudet, men det behövs inte då, för då är det strid eller flykt – antingen 
springer man eller så slår man nån på käften. Det är ju det som hela kroppen 
säger. (FG3:7) 

 
I olika framställningar samspelar det fysiska med det psykiska på olika sätt 
och det är inte bara kroppen som påverkar det psykiska: upplevelser av stress 
påverkar kroppens hormoner; man talar om hur ”du påverkar hela kroppen 
med tanken” vilket innebär att ångest kan hävas genom tänkande (FG3:6). 
En deltagare säger till en annan att ”det var tack vare att du mådde själsligen 
så förbannat dåligt så det i sin tur påverkade ditt immunförsvar” (FG3:15). 
En annan beskriver hur hon länge har mått dåligt men tidigare ”format över” 
sina psykiska problem till fysiska symptom (FG4:14). Men relationen mellan 
det psykiska och fysiska kan även kommenteras som svårbegripliga av 
deltagare; påverkas sinnestillståndet av signalsubstanserna eller tvärtom?  
 
Excerpt 6 

1C -  min tanke är fortfarande att det det är ju 

liksom hjärnkemi det är ju handlar ju om att 

det f- receptorerna i hjärnan som fysiskt är 

inkapabla till att ta upp serotonin å 

noradrenalin å såna där saker eller att 

produktionen i reptilhjärnan är för dålig. å 

det ser ju jag som äh liksom det det är ju 

nånting som är fysiskt. jag menar det det är 

ju verkliga beståndsdelar. det är ju inte så 

att att liksom elektrokemin i hjärnan på nåt 

sätt äh funge- ur f- fungerar sämre utan m- 

nån fysisk anledning. så att jag ser det inte 

som som psykologiskt på det sättet.  

1B - men jag ser en svårighet ibland när man ska 

förklara det där för vi pratar ju mycket om 

det här med autonoma nervsystemet 

sinnesintryck å dom här signalsubstanserna när 

man ska förklara vad som (1A: ”<mm>”) händer i 

kroppen. men alltså får man lägre 

serotoninhalt av ångest eller får man ångest 

av lägre serotoninhalt? vad kommer det liksom 
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vad är det som börjar (1A: ”<mm>”) det har 

inte jag fått nån kläm på. [FG1:24] 

 
Sambanden mellan kropp och psyke kan alltså framstå som svårgripbara då 
den psykiska ohälsan lokaliseras till två sfärer: dels något ”fysiskt” med 
”verkliga beståndsdelar” och dels något ”psykologiskt”. I FG5 formuleras 
denna dubbelhet på ett tydligt sätt då man dels talar om möjligheten att med 
ny medicinsk teknologi ”scanna” hjärnan och visa att ”det ser ut så här och 
så här i hjärnan” (FG5:14), en möjlighet att konkret påvisa sjukdomen som 
ett neurologiskt tillstånd, samtidigt som den på ett mer diffust och grund-
läggande sätt är sammanvävd med hennes person: 

Det är ju hemskt tråkigt när sjukdomen handlar om ens psyke. (…) Det är 
liksom inte det att jag haltar för nu har jag liksom stukat foten, utan: (med 
bekymrad röst) ”<Hur är det med [namn]? Jag känner inte igen henne. Håller 
hon på att bli helt knäpp eller?” liksom …> Det är väldigt svårt att ha en 
sjukdom som <har med ens personlighet att göra. Mitt själv. Mitt jag.> Både 
för mig och dem jag möter och i min arbetssituation. Jag menar, det är det 
som är kruxet med det här va, att det påverkar <mitt jag>. (FG5:31) 

 
Enligt detta resonemang ”har” individen en sjukdom – något neurologiskt 
påvisbart och lokaliserbart – som ”påverkar” hennes ”personlighet”, ”själv” 
och ”jag”. Den ”handlar” om ”psyket” och människor kan därför komma att 
tro att personen ifråga håller på att ”bli knäpp”.  

När det gäller ångest så representeras detta i FG1 och FG3 som en form 
av ohälsa som (åtminstone delvis) beror på kroppsliga faktorer och som till 
stor del också yttrar sig i form av fysiska symptom. Denna form av psykisk 
ohälsa framstår därmed som ett psykiskt och fysiskt fenomen: ”det är ju inte 
bara en psykisk åkomma” (FG1:4), utan en ”psykobiologisk störning” 
(FG1:33). I både FG1 och FG3 tycks man på olika sätt värja sig mot 
beskrivningar som antyder att ångestproblematik är av renodlat psykisk 
karaktär. I FG3 diskuterar man även hur man uppfattar att få diagnoserna 
”depression” respektive ”utmattningsdepression” och hur det är svårt att ”ta 
till sig” den förra då den har en klang av ”hopplöshet” och ”otillräcklighet” 
(FG3:34). Det är lättare med beskrivningar av de egna problemen i termer av 
”utmattningsdepression” som tycks förlägga orsakerna till hur individen 
ansträngt sig allt för mycket: ”Står det ’utmattningsdepression’ då blir det 
samma sak som med ’utbränd’. Då kan man känna ’Ja, jag har tagit i för 
mycket, jag har gjort mer än vad jag orkar.’ Står det ’depression’ ja då är det, 
då har man inte det lilla skyddet.” (FG3:34) Förledet tycks utgöra ett 
”skydd” mot att problemen uppfattas som ett renodlat psykiskt ohälso-
tillstånd eller en ”psykisk sjukdom”, vilket är något man värjer sig mot att 
beteckna de egna problemen som i denna grupp. ”Utmattning” tycks invol-
vera de kroppsliga resurserna på samma sätt som ”hjärntrött”, vilket används 
synonymt i samtalet och som specificerar vad det handlar om: en trötthet 
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som är lokaliserad till hjärnan. När en deltagare berättar om hur en anhörig 
drabbats av detta gör han också det på ett sätt som får denna form av ohälsa 
att framstå som ett renodlat kroppsligt tillstånd. Han beskriver hur hon var 
extremt trött och inte klarade av någonting: 

Hela kroppen slogs ut. Och hon kom hem med rullstol hon kunde inte gå, hon 
kunde ingenting. Då hade hon jobbat, aldrig varit sjuk, klagade aldrig eller 
nånting. Nu kunde hon ingenting, inte duscha, ingenting (…) De är så slut i 
kroppen att kroppen säger ”Stopp här och nu!” (FG3:34) 

 
En annan deltagare kommenterar denna beskrivning och jämställer denna 
slags trötthet med de former av ångest som deltagarna i gruppen delar erfa-
renheter av: ”Det slår till (…) så mycket konstiga saker i kroppen som man 
inte kan förstå.” (FG3:35) Likartade distinktioner mellan de egna problemen 
och vad som uppfattas som en mer renodlad psykisk ohälsa görs i FG1. En 
deltagare slår där fast vad ångest är för slags tillstånd: 

Inte psykotiskt utan neurotiskt. Och det är klart, det är ju det här autonoma 
nervsystemet som spelar alla de här spratten som ger alla de här fysiska 
symptomen som man sen med den psykiska delen tolkar så katastrofalt så att 
man får ångest av det. Så det är ju en kedjereaktion liksom i … Det är ju en 
blandning utav både fysiskt och psykiskt på nåt sätt. Det är ju en reaktion <på 
nåt vis.> (FG1:33) 

 
Det förefaller som om termen ”neurotiskt” används som synonym till 
”neurologiskt” och att man med hjälp att detta gör en distinktion som funge-
rar som ett skydd mot vissa innebörder som det psykiska har för henne, på 
samma sätt som ”utmattning” i FG1 sägs fungerar som ”skydd” mot inne-
börder av ”depression”. Dessa specificeringar skiljer ut de problem som här 
står i fokus som somatiskt betingade ”tillstånd” från psykiska sjukdomar, 
vilka tycks prägla personen på ett mer grundläggande sätt. 

Distinktionen mellan tillstånd och personens egenskaper återkommer 
också i andra samtal där ångest inte står i centrum. I FG6 kontrasterar en 
deltagare två sätt att se på orsakerna till de egna problemen, vilka involverar 
två olika lokaliseringar och karaktäriseringar av dem. Hon säger att hon som 
ung hade svårt att få ”grepp om vad det egentligen var, vad det handlade om, 
för jag kände ju mer som att ’Det är nåt fel på mig’. Men det var ju så luddigt 
allting. Och några gånger så ville jag ju bli inlagd också när jag blev lite 
äldre.” (FG6:27) I samtalet använder hon en metafor som hon menar bättre 
återger vad det är frågan om när hon beskriver sig som ”fel fisk i fel akva-
rium”. ”Då inser man att det kanske inte är akvariets fel och det är inte 
fiskens fel, det är inte omgivningens fel, det är inte mitt fel att det ibland har 
kunnat, ja inte fungerat så bra i kommunikationerna.” (FG6:3) Ohälsan tycks 
här sammanfalla med problem i relationerna till andra och formeln ”fel fisk” 
tycks åskådliggöra hur det snarare är frågan om ett interpersonellt problem 
än något som kan lokaliseras till den enskilda individen, som i citatet ovan. 
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6.1.2 Ohälsans konsekvenser 
Psykisk ohälsa karaktäriseras inte bara genom förklarande redogörelser, utan 
också genom beskrivningar av hur den kommer till uttryck och dess 
konsekvenser för individen. I samtalen illustreras hur den egna ohälsan tagit 
sig olika fysiska uttryck, dess passiviserande och ”förlamande” verkan, hur 
den leder till oförmåga att orka och vilja det man brukar vilja, omöjliggör 
deltagande i socialt umgänge, en intensiv rädsla, ett orimligt och plågande 
kontrollbehov, grubblerier, självdestruktivt beteende i olika former, impulsi-
vitet, m.m. Man redogör också för hur olika besvär kan leda vidare till andra 
problem som hypokondri och alkoholmissbruk, eller övergå i andra allvarli-
gare former av psykisk ohälsa. I samtliga samtal återkommer utförliga illust-
rationer av hur psykisk ohälsa får mycket genomgripande konsekvenser för 
den drabbade. Deltagarna har visserligen erfarenheter av olika former av 
psykisk ohälsa med skilda symptom, och när de talar om det lidande som de 
erfarit talar de alltså i viss utsträckning om lidande av olika slag. Trots dessa 
skillnader finns ändå stora likheter i hur man beskriver det lidande som 
ohälsan förorsakar och hur perioder i livet har präglats av de svårigheter som 
ohälsan medfört. I flera fall enas man också om att detta lidande är något 
”obeskrivligt”.  

Flertalet beskrivningar av ohälsans konsekvenser utgår från den egna 
upplevelsen, vilket framstår som en central innebördsdimension i samtalen: 
hur man ”mår i själen” (FG3:32). Upplevelsen av ångest är något som man 
återkommer till i flera fokusgrupper, och lyfts inte bara fram i grupperna 
med medlemmar från ÅSS. Ångesten framställs närmast som paradigmatisk 
för hur psykisk ohälsa upplevs av individen. Detta kan dels bero på att det är 
en upplevelse som flertalet har egna upplevelser av, och att den därmed 
fungerar som en ”minsta gemensam nämnare” för deltagarnas upplevelser, 
och dels på att den låter sig illustreras på ett målande sätt i analogi till annan 
smärta: ”det var som det satt en svart hand här inne som bara vred och vred 
och vred (vrider med knuten hand framför bröstet) och skulle krypa ur hela 
själen. Så det kan ju göra väldigt ont.” (FG2:21) Också i FG6 talar man om 
de psykiska problemen i termer av att ha ”ont i själen” (FG6:15), men 
genomgående beskrivs det lidande som är förknippat med psykisk ohälsa 
som ett lidande som inte kan jämföras med andra sorters lidande. Dels 
handlar det om dess intensitet, vilket skiljer det från det lidande som är 
förknippat med ”normala problem” (som t.ex. stark oro), men också om hur 
det drabbar individen på ett mer genomgripande sätt. I FG3 talar en deltagare 
om hur det varit ”mode” att beskriva sig som utbränd och kontrasterar detta 
mot hur han sett verklig utbrändhet på ”värsta tänkbara sätt” (se citat sid 84). 
I FG1 beskrivs också en period med svår ångest på ett sätt som framhåller 
dess särskilda karaktär som gör att den svårligen kan jämföras med andra 
upplevelser: 

Jag var ju sängliggande alltså ett år. Jag vågade inte resa mig för jag trodde 
att jag skulle få hjärtattack så fort jag reste mig. Och fem gånger om dagen så 
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hade jag riktiga panikattacker - jag var helt säker på att: ”Nu är sista stunden 
kommen. Nu dör jag.” Enda jämförelsen som går att sätta som liknelse det är 
ju situationer där människor är säkra på att de kommer att dö innan kvällen 
kommer, och det är ju i koncentrationsläger helt enkelt. Dödsläger. Så det är 
väl ungefär den bästa, fast fortfarande inte bra, jämförelsen som man kan 
använda. (FG1:3) 

 
I denna grupp talar man också om sina svåra perioder i termer av ett ”allvar-
ligt sjukdomstillstånd” i den bemärkelsen att det inte bara handlar om frågan 
om känslornas intensitet och en rädsla för att dö, utan om ett reellt hot mot 
livet: ”Då handlar det ju liksom inte om att man ska liksom leva överhuvud-
taget egentligen, utan det är ju mera att man typ dag till dag försöker 
överleva.” (FG1:7) Framhållanden av allvaret återkommer också i samtalen i 
form av berättelser om ohälsan som ett hot mot livet i form av självdestruk-
tivitet (FG4:14) och självmordsförsök (FG4:15), samt i skildringar av hur 
medicin räddat ens liv (FG4:18; FG5:27).  

Lidandet framställs alltså som en ojämförlig smärta, förtvivlan och en 
nedbrytande kraft som innebär ett reellt hot mot livet. Men det lidande som 
man förknippar den psykiska ohälsan med är inte bara något som är sprunget 
ur den individuella sfären. Utöver att vara en direkt konsekvens av personens 
hälsotillstånd uppstår också lidande i kontakterna med andra: 

Det finns inga sjukdomar i världen som innebär större lidande än psykiska 
sjukdomar. För mig har det varit livslångt lidande, till och från, och säkert för 
de andra också här. Det är ett lidande som inte går att beskriva. Och inte nog 
med att det är ett lidande, sen ska man dessutom utsättas för förakt för att 
man har en sån sjukdom. Och det är nästan ännu värre – att inte bli accepte-
rad. (FG4:21) 

 
De attityder till psykisk ohälsa som andra i omgivningen ger uttryck för är 
alltså en ytterligare källa till det lidande man upplever. Det är med andra ord 
ett mångfacetterat lidande som framställs i samtalen, som inbegriper såväl 
psykiska som fysiska symptom, funktionsnedsättningar i olika avseenden, 
skamkänslor, oro inför framtiden, försämrade eller förhindrade relationer till 
andra, och utanförskap. 

En annan konsekvens av ohälsan som ges en framträdande plats är hur 
den inverkar på ”självkänsla”, ”självförtroende” och ”självbild”. Med 
undantag för FG2 talar man i alla fokusgrupper om hur självbilden är 
”förvrängd” (FG1:7), ”fel” (FG3:23), ”låg” (FG1:16) eller ”dålig” (FG4:25), 
eller att ohälsan påverkar självbilden ”så man förringar sig själv” (FG3:7) 
och hur man ”tappar” eller ”förlorar” självförtroendet (FG3:3f; FG4:16). 
Detta framställs delvis som en konsekvens av andras bemötande men även 
som en direkt konsekvens av ohälsan och när det gäller ångest som något 
centralt för vad ohälsan egentligen består i: ”I botten, längst borta, är största 
problemet ju den här självbilden då. (…) Hela den här sjukdomsbilden 
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bygger på, det är ju det att man tappar ju självförtroendet helt och hållet” 
(FG3:3).  

Dessa beskrivningar gäller framför allt hur man bedömer sina egna 
förmågor, vad man klarar av och sitt värde som person, och berör därmed 
upplevelser av identitet. Kapitel 7 kommer att utveckla hur sjukdom beskrivs 
som både en del av ”självet”, eller ”jaget”, och som något främmande – 
något som kommer till personen och drabbar henne utifrån. Här kan vi dock 
konstatera att både talet om hälsans orsaker och konsekvenser berör frågor 
om sjukdomens implikationer för vem man är. Ibland ges en bild av hur 
ohälsan snarare är något man har än något man är, men samtidigt beskrivs 
hur den kan förvränga den egna personen. När 1B berättar om hur hon 
genom livet har hämmats av sin sociala fobi ger hon en bild av hur både 
andras bild av henne och den egna uppfattningen om sig själv som person 
blev felaktig: 

 
Excerpt 7 

1B - alla dom här äh redovisningarna muntliga som 

man skulle göra i skolan det var ju rena 

eländet alltså jag var ju hemma helst den dan 

då. å det är klart att betyg å allting blev 

lidande å alla andra människors bild av mig 

blev ju, d- d- den blev ju osann på nåt sätt. 

1A - du vart e- en grå liten mus.  

1B - ja en v- väldigt grå (1A: ”<mm>”) liten mus 

nästan genomskinlig skulle jag vilja säga. å 

sen när jag börja jobba då å fick krav på mig 

för krav ökar ju ångesten också. (1A: ”<mm>”) 

[…] så då- då (1A: ”#”) kunde jag inte utföra 

mina arbetsuppgifter tillfredsställande 

heller. så att allting har ju haltat i stort 

(1A: ”<mm>”) sett hela mitt liv faktiskt på 

grund av av ångesten. [FG1:16] 

 
I FG3 berättar en deltagare om sin bakgrund på ett snarlikt sätt och säger: 
”Jag trodde att jag var sån va. Det var liksom naturligt för mig (…) Jag levde 
ju så och var så.” (FG3:9) De båda ger uttryck för en idé om att bilden av 
dem var förvrängd och att de egentligen var annorlunda – annorlunda 
personer med andra egenskaper och förmågor: de var inte blyga personer, de 
saknade egentligen inte förmågan att utföra dessa skol- och arbetsuppgifter, 
utan deras tillkortakommanden var olika uttryck för hur deras ohälsa 
förhindrade dem att vara sig själva och använda sina förmågor. Bilden av 
1Bs person var ”osann” då man inte såg den egentliga personen, utan olika 
uttryck för en fobi som gjorde henne till en ”grå liten mus.” Den egna perso-
nen beskrivs här som präglad av ohälsan på ett grundläggande sätt. Men den 
oförmåga som de beskriver framställs inte som en essentiell del av deras 
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personer, utan som en konsekvens av den ohälsa som de här förlägger utan-
för sina autentiska själv.  

Om ohälsan hindrar en från att vara den man egentligen är innebär det att 
livet med ohälsa inte bara är ett begränsat liv utan också ett inautentiskt liv. 
Flera formulerar också hur ohälsan fjärmar dem från livet självt, och att en 
behandling kan upplevas som att man ”kommer tillbaka till livet” (FG5:4). 

6.1.3 Varaktighet och återhämtning 
Flertalet av deltagarna beskriver hur de levt med sina problem under en lång 
tid, men även hur deras besvär fluktuerat och att man under perioder till och 
med varit helt fri från dem. En deltagare berättar om hur hennes ångest 
minskade i samband med att hon fick barn: ”En period var jag ju helt nästan 
fri från det. Men sen smyger det sig tillbaka när man upplever nånting som 
är … Stress alltså, av olika orsaker, framkallar ju så att det kommer tillbaka. 
Och har det väl satt klorna i en då är det ju där igen alltså.” (FG1:19) På 
samma sätt beskriver en annan deltagare hur hon alltid har ångestdämpande 
medicin med sig, även om hennes egentliga besvär nu har upphört:  

Fast jag inte har haft några anfall på många många år så är jag ju alltid rädd 
att det där ska komma. Så jag har ju alltid en burk i väskan alltså, där jag har 
lugnande. Och jag går inte ut utan dem, jag går inte ens ner i källaren, jag går 
ingenstans utan dem. Jag behöver inte ta dem men om … (FG1:11)  

 
Även om hon under långa perioder kan vara fri från besvär tycks alltså 
ohälsan finnas kvar som en risk eller en rädsla för återfall i sjukdom. I FG4 
säger en deltagare om ”borderline”, vilket hon lider av, att man blir ”aldrig 
frisk” (FG4:24), och som vi har sett talar andra ett ”livslångt lidande”, 
”kronisk sjukdom” och en ”livslång” medicinering för sina problem. Sam-
mantaget återkommer i flera sammanhang en bild av den egna ohälsan som 
ett kroniskt tillstånd, även om den under perioder kan vara latent. 

Samtidigt påpekas i flera samtal hur man kan bli ”bättre”, ”bra” eller 
”frisk”. Det faktum att flertalet deltagare både illustrerar någon egen svårare 
sjukdomsepisod och samtidigt presenterar sig som mer eller mindre friska 
idag kan beskrivas som en motsatt bild till denna idé om kronicitet. Möjlig-
heten till återhämtning och tillfrisknande återkommer i många uttalanden. I 
FG3 säger en deltagare att: ”Jag har träffat så mycket människor som har 
sprungit världens jävla gatlopp alltså, och med hårda tuffa diagnoser, som är 
friska idag” (FG3:12). I FG6 talar man om förhoppningar om att ”må bättre. 
Inte till hundra procent men ändå” (FG6:8). Den bild av återhämtning som 
ges av problemens varaktighet och möjligheterna till återhämtning är ofta 
motsägelsefull i samtalen. Återhämtning är inte heller något självklart i det 
enskilda fallet: ”Ingen visste ju hur det skulle bli med mig om jag någonsin 
skulle bli frisk igen eller så. Det var ju ingen som kunde säga.” (FG2:17)  



 89 

När det gäller hur förbättringar gällande den psykiska hälsan kan komma till 
stånd så ges det lidande som är knutet till andras bemötande en framskjuten 
plats. Man framhåller hur en ökad förståelse skulle kunna minska de 
drabbades lidande: ”Det finns ju så lite förståelse och det är ju så lite som 
skulle behövas för att så många skulle må bättre. <Lite mjukare och lite mer 
omtänksamhet>” (FG2:15). I FG4 lyfter man också fram vikten av förstå-
else, inte bara för att göra situationen lättare, utan som något som bidrar till 
återhämtning:  

Jag var inlagd också, låg några dagar, men det var kass. Jag har, jag fick det 
som kallas elbehandling – ECT – också och det hjälpte inte, utan det som 
hjälpte det var ju samtal och lite medicin och aktiviteter. Och alltid om man 
fick några att prata med som inte fördömde en, och som satt i samma situa-
tion eller i ungefär samma situation. Och det tror jag är väldigt viktigt; just att 
man kan prata med människor som själva har upplevt psykiska problem. 
(FG4:26) 

 
Förståelsen från dem som själva har upplevt dessa problem ges en särskild 
roll, men man återkommer även till ett behov av större förståelse från vård-
givare. I många beskrivningar av kontakten med hälso- och sjukvården fram-
står vårdgivarna i en negativ dager och en bild målas upp där bristande 
förståelse kombineras med andra brister i yrkesutövningen (se 8.1.2), vilket 
försvårar möjligheterna till återhämtning. I FG2 refererar man dock på ett 
igenkännande sätt till en bok av Alain Topor om återhämtning från svår 
psykisk ohälsa där författaren, enligt en deltagare, beskriver ”personal som 
gör lite utöver det vanliga”:  

Personal som vågar gå utanför gränserna liksom, som har betytt särskilt 
mycket, gör ju att man klarar sig bra mycket bättre och kommer tillbaka 
mycket fortare än de här som inte ger ett dugg, som man kommer till och så 
tittar så här i journalerna – har aldrig tittat i den innan, läser dem när man 
sätter sig ner ungefär – och stänger boken igen (slår ihop händerna). Det finns 
ju de med. (FG2:18) 

 
Detta följs av flera berättelser från deltagarna som exemplifierar yrkesperso-
ner som de mött inom hälso- och sjukvården vilka har betytt mycket för dem 
och som stämmer in på denna beskrivning av att göra ”lite utöver det 
vanliga” (dessa berättelser om positiva erfarenheter gör att denna fokusgrupp 
skiljer ut sig från de övriga, där skildringar av negativa erfarenheter i 
kontakten med vården dominerar påtagligt). 

I samtliga fokusgrupper framställs medicin som en viktig eller nödvändig 
komponent för återhämtning. I flera deltagares uttalanden framstår medicine-
ringen som något centralt, men i den bild som man gemensamt ger framstår 
medicineringen inte som något som ensamt är tillräckligt för att hantera pro-
blemen. I FG1 talar man om att det finns ”en väg ut” om man ”fångar upp” 
personer med problem tidigare, lyssnar mer än vad man gör nu och låter dem 
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träffa en bra KBT-terapeut ”i kombination med rätt medicin i rätt dos och i 
rätt tid” (FG1:7). En liknande formel som kombinerar olika faktorer ges i 
FG4 där en deltagare säger att: ”Det som räddade mig det var terapi, 
medicin, en god vän som jag hittade från RSMH, och RSMH. Det är fyra 
ben.” (FG4:5) 

Inte i någon grupp framstår heller behandling som något som man passivt 
kan ta emot från vården. I FG3 talar man om vikten av att komma ”till 
insikt” och en deltagare säger att: ”Fan, det spelar ingen roll om det är KBT 
eller om det är drivor med mediciner. Det är ingen som kan laga mig.” 
(FG3:11) Problemet förefaller inte vara av sådant slag att det kan åtgärdas 
utifrån – det finns inte någon defekt, eller något fel, som man kan gripa in 
och laga, utan problemet är av ett annat slag som kräver att personen själv 
åstadkommer en förändring. I samband med att man i denna grupp redogör 
för hur ångestrelaterade problem uppkommer framhåller man också hur man 
med kunskap och övning kan göra sig fri från dem. Andra slags problem, 
som förklaras på andra sätt av deltagarna, ger utrymme för andra slags fakto-
rer som spelar in för återhämtning. Insiktstemat formuleras till exempel inte 
så tydligt i FG4, där man lägger mer vikt vid övertygelsen att ”förändras det 
yttre så förändras det inre” (FG4:1). En deltagare hänvisar där till de saker i 
hennes livssituation som har varit det avgörande för hennes återhämtning, 
bland annat jobb och pojkvän, vilket samtidigt innebär ett ifrågasättande av 
rådande uppfattningar om hennes typ av problem: ”Det ska ju vara neurolo-
giskt, det ska du inte bli frisk ifrån” (FG4:11). Också i FG1 presenterar man 
liknande exempel på hur förändringar i det ”yttre” är knutet till förbättrad 
psykisk hälsa.  

Något som återkommer i beskrivningar om återhämtning är att individens 
egen aktivitet beskrivs, eller kan uppfattas, såsom en kamp av något slag. I 
FG2 berättar en deltagare hur han ”slog väl näven i bordet och sa: ’Nu ska 
jag klara det här!’ Och det har jag väl gjort, fast det har varit väldigt mycket 
motgångar på den här långa stegen.” (FG2:17) I FG3 uttrycker en deltagare 
uppfattningen att ”det finns inga lätta utvägar” och berättar hur han inte 
skulle ha klarat det på egen hand utan stöd från en anhörig (FG3:11). Enligt 
en annan handlar det om att ”kämpa” mot sjukdomen, och han berättar om 
hur han själv tar ansvar för sin återhämtning och hur vårdgivarna framför allt 
har en stödjande funktion: 

Från och med när jag började, jag gick rätt in i väggen och vart sittande och 
inte vågade gå ut på tre år, med psykologer och grejer. Så fick man ju liksom 
börja om med en kvart om dagen, tio minuter på ett företag. Men en sak som 
det här handlar om det är liksom att man måste ju ha en egen målsättning. 
Alltså, hur liten den än är för att komma tillbaka. Och jag har höjt ribban och 
man går ju upp och man går ju ner och man kämpar upp igen och … (djup 
suck) Jaa. Jag har ju pratat med psykologer och läkare och sagt att om det är 
något de kan hjälpa en med skulle det vara att kämpa. (FG3:3) 
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Men att lida av psykisk ohälsa innebär inte bara att man är inbegripen i en 
kamp mot sjukdomen. Man tvingas till en kamp på flera fronter:  

Dels så har man det här ångesttillståndet, sen har man den här kampen mot en 
oförstående omgivning. Sen har man kampen mot psykiatrin. *Sen har man 
kampen* för att få pengar så att man blir sjukskriven ett tag till och ett tag till 
som hänger i luften. (FG1:4) 

 
Inte minst beskriver man en kamp för att få rätt vård. Efter att två deltagare i 
FG4 återgett sina erfarenheter av att behöva kämpa för att få vad man upp-
fattar som adekvat behandling, konstaterar man att ”den slutsats vi kommer 
till det är ju att om man inte kämpar själv så är man ju körd alltså” (FG4:13). 
Man uppmanar en deltagare att ”slåss” för att få diagnos (FG4:20) och 
formulerar det paradoxala i den sjukes situation: 

Men sen tänker jag på alla medlemmar då som man har stött på, de som inte 
kan prata för sig. För man måste ju vara frisk och stark när man är sjuk, för 
annars klarar man sig inte. Jag menar, jag har haft den turen att jag har 
kunskap i botten och utbildning, kan mediciner, jag jobbade inom vården 
själv. Alltså jag tänker på dem som inte kan prata för sig. (FG4:5) 

 
Samma resonemang återfinns i FG1: 

 
Excerpt 8 

1C - ja det är om, vid all kontakt med nån form av 

av myndighet eller landsting å så där det är 

ju, man måste ju helt enkelt vara frisk för å 

orka med å vara sjuk. 

1B - ja man behöver ju alltså ha en en frisk 

människa breve sig som (1A: ”mm”) för ens 

talan å ringer alla telefonsamtal å beställer 

tider å, (1A: ”<ja>”) ja överhuvudtaget 

1C - ja det fungerar ju helt enkelt inte annars. 

[FG1:5] 

 
Det finns alltså ett behov av stöd i den kamp som den sjuke är indragen i på 
olika plan. Detta stöd erbjuds inte bara av personer som följer med och 
hjälper till på ett konkret sätt, utan den egna styrkan kan också växa genom 
att man får mer kunskaper: ”Sen så började jag läsa lite böcker som stod, de 
rekommenderade att läsa, och kände att jag vart mycket starkare av det där.” 
(FG3:14) I FG1 talar man på ett liknande sätt om den positiva effekten det 
har att ta del av andras erfarenheter i brukarförbundets tidskrift, där man 
”fokuserar på att det här är inte någonting som stannar, utan man kan bli av 
med det” (FG1:20). I FG5 poängterar man också hur ”det går att leva ett bra 
liv” om man får rätt hjälp och ”rätt kunskaper” (FG5:32). Hjälpen förefaller 
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här vara något som hälso- och sjukvården förväntas bistå med, medan själv-
hjälpsgrupperna kan förmedla ”rätt kunskaper” och stöd i andra avseenden. 

På olika sätt presenteras alltså möjliga vägar till en förbättrad hälsa. Men 
hur frisk kan man bli? Vi har redan sett hur psykisk ohälsa framställts som 
något som finns kvar som en risk eller rädsla för försämring även om besvä-
ren upphör. I FG2 uttrycker en deltagare att det inte är en självklarhet att 
kunna återhämta sig: ”På nåt sätt så har jag ju tur så jag kan återhämta mig, 
men nu har jag väl accepterat att jag får väl äta en viss dos då. Leva lite 
lugnare, jobba på halvfart för att klara det då” (FG2:29). Hon har varit lyck-
ligt lottad som kunnat återhämta sig till, inte full hälsa, men till en situation 
med en anpassad livsföring. Också i FG4 säger en deltagare att det tog tid 
innan hon ”blev återställd och det är väl … (suck) Jag är inte så stark fortfa-
rande. <Det är känsligt.>” (FG4:5). En annan säger sig inte ha ”fått bort” sin 
panik, men tycker sig nu kunna ”bemästra” den (FG3:16). Ordvalen passar 
in i kampmetaforiken och antyder att det krävs styrka för att såväl bemästra 
den latenta ohälsan som livssituationen.  

Även om flertalet av deltagarna talar om att de nu ”mår bra” eller ”är 
friska” så gör man ofta denna typ av reservationer. Dessa tydliggörs inte 
minst när man fokuserar återhämtning genom medicinering, som man inte 
menar kan ”bota” men ”ta bort symptomen” så att man kan ”leva ett normalt 
liv” (FG1:31). Ett sådant liv förefaller vara ett liv utan de begränsningar som 
ohälsan medför. Men ohälsa är också något mer: en disposition, sårbarhet, 
känslighet eller liknande. En återhämtning i form av minskade symptom 
eller problem tycks vara möjlig, till skillnad från en genomgripande ”bot” 
mot den latenta ohälsan. I behandlandet av topiken återhämtning aktualiseras 
frågor om vad hälsa är. När är man egentligen fullt frisk? (se även 6.3)  
 
Excerpt 9 

2D - fast sen kan jag tänka ”är jag frisk nu?” det 

är frågan alltså ja egentligen har jag ju min 

sjuk- jag har ju min sjukdom (2B: ”ja du har 

ju du går på krycker” 2C: ”ja”) men just nu 

känner jag mig frisk. ja fast jag känner mig 

ganska frisk= 

2B - =ja men du går på krycker (2D: ”ja”) du äter 

medicin eller? 

2D - ja det gör jag men (2B: ”ja”) det finns många 

som är friska som äter medicin alltså å va 

frisk är det å va helt utan medicin å klara 

sig helt då är det inte många i det här landet 

som kvalar in på den (2B: ”nej”) biten. när är 

man (2C: ”alltså jag tror”) fri- vem är frisk 

å vem är sjuk å var går (2A: ”<mm>”) gränsen 

egentligen? 
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2C - jag tror tillåmed att jag sa förut att ”nu 

känner jag ju mig frisk” (M: ”<ja>” 2D: ”ja 

det sa du”) ja. men jag har ju också 

mediciner. (2D: ”<ja>”) så utan dom vet jag ju 

inte hur jag skulle må. (2D: ”<nej>”) men med 

hjälp av dom (2D: ”med hjälp av dom så”) så 

tycker jag jag mår ganska bra. (2D: mm”) ja. 

(2E: ”mm”) [FG2:28] 

 
Den behandlingsform som ägnas ojämförligt störst utrymme i samtalen är 
den farmakologiska som alla grupper uppehåller sig kring och diskuterar mot 
bakgrund av egna erfarenheter. Man jämför positiva erfarenheter av medicin 
i allmänhet och av specifika preparat. Flera deltagare talar om psykofarmaka 
som något mycket betydelsefullt och som något man har ett behov av. I FG5 
säger en deltagare att den som är deprimerad ”tar livet av sig” om han eller 
hon inte får medicin (FG5:27), och i tre av samtalen liknas behovet av 
psykofarmaka vid diabetikerns behov av insulin för att kunna leva vidare 
(FG2, FG3, FG5). Man beskriver också egna positiva erfarenheter, till 
exempel att medicinen har räddat ens liv, att man fått ”ett helt annat liv” 
(FG3:9), eller att den inneburit omvälvande förbättringar på olika sätt: 

Det är två månader sen jag fick den och jag känner att det är ett mirakel att 
jag kan göra så här: jag kan gå ut och sitta bland folk; jag kan gå till olika 
grupper; jag kan göra saker. Jag tror inte att det är sant, för jag har levt i stän-
dig ångest all vaken tid. (…) Den här medicinen den har hjälpt mig. Ja, den 
har hjälpt mig. (paus) Den hjälper inte mot allt, men att jag orkar leva. Att jag 
kan göra lite saker. (FG4:19) 

 
Farmakologisk behandling förefaller ligga nära till hands och i flera fall 
framstår mediciner som ett självklart alternativ, eller ett förstahandsval, för 
att hantera de psykiska problem man upplever. I FG6 beskriver till exempel 
en deltagare olika tråkiga omständigheter på sistone och hur hon känt sig 
”deppig” och hur hon nu tänker: ”Ska jag ha en medicin eller vad ska jag 
göra?” (FG6:3) Medicin framstår här som ett fullt tänkbart alternativ trots att 
de orsaker till ”deppigheten” som hon själv nämner gäller hennes livssitua-
tion.  

Men valet att behandla sina psykiska besvär med mediciner är dock inte 
något självklart för alla. I FG3 tycks man referera till en pågående diskussion 
om mediciner med formuleringar som: ”Det här med medicin och inte medi-
cin”. Det förefaller vara en etablerad fråga vars innebörd inte behöver klar-
göras, utan man kan ta för givet att alla är införstådda med vad det handlar 
om. Frågan aktualiseras vid flera tillfällen under samtalet:  
 
Excerpt 10 

3B - jag har ju ätit medicin i ja säg sjutton år å 

äh jag var ju ett tag att ”nej jag ska sluta 
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helt” äh ”varför ska jag äta medicin” det 

kändes dumt å man kände sig, det kändes fel 

men sen så har jag under årens lopp äh kommit 

på äh mår jag inte dåligt utav medicin tar jag 

min m- medicin så kan jag liksom klara av 

saker leva det livet jag vill varför ska jag 

liksom då sluta att jag inte äh ja b- jag har 

inga biverkningar ingenting jag äter en 

tablett om dan. å å jag mår bra va. (M: 

”<mm>”) å äh då tänker jag liksom (3C: ”<mm> 

men”) ja ja då kör jag på å å inte har nån 

funderingar alls nu. 

3E - man får ju många gånger se det som en 

insulintablett nästan (3A: ”ja” 3C: ”mm”) att 

m- att kroppen eller att vissa människor 

behöver den hära så d- då är det ju okej man 

ska jag ska säga att dom säger ”lyckopiller” 

det är ju så galet. (3C: ”ja ja ja”) för jag 

menar den här tabletten är ju så betydelsefull 

för väldigt många människor som mår jätte- 

jättedåligt. (3C: ”mm”) [FG3:5] 

 

Det förefaller finnas ett behov av att rättfärdiga medicineringen, både inför 
sig själv och inför andra. 3Es kommentar i utdraget om hur de antidepressiva 
SSRI-preparaten kallas för ”lyckopiller” liknar mycket hur man också 
uttrycker sig i FG4: 

Sen är det, upplever jag det som att ett stort förakt att kalla antidepressiva för 
lyckopiller. Alltså jag mådde så dåligt av det, och gör fortfarande, för det är 
ta mig fan inga lyckopiller, utan det är någonting som man får för att överleva 
och inte ta livet av sig. Och man blir inte lycklig på dem, utan det är hjälp 
mot en sjukdom. De är oförskämda som kallar det för lyckopiller. (FG4:3) 

 
Men det är långt ifrån någon entydigt positiv bild som ges av mediciner och 
man uppehåller sig i stor utsträckning vid medicinernas negativa aspekter 
som utgörs av biverkningar, felmedicinering och risk för att utveckla ett 
läkemedelsberoende. Samma deltagare som beskrev sina positiva erfarenhe-
ter i citatet på sidan 93 berättar också utförligt om medicinerandets baksida: 
hur hon under en lång tid varit felmedicinerad och utvecklat ett starkt läke-
medelsberoende som framställs som lika plågsamt och nedbrytande som den 
ohälsa som hon medicinerade för (FG4:18). I FG2 jämför man sina negativa 
erfarenheter av litium och ställer dessa mot den information man får från 
sina läkare: 
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Excerpt 11 

2B - å frågar man om det är bra å äta det där ”nej 

det är ingen fara” (2C: ”<nej>”) å ändå får 

man gå å ta prover var tredje månad på lever å 

njurar (2C: ”ja”, 2D & 2A: ”mm”) å sköldkörtel 

å, (M & 2E: ”<mm>”) (suckande) äh man får ju 

olika budskap där (2E: ”mm” 2C: ”<ja>”)  

2C - fastän dom säger att inte den ska äh påverka 

humöret så tycker jag i alla fall att att jag 

har blivit mera så här alla toppar är borta 

2B - jao man är ju lite slätstruken (2C: ”ja”) 

2D - det är gråare jag åt litium ja fem år minst 

sex år (2C: ”ja”) å livet blev ju gråare (2C: 

”ja visst”) ja.  

2C - det var som om man hade fått lämna ifrån sig 

lite utav (2D: ”ja”) glädjen (2D & 2A: ”mm”) 

2B - ja det man har ju inte det där äh känslorna 

(2C: ”nej”) försvinner ju 

2D- ja det gör dom (2A: ”mm”)  

2B - både sorg å (2D: ”mm”) glädje dämpas liksom 

(2D: ”mm” 2C: ”<ja>”) 

2E - det försvinner utav litium? 

2D - ja (2C: ”ja” 2B: ”ja det dämpas”) det minskar 

dämpas i alla fall (2C: ”<ja>”) men sen du 

(till 2A?) målar ju å så är du konstnärligt 

lagd med [namn] (till 2C)? 

2C - nej det är jag inte. 

2E - för jag tyckte det försvann också mycket när 

jag började äta litium (2C: ”<ja>”) å så kom 

det tillbaka när jag slutade sen (2A: ”<mhm>”) 

2B - [berättar hur hans lust att spela musik 

försvunnit, vilket 2C känner igen sig i]  

2D - nej. (paus) där kan man snacka (2A: ”ja det är 

ju synd”) biverkning <om nån> (2A: ”mm” 2C: 

”<ja>”)  

2D - å så säger min läkare att dom inte har nåra 

biverkningar. (2D & 2C: ”ja”) för dom ville ju 

ge mig nu nåt liknande preparat som har kommit 

ut nytt på marknaden då. (2D: ”<mm>”) å jag 

skulle pröva den 

2B - äh ja dom har ju andra preparat som äh är 

snällare mot njurar å sånt (2D: ”mm”)  
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2E - å läkarn skulle jag också testa såna här 

värden å men jag skulle ju få ett nytt å jag 

fick ju det å jag prova nu det i äh ja tre 

veckor å jag höll ju på å bli nipprig (2D: 

”Erganyl?”) (1C: ”jasså”) jag kommer inte ihåg 

vad dom heter det är nåt nytt jag har det 

uppskrivet hemma. det, jag höll på att bli 

tokig alltså. jag hade dimsyn å jag hade alla 

möjliga konstigheter utav dom så att äh så 

fick jag gå till psykolog då två gånger i 

veckan å berätta hur jag kände mig då. (2?: 

”<mm>”) men han sa ju näst sista veckan jag 

gick där ”du slutar med detta för d- för du 

har ju fått personlighetsstörning utav det” sa 

han. (2C: ”oj då”) så jag slutade med dom å då 

sakta kom det tillbaka det normala igen då. 

(2C: ”<ja>”) å då så sa läkarn ”ska vi inte ta 

å pröva en lägre dos?” ”aldrig” sa jag bara. 

[FG2:5f.] 

 
Man känner igen sig i vad de andra berättar och bekräftar gemensamt bilden 
av medicinering som något riskabelt. Den betryggande information som man 
får från förskrivande läkare motsägs flera gånger i samtalen av deltagarnas 
egna erfarenheter, vilka framstår som en mer tillförlitlig källa till kunskap 
om behandlingens baksida. 

Sammantaget genomsyras behandlandet av denna topik av ambivalens. 
Mediciner framställs både som något nödvändigt och samtidigt som något 
potentiellt farligt. En deltagare uttrycker sin ambivalens efter att ha berättat 
om hur hon nyligen noterat biverkningar av det litium som hon äter: ”Jag 
känner mig liksom arg på litium därför att jag vill inte *att det förstör min 
kropp. Och jag måste ta den.*” (FG6:6) I FG1 blandas förväntningar om 
”smärre underverk” med skepsis och rädsla (FG1:14f). Även om behov av 
mediciner ofta framhålls berörs också alternativet att välja att inte medici-
nera. Apropå en nyligen visad TV-dokumentär om manodepressiv sjuk-
dom,28 berättar en deltagare att han träffat en skådespelare som, i likhet med 
den brittiske skådespelaren Stephen Frye i dokumentären, valt att inte 
medicinera för sin bipolaritet utan istället ”använde det i yrket” (FG5:13). I 
FG5 framstår detta val som förståeligt och rimligt. Samma dokumentär 
diskuteras också i FG6, men där kritiseras skildringen av valet att inte medi-
cinera för bipolaritet: 

 
Excerpt 12 

6D - jag tyckte den var väldigt intressant. men jag 

tyckte det var märkligt att han eller nå- det 

                                                      
28 SVT: ”Mitt liv som manodepressiv” (BBC: ”The Secret Life of the Manodepressive” ) med 
Stephen Frye. 
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var konstigt att han vägra äta medicin. (6E: 

”ja det förstås han v- han han tog inte 

medicin”) han tog inte litium nej utan han tog 

dom här hemska perioderna då för att han hade 

råd med det (6C: ”just det”) han hade så 

mycket pengar så han kunde åka iväg å inte 

jobba å sätta sig på landet (M: ”mm”) eller 

vad han gjorde. men men det är vad folk har 

emot den att man ska inte visa sånt som nån 

slags föredöme. för att han var inte det.  

6C - jo men ja just det här du säger jag såg ju 

speciellt det där avsnittet i filmen 

berättelsen äh som handlade om en individ där 

som han intervjuade som satt där nånstans i 

Hollywood i ett stort vackert hus äh väldigt 

vacker trädgård allting välskött underbar 

arkitektur välinrett det här hemmet då å han 

var ju bipolär (6C: ”<mm>”) hade bipolärt 

syndrom han tog tydligen inte medicin men han 

hade den ställningen jag minns inte om han var 

en regissör (6D: ”ja”) eller skådepelare eller 

nånting åt det hållet men han klarade sig på 

det sättet att han var så välbärgad hade det 

så pass bra ställt var så duktig också att han 

kunde ta dom här perioderna (6C: ”mm”) när han 

mådde uselt då drog han sig tillbaks till sitt 

vackra hem å sin vackra trädgård å väntade ut 

det. [FG6:18f] 

 
Frågan om ”medicin eller inte medicin” knyts här till både ekonomiska till-
gångar och normativa frågor som impliceras i kommentarer om huruvida 
personen som väljer att inte medicinera är ett föredöme eller inte. Att han 
enligt 6D inte är ett ”föredöme” kan å ena sidan tolkas som att personer som 
saknar dessa tillgångar inte kan göra detta val, men hennes kommentar kan 
också tolkas som att man inte bör göra detta val. Det är också oklart hur 6Cs 
kommentar om ”duktig” ska tolkas: är detta ett positivt värdeomdöme om 
personens förmåga att klara sjukdomsepisoderna utan hjälp av farmaka eller 
ska det uppfattas som ironiskt? 

Utöver mediciner omnämns flera andra behandlingsformer i samtalen: 
man berättar om erfarenheter av ljusterapi, akupunktur och alternativmedi-
cin. De enda som man uppehåller sig vid, om än i betydligt mindre utsträck-
ning än medicin, är psykoterapi i olika former som förekommer som topik i 
samtliga fokusgrupper. Genomgående ger man en positiv bild av möjlighe-
terna att behandla de problem som deltagarna har på psykoterapeutisk väg. 
Några nämner egna positiva erfarenheter av att ha gått i terapi, medan andra 
uttrycker en önskan om att få göra det, vilket flera menar är svårt på grund 
av brist på terapeuter eller den egna läkarens ovilja att remittera. Denna 
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positiva inställning gäller dock inte all psykoterapi och en del former avfär-
das som verkningslösa. I FG3 framhålls kognitiv beteendeterapi (KBT) som 
en effektiv behandling och kontrasteras mot den behandling som gavs av de 
”gamla psykologerna” (FG3:21).  

När man talar om psykoterapi som en verksam behandling gör man det 
dock vanligen i samband med andra faktorer som tillsammans bidrar till en 
förbättring av hälsan. Psykoterapin framställs som ett komplement till medi-
cinering och det stöd som självhjälpsgruppen kan bistå med. En deltagare 
säger: ”Jag äter också medicin. Och jag har fått stöd också genom KBT. Men 
innan jag fick medicin så kunde inte jag ta in det där KBT, men när jag fick 
medicin då tog jag in det och då hjälpte det mig. Då förstod jag vad det 
handlade om.” (FG3:8) 

6.1.4 Erfarenheterna sedda som något positivt 
Som vi har sett förknippas psykisk ohälsa med ett svårt lidande och genom-
gripande konsekvenser för den drabbade. Men det finns också tillfällen då 
positiva aspekter av det som här har behandlats i termer av ”problem” lyfts 
fram i samtalen. Utöver att några deltagare talar om hur maniska eller hypo-
mana tillstånd kan upplevas som något positivt framställs också andra erfa-
renheter, vilka varit en konsekvens av ohälsa, som berikande på olika sätt.  

Framför allt framhålls hur den egna ohälsan har lett fram till att man 
kommit i kontakt med självhjälpsgruppen, vilket framställs som betydelse-
fullt på flera plan. Men man talar också om hur man har etablerat betydel-
sefulla relationer också i andra sammanhang. I FG3 säger också en delta-
gare: ”Jag skulle inte vilja ha haft den här resan ogjord för att man skapar så 
mycket vänner på ett helt annat plan” (FG3:3). Men det finns också en 
positiv aspekt av den egna ”känsligheten”, som vi tidigare såg var kopplad 
till utvecklandet av ohälsa. I FG5 talar en deltagare om sin sjukdom som en 
känslighet som han blivit begåvad med, och som han utvecklat till något 
positivt i form av en förmåga att lyssna och förstå andra på ett särskilt sätt, 
och han säger att: ”idag så skulle jag inte vilja vara utan min sjukdom” 
(FG5:7).  

I FG6 är positiva erfarenheter en topik som deltagarna kommer in på efter 
att jag avrundat samtalet och deltagarna bidrar med olika positiva aspekter 
av den egna ohälsan och dess konsekvenser, som blir samtalets slutord: 
”Ibland skulle jag vilja säga så här: ’Inte för att skryta men jag är bipolär’”; 
”jag har nog aldrig förbannat min sjukdom, jag har accepterat den och ibland 
tyckt att det är en fördel. Det måste jag säga även om det har varit väldigt 
jobbigt”; ”sjukhusvistelserna har för min del inneburit att jag har fått träffa 
massor med människor i olika situationer av sitt liv och på det viset varit 
väldigt mänskligt givande”; ”annars kanske man inte hade fått upp ögonen 
för den här gruppen av människor alla dessa konstnärer å författare <som har 
den saken>”; ”man utvecklas av den typen av påfrestningar” (FG6:26f). 
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6.2 Jämförelser 
Vid sidan av hur de egna problemen representeras på de sätt som beskrivits 
ovan spelar två olika slags jämförelser en viktig roll för hur de karaktäriseras 
i fokusgrupperna. Dels används metaforer och jämförelser som liknar 
psykiska problem vid kroppsliga problem, och dels görs distinktioner 
gentemot andra typer av problem som man inte kategoriserar på samma sätt 
som de som man själv har. 

6.2.1 Analogier till kroppsliga problem 
För att karaktärisera de egna problemen görs inte bara jämförelser med andra 
former av psykisk ohälsa, utan även framhållandet av likheter i jämförelse 
med olika former av kroppslig ohälsa spelar en framträdande roll. Några 
sådana liknelser och metaforer är återkommande i materialet och ingår i 
topikala stigar som tycks motsvara en argumentation som genomförs i 
samtalen. 

I flera fall kommenterar man hur de psykiska problemen är osynliga för 
andra och hur detta leder till bristande förståelse för de problem man upple-
ver. Påtalandet av detta förhållande följs sedan av att man konstaterar att 
detta skiljer sig från hur det skulle vara om man hade brutit ett ben, vilket 
vore något mer påtagligt som andra skulle uppmärksamma, och som kulle 
underlätta deras förståelse. Denna skillnad mellan de psykiska problemen 
och en kroppslig skada framträder mot en bakgrund av de likheter som finns 
mellan de två; båda är förknippade med smärta och ett reellt funktionshinder. 
Jämförelsen fungerar som en illustration av psykisk smärta och psykiska 
svårigheter genom att överföra dessa till en konkret kroppslig dimension. I 
FG2 talar man också om att personer med ”psykiska handikapp” borde vara 
berättigade till sådant som hjälpmedel och färdtjänst på samma sätt som 
personer med ”fysiska handikapp” är det (FG2:43). De psykiska och de 
fysiska funktionshindren framställs alltså som likartade. På samma sätt 
menar en person i FG1 att det kan vara berättigat att tala om ångestsyndrom 
som ”sjukdomar” om man tar fasta på att de är just ”handikappande” 
(FG1:32). En annan deltagare menar däremot att sjukdomsbegreppet inte är 
tillämpbart när det gäller ångestsyndromen, men säger att det är frågan om 
”ett sådant enormt lidande” att ”det känns som en sjukdom” (FG1:32). När 
samtalen fokuserar upplevelsen av ångest jämför man den vid flera tillfällen 
med upplevelsen av en hjärtinfarkt.  

En motsvarande överföring av betydelser från det kroppsliga till det 
psykiska görs också när man talar om ifrågasättanden av de psykiska 
problemens allvarlighetsgrad. För att beskriva den psykiska ohälsans allvar 
framhålls analogier med svår somatisk sjukdom och återigen är det hjärt-
problem som får fungera som exempel på legitim och allvarlig sjukdom. 
Ttill exempel jämställs djup depression med ”allvarlig hjärtsvikt” i detta 
avseende (FG2:3). Och när man talar om hur man upplever att 



 100

medicineringen med psykofarmaka ifrågasätts, till exempel i tal om ”lycko-
piller”, framställs denna som jämförbar med medicinering för potentiellt 
livshotande kroppslig sjukdom. I FG4 fastslår en deltagare att ”det handlar 
om en sjukdom faktiskt”, varför medicinering är lika berättigad och påkallad 
som vid cancer, epilepsi eller hjärtproblem (FG4:3). Men vanligtvis är det 
behandlingen av diabetes med insulin som får utgöra exempel på en berätti-
gad medicinering: ”Man får ju många gånger se det som en insulintablett 
nästan” (FG3:5). Liknelsen förekommer också i berättande om hur man själv 
övertygats om att man behöver medicin: 

Jag höll ju på länge med att envisas (…) att jag inte skulle äta någon medicin. 
Och till slut så blev han (psykiatern) nästan lite arg på mig. *Och så tog* han 
det där vanliga exemplet då:  ”Ja men om du hade haft diabetes, hur hade det 
blivit med dig då om du inte hade tagit ditt insulin?” <Ja, då fick jag ta *en 
sorts medicin.*> (FG2:28) 

 
Jämförelser med benbrott, hjärtproblem och insulin spelar alltså en 
framskjuten roll i den argumentation som förs, eller förs på tal, när den 
psykiska ohälsans lidande, allvar och legitimitet som medicinskt problem 
illustreras i grupperna. Men man kan också notera att kroppsliga problem 
även används som exempel på problem som inte är behäftade med skam, och 
som i denna egenskap framställs i kontrast mot psykiska problem. När man i 
FG6 talar om hur information och ”publicitet” om psykisk ohälsa har en 
avdramatiserande effekt nämner en deltagare hur hennes mamma skämdes 
för att bli inlagd för sin bipolära sjukdom och hur hon önskade att hon hade 
brutit benet i stället. Man konstaterar att psykisk ohälsa skiljer sig från att ha 
fel på hjärtat eller att ha diabetes då de senare inte leder till skamkänslor 
(FG6:14). Jämförelser med hjärtfel/diabetes används alltså på två sätt: dels 
som en referens för att hävda en analogi i allvarlighetshänseende (och 
därmed i behov av farmakologisk behandling), och dels för att hävda en 
skillnad mellan hur problem av två olika slag upplevs som behäftade med 
skam eller inte av den drabbade. Som vi har sett påtalade även deltagarna i 
FG5 att möjligheten att ”scanna” hjärnan, och därmed kunna påvisa proble-
mens existens som fysiologiskt fenomen, har en avdramatiserande effekt 
som gör dem mer legitima och mindre konstiga.  

Förankrandet av den psykiska ohälsan i det kroppsliga förefaller fungera 
som ett argument mot ifrågasättande och trivialiserande av upplevelser och 
mot stigmatiserande föreställningar. En variant på denna argumentation 
förekommer också i FG4 då man argumenterar mot en bild av psykisk ohälsa 
som ett kroniskt tillstånd genom att påpeka att psykisk ohälsa kan man drab-
bas av och tillfriskna ifrån i likhet med en ”förkylning” (FG4:22). En tolk-
ning av detta är att kroniska besvär präglar bilden av den drabbades person i 
hög grad och är potentiellt mer stigmatiserande, varför också denna liknelse 
fyller en funktion i denna argumentation. 
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6.2.2 Ohälsa och andra slags problem 
I grupperna lyfts alltså såväl likheter som skillnader mellan kroppslig ohälsa 
och de psykiska problem som man har erfarenheter av fram. Men jämförel-
ser görs också med en annan kategori av problem då man redogör för skill-
nader mellan de problem som man talar om som psykisk ohälsa och sådana 
problem som inte bör förväxlas eller likställas med dessa, till exempel 
”vanlig vardagsångest” (FG1:4). Man gör en distinktion mellan två katego-
rier av psykiska problem som man menar är av olika slag. 

I citatet på sidan 71 såg vi hur en deltagare berättar hur hon möter perso-
ner vars problem hon menar inte kan jämföras med de hon själv har. Av det 
fortsatta samtalet framgår det att de ”vanliga”, eller ”normala”, problemen 
skiljer sig från mer kvalificerade hälsoproblemen genom att de kan hanteras 
med hjälp av närstående och inte kräver professionell hjälp, samt genom att 
vara mer tillfälliga och övergående, medan stämningsläget vid depression 
visserligen kan växla men aldrig är riktigt gott: ”Man kommer inte så långt 
över det där medelstrecket” (FG4:25). I FG4 framstår det som angeläget att 
göra denna distinktion mellan å ena sidan de problem som man talar om som 
”normala problem”, ”normala tonårsproblem”, ”sociala problem” och ”social 
ohälsa” (FG4:11), och, å andra sidan, ”psykisk ohälsa”: 
 
Excerpt 13 

4A - jag tycker det är ganska mycket den här 

ungdomskulturen eller vad man ska säga som 

bildas just nu med (4C: ”<ja>”) unga tjejer å 

killar som mår dåligt (4D: ”det är modernt å 

må dåligt nu”) dom skär sig å då är det 

psykiskt ohälsa fast alltså visst till viss 

del så men det är kanske bara ett rop på hjälp 

å desperativitet då just (M: ”<mm>”) å att det 

är mode å skära sig det är (M: ”<mm>”) häftigt 

å komma runt med streck på armen nej men jag 

menar som [4C] som har skurit sig liksom för 

för annan orsak det gör inte dom ungdomarna 

idag (4B: ”vad säger du?” 4C: ”nej nu är det 

för att folk gör det”) men nu nu är det liksom 

häftigt å ballt (4B: ”nej”) ju mer streck du 

har på armen desto häftigare är du liksom (4B: 

”är det sant?”) å där är det lite så här= 

4C - =i alla fall i vissa grupper= 

4A - =ja i vissa grupper= 

4C - =så det är inte generellt kanske= 

4A - =nej men det finns ju vissa grupper å där är 

det (4C: ”mm”) lite så där jag kallar inte det 

psykisk ohälsa (4C: ”nej”) direkt 
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4C - alltså det är vilsna tonåringar. (4A: ”ja” 4B: 

”va det visste inte jag”) sen på sjuttitalet 

kanske dom rökte hasch eller gjorde nåt annat 

(4A: ”precis”) i dagens läge lyssnar man på 

deppmusik (4A: ”ja”) å skär sig. (M: ”<mm>”) 

alltså det är nån sorts det finns alltid nån 

ungdomskultur som är (4A: ”<mm>”) vill skilja 

sig 

4A - å där är det också lite fel för där där ska 

dom liksom ja men då tar man tag i dom där 

tjejerna å killarna jättesnabbt (4C: ”ja”) å 

så ”ja men det är psykisk ohälsa då ska vi 

snappa upp dom” istället för (M: ”<mm>”) kolla 

problemen. (M: ”mhm” 4C: ”ja”) och kanske lö- 

jag menar det är bara lite stressig jag menar 

vilken det är bara å kolla själv (4C: ”ja”) 

när man gick i skolan vilken j- alltså hur 

stressigt var inte det liksom å man kom upp i 

vuxenvärlden (4C: ”<ja>”) å nu helt plötsligt 

ska man va vuxen (M: ”mm”) liksom= 

4C - =jag vart så skrämd jag va i jag skulle 

föreläsa på äh BUP-mottagning å det var typ 

sju åtta unga tjejer alltså jag tyckte dom var 

helt normala å alltså trevliga å dom hade bara 

haft det lite jobbigt (4A: ”<mm>”) alltså det 

intrycket jag fick jag pratade med dom i typ 

två timmar. men alla där gick å käka litium 

(4A: ”mm”) å hade fått diagnosen äh vad heter 

det (4B: ”man-manodepressivitet”) 

manodepressivitet precis å jag bara kände kan 

dom överhuvudtaget ställa det på så unga 

tjejer (4A: ”<mm>”) dom var typ tretton 

fjorton [FG4:10] 

 
I denna samtalssekvens skiljer man ut det självskadande beteende som är 
knutet till en ”ungdomskultur” från det tillsynes identiska beteendet hos 4C. 
Ungdomar skär sig i dag därför att de ”mår dåligt” och detta är ”mode” inom 
vissa grupper. Man menar att dessa ungdomar känner sig desperata, de är 
vilsna, vill ”skilja ut sig” och har problem som är knutna till tonårstiden. 
Detta innebär dock inte att man ska betrakta deras beteende som uttryck för 
psykisk ohälsa, som i 4Cs fall. Att hälso- och sjukvården ”snappar upp” 
dessa ”normala” ungdomar som ”bara haft det lite jobbigt” för att ställa 
diagnoser och förskriva medicin kritiseras av deltagarna som i det följande 
uttrycker upprörda känslor över detta. Genom att på detta sätt tala om hur 
man kan må dåligt av ”normala tonårsproblem”, vilka man bör rikta insat-
serna mot snarare än att ställa diagnoser och medicinera, karaktäriseras 
också den andra kategorin dit deltagarna räknar sina egna problem. För det 
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första: psykisk ohälsa beror inte bara på att man har en jobbig eller proble-
matisk livssituation. Det förefaller som om det krävs något mer för att 
problem ska kunna klassificeras som ”psykisk ohälsa”. För det andra använ-
der man här normalitetsbegreppet både för problem och för personer när man 
exemplifierar vad som inte utgör ohälsa, vilket får såväl ohälsan som den 
person som är drabbad av denna att framstå som avvikande från det 
”normala”. För det tredje antyds att diagnoser och psykofarmaka bör vara 
förbehållna den psykiska ohälsan (betydelsen av att få sina besvär diagnosti-
serade är också något som betonas i denna fokusgrupp). När jag senare 
frågar om hur man kan skilja mellan dessa två typer av problem menar man 
att detta kan vara mycket svårt – vad som är vad ”vet man inte förrän 
efteråt”. Distinktionen förefaller alltså snarare bygga på orsakerna och 
förloppet än symptomen, och deltagarna menar att man bör vara mycket 
restriktiv med medicinska insatser: ”I det längsta bör man försöka att, alltså 
man ska självklart hjälpa ungdomar, men du ska inte sätta dem på medicin, 
du ska inte sätta en diagnos” (FG4:24).  

Också i FG5 dras en liknande gräns mellan sjukdomar och mindre 
kvalificerade psykiska problem när man talar om ungdomar. När en delta-
gare hävdar att ”det är ju fler och fler ungdomar som insjuknar i psykisk 
sjukdom och bipolaritet” möts han av invändningar varpå han korrigerar sitt 
påstående: ”Men jag tror att fler ungdomar, det har väl skrivits om det att de 
har fler psykiska besvär” varpå en annan deltagare svarar: ”Ja psykiska 
besvär, det är en helt annan sak.” (FG5:16) Man laborerar alltså även i FG5 
med likartade kategorier, även om benämnandet av dessa varierar (man är 
dock inte helt konsekvent i terminologin då en deltagare senare talar om hur 
situationen i dagens samhälle gör att ”man blir sjuk” (FG5:17) när hon 
förefaller syfta på vad hon tidigare kallat ”besvär”).  

Distinktionen mellan dessa olika kategorier av psykiska problem förefal-
ler kunna tjäna en likartad funktion som de jämförelser som gjordes med 
kroppslig ohälsa. Detta slags resonemang mynnar ut i en implicit argumen-
tation för att de egna problemen är något annat än vanligt lidande, det är så 
att säga frågan om mer kvalificerade problem vars orsaker finns delvis någon 
annanstans än i individens livsomständigheter. Båda formerna av jämförelser 
har den retoriska funktionen att övertyga om problemens allvar och det 
adekvata i att se dem som, och behandla dem som, medicinska problem. 

6.3 Att benämna det sjuka 
I analysen av samtalen noterades vilka termer som deltagarna använder för 
att tala om olika slags psykiska problem. Olika termer som har sin motsva-
righet i den psykiatriska diagnostiken, till exempel ”ångestsyndrom” och 
”depression”, spelar en självklar roll i samtliga samtal för att tala om de egna 
problemen. Vad diagnostisering av besvären innebär, liksom innebörden av 
mer övergripande begrepp som hälsa, sjukdom och störning, och huruvida 
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dessa är tillämpbara för att beteckna de egna problemen, görs dock även till 
föremål för diskussion i fokusgrupperna. 

6.3.1 Benämnande med diagnoser 
I de olika fokusgrupperna har man erfarenheter av olika slags psykiska 
problem, så det sätt som man benämner de egna problemen skiljer sig natur-
ligtvis åt. I alla grupper används termer som har sin motsvarighet i psykiat-
riska diagnoser: ”social fobi”, ”borderline”, ”asperger”, ”bipolärt syndrom”, 
”depression”, ”ångest”, ”psykos”, etc. Med hjälp av sådana diagnostiska 
termer benämner man sina egna och andras problem på ett självklart sätt som 
aldrig kräver förklaringar eller förtydliganden. Men vissa diagnoser och 
diagnostisering i allmänhet utgör också en återkommande samtalstopik. Att 
få diagnos framstår ofta som att få sina problem förklarade, som synonymt 
med att få veta ”vad som ligger bakom” (FG4:15). Men i FG4 finns även 
inslag av ifrågasättande av diagnosens värde och den kunskap som är kopp-
lad till den: deltagare menar att man lika gärna skulle kunna ha fått en annan 
diagnos; att de egna problemen är mer mångfacetterade än vad diagnoserna 
avspeglar; man ger exempel på hur personer som diagnostiserats med 
Aspergers syndrom blivit friska, vilket man inte ska kunna bli med denna 
diagnos, och att kunskaperna om de problem som diagnoserna betecknar är 
bristfälliga. Att diagnosens betydelse kan ifrågasättas på detta sätt minskar 
dock inte det behov som 4A upplever: 
 
Excerpt 28 

4A - <ni har det bra som har diagnoser ni> 

(<skratt>)  

4C - det hjälper inte det är (4B: ”nej”) alldeles 

för många enskilda 

4A - jo men ibland tror jag det skulle hjälpa i 

mitt fall skulle det hjälpa eller (4C: ”ja”) 

inte hjälpa mig i sjukdomen men det skulle 

hjälpa å få hjälp. (4C: ”hjälp å få hjälp”) 

4B - just det (M: ”mm”) m- förhoppningsvis 

4A - mm 

4B - ja 

4A - för mitt stora problem är att jag får ingen 

hjälp för att jag inte har nån diagnos. (M: 

”<mm>”) […] det är svårt å få hjälp när man 

inte vet vad man har (4C: ”ja”) 

4B - verkligen ännu värre liksom 
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4A - alltså ”depression” jaha men liksom, okey bra. 

(4C: ”<mm>”) [FG4:20f] 

 
4A säger också att ”depression för mig är inte en diagnos det är ett symp-
tom” och i likhet med henne menar en deltagare i FG5 att han inte har fått 
någon ”riktig” diagnos. Att läkaren inte specificerar problemen i enlighet 
med ”nyare rön” som ”bipolär ett, två, tre, fyra eller fem” kan bero på flera 
saker tänker han:  

Varför kan han inte det? Är det okunskap eller ointresse, eller tycker han det 
är oväsentligt, han tycker det räcker med att kalla det att jag är psykiskt sjuk 
eller att jag är bipolär? Så han tycker inte att det känns så viktigt, men vi 
tycker ju kanske inom Balans att ju mer man kan och ju mer kunskap, ju 
säkrare man är om hur man fungerar som individ, ju lättare är det att hitta 
metoder och hitta rätt redskap för att försöka hålla sig frisk. (FG5:20) 

 
Sammantaget förefaller diagnosen betydelsefull i flera avseenden: den iden-
tifierar problemen som sjukdom och legitimerar sådant avvikande beteende 
som annars skulle uppfattas som klandervärt; den fungerar som en symbol 
både för den professionelles erkännande av problemen som ett medicinskt 
problem och för dennes kunskaper om orsaker och lämplig behandling, och 
blir på detta sätt central för relationen till vårdgivaren. Dessutom följer även 
kunskap om de egna problemen, ”hur man fungerar som individ”, och hur 
man själv kan hantera sina problem. 

Vid sidan av dessa positiva betydelser finns dock även negativa sidor av 
att diagnostiseras med en psykiatrisk diagnos. I FG5 talar man om hur man 
upplevt att få sin diagnos som en ”stämpel”, ett ”stigma” och hur man blivit 
”helt knäckt” (FG5:9). I FG3, där man inte talar om sina egna problem i 
termer av sjukdom, framställs diagnosens stämplande ännu tydligare. När jag 
frågar hur man upplevt det att få diagnos (vilket jag utgår från att de fått) 
svarar en deltagare snabbt: ”Nej usch fy valingen säger jag, det skulle jag då 
inte vilja ha stämplat på en.” (FG3:33) Uttalandet följs dock av ett resone-
mang där det är oklart vad man egentligen räknar som en diagnos, men 
reaktionen tycks vara uttryck för en uppfattning om att diagnosen har nega-
tiva innebörder som stämplar personen. I excerpt 13 såg vi också hur man 
kritiserar diagnostiserandet och medicinerandet av unga tjejer vid en BUP-
mottagning. Det som beskrivs som skrämmande med detta är inte bara att 
medicinen är ”tung”, utan också att diagnosen är ”kraftig” och att den leder 
till att dessa unga personer får en ”stämpel på sig”, vilken inte behöver vara 
riktig:  

 

Excerpt 29 

M - du (till 4A) sa ”dom får gå med den här 

stämpeln” (4A: ”<mm>”) tidigt. vad vad tänker 

du på då? 
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4A - men alltså det står i alla papper ja menar (M: 

”<mm>”) om söker dom skolan eller går till en 

psykolog eller nånting det står ju i alla 

papper att dom har manodepressiv (4C & M: 

”<mm>”) <depression liksom.> (4B: ”<mm>”) 

eller det går ju å få reda på även om sånt är 

klassificerat så (4C: ”<mm>”) det är ju inte 

så svårt å få reda på en sån, 

M - vad tänker du att det skulle kunna innebära 

för dom att dom att den här hänger med? 

4A - för det första tror jag man blir sjukare 

alltså (4C: ”självbilden påverkas ju”) har man 

har man en diagnos å man liksom är vuxen å kan 

hantera den diagnosen så är det nog bra i 

vissa lägen men är man tretton år å får en 

diagnos då blir man sjuk (4B: ”ja just ja ja”) 

fast man inte är sjuk. alltså okej ”vad då jag 

är manodepressiv jag kan ju bete mig som jag 

vill. (M: ”mm”) jag behöver liksom inte ha nåt 

ansvar. vadå jag är sjuk. (M: ”mm” 4C: ”<ja>”) 

dom tar mitt ansvar.”  

4C - du du kan alltid skylla ifrån dig (4A: 

”precis”) 

4B - man kan inte sätta en stämpel på så unga 

människor alltså [FG4:12] 

 
Här redogörs för flera av de negativa konsekvenserna som diagnostiserandet 
av unga personer kan ha när det inte är påkallat – det vill säga när det bara 
föreligger ”normala” problem. Beskrivningen av dessa utgör en spegelbild 
av de positiva betydelserna som man lyft fram för personer med annan slags 
ohälsa: den kunskap som den sjuke får om sig själv och sitt fungerande mot-
svaras här av en självbild som förändras i negativ riktning; man får inte 
bättre möjligheter att hantera sina problem utan blir sjuk eller sjukare; istället 
för att slippa obefogat klander kan man frånsäga sig ett ansvar som man 
borde ta; den benämning som utgör en nyckel till erkännande och den vård 
man efterfrågar framställs här som så belastande att den är något som man 
kan vilja dölja inte bara inför skolan, utan till och med i kontakten med en 
psykolog. 

Som vi har sett framhåller deltagarna i FG4 hur diagnostisering med 
psykiatriska diagnoser har ett inslag av osäkerhet och godtycke inte bara när 
det gäller de unga personer som berörs i utdraget ovan. Man antyder också 
att flera olika diagnoser skulle kunna vara tillämpbara i det egna fallet. Det 
är inte säkert att den diagnos man fått är den rätta, eller att prognoserna som 
är knutna till den är riktiga. Vidare ifrågasätter man diagnostikens möjlighe-
ter att fånga in variationen i ohälsans uttryck hos en person och menar 
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dessutom att ”det finns inte diagnoser på allting” (FG4:12). Samtidigt som 
flera uttrycker att diagnosen är betydelsefull för dem finns det alltså skäl för 
en viss skepsis. Ambivalensen gäller just de psykiatriska diagnoser vilka 
kontrasteras mot somatiska och framställs som mindre informativa i en 
jämförelse: 

Sen är det väl så, jag menar vi psykiskt sjuka, ställ upp tio borderline alla har 
olika. Ställ upp tio som har brutit benet, ja men där är alla ungefär samma. 
Visserligen kanske man har lite olika smärtgrader men du har brutit benet, du 
har de här symptomen. Jag menar psykiskt sjuka det är liksom, även om man 
har samma diagnos så behöver de inte ha samma problem. Det kan ju vara så 
stora skillnader (FG4:9) 

 
Hon tycks mena att diagnoser är mer förenklande och generaliserande när 
det gäller psykiska problem, att den psykiatriska diagnosen ger mindre 
information jämfört med den somatiska då det finns större individuella skill-
nader mellan personer med samma diagnos än mellan personer med samma 
somatiska sjukdomstillstånd. De behöver inte ha ”samma problem”. En 
liknande ambivalens kommer även till uttryck i FG6: 

Sen har jag begärt att få en riktig kod enligt ICD tio, är det väl, eller nåt i den 
andra klassificeringen. Och där har jag F *F32 eller nånting sånt där.* Och då 
kan man slå upp i, läsa precis hur man är då om man har den här diagnosen. 
(FG6:22)  

 
Å ena sidan har hon ”tjatat sig till” denna ”riktiga” diagnos (med kod) som 
om denna vore betydelsefull för henne. Å andra sidan kan den avslutande 
meningen i citatet uppfattas som ironisk – som om den kunskap som 
”diagnosboken” rymmer borde ifrågasättas. I FG5 kommenterar man också 
hur diagnosen generaliserar på ett missvisande sätt. Även om det troligtvis 
finns fler än fem varianter av bipolära sjukdomar så är ju alla ”olika 
människor” påpekar en deltagare (FG5:7). Ifrågasättande av diagnosens 
betydelse uttrycks även i FG2 där en deltagare säger att han ”inte fått kläm 
än på vad det betyder – vad jag har för diagnos egentligen”, varpå en annan 
replikerar att ”du är nog en vanlig människa”, vilket följs av skratt (FG2:5). 
Det tycks som om detta svar rymmer ett ifrågasättande av diagnosens värde 
som redskap för att förstå de problem som man upplever – den diagnostiska 
klassificeringen ger dålig vägledning för att förstå vad som i grunden är 
frågan om allmänmänskliga problem. En deltagare i FG5 återger också hur 
en deltagare i en självhjälpsgrupp sagt till honom att ”du är ju inte mano-
depressiv, du är ju [namn]” (FG5:9). Härmed förnekas inte att han skulle ha 
en manodepressiv sjukdom, men en identifikation med diagnosen/sjukdomen 
problematiseras då denna tycks skymma personen.  
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6.3.2 Sjukdomsbegreppet 
Inte bara diagnostiska termer, utan även mer övergripande termer som 
”frisk”, ”sjuk”, ”störning” och ”psykisk ohälsa” används i samtliga samtal på 
ett spontant och självklart sätt. Här finns det dock påtagliga skillnader 
mellan de olika gruppernas terminologi och uppfattningar hur man bör tala 
om olika tillstånd och problem. Sjukdomsbegreppet kan till exempel i en 
grupp vara gångbart för att tala om en viss typ av problem, medan man i en 
annan bestämt avvisar det för samma problem. Ett sådant centralt begrepp 
kan också i ett visst sammanhang användas av en deltagare på ett självklart 
sätt för att tala om de egna problemen, för att senare i samtalet avvisas som 
olämpligt. När innebörden av sådana övergripande termer fokuseras i 
samtalen leder det också i flertalet fall till svårigheter och problem att ringa 
in deras innebörder. Följande sekvens exemplifierar något av hur dessa 
problem kan ta sig uttryck: 

 

Excerpt 14 

3E  man måste ju skilja på (3A: ”<ja>”) på det 

panikångest å psykisk <ohälsa eller tycker 

jag> 

3A - men jag tycker faktiskt= 

M - =eller ja (till 3E) ”och” ”panikångest och  

ps-” och vad då? 

3E - <sa jag psykisk ohälsa?> (3A & 3D: ”ja”) 

M - ja men hur tänkte du? 

3E - nej jag äh jag äh jag menar det det är ju 

stort det är ju en stor skillnad äh 

panikångest som sagt det kan ju drabba precis 

vem som helst (M & 3A: ”<mm>”) och det är ju 

usch ja vad svårt egentligen å kanske (skratt) 

3A - det kan det andra också egentligen. 

3E - vad sa du? (till 3A) 

3A - ja det kan det andra också h- (3E: ”ja”) 

drabba precis vem som helst. 

3E - ja jo iåförsig naturligtvis 

3A - om det inte är riktiga fel då. <då sorterar 

det ju under nån annan> 

3E - nej <det är himla svårt jaa det kanske jag vet 

inte hur man ska säga> [FG3:33] 
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3E vill göra en viktig distinktion i det första yttrandet i denna sekvens, men 
tycks osäker och sänker rösten när det kommer till att benämna det som 
panikångest skall skiljas från. Jag undrar över detta eftersom detta tycks 
motsägelsefullt mot bakgrund av hur ”psykisk ohälsa” använts tidigare i 
samtalet som en övergripande kategori där också panikångesten ryms. Det 
visar sig dock vara svårt att hitta en lämplig term för detta och man refererar 
därför bara till det som ”det andra”. Formuleringarna ”riktiga fel” och 
”sorterar under nån annan” är vaga och de svårigheter som kommer till 
uttryck här tycks återspegla en upplevelse av att det är en grannlaga och svår 
uppgift att benämna och särskilja de olika tillstånd som termerna refererar 
till.  

Enligt deltagarna i FG2 har vem man talar med ett avgörande inflytande 
på hur sjukdomsbegreppet kan användas för de egna problemen. När jag 
påpekar att de i samtalet talar om sina problem i sjukdomstermer svarar en 
deltagare: ”Men nu är det i *den kretsen vi sitter här nu.* Då blir det ju så, 
men hade det varit andra människor här så hade vi inte pratat likadant.” 
(FG2:28) Sjukdomstermen är alltså laddad på ett sätt som gör att det inte kan 
användas för deras problem i alla sammanhang.  

Det är framförallt i FG1 och FG3 som man fokuserar sjukdomsbegreppet 
och resonerar om när det är tillämpligt och när det inte bör användas. Båda 
dessa fokusgrupper är rekryterade från självhjälpsgrupper där deltagarna 
delar erfarenheter av ångest i någon form. Talet om ”sjukdom” i dessa 
grupper är därmed mer eller mindre explicit relaterat till ångestproblemens 
eventuella sjukdomsstatus. I FG1 förs en längre diskussion som gäller sjuk-
domsbegreppet efter att man fört ”psykopater” på tal och man enats om att 
dessa inte är sjuka. Man säger att det snarare är frågan om ”ett sätt att vara” 
och talar om det i termer av en ”egenskap”, ”personlighetsstörning” eller 
”sinnestillstånd”. Detta särskiljs från ”psykos” (som exemplifieras med 
schizofreni och tvångstankar) vilket däremot utgör en ”sjukdom”. Efter att 
jag frågat vad som är en sjukdom gör 1C gör ett försök att definiera begrep-
pet, vilket leder till nya problem:  
 
Excerpt 15 

1C -  om vi nu ska återgå till vad är en sjukdom 

(1B: ”ja”) äh det är liksom, då är ju den 

uppenbara uppenbarliga förklaringen nån som 

inte äh agerar normalt på grund av sina 

tankar. men å andra sidan. vad är definitionen 

av normal (1B: ”<ja>”) å nu menar jag inte den 

matematiska termen normal utan vad är normal? 

(1B: ”<mm det kan man ju fråga>) för jag 

menar, (1A: ”ja det går väl inte å sätta”) nej 

så därför går det egen- det är ju mycket 

därför också som just psykologi som då ska 

ställa äh diagnoser om psykisk ohälsa är en 

paravetenskap. [FG3:31] 
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Sjukdom implicerar förekomsten av normalitet och icke-normalitet, vilket 
inte är möjligt att definiera i detta fall, varför den psykiska ohälsan tycks 
falla utanför vetenskapens domäner. Uppfattningen att psykisk sjukdom inte 
kan definieras på ett objektivt sätt liknar hur man i en annan grupp talar om 
hur man önskar att det fanns möjlighet att påvisa den egna psykiska ohälsan 
genom ett blodprov (FG3). Upplevelser, såsom psykiska fenomen, tycks 
möjlig att ifrågasätta och kunskaper om dessa kan inte göra anspråk på annat 
än att vara en ”paravetenskap” som 1C säger.  

Även om psykisk sjukdom inte låter sig definieras fortsätter resonemanget 
i FG1 och kretsar kring möjligheten till bot som något kännetecknande för 
detta: 
 
Excerpt 16 

1C - det ställer ju faktiskt en annan intressant 

frågeställning i så fall. homo- homosexualitet 

är det en sjukdom? (1A: ”nej”) nej den går 

inte att bota  

1A - det är ett tillstånd. (1C: ”ja”) det kan du 

aldrig bota= 

1C - =nej. en pedofil är han sjuk? (paus) 

1A - nej jag tycker inte det.  

1C - mm. många skulle många skulle tycka  

1B - det sjuka hos en pedofil då s- som verkligen 

agerar på på sina känsler det är ju just att 

han agerar (M: ”mm” 1A & 1D: ”<mm>”) att han 

inte kan bromsa sina drifter då (1A: ”nej” 1C: 

”nej då är det”) utan utan agerar på dom å gör 

så stor skada som dom gör det tycker jag är 

sjukt (1C: ”ja”) 

1A - ja men det är inte sjukt på det sättet (1B: 

”nej vad det nu nej inte på det sättet”) det 

det är inte sjukt=  

1B - =men det är onormalt (1A: ”ja”) d- det är 

utöver det vanliga (1C: ”mm” 1A: ”det är ju”) 

normalt (1D: ”<mm>”) det då då får man ju 

liksom prata om (1A: ”det är ju värre än det 

värsta så att säga”) det inrutade normer å 

förväntningar å moral etik samvete allting 

sånt där [FG3:31f] 

 
Här särskiljs sjukdomarna från avvikande ”tillstånd” som det inte finns 
någon bot för. Detta kännetecken och valet av exempel får denna kategori av 
”tillstånd” att framstå som något som är knutet till individens läggning på ett 
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mer grundläggande plan än sjukdomarna. Vidare beskriver man hur det är 
frågan om något ”onormalt” och eftersom det är frågan om något som inte 
går att bota framstår det som en avvikelse som präglar personen på ett annat 
sätt än det som han/hon kan befrias ifrån genom ett tillfrisknande. Samtidigt 
förs här en moralisk dimension in i form av ”normer”, ”moral”, ”etik” och 
”samvete”; det är frågan om en avvikelse som bedöms i moraliskt hänse-
ende, vilket 1Bs användning av ”sjukt” tycks syfta på: det är alltså inte sjukt 
i bemärkelsen att det är uttryck för sjukdom (”det är inte sjukt på det sättet”), 
vilket ju är vad man försöker avgränsa dessa tillstånd ifrån. 

Denna sekvens har inslag som är återkommande i materialet då man 
relaterar olika kategorier av problem till varandra: man skiljer ut vad som 
betraktas som normalt från det som man ser som något onormalt; man 
använder ett normalitetsbegrepp som är relaterat till moraliska bedömningar; 
man talar om problem som om de säger något om den drabbade som person i 
varierande grad; möjligheten till bot eller tillfriskande framställs som ett 
karaktäristikum för en kategori av problem. De svårigheter som man här 
stöter på i försöken att ringa in sjukdomsbegreppets innebörd leder till att 
fler sjukdomskriterier föreslås. När jag sedan frågar om deltagarna räknar 
”ångestsyndrom” (vilket är hur de själva betecknat sina besvär) till sjukdo-
marna utvecklas resonemanget ytterligare. En deltagare säger att det inte är 
en sjukdom, utan ett ”handikappande tillstånd” som är förknippat med ett 
sådant enormt lidande att det kan ”likställas vid en sjukdom” – att ”det känns 
som en sjukdom”. Andra invänder dock och säger att de ser det som en sjuk-
dom och påpekar att det är något ”genetiskt ärftligt” och att man kan få hjälp 
av mediciner och vissa former av terapi. (FG1:32f)  

Diskussionen visar hur sjukdomstermen används på två olika sätt och hur 
betecknandet av något som ”sjukdom” har två skilda innebörder i samtalen. 
För det första kan ”sjukdom” användas för att kvalificera de egna problemen 
på ett liknande sätt som vi såg att man också i andra grupper särskiljer dem 
från sådant som ”normala problem”. Detta ligger också i linje med hur man i 
liknelser med kroppslig sjukdom framhåller ett särskilt lidande och att det är 
ett allvarligt tillstånd. Begreppsparet frisk/sjuk fungerar ibland närmast som 
en skala, som när man säger att man varit ”väldigt sjuk” och ”jättesjuk” 
(FG5:4). När man talar om hur man blivit/var/är sjuk redogör man då snarare 
för hur dåligt man mått eller mår, än säger något om arten av besvären i 
fråga. Något liknande ser vi exempel på i FG6 då en platsannons förs på tal 
där det står att man gärna ser sökande med ”funktionshinder”. Till skillnad 
från FG2 där termen används på ett oproblematiskt sätt, uppfattas formule-
ringen här som anmärkningsvärd och man är oeniga om huruvida man kan 
sägas vara funktionshindrade eller ej. En deltagare menar att: ”Det är vi ju. 
Vi är ju skitdåliga.” En annan ställer sig däremot tveksam och tycker att ”det 
låter hemskt.” Hon tycker att ”psykisk sjukdom” låter ”mer neutralt” 
(FG6:16). Att ”sjukdom” kan användas istället för ”funktionshinder” för att 
beteckna att de är ”skitdåliga” visar på denna första innebörd.   
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För det andra kan sjukdomstermen användas just för att kategorisera olika 
problem som problem av olika slag. Man särskiljer i utdraget ovan de egna 
problemen från de psykiska sjukdomarna som är av ett annat slag. Även om 
man talat om sina besvär i termer av sjukdom, i den första bemärkelsen, kan 
man senare ta avstånd från denna beteckning för att utesluta vissa negativa 
konnotationer och egenskaper som är förknippade med just psykisk sjukdom 
(t.ex. avsaknad av sjukdomsinsikt och störd verklighetsuppfattning (FG4:8)). 
I FG3 gör en deltagare ett tydligt klargörande tidigt i samtalet där hon påpe-
kar att de som träffas i lokalföreningen ”i grund och botten” har samma 
problem: ”Vi är ju inte riktigt sjuka så” och fortsätter med en beskrivning 
som lyfter fram problemens vanlighet (samtidigt som problemens allvarlig-
hetsgrad tonas ned genom användningen av diminutivet ”lite”):  

Det är ju det här med lite ångest eller panik och litegranna att sitta i mitten på 
en teater (…) Om man börjar på att fråga runtomkring så är det ju otroligt 
mycket människor som är rädda för vissa saker och ting och som ligger lite så 
där, blir lite deprimerade eller så där, lite på gränsen om man säger då, har 
lite panik och så här (FG3:2) 

 
Också i sin redogörelse för sin första kontakt med psykiatrin berättar hon om 
hur den läkare hon då träffat inte talade om hennes problem som panikångest 
”utan det var ju mera att jag var riktigt sjuk” (FG3:17). Senare i samtalet 
påpekas åter att: ”Panik det är ju inte alls, det är ju ingen psykisk sjukdom så. 
På något sätt.” (FG3:31) Denna uppfattning tycks delas av de övriga delta-
garna i gruppen. Även här tycks man utgå från ett särskiljande av två katego-
rier: det som ”kan drabba vem som helst”, och något mer avvikande, som 
tvångstankar,  psykoser eller ”hårda tuffa diagnoser” (FG3:12). 

Om den första innebörden av sjukdomsbegreppet är att referera till 
problemens allvarlighetsgrad så är den andra att särskilja olika problemka-
tegorier från varandra, liksom personer med skilda besvär. Att vara ”riktigt 
sjuk” tillskriver personen andra innebörder än att vara en av ”otroligt många 
människor” som ”blir lite deprimerade” eller ”har lite panik”. Som synes 
bidrar det aktuella samtalsämnet och ko-texten till vilken av dessa två bety-
delser av ”sjukdom” som aktualiseras och hur man kan använda termen. 

Man kan uppenbarligen behöva använda sjukdomsbegreppet för att göra 
klart att det man har är ett allvarligt hälsoproblem, samtidigt som man vill 
undvika dess negativa implikationer för vad man ”är.” Problemet tycks bestå 
i hur man ska tala om sina problem som ekvivalenta med sjukdomar utan att 
därmed behöva säga att man är (riktigt) psykiskt sjuk. När det gäller 
”psykisk sjukdom” så tycks det finnas starka skäl till att undvika den 
sjukdomsidentitet som följer med en sådan kategorisering av problemen. 
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6.3.3 Störningsbegreppet 
Till skillnad från sjukdomsbegreppet, vars innebörd deltagare kan vara 
oeniga om, och vars användning skiljer sig mellan de olika fokusgrupperna 
och mellan en och samma persons användning i olika sammanhang, så finns 
det ett betydande mått av enighet i synen på innebörden av ”störning”. 
Denna term förefaller betydligt mindre problematiskt att förhålla sig till, och 
tämligen genomgående uppfattar man den som missvisande när det gäller de 
egna problemen. I fokuserandet av störningsbegreppet hanterar man likar-
tade frågor som de som aktualiseras i talet om sjukdom.  

”Störning” används sällan spontant i samtalen. Vanligtvis är det först efter 
att jag introducerat det inom psykiatrin vedertagna paraplybegreppet psykisk 
störning29 som deltagarna använder och kommenterar det. När jag i FG2 
frågar deltagarna om de har reflekterat över detta begrepp säger de att det 
påminner om en ”grav störning”, om personer som kan vara våldsbenägna, 
och att man förut sa om bråkiga och stökiga personer att ”han är ju störd” 
(FG2:27f). Reaktionerna på frågan är likartade i FG4, om än starkare: 
 
Excerpt 17 

4D - det här med ”psykisk störning” det det är 

lite, äh det jag tycker det är lite obehagligt 

för på nåt vis så är det låter det väldigt 

negativt.  

4A - jag blir bara förbannad när jag hör det. (4D & 

4C: ”ja”) 

M - du blir förbannad 

4A - ja. ”vad då störning? jag har ingen störning” 

liksom. (4D: ”ja” M: ”nej”) 

4C - alltså man tänker på så här 

utvecklingsstörning (4A: ”ja”) å andra liksom 

störning alltså,  

4A - oftast är det ju faktiskt social eller utom-

liksom-stående faktorer som gör att man (4D: 

”ja”) hamnar i den situationen visst oftast så 

har vi ju denhära (4C: ”känsligheten i 

botten”) känsligheten (M: ”<mm>”) som finns 

men oftast så är det ju nånting utifrån som 

framkallar att vi hamnar i den situationen 

(4D: ”ja”) där vi hamnar. (M: ”mm”) det har 

absolut ingenting med att jag har nån störning 

i min hjärna å göra snarare tvärtom (4D: 

”<ja>”) ja menar många av oss som har psykisk 

                                                      
29 Den diagnostiska manualen DSM-IV är t.ex. enligt förordet till den svenska utgåvan en 
förteckning över ”de specificerade diagnostiska kriterierna för psykiska störningar” 
(American Psychiatric Association 1995). 
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ohälsa vi är väldigt liksom kreativa tänker 

väldigt mycket å oftast är det lite därför 

känner jag personligen att man mår sämre också 

för att man (4C: ”man tänker för mycket”) 

grubblar å tänker för mycket på allting. (4D: 

”ja” 4C: ”<mm>”) å det har ingenting med 

störning å göra jag är inte störd (4D: ”nej”) 

jag är som vilken människa som helst= 

4D - =nej jag skulle aldrig låta mig kalla kallad 

bli kallad för psykisk störd. 

M - du skulle inte heller det nej 

4D - nej jag äh jag kan ta vilken etikett som helst 

helst men inte det (4A: ”<nej>”) för att det 

den den å det använder man ju på dom här alla 

dom här media äh grejerna (4A: ”<ja>”) då man 

(4C: ”<mm>”) använder ”psykisk störning”. och 

äh som nån generell äh diagnos på alla alla 

som har psykisk ohälsa. (M: ”mm” 4A: ”<mm>”) 

det det är ungefär ”klumpa ihop dom å skicka 

till öde ö” (4C: ”<mm>”) typ. (skratt)  

4C -  jag menar många reagerar även mot ”sjukdom” 

men ”sjukdom” tycker jag är mer ok- okej du 

kan få en förkylning å sen (4A: ”ja precis”) 

blir det bra (4D: ”ja”) du kan få (4A: ”ja”) 

alltså du kan få en diagnos å sen bli bättre 

(4A & M: ”mm”) för dom flesta blir ju ändå 

bättre alltså (4D: ”<ja>”) tittar du på tio 

personer insjuknar eller hundra eller hur 

många du nu tar alltså nånstans så dom flesta 

blir ju bättre kanske inte helt bra men (4D: 

”nej”) bättre (4A: ”nej men man kan ju #”) å 

man kan lära sig å leva med [FG4:20f] 

 
I båda grupperna görs det alltså klart att termen inte är lämplig att använda 
när man talar om de problem som deltagarna själva lider av. I FG4 framgår 
det att störning låter ”väldigt negativt” på ett sätt som ”sjukdom” inte gör, 
och man värjer sig i denna sekvens mot störningsbegreppet på samma sätt 
som man inom FG1 och FG3 värjer sig mot sjukdomsbegreppet när det 
gäller det egna problemen.  

Hävdandet att ”jag har ingen störning” i utdraget och lokaliserandet av 
störning till hjärnan tycks utgå från en uppfattning om störningar som något 
konkret som individen kan vara bärare av. Vi kan notera att lokaliseringen av 
störningen till hjärnan här har motsatt effekt i jämförelse med hur man i FG5 
framhöll hur påvisande av ett neurologiskt tillstånd vid psykisk ohälsa har en 
avdramatiserande effekt. Deltagarna talar om störningar som om dessa utgör 
någon form av skada eller defekt som präglar personen vilken då är ”störd”. 
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Den är inte som en ”förkylning”, vilket är en sjukdom som kommer till indi-
viden ”utifrån” och som hon sedan kan tillfriskna ifrån eller psykisk sjukdom 
som de flesta återhämtar sig ifrån i någon mån. Störningen framställs som 
något mer genomgripande; något ”gravt”, till synes kroniskt som man asso-
cierar till ”utvecklingsstörning.” 

I deras eget fall förhåller det sig tvärtom menar man; det är snarare posi-
tiva förmågor som känslighet och kreativitet som kännetecknar den som 
drabbas av psykisk ohälsa. Känslighet i kombination med sociala eller 
”utomstående faktorer” leder fram till att man ”hamnar” i den ”situation” 
som psykisk ohälsa utgör. En situation som man också kan ta sig ur, medan 
den störde inte kan upphöra att vara störd. När man hävdar att man inte är 
störd hävdar man samtidigt att man är ”som vilken människa som helst.” Det 
vill säga, man är normal medan den störde är avvikande – något som i FG3 
förknippas med våldsbenägenhet och att vara ”stökig.” 4D beskriver också 
hur man i media använder termen som en ”generell diagnos” på ett sätt som 
uttrycker ett avståndstagande: en ”diagnos” som refererar till en grupp oöns-
kade personer. 

I båda dessa gruppers svar sker alltså en glidning från frågans ”störning” 
till det störda: antingen en störd hjärna eller en störd person. Störnings-
termen kommer därmed att framstå som betecknande något varaktigt snarare 
än ett föränderligt tillstånd. ”Störning” framstår som en term som i högre 
grad förknippas med personen än ”ohälsa” och talet om störningar övergår 
snabbt i uttalanden om personer som är ”störda” och avvikande i en negativ 
mening. Denna förskjutning, från störningen till avvikaren, möts i utdraget 
ovan av 4As redogörelse som, apropå den egna ohälsan, klargör att ”någon-
ting utifrån” leder till en ”situation”. På detta sätt förlägger hon det sjuka till 
det tillstånd som hon försatts i snarare än den egna personen. Hon är inte 
sjuk på samma sätt som någon kan vara (utvecklings)störd. Genom att 
konstatera att ”jag är som vilken människa som helst” framhålls att hon som 
person inte är avvikande i denna negativa mening. Istället ger hon en motbild 
genom att beskriva dem som lider av psykisk ohälsa som avvikande i en mer 
positiv bemärkelse genom att beskriva dem som känsliga och kreativa. 
Också i FG3 återkommer rågången mellan normala, men känsliga, och mer 
radikalt avvikande personer:  
 
Excerpt 18 

3E - ja ja det tycker jag låter fel på ett sätt 

(3C: ”mm det tycker jag med”) ”psykiska 

störningar” för det låter mera sjukt (M: ”mm”) 

än vad det här är. (3B: ”ja”) för det är 

absolut inte sjukt vi är precis lika normala 

som alla runtomkring oss det är bara det att 

vi ja just den här kanske känsligheten och att 

vi tack å lov då förstår andra människor som 

kanske *har dom* (M: ”mm”) det är ju inte lätt 
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å vara människa idag men det tycker jag är som 

sagt fel för att det det är ju som du säger 

(till 3A) att det kan ju gå över (3A: ”mm”) så 

småningom om man liksom inte får nån hjälp 

(3A: ”mm precis”) å så vidare att det kan bli 

mer å mer. men att från början me- att komma 

opp med en paniksyndrom eller så här (M: ”mm”) 

panikångest eller så det är ju ingen sjukdom. 

tycker jag= 

3A - =nej men det,  

3B - men äh äh det här man säger psykiskt störd å 

det låter ju som en mördare ”han var psykiskt 

störd” alltså äh det låter liksom ”han har 

bott äh inlåst på behandlingshem å” men äh 

jag, jag tänker nog inte så mycket på det å på 

lik#- jag vet ju vad skillnaden är (M: ”mm”) 

vi hör inte dit till psykiskt sjuka människor. 

[FG3:22] 

 
Även om 3A tycks vilja invända mot denna kategorisering genom att hävda 
att panikångest, social fobi och psykoser är jämförbara på det sättet att man 
blir ”drabbad av någonting”, upprätthåller även han en form av samma 
distinktion genom att samtidigt framhålla att ”ångest så som jag ser det idag 
är ingen sjukdom, det är någonting som man gör med sig själv” (FG3:22). I 
FG5 leder samma fråga till en gradering i likhet med hur man i utdraget 
säger att psykisk störning ”låter mer sjukt än vad det här är”. När jag intro-
ducerar termen associerar man först till ”ADHD”, ”grövre grejer” och 
”Asperger”: 

 
Excerpt 19 

5C - ja det kan ju va också en v- verklig 

allvarlig, (5A: ”<*mm*>” M: ”<mm>”) s- ett 

allvarligt syndrom. alltså psykisk störning 

det kan jag också tänka på nån som är helt 

väck. en psykisk störning alltså en allvarlig 

sjukdom. (5B: ”s- ja” M?: ”mm”) psykisk 

störning en # 

5B - men om man har en störning så pratar man inte 

om sjukdom. då är man inte sj- man har inte 

sjukdom men man är störd <psykiskt s-törd>= 

5C - =finns inte det äh juridiskt term? (5A: tyst 

skratt) psykisk störning. 

5B - ja men vi lider ju av en psykisk störning men 

vi har också en sjukdom 
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5C - ja eller det används inom psykiatrin å då kan 

man gå till domstol med det ”han lider av en 

psykisk störning” 

5A - ja ja just det det där ja (5C: ”ja”) <det är 

intressant ja.> 

5C - så sen den här till exempel äh han i Umeå som 

våldtog massa kvinnor å blev åtalad även för 

mordförsök han led ju av en psykisk störning. 

men han hade ju han var ju mekaniker han 

liksom (5B: ”mm”) hade jobb å (5B: ”ja 

precis”) fru å barn å liksom men han led ju av 

en psykisk störning på (5B: ”<mm>”) nåt sätt. 

5A - å där pratar man inte om psykisk ohälsa utan 

där går man in med (5C: ”nej”) en st- en 

störning. (5C: ”ja”) ja ändå lite grövre= 

5C - =ohälsa 

5B - men har man psykisk störning om man är 

anorektiker bulimiker eller äh matmissbrukare 

<alltså ja hur?> [FG5:25f] 

 
Efter att ha nämnt två neuropsykiatriska diagnoser graderar man problemen 
genom ”grövre”, ”verklig allvarlig”, ”helt väck” och ”en allvarlig sjukdom” 
för att sedan beskriva störningar som något annat än ohälsa. Man erinrar sig 
också att ”psykisk störning” kan användas i juridiska sammanhang och asso-
ciationerna går både till en våldtäktsman och ”matmissbrukare” innan man 
lämnar detta tillsynes svårhanterliga begrepp. 

6.3.4 Hälsa och ohälsa 
I informationsmaterial och introduktionen till samtalen formuleras fokus-
gruppernas övergripande samtalsämne av mig bland annat i termer av 
”psykisk ohälsa” och synen på detta hänger förstås samman med hur man ser 
på psykisk hälsa. Hälsan är dock något som ägnas litet utrymme i samtalen. 
Men vad det innebär att vara ”frisk” är ändå något som berörs i samtliga 
fokusgrupper (ibland efter fråga av mig) och vid ett par tillfällen görs det till 
föremål för längre diskussioner. I följande utdrag kan vi se exempel på några 
inslag som är återkommande i gruppernas behandlande av frågor om hälsa. 
 
Excerpt 20 

6C - jag tänker på den här diskussionen som en del 

äh läkare har som vi har hört här på [sjukhus] 

att är man sjuk eller inte? för dom flesta 

[med bipolär sjukdom] har ju ändå långa 

perioder kortare eller längre där dom mår 
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väldigt bra är mycket aktiva jätteduktiga 

framgångsrika och så vidare å där vissa läkare 

säger ”ja men man är sjuk hela tiden för att 

det ligger latent” (6?: suck) å där då andra 

säger ”nej man är inte sjuk utan man har 

sjukdomsperioder” (6D: ”ja”) jag tycker 

absolut som jag har sett så speciellt i min 

släkt och hos min mor jag tror inte att man 

hela tiden är sjuk. 

6A - nej men man tar ju mediciner hela tiden. 

6B - man blir sjuk av dom menar du? (6D: ”ja men 

det”) 

6A - nej 

6E - # en sårbarhet= 

6C - =men man kan också ha långa tider innan man är 

där att man måste ta medicin innan man har 

fått diagnos innan det är upptäckt där man 

faktiskt är frisk. å sen kommer dom här 

kriserna. och då sjukdomsperioderna. (6B: ”#”) 

å alla är ju inte sjuka väldigt ofta  

6D - nej 

6A - <nej då> 

6B - nej men man kan ju undra vad är det å va frisk 

då? 

6D - *ja* 

6C - just det 

6A - ja 

6B - vad är det för nåt, konstigt 

6A - det är det är ett mycket litet fåtal som det 

gäller överh- 

6B - ja men alltså, nånting är det friskt från nån 

sjukdom eller frisk från vad? alltså frisk= 

6C - =ja menar mi-= 

6D - =en *ovanlig definition som är* (6A: ”nej men 

äh”) mycket sträng man ska va man ska i- man 

ska inte ha nått fel alls varken psykiskt 

eller fysiskt då är man, (6A: ”det finns ju 

inte”) då har man hälsa.  

6A - det finns inte.  

6? - nej k# finns 
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6C - möjligen några elitidrottare= 

6A - =ja men dom får ju skador som bara den= 

6B - =ja å dom dör i hjärtattacker å allt= 

6C - =sliter på lederna 

6B - ja ramlar över häckar (6A & 6D: tyst skratt) 

6C - men jag tänker mina allra närmaste vänner inte 

är dom egentligen friska. eller det är en 

definitionsfråga för båda arbetar ju. vanliga 

helt vanliga jobb men pappan i familjen han 

har haft hjärtinfarkt klarade sig på ett hår. 

får ta medicin resten av livet. tränar å så 

lyckas hålla det hela och mamman har diabetes 

i botten å diabetes i släkten. å får va 

jättenoga med träning å mediciner (6A: ”å 

mat”) om utifall att (6B: ”mm”) å framförallt 

mat å kost. (paus) ja.  [FG6:16f] 

 
Vi ser här exempel på de svårigheter som man ställs inför när man försöker 
klargöra innebörden av ”frisk”. Frågan framstår som svår att besvara i 
samtliga grupper där den reses och diskussionerna leder inte fram till någon 
entydig karaktäristik av hälsa vilket tycks vara ett svårgripbart fenomen; ”det 
är en definitionsfråga” snarare än en fråga som kan ges ett entydigt svar som 
6C säger här. Hon gör också en koppling till arbetsförmåga är något 
återkommande och i FG4 menar man att ”arbetsförmågan är lika med frisk-
hetstecken i dagens samhälle” (FG4:22).  

För det andra ställs här ”sjukdomsperioder” mot perioder då man ”mår 
bra”. Huruvida den med bipolär sjukdom ska betraktas som frisk eller sjuk 
under perioder av symptomfrihet och välbefinnande är ett spörsmål som i 
utdraget framställs som föremål för diskussion mellan två läger inom 
läkarkåren. Frågan återkommer i andra gruppers samtal och i FG5 menar en 
deltagare att ohälsa och sjukdom inte är samma sak. Det är en ”jätteviktig 
distinktion” enligt honom; ”vi har” medfödd kronisk sjukdom ”som bryter ut 
då och då”, men man lider under symptomfria perioder inte av psykisk 
ohälsa (FG5:19). Enligt detta resonemang kan man alltså vara vid god hälsa 
trots att man bär på en (latent) sjukdom, och användningen av begreppsparet 
hälsa/ohälsa skulle vara knutet till välbefinnande respektive lidande och 
förekomsten av sjukdomssymptom.  

”Frisk” förefaller, liksom ”sjuk”, ha två möjliga innebörder. Antingen kan 
det stå för hälsa i betydelsen att må bra, fungera väl och vara symptomfri. 
Eller så står det för en avsaknad av latent sjukdom, sjukdomsanlag eller 
sårbarhet. Sjukdomen förstås därmed som antingen manifesta symptom, 
problem och nedsatt välbefinnande, eller som något underliggande som 
periodvis manifesterar sig i dessa former. Hur man ska se på det egna hälso-
tillståndet är man inte eniga om i FG4 (frågan kompliceras även av att 
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deltagarna talar om bipolär sjukdom som per definition har ett fluktuerande 
förlopp) och tal om hälsa framstår genomgående som problematisk då 
psykisk sjukdom kan representeras både som en underliggande entitet, som 
inte nödvändigtvis behöver komma till uttryck, och ett fenomen som kan 
definieras i termer av en individs upplevelser. 

Ett tredje tema som vi kan se exempel på i utdraget är hur hälsa, i den 
första betydelsen, framstår som ett idealtillstånd. 6D nämner en ”ovanlig” 
och ”mycket sträng” definition som förefaller orimlig för gruppens delta-
gare.30 I excerpt 22 såg vi hur man i FG2 på ett liknande sätt frågade sig vem 
som egentligen kan sägas vara frisk: ”är det att vara helt utan medicin och 
klara sig helt, då är det inte många i det här landet som kvalar in på den 
biten.” (FG2:28) I FG5 säger en deltagare: ”Vem har psykisk hälsa? Jag 
måste tänka länge om jag tänker min bekantskapskrets.” Hon nämner sedan 
en person som ”klarat sig väldigt bra” i sitt yrkesliv men som hon ändå inte 
anser ”besitter psykisk hälsa (…) därför att han klarar inte av att komma i 
kontakt med sina egna känslor och heller då inte andras” (FG5:22). Hon 
nämner sedan fler kännetecken på hälsa:  

Att kunna förhålla sig till det här samhället vi lever i som nu är så liksom på 
hela tiden (…) Det finns ju en del människor som är liksom stabila och de 
tycker om sig själva, de har en självkänsla, självkännedom, och de tar livet 
mera ”Ja, så här är det” (FG5:23)  

 
En annan deltagare tillfogar att psykisk hälsa handlar om ”hur man mår 
liksom. Vad man tycker om sig själv, självkänsla och så” (FG5:23) (vilket 
han åskådliggör genom att beskriva ett exempel på motsatsen – en person 
som framställs som lättkränkt och misstänksam). Man diskuterar sedan fler 
kriterier: 

 
Excerpt 21 

5A - ja jag tror det här med psykisk hälsa det är 

som [5B] var inne på att man känner sig ja 

balanserad (5B: ”<precis>”) på på alla plan. 

man har goda vänner man kanske har ett bra 

jobb man har ett bra utbildning (5C: ”<mm>”) 

äh man har självkännedom å självkänsla och 

självinsikt. äh, å där man rör sig där man 

befinner sig så känner man sig trygg och äh 

glad å ledsen ibland och lycklig å (5C: ”u-”) 

å stabil= 

5C - =ursäkta en (5B: ”balanserad”) fråga. ursäkta 

en fråga hur många är såna? 

                                                      
30 Den överensstämmer dock väl med WHOs definition av hälsa som: ”ett tillstånd av 
fullständigt fysiskt, psykiskt och socialt välbefinnande, och inte blott frånvaro av sjukdom och 
handikapp.” (WHO 1946) 
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5A - hur många som är så?  

5B - jo men det finns ett fåtal tror jag  

5A - jo men jag menar 

5C - ett fåtal t-  

5B - ja det är ett fåtal faktiskt 

5A - jo men men att man ibland är även ledsen (5C: 

”ja precis”) å arg å ilsken att man har 

kontroll på alla sina känslor. äh å att det 

går upp å ner äh (5C: ”mm”) lite lagom så här. 

(M: ”<ja>”)  

5C - men då (5A: ”#”) i så fall ohälsa skulle va 

psykisk ohälsa som man skulle kunna definiera 

det som det, inte om man liksom har är lite 

deppig ibland eller äh glad å liksom dom här 

olika känslorna men om man lider av det av sin 

av sin psykiska status om man lider av det 

eller andra lider av det å man mår dåligt då 

kan vi väl börja prata om psykisk ohälsa. men 

inte annars tycker jag. (5B: ”nej”) men det är 

antagligen så att det vid vissa sjukdomar då 

schizofreni äh manodepressivitet bla bla bla 

autism eller vad det nu är det är ju det som 

5B - man kan ju få psykisk ohälsa av reumatism 

allså for example= 

5C - =ja 

M - mm.  

5B - många 

5A - men jag tänker dom här bokstavsdiagnoserna 

(5B: ”mm”) som är så populära nu är det 

psykisk ohälsa? 

5B - det blir ju (5C: ”kanske”) det det blir ju 

faktiskt det för att man (5C: ”ja”) #= 

5A - =# har aldrig tänkt så faktiskt. är det 

psykisk ohälsa?= 

5B - =det blir det. (5A: ”<mm>”) 

5C - ja det tror jag nog= 

5B - <det blir det.> (paus) då # problemets 

5C - det är väl det här att, som man mår dåligt av 

psykiskt [FG5:24] 
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Vi kan notera hur man också man tar upp självkänsla och självkännedom när 
man pratar om psykisk hälsa på ett allmänt plan, vilket kan jämföras med hur 
bristande eller dålig självkänsla framhålls som roten till problemen i FG3. 
För det andra ser vi hur betonande av välbefinnandet leder till att olika 
diagnostiserbara tillstånd och sjukdomar inte nödvändigtvis behöver utgöra 
psykisk ohälsa.  

Ju mer man försöker ringa in betydelsen av ”psykisk hälsa” desto mer 
framstår det som ett ouppnåeligt idealtillstånd kännetecknat av en lång rad 
olika kriterier: välbefinnande, arbetsförmåga, framgång i olika avseenden, 
trygghet, kontakt med det egna känslolivet som rymmer såväl positiva som 
negativa känslor, relationer till andra, stabilitet inför de påfrestningar som 
livet/samhället medför, självkänsla, självkännedom och att tycka om sig 
själv. I den mån hälsa kan sägas handla om normalitet är det alltså frågan om 
det normala i betydelsen av något eftersträvansvärt snarare än det vanligt 
förekommande.  

Framställningar av hälsa som ett idealt tillstånd är förknippat med en 
dikotomisering mellan friska och sjuka personer i samtalen: ”Vem har 
psykisk hälsa och vem har psykisk ohälsa? Är det då liksom de här friska 
människorna *och de här som inte* är friska?” (FG5:22) Frågan antyder att 
en person antingen hör till den friska kategorin eller den sjuka, men framstår 
också som retorisk i likhet med: ”Vem är frisk och vem är sjuk, och var går 
gränsen egentligen?” (FG2:28). Användandet av begreppsparen hälsa/ohälsa 
och frisk/sjuk som om de vore dikotoma snarare än skalära återkommer i 
samtalen, men leder alltså som synes till problematiserande och ifrågasät-
tande av sådana distinktioner. Som vi såg i excerpt 16 förhåller det sig på 
samma sätt med normalitetsbegreppet. För att kunna klargöra vad som är 
sjukt frågade man sig där hur man ska definiera vad som är normalt. Frågan 
återkommer i FG4: 

 
Excerpt 22 

4C - jag har ju bara haft vänner som själva har 

haft psykiska problem (M: ”<mhm>”) så jag kan 

liksom inte relatera till å ha en om man säger 

normal kompis *om det nu finns normala* […] 

4B – […] jag tycker om alla medlemmar här å tycker 

om å vara med männskor som har psykiska 

problem för dom förstår. (M: ”mm” 4D: ”<ja>”) 

jag kan inte heller umgås längre med så 

kallade normala […] 

4D – […]dom [vännerna] är nästan normala (skratt) 

(4C: skratt) 

4B - (skratt) vad är normal?  

4A - ja precis vem säger vad som är normalt? 

[FG4:5] 
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Här är det tal om två grupper av människor, med eller utan psykiska 
problem, som föranleder normalitetsbegreppets användning och vi ser exem-
pel på samma topikala stig: tal om de friska/sjuka eller de normala/onormala 
övergår i en problematisering av vad det är att vara ”frisk” respektive 
”normal.” Denna övergång utgör en återkommande topikal stig i materialet. 
Fokuserandet av frisk, hälsa och normalitet präglas sedan av att begreppen 
förefaller svårgripbara och man problematiserar och ifrågasätter dem, även 
om man vid många andra tillfällen i samtalen också använder dessa begrepp 
på ett självklart sätt.  

Att prata om normalitet kan tänkas vara svårt inte bara därför att det är 
svårt att redogöra för detta begrepps innebörd på ett allmänt plan. ”Normal” 
och ”psykisk sjukdom” framstår genomgående som starkt värdeladdade och 
utpekandet av någon som normal eller avvikande kan också vara kontrover-
siellt och känsligt. De sekvenser där man problematiserar begreppet kan 
därför tänkas utrycka mer än hanterandet av begreppsliga svårigheter; refere-
randet till någon som normal eller onormal kräver ett klargörande av att man 
inte nedvärderar den avvikande eller är kategorisk i sina omdömen på ett 
fördomsfullt sätt. När man använder normalitetsbegreppet, vilket man åter-
kommande gör, kan man därför behöva stanna upp för att uppmärksamma 
detta och förklara sig. Begreppet behövs även om det är svårhanterligt och 
dess användning kräver en form av rättfärdigande.  

6.4 Sammanfattande diskussion – representationer av 
psykisk ohälsa 
I samtalen använder man på ett självklart och oproblematiskt sätt diagnos-
tiska termer för att benämna olika slags psykiska problem. Även termer som 
”frisk”, ”sjuk” och ”psykisk ohälsa” används i samtliga samtal på ett spon-
tant sätt där innebörden tas för given. Men när det gäller dessa övergripande 
begrepp finns det avgörande skillnader mellan olika gruppernas terminologi 
och uppfattningar om hur olika tillstånd och problem bör benämnas. 
Enskilda deltagares användning av sådana termer kan också framstå som 
motsägelsefullt och inkonsekvent. ”Sjukdom” kan till exempel användas i ett 
sammanhang för att tala om de egna problemen, för att senare i samtalet 
avvisas som olämpligt av samma person. Fokuserandet av dessa begrepp 
utgör också problematiska samtalsämnen för grupperna både genom att leda 
till svårigheter att klargöra begreppens innebörd och att enas om en gemen-
sam uppfattning om hur begreppen kan tillämpas för olika problem. 

I fokusgrupperna används sjukdomstermen med två olika innebörder. För 
det första används det som motpol till frisk. Begreppsparet fungerar här som 
en skala där man kan vara mer eller mindre sjuk/frisk och där det finns 
möjligheter till bot eller tillfriskande. Genom att beteckna problem som 
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”sjukdom” kvalificeras de också i allvarlighetsgrad och som innebärande ett 
allvarligt lidande. För det andra används sjukdomstermen för att särskilja 
olika slags psykiska problem från varandra. genom att beteckna problem 
som sjukdomar hänförs de till en kategori av psykiska problem som karaktä-
riseras som avvikande från det ”normala”. Den aktuella samtalstopiken och 
ko-texten avgör vilken av dessa två betydelser av ”sjukdom” som aktualise-
ras – i ett sammanhang kan de egna problemen benämnas sjukdom för att 
lyfta fram deras allvar, medan det i ett annat kan kontrasteras mot sjukdomar 
för att ta avstånd från sådana innebörder som avvikelse från det normala. I 
sin andra betydelse har sjukdomstermen likheter med psykisk störning då 
talet om problem i form av störningar leder till en konkretisering i form av 
den topikala stigen ”störning – störd”. ”Störning” framstår som en term som 
förknippas med en grundläggande avvikelse hos personen med mycket 
negativa innebörder. 

När innebörder av ”ohälsa” och ”sjukdom” fokuseras i samtalen spelar 
lidandet en central roll. Sammantaget talar man om fyra slags tillstånd vilka 
karaktäriseras dels genom lidande och dels genom sina orsaker (se figur 2): 
(1) lidande som uppstår som en konsekvens av en påfrestande eller svår 
situation utan att personliga faktorer är involverade – problem som alla som 
befinner sig i denna situation kan drabbas av och som alltså förklaras av 
faktorer i omgivningen; (2) lidande som förklaras av en kombination av 
faktorer – sådana problem som är en konsekvens av både personliga egen-
skaper (t.ex. ”känslighet”) och omständigheter i situationen (t.ex. ”stress”); 
(3) psykiska problem som förklaras uteslutande genom personliga faktorer; 
(4) latent sjukdom under symptomfria perioder, eller uttryck för en personlig 
disposition som inte innebär lidande för personen men som är relaterade till 
sådant (t.ex. att vara ”manisk”).  

 
 

 
 
Figur 2. Modell över sjukdoms-/ohälsobegrepps konstituenter  

 

lidande lidande lidande ej lidande 

1 2 3 4 

situation disposition 
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I de olika grupperna refererar man till olika utsnitt av detta fält när man 
använder termer som ”ohälsa” och ”sjukdom”. I några grupper begränsas 
ohälsobegreppets innebörd till 2 och 3, och man talar istället om 1 som 
”normala” eller ”sociala” problem. I andra grupper är ohälsobegreppet mer 
inklusivt. ”Sjukdom” kan i sin tur användas för olika kombinationer av 2, 3 
och 4.  

Då sjukdom kan motsvara både en underliggande entitet, som inte 
nödvändigtvis behöver komma till uttryck, och ett fenomen som kan definie-
ras i termer av en individs upplevelser framstår även hälsa och frisk genom-
gående som mångtydiga och problematiska begrepp. Även om också dessa 
begrepp kan användas på ett självklart sätt leder fokuserande av dem till 
problematiseringar och ifrågasättanden av distinktioner mellan det friska och 
det sjuka, liksom mellan det normala och det onormala. Psykisk hälsa fram-
står genomgående som något svårgripbart och undflyende och frågan ”är jag 
frisk nu” är inte lätt att besvara, då ”frisk” kan stå för både att må bra, 
fungera väl och vara symptomfri, eller att vara i avsaknad av latent sjukdom, 
sjukdomsanlag eller sårbarhet.  

De innebörder av ”psykisk ohälsa” och ”hälsa” som framträder i samtalen 
har stora likheter med hur hälsobegreppet motsvaras av tre olika idéer eller 
dimensioner i Herzlichs studie (1973:55ff). På ett liknande sätt ser vi här hur 
hälsa, för det första, karaktäriseras som en frånvaro av sjukdom, vad 
Herzlich benämner health-in-a-vacuum. Hälsa framställs ibland i fokus-
grupperna väsentligen som ett tillstånd eller en upplevelse som kännetecknas 
av frihet från (vissa former av) lidande. Man talar till exempel om möjlighe-
ten att bli ”frisk” i bemärkelsen att man ”kan bli av med” ångesten. För det 
andra framträder hälsan här inte bara som ett tillstånd, utan också som en 
tillgång. Den är en resurs som man kan besitta mer eller mindre av, ett kapi-
tal som kan brytas ned eller byggas upp (a reserve of health). Hälsa i denna 
bemärkelse, som individuell konstitution eller personlig egenskap, blir syno-
nym med individens motståndskraft mot sjukdom och hennes förmåga att 
motstå sjukdomens nedbrytande kraft – hennes ”capacity for putting up a 
fight” (Herzlich 1973:24). Besittandet av en sådan ”styrka” formuleras till 
stor del i termer av kroppens motståndskraft i Herzlichs material där man 
talar om hälsa i allmänhet. I fokusgrupperna framträder egenskaper hos indi-
viden på ett likartat sätt som avgörande för hennes psykiska hälsa, men där 
är ”tillgångarna” av ett annat slag: man talar om att ha ”självinsikt” och 
”självkännedom”, om en förmåga att ”bemästra” problemen som är beroende 
av viljestyrka, uthållighet och ansvarstagande. Till skillnad från kroppens 
motståndskraft rör det sig om egenskaper som närmast får en moralisk valör 
och som berör personens karaktär. Om de två första betydelserna av hälsa 
handlar om ett tillstånd som man befinner sig i, respektive en tillgång som 
man är i besittning av, så handlar den tredje betydelse som Herzlich lyfter 
fram om individens förhållningssätt och upprätthållande av balans och 
jämvikt (equilibrium) i fysiska, psykiska och sociala avseenden. Hälsa är 
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något som präglar livet när man är framgångsrik i att bemöta det som hotar 
ett tillstånd av balans: ”a mode of life as much as a state of the body” 
(Herzlich 1973:69). Hälsa handlar om att kunna hantera de påfrestningar och 
problem som livet innebär, snarare än en frånvaro av problem. Det är alltså 
inte frågan om en absolut hälsa i betydelsen frånvaro av lidande, utan en 
upplevelse av att de egna tillgångarna är tillräckliga för att dessa inte ska 
vara allt för drabbande och begränsande. Denna innebörd av hälsa finns det 
motsvarigheter till då man säger att man ”känner sig frisk” trots att man fort-
farande lider av sina problem, när man talar om möjligheten att ”bli bra”, att 
man ”kommit långt” eller ”bemästrar” sina problem, samtidigt som man inte 
räknar med att man ska bli helt fri från dem. Detta illustrerar även hur ohälsa 
inte bara är ett tillstånd där man tvingas till inaktivitet, utan något som 
tvingar individen till mobilisering och manifesterande av styrka: ”illness 
requires of the patient behaviour which keeps him physically and psycholo-
gically active.” (Herzlich 1973:119) Hälsa manifesterar sig som förmågan att 
bevara balans eller jämvikt, att kämpa och inte reduceras till passivitet eller 
inaktivitet. I samtalen ges förebildliga exempel i form av det ”fåtal” personer 
som beskrivs som ”balanserade på alla plan”, som har ”kontakt med sina 
känslor” samtidigt som de framgångsrikt tacklar motgångar på olika områ-
den av livet. Dessa illustrerar ett hälsoideal som består i att uppnå balans i 
den egna livssituationen. Ett sådant ideal tycks mer överensstämmande med 
vad man själv strävar efter, än det hälsoideal som uttrycks i en den ”stränga 
definitionen” av hälsa som välbefinnande och frånvaro av lidande i linje med 
den första innebörden av hälsa. I båda fallen framstår dock hälsan som något 
svåruppnåeligt.  

Alla dessa tre innebörder motsvarar dimensioner där hälsotillståndet kan 
graderas. Man kan befinna sig vid mer eller mindre god hälsa beroende på 
graden av välbefinnande, man kan ”ha” mer eller mindre hälsa i form av ett 
”hälsokapital”, och man närma sig eller fjärma sig från ett idealt förhåll-
ningssätt i det egna livet. Om vi ser till hur ”sjukdom” används med två 
betydelser i samtalen förefaller den första innebörden ansluta till dessa 
innebörder av hälsa då sjuk kan utgöra en motpol till frisk på en skala. Men 
den andra innebörden av sjukdom handlar snarare om kategorier av problem. 
Den bygger på kvalitativa distinktioner mellan olika typer av problem 
snarare än kvantitativa skillnader på en skala, och ligger till grund för 
dikotomiseringar mellan ”de friska” och ”de sjuka”.  

6.4.1 Objektifiering av ohälsa 
Psykisk ohälsa representeras ocskå i samtalen på ett sätt som liknar hur 
Herzlich skriver att ”Illness can be regarded as a ’state’ of the individual, as 
an ’object’ external to him and finally as the ‘conduct’ of the sick person.” 
(Herzlich 1973:92) Man talar om ohälsa som ett tillstånd som man befinner 
sig i, som något man ”har” (och som kan vara latent), samt något som 
handlar om individens förhållningssätt till sin omgivning – något som 
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karaktäriserar individens livsstil och livssituation, hanterade av påfrest-
ningar, förväntningar på sig själv och relationer till andra. Sjukdom som 
tillstånd motsvaras av vad som ringas in med beskrivningar av upplevelser 
eller symptom. Men när man talar om sjukdom som något man ”har”, eller 
bär på, sker en objektifiering av ohälsan. Sjukdomen representeras som ett 
”objekt” eller en entitet som är extern i förhållande till självet och som man 
kan vara inbegripen i en kamp med. Både talet om mediciner och använd-
ningen av diagnostiska termer tycks bidra till en sådan objektifierande repre-
sentation. Genom att benämnas i diagnostiska termer formuleras individens 
ohälsa som något distinkt och avgränsat. Möjligheten till ett sådant benäm-
nande framstår som en bekräftelse av ohälsans existens Diagnosen transfor-
merar en subjektiv upplevelse av lidande och svårigheter till något verkligt 
och kommunicerbart. Genom diagnostisering sker också en kollektivisering 
av ohälsan. Den är inte längre något unikt för personen, utan något man 
drabbats av i likhet med många andra. Diagnosen som medicinsk kategorise-
ring är kopplad till såväl kollektivisering som legitimering av lidande, 
svårigheter och avvikande, men bidrar alltså även till en objektifiering. 
Genom diagnosen upphör ohälsan vara bara individens tillstånd och upple-
velse. Den beskrivs som något som ger vetskap om vad man ”har”, en 
”förklaring” av tillståndet. ”Depression” framstår inte som en beskrivning av 
en upplevelse som kännetecknas av bland annat nedstämdhet; man är istället 
nedstämd därför att man har en depression. Diagnosen är dessutom kopplad 
till kunskap om denna entitet och hur den kan hanteras. 

Representerande av ohälsa med hjälp av diagnostiska benämningar är på 
detta sätt dubbelsidigt genom att både beskriva ett tillstånd och hänvisa till 
en underliggande sjukdomsentitet. Samma dubbelhet återfinner vi i DSM då 
det tillstånd som manualens diagnoskriterier ringar in antas vara grundade i 
en ”dysfunktion” hos individen:  

Vad som än är syndromets ursprungliga orsak, så måste det för närvarande 
vara en manifestation av en beteendemässig, psykologisk eller biologisk 
dysfunktion hos individen” (DSM-IV-TR: xxxi, översättning från Svenaeus 
2008:116) 

 
Trots en deskriptiv ansats med klassificering baserad på symptombeskriv-
ning hänvisar alltså diagnosen även här till en bakomliggande sjukdomsen-
titet, vilken objektifieras såsom en ”dysfunktion”. Diagnosens objektifiering 
bidrar samtidigt till att ohälsan kan knytas till individen som något endogent. 
Detta är allra tydligast när det gäller vad man talar om som ”riktiga sjukdo-
mar” där ”störningar” och ”riktiga fel”, snarare än omständigheter anges som 
förklaringar.  

Men en underliggande sjukdomsentitet kan i sin tur representeras på olika 
sätt: antingen som ett kroppsligt eller som ett psykiskt objekt. Karp 
åskådliggör en viktig skillnad mellan dessa objektifieringar när han citerar 
en person som kommenterar sin depressionsdiagnos: ”You mean there is 
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something wrong with me. It is not some sort of weird complex mental 
thing.” (Karp 1997:65) Det psykiska framstår som både något mer svårgrip-
bart och som något mindre verkligt än det kroppsliga. En objektifiering i 
psykiska termer tycks förbli knutet till den subjektiva upplevelsen och öppna 
sig för ifrågasättanden, medan förankrande av upplevelsen i det somatiska 
bidrar till att den framstår som något reellt existerande.  

Som vi har sett ges kroppen en framträdande plats i samtalen då man refe-
rerar till sådant som serotonin, synapser, gener, hormoner och autonoma 
nervsystemet på ett till synes självklart sätt som antyder att kunskapen om 
detta är allmängods. På det hela taget är en kroppslig referensram påtagligt 
närvarande i flera av samtalen och det fysiska, med sina ”verkliga bestånds-
delar”, spelar en betydelsefull roll i representerandet av egna problem som 
något man kan påvisa som något konkret och reellt existerande, något som 
man inte kan ”tänka sig ur eller prata bort”. Ibland finns tendenser till att 
detta mynnar ut i en reduktionism där psykiska processer likställs eller 
identifieras med sina kroppsliga substrat eller korrelat och närmast förlorar 
sin unika karaktär. Detta kan ses som en konsekvens av vad Roger Säljö 
(2002) kallar vår preferens för ”things ontologies”, liksom för hur kroppsliga 
metaforer i allmänhet används som redskap för att tänka om abstrakta 
företeelser: 

When things are not clearly discrete or bounded, we still categorize them as 
such (…) our experiences with physical objects (especially our own bodies) 
provide the basis for an extraordinary wide variety of ontological metaphors, 
that is, ways of viewing events, activities, emotions, ideas, etc., as entities 
and substances. (Lakoff & Johnson 2003:25) 

 
Vi skulle även kunna tolka detta som ett uttryck för en historisk tendens där 
bilder av det kroppsliga allt mer ersätter bilder av det psykiska. En deltagares 
användning av ”neurotisk”, som ursprungligen var ett psykodynamiskt 
begrepp, framstår som symptomatiskt för en sådan förändring då det här 
förefaller användas som synonymt med ”neurologisk”. En sådan förändring 
skulle ligga i linje med vad Rose (2003) talar om som en biologisering av det 
psykiska livet och hur ett ”neurokemiskt själv” får en allt större plats för vår 
självförståelse.31 Samtidigt förefaller det som om kroppen kan objektifieras 
på ett distanserande sätt medan ”det psykiska” ses som något som är oupp-
lösligt förbundet med vilka vi är, som kärnan i vad det innebär att vara en 
person: ”The mind has become analogous to the very core of the individual 
being: to become mentally ill is to lose one’s mind, and to lose one’s mind is 
to lose one’s self.” (Foster 2001:3.12) Psykisk ohälsa tycks därmed säga mer 
om personen än kroppslig ohälsa och får en större potential att fungera som 

                                                      
31 Detta kan jämföras med hur ”trauma” som ursprungligen användes för att beteckna en 
kroppslig skada förlorade sin somatiska karaktär när det infogas i en psykodynamisk referens-
ram (se Hacking 1994) för att sedan åter ”rematerialiseras” i samband med genomslaget för 
antidepressiva mediciner (Fraser 2001).  
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ett stigma. På samma sätt som deltagarna i Karps studie beskriver depressio-
nens natur som biokemisk och avvisar beskrivningar av denna som ett 
psykiskt fenomen (1997:72) talar man också i fokusgrupperna om sina 
problem; också här framstår problemen som något mer objektivt och 
förklarligt när de representeras som något kroppsligt, medan de renodlat 
psykiska problemen framstår som mer svårgripbara och skrämmande.  

Att det finns medicin som är verksam mot problemen kan dessutom 
understödja bilden av en separat sjukdomsentitet av biokemiskt slag. Om 
diagnosen ringar in tillståndet och objektifierar det så sker en påföljande 
”reifiering” av ohälsan genom att problemen kan påverkas med biokemiska 
medel (jfr Scott 2006). Men representationer av psykiska problems kropps-
liga dimension är samtidigt tvetydiga när det gäller möjligheterna till bot. 
Den jämförelse som görs mellan insulin och psykofarmaka tycks, å ena 
sidan, bygga på antagandet att om en medicin fungerar så finns det en pato-
logi som denna verkar på. Att ett preparat häver ett tillstånd kan uppfattas 
som ett tecken på att det verkar på dess orsak: en brist hävs och en funktion 
återställs med följden att det psykiska tillståndet förbättras (se sid 75). 
Såsom ett biokemiskt fenomen är de egna problemen möjliga att kontrollera 
genom att påverka de kroppsliga processerna. Men en kroppslig grund tycks 
ibland få motsatta implikationer när man talar om andras problem. Ett 
”neurologiskt” fel implicerar ibland att det är ”obotligt”. Ett ”fel i hjärnan” 
är en kronisk ”defekt” som präglar personen på ett genomgripande sätt. 
Representationer av ohälsa som något kroppsligt leder med andra ord inte 
nödvändigtvis till att problemen avdramatiseras, utan kan även leda till 
motsatsen.  

Kroppens närvaro, att upplevelser och tänkande har en kroppslig 
dimension, att problem ibland definieras som ett på en och samma gång 
psykiskt och kroppsligt tillstånd, gör att frågor gällande relationen kropp-
psyke fokuseras vid några tillfällen i samtalen. Deltagarna relaterar då de 
kroppsliga och psykiska fenomenen till varandra som antingen orsak eller 
verkan. Man upprättar någon form av kausal relation enligt ett dualistiskt 
tänkande där kropp och psyke är två separata företeelser som inverkar på 
varandra, snarare än olika dimensioner av samma fenomen. Detta leder dock 
till problem då den kausala riktningen är notoriskt svår att redogöra för. Vad 
kommer först? ”Får man lägre serotoninhalt av ångest, eller får man ångest 
av lägre serotoninhalt?” Det finns exempel på både resonemang där kroppen 
ses som den primära förklarande faktorn och resonemang där psyket och 
upplevelser, relationer och vad man ”gör med sig själv”, ges företräde. Då 
kroppen ges ett förklarande värde får detta i något fall konsekvensen att 
sjukdomen framstår som närmast autonom. I likhet med hur andra studier 
beskriver hur depression ”antropomorfiseras” och konstrueras som en 
”aktör” som angriper personen (Galasiński 2008:44) såg vi hur reptilhjärnan 
i ett samtal tillskrivs förmågan att agera – som något som är skilt från 
subjektet. 
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6.4.2 Individuell ohälsa som folksjukdom 
Vid sidan av ett objektifierande av en individuell ohälsa, och en objektifie-
ring av denna i representationer av egna problem, så intar dagens samhälle 
en central roll i förklarande redogörelser för förekomsten av psykisk ohälsa 
mer generellt och för ”normala” problem. Detta samhälle framställs, i jämfö-
relse med hur samhällslivet tidigare sett ut, som en avvikelse från det 
”normala” och man beskriver hur förhållanden på samhällelig nivå leder till 
problematiska och påfrestande omständigheter för individer som därför 
drabbas av ohälsa. Arbetslivets villkor, nya livsstilar och familjemönster 
ställer individen inför motsägelsefulla och orimliga krav, normer och ideal 
för hur hon ska leva sitt liv. Livet i dagens samhälle utsätter därmed indivi-
den för en rad hälsorisker som hon måste hantera aktivt i sin vardag genom 
uppmärksammande av varningstecken och genom att göra prioriteringar och 
val. Man ger en tämligen enhetlig bild i de olika grupperna av hur ett till 
synes dysfunktionellt samhälle avspeglas i individuell ohälsa. Individen lider 
men ohälsan lokaliseras samtidigt i hög grad till samhället som också fram-
ställs som ”sjukt”. Parallellerna är här många till Herzlichs studie: 

Internal individual factors play a part in so far as he resists strongly or weakly 
in the face of attack, but their part appears to be a secondary one compared 
with that of the way of life which constitutes the principal and active 
determinant of disease. (Herzlich 1973:26)  

  
Den bild av samhället som framträdde i hennes studie byggde till stor del på 
en kontrastering av ett tidigare liv på landsbygden mot livet i storstaden. Det 
senare menade man då genererade ohälsa både som en försämring av männi-
skors hälsa i allmänhet, så att många kom att leva sina liv i ett gränstillstånd 
mellan hälsa och sjukdom, och genom att vissa sjukdomar blev vanligare 
och kom att framstå som typiska för livet i det moderna samhället (Herzlich 
1973:20ff). På ett liknande sätt framstår psykisk ohälsa i fokusgruppsamta-
len som en ”folksjukdom” som skapas av det liv vi lever i dagens samhälle. 
Men när deltagarna i Herlichs studie framhöll hur ”health is necessary to 
face contemporary life” (Herzlich 1973:23) var det mot bakgrund av en 
beskrivning av en samtid som skiljer sig från den som görs i fokusgrupperna. 
Det samhället framställdes framför allt som begränsande av individen, 
påtvingande av en livsstil och närmast omyndigförklarande: 

[T]he relation between the individual and his way of life is an externally 
imposed relation. The individual does not have the impression that he is 
creating it or participating freely in it, or even that he can appreciably modify 
it; he simply undergoes it. (Herzlich 1973:29) 

 
Sjukdom kunde där framstå som en flykt från det reglerade livet. I fokus-
grupperna framträder snarare det moderna samhället med omvända 
förtecken. Det är ett samhälle som reser den paradoxala uppmaningar att 
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skapa sitt liv genom egna val och ett aktivt förhållningssätt inom alla livsom-
råden. Om samhället i Herzlichs studie var något begränsande, som lät 
sjukdom framstå som en ”befriare”, så förknippas samhället här med påbud 
om självförverkligande; ett samhälle där vi är ”obliged to be free” som Rose 
(1999) skriver. Även i fokusgruppsamtalen visar sig också individens 
relation till samhället som en fråga om tid eller temporalitet. I Herzlichs 
studie talade man om det skadliga ”tempot” i samhället i form av en reglerad 
tid som skapade ofrihet, men i föreliggande studie är den oreglerade tiden 
som lyfts fram. Denna leder till en ständigt närvarande ”stress” under en 
uppsjö av förväntningar och möjligheter.  

Slutligen finns en viktig skillnad mot Herzlichs resultat då den frihets-
aspekt som sjukdomen har i hennes studie saknas här. Den ohälsa som 
deltagarna i fokusgrupperna talar om ställer individen utanför samhället på 
ett exkluderande och diskvalificerande sätt. Psykisk ohälsa framställs som 
något som först och främst leder till utanförskap.  
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7. Resultat II – representationer av personer 
med psykiska problem 

Avhandlingens andra frågeställning gäller hur man i fokusgrupperna repre-
senterar personer med psykisk ohälsa. Detta kapitel fokuserar hur människor 
med olika slags psykiska problem framställs i samtalen och hur talet om 
psykiska problem (implicit och explicit) också säger något om den drabbade. 
Här kommer också deltagarnas berättelser om sina erfarenheter av psykiska 
problem att analyseras såsom en form av självpresentation och som en 
narrativ gestaltning av vad psykisk ohälsa innebär, vilket kompletterar de 
resultat som har presenterats i det föregående kapitlet. 

 

7.1 Personens disposition 
I 6.1.1 såg vi hur deltagarnas förklarande redogörelser involverar idéer om 
hur individen kan vara disponerad, antingen från födsel eller från uppväxten, 
för att utveckla psykisk ohälsa senare i livet. Bilden av en ”benägenhet”, 
”sårbarhet” eller ”känslighet” som särskiljer personen i fråga från andra som 
saknar denna disposition är återkommande. Flera deltagare ger också exem-
pel på hur de själva var som barn: de säger sig kunna se ett ”mönster” i 
uppväxten och beskriver sig antingen som ”livlig” och ”orädd” (FG5:6), 
eller hur de ”alltid varit känslig och orolig och ängslig” (FG3:9) och kopplar 
problemen till en sådan läggning. 

I FG3, FG4 och FG5 skildras inte dessa personliga egenskaper som 
uteslutande kopplade till risk för att utveckla psykiska problem. De förknip-
pas där även med ”kreativitet”, ”intelligens” och en ”känslighet” i positiv 
bemärkelse. En deltagare säger: ”Tittar man på de människor som åker dit på 
det här så är det oftast de mest kreativa människorna, de som kan lösa 
problem så in i helvete, och du har författare konstnärer, ja allt hela det där. 
Och de har i allmänhet en sjuhelvetes fantasi.” (FG3:7) När en annan återger 
de problem och symptom som är förknippade med sin borderlinediagnos 
kommenterar hon en sådan uppräkning av problem som en ”skräcksyn” av 
boderline: 

Men å andra sidan så missar de att man är ofta väldigt kreativ, du är intelli-
gent alltså. Fast den erfarenheten kommer ju mest ifrån stödgruppen 
[gruppens namn]. Alltså det är väldigt mycket kreativitet det handlar om och 
att det är helt underbara människor som helt enkelt, man fungerar inte riktigt 
bara, man får inte ihop allting. (FG4:9) 
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Detta möts av igenkännande från en deltagare vars erfarenhet visat att ”de 
människorna som har det är väldigt högintelligenta” (FG4:9). När man i FG5 
talar om personer med bipolär sjukdom beskriver man dem också som 
avvikande på ett positivt sätt: 

Ja man kan väl säga att bipolära som jag har liksom, eller mitt intryck är väl 
att för det första: bipolära personer är speciella på ett sätt. Hur de är speciella 
det är lite svårt att beskriva, men de är lite knäppa. Och jag menar Winston 
Churchill, Povel Ramel, jättemånga artister och politiker och konstnärer har 
ju varit bipolära. Och vi är lite så där, skiljer oss lite, men det kanske inte 
syns liksom bland folk. (FG5:7)  

 
Denna uppfattning – där valet av personer som får exemplifiera avvikelsen 
framhäver det positiva i avvikandet – utvecklas sedan gemensamt. En annan 
deltagare reser visserligen invändningar mot ordet ”knäppa” men instämmer 
i att ”vi har blivit begåvade med känslighet som vi kan utveckla till något 
positivt”. Själv tycker han sig ha utvecklat denna känslighet till en förmåga 
att ”lyssna”, till ”empati”, en ”magkänsla” (FG5:7).  

I denna grupp, vars deltagare delar erfarenheter av bipolaritet, menar man 
att också delar av vad som vanligtvis beskrivs i termer av symptom kan vara 
något positivt. Deltagarna talar bland annat om hur man under hypomana 
perioder kan ge prov på kreativitet som de inte vill reducera till en känsla 
eller ett symptom: 

 
Excerpt 23 

5B - är man hypoman under långa tider (5C: ”mm”) 

<det är ganska skönt alltså> eller (5C: 

”väldigt kreativ #”) det är skönt å man är 

snyggast (5B: ”ja”) bäst mest intelligent 

snabbast 

5C - men man är ju kreativ det är inte bara som dom 

tror (5B: ”oerhört”) man är duktig (5B: 

”absolut”) kan snacka sig till ett jobb 

[FG5:13] 

 
Som vi har sett kommenteras också valet att inte medicinera som rimligt då 
bipolaritet kan ses som något som kan ”användas” i en konstnärlig yrkesut-
övning (se sid 96). 

Denna positiva värdering av en personlig disposition, som gör bäraren 
avvikande, tar ibland formen av en rörelse från den negativa aspekten av 
avvikelse till den positiva. När avvikelse i en negativ mening förs på tal 
kompletterar man detta med ett framhållande också av olika positiva egen-
skaper. Genom denna topikala stig sker en slags kompensatorisk vändning, 
som till exempel när man i FG6 diskuterar ”funktionshinder” (se sid 111) då 
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de negativa aspekterna, att vara ”skitdålig” och ”funktionshindrad” kom-
pletteras genom påståendet: ”Men det finns ju många i historien konstnärer 
och kända, tusen andra skapande människor som har varit bipolära.” 
(FG6:16) Man tycks här implicera samma samband mellan psykisk ohälsa 
och positiva egenskaper som i FG3, FG4 och FG5.  

Idén om att det inte är ”vem som helst” som drabbas motsvarar alltså inte 
bara en risk för ohälsa utan också en potential att utveckla högt värderade 
personliga egenskaper. Dessa egenskaper har vi också sett att mediciner kan 
inverka negativt på (se excerpt 11). Vid sidan av att reducera symptom kan 
de även påverka något av det speciella som präglar en som person på ett 
positivt sätt. 

7.2 Ohälsans vanlighet 
Som synes formuleras en idé om att den drabbade är särskild i något 
avseende – att han eller hon inte är ”vem som helst”. Samtidigt återkommer 
man i flertalet av grupperna till att tala om psykisk ohälsa som något mycket 
vanligt förekommande. Många uttalanden tycks motsäga idén om en särskild 
personlig disposition: 
 
Excerpt 24 

2D - psykisk ohälsa det är den vanligaste sjukdomen 

nästan å vem som helst kan bli drabbad. (2E: 

”<mm>”) precis vem som helst. (2E & 2B: ”<ja> 

2A: ”mm”) 

2C - <å när som helst> 

2D - å när som helst. (2E: ”mm”) vem som helst å 

när som helst. (2C: ”<mm>”) [FG2:11] 

 
Också i FG3 framhåller man att ”det kan drabba vem som helst” jämte de 
egna problemens vanlighet. En deltagare uppmanas här att informera om 
panikångest där hon studerar: ”Jag är säker på det är många i den klassen 
som skulle känna igen sig (…) Oj, oj, oj. Idag det är jättevanligt alltså” 
(FG3:18). I FG2 talar man om psykisk ohälsa som ”ibland de vanligaste 
åkommorna” (FG2:7). I FG1 och FG5 talar man om ett stort ”mörkertal” och 
om depression som en ”dold folksjukdom”: 

DN har ju skrivit rätt mycket om psykiska sjukdomar och är väldigt bra 
motvikt mot de här kvällstidningarna som på löpen skriver: ”Psyksjuk 
knivhögg kvinna” liksom. Det är väldigt bra det här: ”Dolda folksjukdomen 
depression” så här, som kommer fram och folk läser det här. Det är otroligt 
många som har depressioner. Kanske inte diagnostiserade, men de har ju 
depression. <Väldigt många.> (FG5:15) 
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Vanligheten och förekomsten av ett stort mörkertal exemplifieras också i 
FG5 av en deltagare som berättar om hur han har varit öppen med att han är 
”bipolär” i olika sammanhang: 

Efteråt fick jag ju världens respons och liksom folk kom fram till mig och det 
var många som kom fram till mig och: ”Ja min moster är ju schizofren.” 
Alltså så här, ja massor med folk då som kom fram. Och där har du ju 
mörkertalet. Det som folk aldrig talar om. Att: ”Min moster är schizofren” 
och ”Min syster är manodepressiv.” Då kommer det fram. När man själv går 
ut med det. (FG5:12) 

 
En annan deltagare berättar också om hur hennes dotter fått veta att flera 
vänner tagit antidepressiva mediciner och sagt: ”Men mamma, det är jätte-
många som ätit antidepressivt och en del äter samma medel som jag. Det 
hade jag ju ingen aning om innan.” (FG5:17) 

I FG3 kombineras beskrivningar av hur ångestproblem är något vanligt 
förekommande med uttalanden om att den psykiska ohälsan inte säger 
någonting om den drabbades person: ”Det är just en vanlig ungdom som inte 
är fel på något sätt men ändå har det här” (FG3:25). Exempel hämtas också 
från den egna lokalföreningens arbete för att visa på hur ohälsan drabbar den 
man minst kan tro. Den kan drabba ”vilken stor chef som helst (…) det kan 
drabba vem som helst” (FG3:28). Man ger exempel på personer med egen-
skaper som gör dem lämpade för ansvarsfulla arbetsuppgifter som tagit 
kontakt med föreningen, varefter man kopplar risken för ohälsa till situatio-
nen i dagens samhälle. 

Den psykiska ohälsans vanlighet utgör alltså ett tema i samtalen oavsett 
om man syftar på en övergripande problemkategori av problem eller om man 
talar mer specifikt om de problem som man delar erfarenheter av i gruppen. I 
dessa uttalanden ges en motsatt bild av den drabbade som just ”vem som 
helst”, en person som det inte är något ”fel” på, som utan att visa några 
tecken på att tillhöra en riskgrupp drabbas av vad som utgör en ”folksjuk-
dom”. Dess vanliga förekomst gör att psykiska problem närmast framstår 
som något normalt.  

7.3 Stratifiering 
I samtalen görs både uttalanden som bidrar till representationer av personer 
med de problem som man själv har och uttalanden om andra grupper av 
personer. I 6.3.3 såg vi exempel hur tal om störningar övergick i tal om 
störda personer. I samband med att kategoriseringar av de egna problemen 
görs identifierar man sig också med en kategori av personer (t.ex. ”vi har en 
känslighet”). Samtidigt avvisas andra kategoriseringar och man distanserar 
sig därmed från andra personer (”vi hör inte dit”). Referenser till kategorier 
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av människor med psykisk ohälsa som man inte räknar sig själv till 
återkommer i samtalen och ett övergripande intryck är att deltagarna i flera 
fokusgrupper finner det angeläget med en differentiering i detta avseende.  

I den mån som olika ohälsokategorier värderas och relateras till varandra 
hierarkiskt får även den motsvarande sociala kategoriseringen värderande 
inslag. Det sker med andra ord en stratifiering av personer med psykisk 
ohälsa i gruppernas representerande där den egna personen och gruppen 
distanseras från personer med andra slags problem. Dessa tillskrivs andra 
egenskaper och attribut än medlemmarna i den egna gruppen/kategorin. 
Denna stratifiering och distansering är dock olika framträdande och tar sig 
delvis olika former i olika fokusgrupper. 

Vi har sett hur man i FG3 laborerar med tre problemkategorier (se excerpt 
14): ångest, som inte utgör psykisk sjukdom men som är analog med sådan i 
vissa avseenden; psykisk sjukdom, som exemplifieras med psykoser; och en 
tredje kategori av obotliga tillstånd som psykopati, vilket inte är sjukt ”på det 
sättet”, men ”onormalt”.  I samtalet distanserar man sig från de två senare 
kategorierna med uttryck som ”vi hör inte dit”, och genom att värja sig mot 
diagnostisering av de egna problemen vilket man uppfattar som ”stämp-
lande”. Som vi har sett talar man i denna grupp också om hur beskrivningar i 
termer av ”utmattningsdepression” upplevs annorlunda än ”depression”, då 
det senare förefaller leda tankarna till mer renodlat psykiska problem vilka 
här förknippas med psykisk sjukdom.  

I både FG1 och FG4 görs en liknande åtskillnad mellan normala problem, 
sjukdomar och en tredje kategori. I FG4 räknar man dock de egna problemen 
till sjukdomarna och distanserar sig därmed åt två håll. Framför allt klargörs 
skillnaden mellan (I) ”normala problem”, som till exempel ”vanlig vardags-
ångest”, och (II) de problem man själv lider av. De normala problemen 
beskrivs som övergående till skillnad från sjukdomarna. Dessa kräver 
professionell hjälp men är möjliga att tillfriskna ifrån i likhet med kroppsliga 
sjukdomar (FG4:22). Istället för att, som i FG3, värja sig mot diagnostisering 
framhålls här hur en diagnos bekräftar och legitimerar de egna problemen. 
Diagnosen framstår här som något som särskiljer de egna problemen från 
mindre allvarliga besvär och ”social ohälsa”. Distanseringen från en tredje 
problemkategori (III) görs apropå störningsbegreppet. Man argumenterar 
mot uppfattningen att de egna problemen beror på en ”störning i hjärnan” 
och en deltagare klargör: ”jag är inte störd, jag är som vilken människa som 
helst” (FG4:20). Den störda personen förefaller alltså uppfattas som mer 
radikalt avvikande och inte ”som vilken människa som helst”. Problem som 
faller inom den tredje problemkategorin tycks innebära att den drabbade är 
avvikande på ett annat sätt än den som är ”sjuk”.  

Tvärtemot hur man i FG4 distanserar sig från personer med en störning i 
hjärnan lokaliserar man i FG5 (där man också talar om sina problem i termer 
av sjukdom) de egna problemen till just hjärnan. I citatet på sidan 75 menar 
man att information om hur ohälsan orsakas av problem med ”signalsubstan-
ser och signaler” i hjärnan kan vara ”avdramatiserande”. När en deltagare 
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sedan tillfogar det positiva i att kunna påvisa sjukdomens neurologiska natur 
genom att ”scanna” hjärnan reserverar hon sig dock gällande en annan form 
av problem: ”Sen, hur de som är psykopater, hur det är med deras hjärna vet 
jag inte”. Denna reservation antyder att psykopatens problem möjligen är av 
ett annat slag än den egna sjukdomen. Man distanserar sig också på grundval 
av problemens allvarlighetsgrad. När störningsbegreppet förs på tal menar 
man att det då är frågan om ”verklig allvarlig”, ”allvarlig sjukdom”, någon 
som är ”helt väck” (se excerpt 19).  

De gränsdragningar som görs mellan olika kategorier har inte bara 
betydelse för hur man ser på deras sjukdomsstatus och huruvida medicinsk 
behandling är påkallad eller inte. Den har också en moralisk dimension. I 
utdraget nedan ser vi hur man upplever att diagnosen innebär en sjukdoms-
kategorisering som kan legitimera ett avvikande beteende och skydda perso-
nen mot omdömen som ”knäpp” eller ”dålig”: 
 
Excerpt 25 

4A - har man en diagnos så kan man ”okej jag har 

lite laglig rätt å bete mig så här för det 

tillhör min diagnos att (4C: ”mm”) om jag 

brusar upp å springer härifrån så kan jag 

skylla det på min diagnos” det känns lite 

skönare för en själv (M & 4C: ”<mm>”) om inte 

annat liksom eller att jag springer runt här # 

(4B: ”ja det är lite mer legalt känns det #”) 

precis än att springa härifrån å folk tycker 

”men vad fan var det där för knäpp tjej” (4C: 

”ja” M: ”mm” 4B: ”ja”) 

4C - det betyder man är ingen dålig människa för 

att man beter sig konstig (4A: ”nej”) det är 

diagnosen som gör att man beter sig konstigt 

(4A: ”precis” 4B: ”ja”) [FG4:20] 

 
Genom diagnosen dras en gräns mellan det avvikande beteende som är 
konsekvensen av ett diagnostiserbart tillstånd och avvikande beteende som 
har andra orsaker. I det förra fallet tycks beteendet alltså inte vara moraliskt 
belastande då det attribueras sjukdomen snarare än personen. Kategorise-
ringens moraliska implikationer framgår också i uttalanden där man distan-
serar sig mot våldsamma personer och psykopater. Hävdandet i FG1 av att 
pedofili inte är sjukt ”men onormalt”, vilket leder in på en diskussion om 
”moral, etik, samvete”, visar hur den avvikelse som skall förstås i sjuk-
domstermer i denna grupp differentieras från den avvikelse som kan förstås i 
moraliska termer.  

Även om differentiering mellan olika problemkategorier alltså tar sig 
olika former i de olika fokusgruppernas samtal, återfinns ett inslag av två 
grundläggande distinktioner som åtföljs av en social stratifiering: 
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Tabell 2. Stratifieringsmodell 

Nivå Typ av problem Problemet är … Karaktäriseras av … 

I normala problem övergående lidande 
II kvalificerade problem knutet till disposition ett särskilt lidande 
III radikalt avvikande en del av personen negativ moralisk valör 

 
 
Den första problemkategorin utgörs av vardagliga, eller normala, problem 
som kan drabba vem som helst. De innebär ett lidande men är av övergående 
natur (tillfälliga och förknippade med en påfrestande livssituation) och 
kräver inte medicinsk behandling. 

Den andra kategorin rymmer problem som liknas vid kroppsliga sjukdo-
mar och som innebär ett lidande som skiljer sig från det som normala 
problem medför. De ”kvalificerade” problemen är diagnostiserbara, mottag-
liga för behandling och involverar någon form av personlig disposition. 
Avvikande beteende, som kan attribueras problem inom denna kategori, 
behöver inte vara moraliskt belastande för personen ifråga.  

I de olika fokusgrupperna representeras de egna problemen som antingen 
hörande till den första eller andra nivån. Med undantag för FG2 och FG6 
distanserar man sig också från personer med problem som hänförs till en 
tredje kategorin. Problem inom kategori III framstår som mer intimt knutna 
till personen, som kan beskrivas som ”störd” eller ”knäpp” och förknippas 
med farlighet. Denna person är avvikande på ett mer grundläggande sätt än 
personer på föregående nivå (som bär på en disposition eller känslighet) och 
framställandet av honom/henne som ”onormal” innebär en värdering och 
distansering.  

Denna stratifiering återfinns dock inte i alla fokusgrupper. I FG2 distanse-
rar man sig inte från en tredje kategori av personer på detta sätt. I följande 
utdrag, där man kommenterar en aktuell händelse då en patient inom psyki-
atrin dödat en vårdare, ger deltagarna snarare uttryck för en form av identifi-
kation med personer som skulle kunna räknas till modellens lägre strata:  
 
Excerpt 26 

2E - jag mår ju också väldigt dåligt av å det här 

se allt detta å höra allt detta på teve å 

radion å nyheter då va. å jag sitter alltid å 

tänker ”stackars sate. stackars människa.” 

(2D: ”<mm>”) å så där å sen när man hör då 

folk säger som jag sa innan då ”kastrera den 

sju- bura in den på livstid” (2C: ”<ja>”) å 

såna här saker. jag tänker många gånger ”det 

kunde ju va nån av mina egna närmaste vänner 
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här som h- hade fått en blackout eller nånting 

å det hade hänt nått”. (2D?: ”<mm>”) det är ju 

en sjukdom iåförsig va, 

2A - men det gör ont å höra tycker jag när man hör 

den eller det har hänt saker då (2C: ”<mm>” 

2E: ”<ja>”) å så säger folk att ”jamen han 

eller hon är ju psykiskt sjuk.” (2E: ”mm”) det 

kan göra ont. (2D & 2C: ”mm” 2E: ”jo”) då 

tänker man ju ”det är ju jag med.” (2D: ”ja”) 

[FG2:11f] 

 
En annan deltagare berättar senare i samtalet om sin första kontakt med en 
verksamhet för personer med psykiska problem. Innan hon kom till deras 
träfflokal hade hon sett bilder därifrån och tänkt att hon inte passar in bland 
dem – ”jag har inte där att göra”: 

 
Excerpt 27 

2C - men sen tänkte jag som så att ”ja men jag kan 

ju gå dit en vecka i alla fall å se vad det är 

för nånting” å jag gick dit å å jag var där 

ett litet tag till då sen rätt som det var så 

tyckte jag att jag hade ju lärt känna dom här 

människorna (<skratt>) (2D: ”<mm>”) å då såg 

jag inte alls den synen som jag gjorde först 

(2E: ”nej”) utan va- då såg jag människan om 

man hade pratat lite om ditt å datt (”2E: 

”ja”) å så där. å jag är kvar där fortfarande 

har nog vatt där en fyra fem år. (2A: ”mm”) 

(2B: ”ja m-”) jag tycker det är jätteroligt= 

2B - =jag tyckte det var hemskt i början med å jag 

tänkte då när jag kom dit första gången att 

”jag går aldrig hit igen” men jag tvingade mig 

dit i alla fall å, sen så där jag hade nog 

inte vatt där jag är idag om jag inte hade 

gjort det. (2D & M: ”<mm>” 2C: ”<nej>”) # 

2E - =vad va den första reaktionen du tänkte s- när 

var det ”nej jag går inte dit igen”? 

2B - nej det var väl det att alla jag tyckte alla 

dom pratade å kände varandra där satt jag (2C: 

”ensam ja” 2E & 2A: ”mm”) 

2D - en del tycker så här när dom kommer till [namn 

på verksamheten] eller en del tycker när dom 

kommer hit ”ja, nej men dom är så sjuka. å där 

sitter dom som är så sjuka” 
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2B - jao (2A: ”jo”) det kanske det var lite (2E: 

”mm”) med då (2D: ”ja” 2C: ”<ja>”) att det var 

nån då som var lite så där äh s- sämre (2D: 

”ja”) då om man säger 

2D - men jag brukar tänka så när jag mö- möter en 

som är, för en del syns det väldigt mycket på 

(2C: ”ja” 2B: ”mm”) å ibland tänker jag ”det 

kunde precis lika gärna ha varit jag” (2B: 

”mm” 2A: ”joo då”) så tänker jag (2C: ”<ja>”) 

å sen så när man börjar prata med den personen 

vad spännande det blir liksom (2B: ”mm”) det 

är såna hära livshistorier som ligger bakom= 

2C - =men du vet väl vem [namn] är (2D & 2B: ”ja”) 

å hon var ju på bild i den här lilla tidningen 

då <å jag tänkte ”vad är är det för nån 

människa?” (2D: ”<mm>”) ja>  

2B - å hon är ju rätt rolig. 

2C - ja det är hon ju (2B: skratt) när man känner 

henne (2D: ”ja visst”) å vilket minne hon har 

(2D: skratt) så där (2D: ”ja”) det det var ju 

rena misstaget å sätta den stämpeln på henne 

(2D: ”<ja>”) [FG2:12f] 

 
Den första distanseringen tycks delvis handla om en känsla av utanförskap, 
att komma som ny till ett socialt sammanhang där alla känner varandra. Men 
i denna sekvens återges också en övergång från avståndstagande grundat på 
den andres avvikelse, från att se det sjuka och sätta en stämpel på personer, 
till att uppskatta och ”se människan” med sin livshistoria. Om avvikelse kan 
leda till avståndstagande så ser vi i dessa utdrag tvärtom uttryck för identifi-
kation: ”Det kunde precis lika gärna ha varit jag.”  

Varken i detta samtal eller i FG6 distanserar man sig i förhållande till en 
tredje kategori. Den enda problemkategori som man refererar till i FG6 är 
den som man räknar de egna problemen till. Sammanfattningsvis är alltså 
inte stratifieringen något om återfinns i samtliga samtal. Där den förekom-
mer kan den också vara olika framträdande. Ibland förefaller den vara ett 
viktigt inslag och distanseringen tar sig explicita former (”vi hör inte dit”), 
medan den i andra fall har en mer implicit karaktär (som exemplet gällande 
”scanning” på sid 137). Där olika strata berörs kan antalet variera (antingen 
två eller tre) liksom benämningen av dessa samt vilka former av ohälsa som 
räknas dit. Den moraliska dimensionen i ett lägre stratum kan också vara 
olika framträdande. Grupperna skiljer sig också åt när det gäller vart de 
räknar sina egna problem, antingen nivå I eller II.  

Det mönster som återkommer i fokusgrupperna då olika problemkatego-
rier ställs mot varandra kan betraktas som en struktur i representerandet av 
olika former av psykiska problem – en struktur som är resultatet av 
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distinktioner mellan det friska och det sjuka, det normala och det onormala, 
liksom det igenkännbara och det främmande. 

7.4 Självpresentation i sjukdomsberättelser 
I 5.3 såg vi hur deltagarnas samberättande bidrar till en gemensam perspek-
tivering av det man har varit med om, hur berättelser fungerar som verktyg i 
fokusgruppens interaktion och möjliggör uppnåendet av ett mått av inter-
subjektivitet. Vi ska här återkomma till hur dessa berättelser inte bara 
innebär en representation av erfarenheter av ohälsa, utan hur dessa också är 
sammanvävda med bilder av den egna personen.  

En utgångspunkt för denna analys är att berättelsens funktion inte 
inskränker sig att kommunicera något om det som står i fokus utan att berät-
telser också fyller andra funktioner i interaktionen. Med våra personliga 
berättelser åstadkommer vi mer än att förmedla information om vad vi varit 
med om, och utöver att hantera ”samtalsämnet” kan deltagarna i en fokus-
grupp också sägas hantera sina identiteter och olika relationer. 

Personligt och självbiografiskt berättande innebär alltid självpresentation 
då berättaren identifierar sig med berättelsens huvudkaraktär. Den informa-
tion som har relevans för hur åhörarna kan betrakta och bedöma denna 
person ges dock inte bara på en explicit nivå. Genom berättandet förmedlas 
också sådan information som åhöraren kan tolka som tecken vilka säger 
något indirekt om berättelsekaraktären och därmed även berättaren (Lucius-
Hoene & Depperman 2000). Både berättarens handlingar i situationen och de 
handlingar som gestaltas i berättelsen har ”expressiva drag” som låter åhöra-
ren dra slutsatser gällande personen i fråga. Både berättandet i sig och de 
återberättade handlingarna utgör: ”action that others can treat as sympto-
matic of the actor, the expectation being that the action was performed for 
reasons other than the information conveyed in this way” (Goffman 1959:2). 
Självpresentation i berättande handlar alltså inte bara om att uttala sig om 
hur man är som person, utan även om att återge tidigare handlingar i en 
narrativ form som kan tolkas som återspeglande personliga egenskaper. 
Berättandet blir på detta sätt ett redskap för att hävda en social identitet 
liksom för att rättfärdiga eller förklara sådana handlingar som riskerar att 
uppfattas som oförenliga med denna.  

Sammanfattningsvis syftar självpresentation här på alla de sätt på vilka 
berättelsen kan påverka åhörarens bild och bedömning av personen i fråga.32 
En utgångspunkt är också att presenterandet av den egna personen inte 
behöver vara ett reflekterat eller överlagt syfte med berättandet, utan ett 
inslag som alltid är närvarande när vi berättar om oss själva.  

                                                      
32 Under förutsättning att berättaren kan antas utgå från att han/hon och åhörarna både delar 
en föreställning om vad som är uttryck för en viss egenskap och värderingen av denna. 
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Det material som här analyseras utgörs av deltagarnas berättelser om sitt liv 
med ohälsa, det vill säga de ”sjukdomsberättelser” som de framställer i 
fokusgruppsamtalen. Flertalet av deltagarna (23 av 27) berättar om sina liv 
med ohälsa, antingen i form av utförligare sammanhållna berättelser eller 
genom att i samtalet återkommande återge personliga erfarenheter från olika 
perioder eller situationer som tillsammans utgör ett berättande som tidsmäs-
sigt spänner över stora delar av deras liv. 

Indexeringen av berättande i samtalen utgick från en distinktion mellan 
tre former av berättelser. För det första noterades de sekvenser där någon 
deltagare återgav flera händelser, handlingar eller situationer under en längre 
period av livet som ett sammanhängande skeende. Dessa diskursiva enheter, 
som här benämns egentliga narrativ, utgör framställningar som är möjliga 
att analysera med avseende på händelsestruktur. För det andra noterades 
förekomsten av anekdotiskt berättande, det vill säga kortare, men poängfyllt, 
återberättande av enstaka, eller ett fåtal, händelser eller handlingar. Slutligen 
noterades även beskrivningar av enstaka händelser och episoder. Dessa 
betraktas som narrativa element vilka produceras vid olika tidpunkter i 
samtalet, men som i en analys kan samlas ihop för att tillsammans med de 
övriga berättelseinslagen ses som delar av ett berättande.  

7.4.1 Teman i egentliga narrativ 
16 av deltagarna formulerar egentliga narrativ om ohälsa som spänner över 
en längre period av deras liv med ohälsa. Dessa framställs huvudsakligen 
”självständigt” av berättaren och kan liknas vid vad Labov (1997) kallar oral 
narratives of personal experience och Bülow (2004) benämner self-
contained personal stories. Dessa berättelser har analyserats med avseende 
på: 

1. tematik: vad behandlas i berättelsen och vilka underliggande teman 
gestaltas? 

2. intrig: vilka perioder, episoder, händelser och handlingar återges och 
hur organiseras dessa; finns det vändpunkter i form av någon eller 
några avgörande händelser eller handlingar som innebär en genom-
gripande förändring med avgörande betydelse för det förlopp som 
representeras eller för synen på detta? 

3. coda: finns det avslutande formuleringar som kommenterar förlop-
pet, summerar eller framhäver något tema eller någon innebörd i det 
berättade? 

 
Punkt 1 kompletterar den analys som presenterats i kapitel 6 då den delvis 
handlar om representerandet av psykisk ohälsa. Här fokuseras dock den 
narrativa formen och hur bilden av ohälsan är sammanvävd med bilden av 
den drabbade. Även om flertalet berättelser tar det första insjuknandet som 
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utgångspunkt, illustrerar konsekvenserna av ohälsa och redogör för det 
fortsatta förloppet, är det som regel ändå inte en renodlad sjukdomsprocess 
som gestaltas. Ohälsan kontextualiseras genom att placeras in i olika livs-
situationer som involverar mycket mer än personens hälsotillstånd och de 
omständigheter som påverkar eller påverkas av detta. Ohälsan ges betydelser 
genom att andra teman samtidigt behandlas och genom att knytas till en 
självpresentation. I det följande ska de underliggande teman och poänger 
som bidrar till berättarens självpresentation fokuseras – berättelsernas 
”berättarpoänger” (Adelswärd 1997). 

I tabell 3 redovisas en översikt över de egentliga narrativen i materialet 
med avseende på de teman som förekommande vändpunkter och/eller coda 
lyfter fram. I FG4 och FG6 framställer två deltagare två egentliga narrativ 
vardera som redovisas separat i tabellen. 6A står inom parantes då denna 
berättelse utgör ett gränsfall för att kunna betraktas som ett egentligt narra-
tiv. Två av berättelserna saknar dessa inslag, eller är så pass oklara i dessa 
hänseenden att en klassificering inte kan göras, vilket markeras i den sista 
kolumnen. Då vändpunkt eller coda finns men klassificeringen av dessa är 
tveksam har detta markerats med en ring. Som synes har några berättelser 
två markeringar då vändpunkt/coda i dessa fall har inslag som hör hemma 
inom båda dessa kategorier.  

I flera berättelser återges drastiska försämringar av huvudkaraktärens 
hälsotillstånd i form av insjuknande eller plötsligt förvärrade problem. 
Sådana ”kriser” utgör dock vanligtvis inte vändpunkter för berättelserna som 
helhet och kommenteras inte heller i berättelsernas coda. Endast i två fall 
(6A och 6B) är sjukdomsförloppet som sådant centralt för organiserandet av 
berättelsen och kan uppfattas som dess bärande tema. På samma sätt 
omnämns mediciner i flera berättelser, men endast i 4Bs båda berättelser 
intar medicineringen en sådan framskjuten plats att den kan sägas vara en del 
av deras huvudsakliga tema eller poäng.  

Som synes är det två teman som är dominerande i materialet: det egna 
ansvaret jämte egna beslut förekommer som ett centralt tema i sex av berät-
telserna, och någon form av perspektivbyte, insikt eller förändrad förståelse 
för den egna ohälsan ges en framskjuten plats i nio berättelser.  
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Tabell 3. Tema för vändpunkt/coda i egentliga narrativ 
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Exempel på egentligt narrativ 1 

Denna berättelse föregås av att jag frågar om deltagarna kommer ihåg hur 
det var första gången de sökte hjälp för sina problem. Två deltagare har 
redan berättat om sina erfarenheter innan 4B berättar följande.  

 
01 Äh, klockan är fem hörni, jag måste, jag undrar om jag lite kort kan berätta äh 

första gången med mig? Det är nämligen så länge sen, det var slutet på 
sextitalet. Jag var nitton år och jag betraktar nitton år som den absolut sköraste 
åldern för att psykisk sjukdom ska bryta ut. Jag har märkt det hela tiden. Nitton 
år, precis när jag skulle lämna vuxenlivet, nyförlovad och skulle flytta från 
mamma, får jag plötsligt en kväll, utan anledning liksom jag hade inget … Ja 
det var inget speciellt, då får jag världens panikattack. Plötsligt. När jag var 
nitton år. Och jag visste ju inte vad det var, jag trodde jag skulle dö så jag gick 
in till mamma och sa: ”Jag håller på att dö!” Men mamma visste vad det var 
troligtvis. Vad jag fick reda på fanns det i släkten. ”Äh!” sa hon och tog ut mig 
på balkongen. ”Ont krut förgås inte så lätt” och ”Det är ingen fara.” Så där 
kunde hon faktiskt på nåt sätt …  

02 Men efter den där första attacken då blev jag så rädd för nya attacker med den 
följden att de kom hela tiden. Och jag skrek och jag grät och mamma, stackars 
mamma, fick åka skytteltrafik till psykakuten på [sjukhus] med mig. Och på 
den tiden visste man inte vad detta var. Paniksyndrom fanns inte som diagnos 
så ingen kunde sätta nån diagnos på mig. Och själv trodde jag att jag var tokig – 
att det var bara jag i hela världen som hade det här. Det var fasansfullt. Idag får 
man veta att det finns folk över hela Sverige, föreningar som har 
paniksyndrom. Tänk om jag hade vetat det då, vad det hade hjälpt mig. Men jag 
trodde jag var galen – jag var tvungen att dölja – jag hade den där ständiga 
skuggan hela tiden. Jag fick ingen hjälp. Läkaren sa bara: ”Ja du har en 
ångestneuros.” Skickade hem mig.  

03 Så att hela tiden fick jag leva i skräck, i många år, och jag skulle jobba och så 
där. Jag var så rädd för den där skuggan som förföljde mig hela tiden, paniken. 
Och när den började komma var jag tvungen att avleda mig genom att sätta 
igång att putsa montrar eller nånting när jag jobbade i affär. Försöka … Så det 
var en ständig kamp. Till slut så orkade jag inte längre, så jag föll ihop när jag 
hade fått mitt första barn och låg bara och skakade i sängen och då fick jag 
komma till en neurolog. Då blev jag felmedicinerad med Sobril, med lugnande 
som jag tog i låg dos i tolv år. Blev beroende av dom.  

04 Fick ingen hjälp att ta mig ur det. Utan gjorde det ensam, samtidigt som jag var 
ensam med två små barn och jobbade och var i helvetet i ett och ett halvt år.  
Men jag gav mig fan på att jag skulle klara det. 

05  Så till slut sa läkaren ifrån att: ”Det här går inte längre.” Alltså då var jag som 
ett skelett va, och jag är ganska rund nu. Så han sa: ”Du måste ta en medicin 
som heter Anafranil. Du behöver inte ta hög dos.” Och då började jag med den 
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och han var bra. [beskriver hur läkaren gav information om att man mår sämre 
till en början, vilket många andra inte gör]  

06 Efter tre veckors medicinering med Anafranil … Jag hade aldrig vågat börja 
med dem, jag var skrämd för mediciner efter jag slutade med de här Sobrilen. 
Då plötsligt en dag så tittade jag mig omkring och så tänkte jag, så såg jag 
plötsligt blommor och träd, och så kunde jag ta fram cykeln och jag tänkte: 
”Nej men gud, jag lever.” Jag trodde jag var död men: ”Jag lever här.”  

07 Liksom att på nåt så var det väl det där, det räddade nog livet på mig där. Och 
jag var ju tvungen att leva för jag hade barn att ta hand om själv. Sen hur 
mycket stryk de har tagit utav mitt mående och så … Ibland drack jag för 
mycket och så där för att bedöva mig och liksom … Det var ju inte bra för 
barnen heller så … Men som sagt, vad jag ville säga var att min grunddiagnos 
är ju paniksyndrom, fast sen har jag massa annat också, men den diagnosen 
fanns inte när jag fick den och det resulterade i att jag trodde att jag var ensam i 
hela världen om det – att jag var galen och jag skämdes så hemskt. Så var det 
med mina första besök på akuten. (FG4:17f) 

 
Vad som i ingångs- och utgångstal uppges vara en berättelse om ”mitt första 
besök på akuten” är betydligt mer än så. Det är också en berättelse om hur 
livet präglats av ohälsan, liksom en skildring av hur personen ifråga tolkat 
och hanterat sina problem. I denna berättelse kontextualiseras ohälsan till 
hennes relationer till sina familjemedlemmar och vårdgivare, samtidigt som 
en bild ges av den egna personen. 

Livet med ohälsa karaktäriseras här som ett liv i ”skräck” och en ”ständig 
kamp” mot denna. I denna kamp förefaller mamman kunna stödja henne i 
någon mån, då hon av egen erfarenhet troligtvis förstod vad det handlade 
om: ”det fanns i släkten”. Men huvudsakligen är denna kamp mot sjukdo-
men en ensam kamp. Läkaren kan inte heller erbjuda någon hjälp då det 
saknas kunskap om dessa problem: ”ingen kunde sätta någon diagnos”. 
Istället skildras hur man avfärdar patienten: ”Jag fick ingen hjälp. Läkaren sa 
bara: ’Ja du har en ångestneuros.’ Skickade hem mig.” Mammans egen 
erfarenhet framställs alltså som av större betydelse än läkarkårens kunskaper 
vid denna tidpunkt. Nästa läkare som omnämns framstår i sin tur som 
inkompetent genom sitt agerande när han ”felmedicinerar” henne och där-
med förvärrar situationen. Berättelsens huvudperson framställs härmed som 
ensam och i en utsatt och sårbar position i relation till vårdgivarna. 

Men de handlingar som återges ger också en bild av en person som trots 
avsevärda svårigheter fortsätter att kämpa mot sin ohälsa utan att ge upp. Det 
är en person som fortsätter att arbeta och som tar ansvar både för sin egen 
situation och för sina barn. Det som en åhörare skulle kunna uppfatta som ett 
tillkortakommande i föräldrarollen, att hon ibland drack för mycket, förkla-
ras och rättfärdigas genom framhållandet av behovet att bedöva sig och att 
hennes liv stod på spel. 
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Kampen mot sjukdomen påverkas av personens okunnighet vid insjuk-
nandet, vilket utgör berättelsens upptakt. Eftersom hon inte kunde göra rätt 
tolkning av sina problem försvåras hennes situation ytterligare. Hennes 
felaktiga antaganden om att hon var ensam om dessa problem och att hon var 
galen leder till skam och försök att dölja problemen för andra. Denna tidi-
gare okunnighet framhålls också i avslutningen där den ställs mot hur hon nu 
har fått sina problem diagnostiserade. 

Berättelsens vändpunkter lyfter fram två centrala teman. För det första får 
hon inte den hjälp hon behöver och beslutar sig då för att på egen hand ta sig 
ur sitt beroende av lugnande medel (04). Vändpunkten består i en desillusio-
nering där hon ger upp sina tidigare förväntningar på vården och inser att 
hon måste hantera sina problem på egen hand, även om detta hänger samman 
med att en ”bra” läkare träder in och ordinerar en medicin vilket framstår 
som något avgörande för hennes situation (06). Två komplementära teman 
balanseras här mot varandra. Å ena sidan framhålls det egna ansvarstagandet 
och ett självständigt agerande. Å andra sidan beskrivs en beroenderelation i 
förhållande till vårdgivarna då rätt medicin och diagnos spelar en avgörande 
roll för henne: medicinen räddar hennes liv och diagnosen förändrar hennes 
syn på inte bara hennes problem utan också på henne själv.  

Ett tredje tema lyfts fram i den återblickande codan. Redan tidigare har 
hennes kunskaper i berättarsituationen ställts mot tidigare okunnighet (02), 
och detta upprepas sedan i berättelsens avslutning (08). Här summerar hon 
också sin berättelse genom att fokusera skillnaden mellan att ha och inte ha 
diagnos/kunskap. Diagnosen innebär att problemen kan förstås på ett nytt 
sätt med avgörande konsekvenser. Hon inser att hon inte är ”galen”, att hon 
inte behöver skämmas eller dölja sina problem. Diagnosen knyts också till 
möjligheten att ingå i en gemenskap då hon inser att hon inte är ensam och 
att ”det finns folk över hela Sverige” och ”föreningar”. Diagnosen framstår 
här närmast som en symbol för hennes nuvarande kunskap och insikt. 

Genom berättelsen förmedlas information av relevans för hur åhörarna 
kan betrakta berättaren. Hon är en person som har erfarenhet av svårt lidande 
under lång tid, som tar ansvar för sin egen hälsa, hon är en ansvarsfull föräl-
der, besitter uthållighet, insikt och kunskap om både denna typ av problem 
och om hur läkare kan agera på både ett inkompetent och ett livräddande 
sätt. Förmedlandet av denna information kan ses som ett inslag i framställ-
ningens berättarpoäng, vilken förstärks i en ytterligare berättelse av samma 
deltagare. Berättaren utvecklar där i en andra version några av den första 
berättelsens element. Om ett tema i den första berättelsen kan sägas vara 
beroendeförhållandet i relation till vården så klargör den andra att hon inte är 
en passiv mottagare av behandling. Där utvecklas hur hon hade ”självdisci-
plin” och var ”sträng” mot sig själv för att bli fri från sitt beroende av 
lugnande medel, hur hon ”på egen hand” slutar med dessa. Hur hon tänkte 
att ”nu jävlar ska jag klara det här”. Sedan framhåller hon apropå sin nuva-
rande medicinering att ”nu har jag själv naturligtvis, som vanligt själv, luskat 
fram en medicin” (FG4:18) och ger därmed prov på hur hon behöver förlita 
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sig på sig själv snarare än på läkarna också när det gäller att hitta den bästa 
medicinen för sina besvär. Medicinens och vårdgivarnas betydelse inordnas 
därmed under det egna ansvarstagande som framträder som det överordnade 
temat i berättandet. Det egna ansvarstagandet och förmågan som i den första 
berättelsen kommer till uttryck i en kamp mot sjukdom och läkemedelsbero-
ende kommer i den andra till uttryck i en kamp för att få den medicinska 
behandling som gör att hon nu ”orkar leva”. I balanserandet av ansvars och 
beroendetemana ges där det förra en överordnad betydelse. 

Som tabell 3 visar återkommer perspektivbyte som ett framträdande tema 
i flera andra deltagares berättelser. I 4B1 grundar sig perspektivbytet på 
möjligheten att betrakta de egna problemen som en diagnostiserbar sjukdom. 
I 3Ds och 3Es berättelser sker en motsvarande omtolkning av de egna 
problemen i samband med läkares informerande och diagnostisering av dem. 
I 3Cs berättelse (se sid 64) är det istället igenkännandet i en tidningsartikel, i 
vilken hennes typ av problem beskrivs, som innebär en insikt som leder till 
en vändpunkt i berättelsen. 5A beskriver hur han gör en liknande omtolkning 
i och med kontakten med självhjälpsgruppen. Ett perspektivbyte kan dock 
också framställas utan att det ges formen av en vändpunkt. Till exempel 
berättar 6C hur hon har kommit att förstå sina problem på ett nytt sätt som 
äldre. 3A kontrasterar i berättarsituationen sitt tidigare oförstående inför vad 
problemen handlar om mot hur han har ”kommit underfund” och nu förstår 
bättre, dock utan att återge hur denna förändring kommit till stånd. 

I 1Cs berättelse kan vi se ett näraliggande tema. Denna behandlar inte 
något egentligt byte av perspektiv, men har formen av en reflektion över 
livet med ohälsa i termer av hur andras bild av den egna personen varit 
”osann” (se excerpt 7). I detta fall är det snarare frågan om hur ohälsan 
döljer den autentiska personen. Hon beskriver hur ohälsan hämmat henne på 
ett sätt som gjort att både hon själv och andra gjort sig felaktiga bilder av 
vem hon är. Här finns ingen omkastning av perspektiv, ingen vändpunkt då 
nya förutsättningar låter en person och hennes problem betraktas på ett nytt 
sätt. Men hur det var då ställs implicit mot hur det är vid tidpunkten för 
denna retrospektion då en förbättrad hälsa låter personen vara och uppfattas 
så som hon ”egentligen” är. Vid de olika tidpunkterna ser man två olika 
personer: den inautentiska respektive den autentiska personen. I detta fall är 
det är de villkor som ohälsa och hälsa ger individen som avgör vilken av 
dessa som kan uttryckas. Personen i fråga kan dock sägas genomgå en 
perspektivförändring när det gäller hur hon ser på sitt eget förflutna och vem 
hon varit. Efter att den autentiska personen kunnat ge sig till känna kan det 
förflutna perspektiveras på ett nytt sätt. Det förflutna kan rekonstrueras som 
en historia om hur ett sant själv dolts för att sedan ge sig till känna. Det är 
med denna narrativa rekonstruktion som beskrivningar i termer av en ”falsk” 
självbild och ett ”misstag” blir möjliga. 

Det andra återkommande temat som 4Bs båda berättelser exemplifierar är 
ansvarstagande i form av att fatta beslut och att på egen hand förändra sin 
situation. Att det egna agerandet på detta sätt utgör en vändpunkt för 
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berättelsen återkommer i 2Es berättelse som skildrar hur huvudpersonen, 
trots många motgångar, ”slår näven i bordet” och därefter lyckas förändra 
sin livssituation. I 3Fs berättelse gestaltas temat inom ramen för relationen 
till en läkare. Där ställs ett passivt mottagande av medicin mot att aktivt 
bygga upp sitt självförtroende. Vändpunkten utgörs här av hävdandet av en 
egen uppfattning i opposition mot läkarens. Liksom i 4B1 återger 4D och 6C 
hur de förlorade sitt förtroende för vårdgivarna för att, efter att på detta sätt 
ha desillusionerats, komma till insikt om att de är tvungna att hantera sina 
svårigheter på egen hand. Temat kan även anas i 3As berättelse då denna 
framhåller betydelsen av att förändra sitt tänkande och beteende. Även 
följande exempel exemplifierar temat ansvar och agens. 
 
Exempel på egentligt narrativ 2 

5B berättar följande tidigt i samtalet efter att deltagarna diskuterat när och 
hur man lärt känna varandra.  
 
01 Alltså jag blev sjuk när jag var tjugotvå år första gången, men det uppdagades 

inte som för många andra att man inte … Det kan vara lite svårt  att upptäcka så 
de trodde jag hade depression. Det trodde jag med, inte kom väl jag ihåg att jag 
var lite hypoman innan det liksom, då var ju livet kul liksom.  

02 Sen var jag frisk i alla år och så blev jag väldigt sjuk. Jag fick barn och jag själv 
var väldigt väldigt sjuk. Felbehandlad. Så när de var små blev jag jättesjuk i 
min bipolaritet.  

03 Och efter en massa olika medicineringar och så som inte hjälpte så lades jag in 
på [sjukhus] som sägs vara ett utav de bättre när det gäller de här sjukdomarna 
och då föreslår överläkaren där <att jag ska ta> ECT. Elbehandling. ”Åhh!” Då 
blir man ju livrädd och liksom ska bestämma det, och ”Vojne vojne, åh 
herregud” och ja … ”Jaa, jag förstår inte” sa överläkaren, ”att med dig så vet 
jag att du kommer att bli bra, och sen har vi så många patienter här som bönar 
och ber om att få och jag vet att det inte hjälper dom.” Och det där minns jag så 
väl att hon sa.  

04 Så hur det var så beslöt jag mig för att göra det. Och normalt så ger man upp till 
tio behandlingar. Minst sex. Efter två behandlingar var jag frisk. <Helt 
fantastiskt>. Fick komma tillbaka till livet. <Ja>.  

05 Men sen så har jag blivit sjuk en gång till, men det var liksom … Även vi 
bipolära kan ju gå i väggen va. Så det var liksom …(knäpper med fingrarna) 
Man var in i väggen och var liksom v- Inte fanns nåt, det här (resolut rörelse 
med handen mot bordet). Det spelar inte så stor roll.  

06 Men det var [år] och sen [fem år senare] blev jag fruktansvärt fysiskt sjuk med 
en ytterst ovanlig sjukdom där jag blev ordinerad väldigt höga kortisondoser. 
Och då säger de ju på sjukhuset att ”Ja, alla människor kan bli hypomana på det 
här och det är klart är man bipolär då så …” Mm, som ett brev på posten blev 
jag hypoman. Och efter det, klockrent kom ju en depression va, för så är det ju i 
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alla fall min bild. Det finns ju bipolär ett, två, två och en halv, tre, fyra och fem, 
och så #. Det är liksom ny, lite nyare rön att man kan dela upp bipolär sjukdom 
i många olika schatteringar <eller hur jag ska säga.>  

07 Mm. I alla fall så befinner jag mig där då [år]. Och då är det faktiskt en väninna 
till mig som liksom har stöttat mig oerhört mycket men med skärpa säger att: 
”<Så du förstår,> du måste göra nånting själv.” [med osäker röst] ”Äh, ja …”  
Liksom jag menar, när man är deprimerad så man orkar ju inte göra nånting, 
man kommer ju knappt i kläderna och än mindre in i duschen och så.  

08 Men hur det var så ringer jag då till Balans och … Det var då jag fick höra att 
jag var för sjuk för att komma med i en självhjälpsgrupp, men sen så vände det. 
Det gör ju det för de allra flesta, dock inte alla. Så är det: en del är sjuka jämt. 
<Blir inte hjälpta av medicin varken upp eller ner.> Så på så sätt kom jag med i 
Balans och jag har uttryckt det så här att, det var då jag kom ut. (paus)  

09 Alltså nu står jag för att jag har den här kroniska sjukdomen. Jag vågar berätta 
det och jag har till och med varit med i Balans tidning med både *foto och* 
intervju för jag tänkte: ”Har jag kommit ut så har jag.” Men det var tufft alltså. 
För jag menar, jag hade nog inte pratat med # självhjälpsgruppen så hade jag 
inte pratat med mina barn. Jag hade liksom velat det så länge. Och då fick jag 
jättestöd av den här gruppen där [5A] och [5C] var med i, för jag frågade: ”Hur 
gör man och hur har ni gjort och … ?” (ansträngd inandning) Det var min man 
som menade att: ”Nä vi ska inte prata med barnen.” <Hela tiden så här: ”Jag 
måste göra det.”> Så det också tackvare medlemmarna i självhjälpsgruppen och 
Balans som jag äntligen fick till stånd ett samtal med mina barn. Och då kunde 
ju jag visa i tidningen. Och liksom det var så härligt för deras kommentar: ”Vad 
snygg du är mamma” *på kortet. Och det var så skönt liksom, så befriande.* Ja, 
så nu känns det jättebra. Sen har jag ju pratat mycket med mina barn sen efter. 
Och det är ju viktigt för det är en ärftlig sjukdom också. Så att det här är ju bara 
så bra för mig. <Mm.> (FG5:4f) 

 
I detta berättande relateras den egna historien till andras genom upprepade 
jämförelser av hur de egna erfarenheterna av sjukdomen överensstämmer 
med eller skiljer sig från andras: i likhet med många andra misstogs bipola-
ritet för depression (01); normalt krävs tio ECT-behandlingar, men för henne 
räcker det med två (04); hon har en variant av den sjukdom som finns i 
”många olika schatteringar” (06); för henne ”vände det”, men en del är 
”sjuka jämt” (08). Berättelsen fungerar som en ram för att relatera den egna 
erfarenheten till andras och som låter den framstå som både unik och typisk 
på samma gång. Ett liknande jämförande uppges också ta plats i de samtal 
som äger rum i självhjälpsgruppen: ”Hur gör man och hur har ni gjort och 
…?” (09). Denna berättelse framstår som en berättelse om just ett fall av 
bipolär sjukdom. Att hon också blivit sjuk och ”gått in i väggen” ”spelar inte 
så stor roll” för berättelsen och detta blir ett sidospår som snabbt lämnas. 
Berättelsen får på detta sätt ett undervisande drag och den ger ett intryck av 
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att berättaren genom denna informerar mig som utomstående om den typ av 
problem som deltagarna i gruppen delar.  

Framhållandet av vikten av att berätta för sina barn i avslutningen lyfter 
fram hur berättelsen kan sägas vara normativ och rymmer en form av sens-
moral. Handlandet som återges framstå som förebildligt, både mot bakgrund 
av att det är frågan om ”en ärftlig sjukdom” och den känsla av befrielse som 
öppenheten mot barnen leder till (09). Relationen mellan barn och förälder 
återkommer berättaren till också senare i samtalet då hon berättar mer utför-
ligt om när hon blev inlagd och hur läkaren då frågade hennes föräldrar om 
sjukdom i släkten. Att hennes pappa då inte berättade något om depression 
som funnits på hans sida kopplas till ”förnekelse” och ”tabu”. Denna andra 
berättelse fungerar som en kontrasterande bild som förstärker det normativa 
inslaget i framställningen av det egna agerandet.  

Ohälsan kontextualiseras i denna berättelse till samma relationer som i 
4B1: skeendet äger rum inom ramen för föräldra-barnrelationer, relationer 
till vårdgivare och inom den gemenskap som självhjälpsgruppen utgör. I 
denna berättelse ges också relationen till en väninna en avgörande roll då 
vändpunkten består i dennas uppmaning att ”du måste göra någonting själv” 
(08), varpå hon tar kontakt med brukarförbundet och självhjälpsgruppen 
stöttar henne när hon ”kommer ut”. Hon kan därefter ”stå för” att hon har 
denna sjukdom och våga berätta för andra, bland andra sina barn. Något som 
beskrivs som ”befriande.”   

I de första sex styckena framstår berättaren som lyckligt lottad i jämfö-
relse med många andra som lider av samma sjukdom. Berättelsens inledning 
inskärper dock problemens allvar: hon var ”väldigt sjuk”, ”jättesjuk”, hon 
genomgick ”en massa olika medicineringar” utan att bli bättre och blev 
inlagd. Allvaret framgår också i illustrationen av hur man inte orkar göra 
någonting som deprimerad: ”man kommer ju knappt i kläderna och än 
mindre in i duschen”. Att det ska ”vända” som det gjort för henne är inte 
något som man kan räkna med. Samtidigt är den positiva utveckling som 
lyfts fram i codan något som hon har åstadkommit, om inte på egen hand, så 
ändå med en betydande ansträngning: ”det var tufft alltså.” Liksom 4B1 kan 
vi se denna berättelse som en berättelse om framgång, om än inom ett annat 
område. Det kan noteras att inte heller denna huvudperson är en passiv mot-
tagare av behandling, utan att hon fattar ett beslut om att genomgå ECT-
behandling.  

Om vi ser till vändpunkt och coda är det centrala temat att ”komma ut”, 
vilket i tabellen har klassificerats som en variant på temat beslut, ansvar, 
agens. Även om sjukdomsförloppet och behandlingens goda effekter står i 
fokus i de första sex styckena, inordnas detta under det överordnade temat 
genom formulerandet av vändpunkten och codan. Berättaren återvänder i de 
tre sista meningarna till nuet genom att summera vad hon uppnått och klarat 
av. Vad hon syftar på med formuleringen ”det här är ju bara så bra för mig” 
är dock inte helt uppenbart. Som slutformulering tycks det syfta både på 
delaktigheten i självhjälpsgruppen och det faktum att hon har ”kommit ut”. 
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Det framstår som en berättelse om hur hon (med stöd från gruppen) kunnat 
förändra sin situation på ett genomgripande sätt så att hennes relationer till 
andra har förbättrats. Hon har blivit delaktig i en ny betydelsefull gemenskap 
i självhjälpsgruppen, och hon har uppnått en efterlängtad öppenhet om sina 
problem, inte minst inför de egna barnen.  

Också denna berättelse implicerar en form av perspektivbyte. Beslutet att 
komma ut kan sägas förutsätta en förändring i hur problemen betraktas. Det 
ses inte längre som något skamligt som behöver döljas eller uppfattas som 
”tabu”, utan är något man till och med kan visa upp i en tidskrift där man 
framträder med namn och bild. Innebörden av formuleringen ”stå för sin 
sjukdom” kan visserligen inskränka sig till att man vågar erkänna den inför 
andra. Det behöver inte vara så att hon tidigare själv tyckt att det varit något 
skamligt. Men andra yttranden i samtalet gör det rimligt att tolka denna 
vändpunkt som något som involverande en ny syn på problemen. Hennes 
eget döljande av dem är något som 5B utvecklar senare i samtalet då hon, 
apropå hur en annan deltagare beskriver hur han tidigare ”förnekat” sin 
sjukdom, berättar om sina tidigare skamkänslor och hur hon nu har betydligt 
större kunskap om denna typ av problem (FG5:15). Skam och förnekelse 
ställs där mot kunskaper och att komma ut.  

Förnekande och döljande av sina problem är också ett framträdande tema 
i 4As berättelse. Hon berättar hur det tog flera år innan hon vågade erkänna 
sina psykiska problem, både för sig själv och andra, och söka hjälp: ”Jag har 
alltid varit den där snälla duktiga flickan som ska klara mig själv och äldsta 
barnet och inte alltså, det är ju ingen som har vetat nånting om hur jag har 
mått” (FG4:15), vilket sedan 4B tar upp genom att utveckla temat döljande 
och skam i en egen berättelse (FG4:17). Möjligen kan man uppfatta denna 
beskrivning som att problemen skulle konnotera svaghet. Man vill inte 
avslöja dessa för att andra kan se dem som tecken på svaghet som inte är 
förenlig med bilden av den ”duktiga” personen. Berättelserna om starka, 
kapabla och ansvarstagande personer framstår som en kontrast mot en bild 
av personen som svag, hjälplös och obenägen att ta ansvar för sig själv och 
andra. 

Sammanfattande jämförelse 

Dessa två berättelser, jämte 3Cs (se sid 64) berättelse, är typiska för de 
egentliga narrativen i materialet i flera avseenden. Alla tre involverar illust-
rationer av problemens allvarlighetsgrad, samtidigt som dessa kontextualise-
ras till olika sociala relationer. I dessa narrativa representationer av livet med 
psykisk ohälsa framhålls problemens dignitet såsom privat/personlig lidande, 
samtidigt som de framstår som problem som i stor utsträckning tar plats i 
relaterandet till andra.   

Trots stora olikheter i de sjukdomsförlopp och de erfarenheter som 
gestaltas finns återkommande likheter i hur dessa ges formen av en berät-
telse. Erfarenheter av psykisk ohälsa narrativiseras i enlighet med en likartad 
intrig där egna beslut och agerande har avgörande betydelse för att framgång 
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uppnås trots svårigheter. Den utveckling som berättelserna beskriver invol-
verar också vanligtvis någon form av perspektivbyte, insikt eller ny kunskap. 
Dessa två teman blir därmed särskild framträdande i materialet. Detta inne-
bär att det också finns likheter i de berättarpoänger som görs. Man berättar 
om hur man själv i en svår livssituation lyckats fatta avgörande beslut för att 
därefter hanterar sin situation på ett framgångsrikt sätt. I sin berättelse 
presenterar sig också 3C på ett sätt som låter åhöraren dra slutsatser om 
hennes perspektiv: hon har ”distans”, hon framstår som välinformerad och 
nyanserad i den kritik som hon riktar mot vården. Detta är ett drag som 
denna berättelse delar med andra i materialet. I deltagarnas retrospektion 
framhävs tidigare okunskap och felaktiga tolkningar av besvären, vilket 
ställs mot den kunskap, förståelse eller insikt som man har i berättarsituatio-
nen. Denna berättarpoäng ges en särskild vikt genom sin plats i samtalet. 
Den framstår som viktig att förmedla i 4Bs fall då hon annonserar att hennes 
berättelse ska bli hennes slutord innan hon måste lämna fokusgruppen, och i 
5Bs fall utgör berättelsen hennes inledande presentation av sig själv i 
samtalet. 

7.4.2 En kollektiv berättelse om perspektivbyte 
I de längre berättande framställningarna finns alltså vissa återkommande 
tematiska och strukturella mönster. Som vi såg i kapitel 5 kan längre och 
kortare berättelser också länkas till varandra i samtalen och kommenteras på 
ett sätt som gör att en bild av överensstämmelser mellan individuella histo-
rier växer fram. I samtalen bidrar även deltagare som inte berättar någon 
sammanhängande sjukdomsberättelse, eller som berättar egentliga narrativ 
som avviker från detta mönster, till en sådan gemensamt producerad bild av 
ett händelseförlopp genom att foga anekdoter och beskrivningar av perioder, 
episoder och händelser i sina liv till denna. Olika berättande framställningar 
kan på detta sätt bidra till en gemensam bild av ett typiskt händelseförlopp – 
en kollektiv berättelse om ett liv med psykisk ohälsa (co-narrated collectivi-
zed story, Bülow 2004). 

Utifrån de överensstämmelser som finns i hur personliga erfarenheter 
representeras narrativt i materialet som helhet kan en sådan kollektiv berät-
telse med fyra element konstrueras: (1) en upptakt som motsvarar perioden 
innan de egentliga problemen uppträder; (2) en period med ohälsa under 
vilken personen har svårt att förstå sina problem eller gör en felaktig tolk-
ning av dem; (3) en vändpunkt som innebär genomgripande förändring av 
den egna synen på problemen och förståelsen för dem; (4) tiden efter denna 
vändpunkt under vilken den nya förståelsen ligger till grund för nya målsätt-
ningar som man delar med andra inom brukargemenskapen. 
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1. Preludium  
Vi har flera gånger berört hur deltagarna beskriver hur man alltid varit 
”känslig”, ”orolig” eller ”blyg” när man förklarar de egna hälsoproblemen. 
Den kollektiva berättelsens upptakt består av en framställning av sådana 
egenskaper och en personlig läggning, från barndomen fram till att man 
drabbas av psykisk ohälsa. I berättelsens retrospektiv framstår dessa som 
tecken som pekar fram mot de problem som man drabbas av senare i livet. 
Denna inledning ger en bakgrund mot vilken psykisk ohälsa avtecknar sig 
som något som präglat livet som helhet.  

2. Purgatorium  
Efter den fasen följer en lång period med svåra hälsoproblem under vilken 
man inte bara möter andras ifrågasättanden och trivialisering av problemen, 
utan också själv har svårt att förstå dem och gör en felaktig tolkning av dem. 
Man beskriver hur denna period präglats av skamkänslor och en falsk själv-
bild eller dålig självkänsla. Flera deltagare redogör för hur de själva till en 
början ställt sig oförstående inför de problem som de upplevt. Som vi har 
sett (sid 87) säger en deltagare att det var ”naturligt” för henne att leva det 
liv som hon nu ser tillbaka på som ett liv präglat av sjukdom. Under många 
år mådde hon dåligt utan att tänka på detta som ett hälsoproblem som hon 
skulle kunna få hjälp med hos vården:  

Det är så jag har haft det liksom. Jag fick veta vad jag led av när jag var 
förtiosex år. Då hade jag liksom haft det där livet och det var liksom naturligt 
för mig att leva så. Sen ändå, fast det var jätte jätte jobbigt, det var ju så skönt 
liksom att få nån som förstod. Ja, att få hjälp. (FG3:9) 

 
Men även om livet som föregick kontakten med hälso- och sjukvården 
framstod som ”naturligt” upplevde hon dock att det var svårt att förstå de 
egna problemen: ”Man kämpar på. ’Alla andra kan, varför kan inte jag?’”. 
När hennes besvär förvärras kände hon att hon måste gå till doktorn:  

Ja, jag gick till doktorn för jag var precis slut och bara grät. Gick dit och han 
skrev ut direkt då en diagnos: ”utmattningsdepression”. Jag visste inte vad 
det var för fel, bara fatta ingenting vad det var. Jag begrep inte. Men han 
skrev det direkt och sjukskrev mig. (FG3:13) 

 
I detta retrospektiv framträder alltså en process från att ha uppfattat sig ”vara 
sån” och ha sett på sina besvär som något naturligt, via en vändpunkt som 
kommer till stånd vid en läkarkontakt. Perioden avslutas med hur hon 
därigenom kommer till insikt och ges möjlighet att förstå sina besvär som ett 
diagnostiserbart sjukdomstillstånd, vilket kan förklaras av serotoninbrist och 
behandlas med medicin.  

En annan aspekt av det egna oförståendet som återkommande framträder i 
skildringar av denna period är hur man då trott sig vara ensam om problemen 
ifråga och skämts för dem. En deltagare säger till exempel att ”Man tror ju 
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att man är ensam om det. Ingen annan kan vara så tokig” (FG1:18) och i 4Bs 
berättelse såg vi en likartad formulering: ”Jag trodde att jag var ensam i hela 
världen om det, att jag var galen, och jag skämdes så hemskt” (FG4:18). En 
rädsla under denna period för att vara, eller att vara på väg att bli ”galen” 
eller ”tokig” är något som många deltagare berättar om:  
 
Excerpt 30 

1A - nej jag trodde ju att jag höll på å bli tokig 

så att det (1B: ”ja det har man ju trott många 

gånger <iåförsig också att man höll på å bli 

tokig>”) jag trodde jag skulle hamna på 

[sjukhus]. 

 […] 

1A - ja jag var livrädd alltså för (M: ”mm”) å bli 

”nu håller jag på bli totalt”, 

1B - ja man jagar ju upp sig också (1A: ”utflippad 

ja”) man är ju säker på att man (1A: ”ja”) ska 

bli tokig. (1A: ”det ä,”) för jag föreställde 

mig också att ”snart kommer dom å hämtar mig 

nu” (1A: ”mm”) ”nu snart hoppar jag omkring 

här ute på ett ben å lallar (bl-bl på 

läpparna)” liksom (1A: ”ja visst”) jojo i 

roten. (1A: ”ja”) såna där tankar kunde ju 

komma. [FG1:18] 

 
I retrospektiv framstår dock denna rädsla för att vara på väg att bli ”tokig” 
som uttryck för okunnighet. En annan form av felaktig tolkning som delta-
garna berättar om är hur man under denna period uppfattat sådana besvär 
som man nu ser som uttryck för ångest som symptom på somatisk sjukdom. 
Flera deltagare berättar hur de sökt hjälp för vad de trott varit akuta soma-
tiska sjukdomstillstånd och 1C framställer detta som något typiskt i form av 
en anonym berättelse:  
 
Excerpt 31 

1C - dom flesta som har panikångest äh första 

kontakten m- med läkare för det det är ju när 

brukar ju vara att man kommer in akut och tror 

att man håller på å få hjärtattack eller 

nånting (M & 1D: ”mm”) å så står det nån 

läkare där å säger att ”nej nej nej nej du är 

fullt frisk” å då tänker man ”jävla 

kvacksalvare” (1B: ”mm”) å sen söker man nästa 

läkare som också säger ”nej nej nej du är 

fullt frisk”. å så där håller det på ett tag 

tills tills läkarna koll- nån läkare går 
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igenom journalen innan dom börjar kolla på en 

(M: ”<mm>”) å ser ett mönster å skickar en 

till psykiatrin. (1B: ”<mm>”)  

1A - man blir ju oftast hypokondriker. 

1B - ja. det blir man. (1C: ”jo”) [FG1:9] 

3. Vändpunkt  

Den period som präglas av felaktiga tolkningar av besvären, skamkänslor, 
dålig självkänsla och en falsk självbild avslutas genom en vändpunkt i 
berättelsen. I typfallet utgörs denna av en specifik händelse eller handling, 
snarare än en längre process. Man berättar om när man fick diagnos, en 
”aha-upplevelse” eller hur någon sagt något med en avgörande betydelse för 
hur man ser på eller förhåller sig till sina problem. Det är frågan om olika 
slags händelser i olika berättelser, men på något sätt förstår man sina 
problem på ett nytt sätt. Genom ett möte med någon, genom att läsa om den 
typ av problem som man upplever, eller genom kontakt med brukarförbundet 
sker det ett slags perspektivbyte varefter man uppfattar problemens karaktär 
och ser på sin sjukdomshistoria och på sig själv på ett nytt sätt. Man kommer 
till insikt, får en ”riktig” självbild, kan börja hantera problemen mer fram-
gångsrikt eller leva ett mer autentisk liv.  

Som vi såg i de egentliga narrativen kan denna vändpunkt motiveras av 
en desillusionering gällande vårdgivares möjligheter att hjälpa, och en insikt 
om att man på egen hand kan eller måste förändra sin situation. Men det kan 
också vara en vårdgivares handlingar som leder till denna omvälvning. Att få 
sina problem erkända genom diagnostisering och behandling kan upplevas 
som en ”förklaring” av problemen, vilken leder till en syn på dem som något 
vanligt förekommande och något som man inte behöver skämmas för.  

En omtolkning görs alltså som möjliggör den retrospektion som sker i 
berättandet: nya betingelser låter problemen förstås på ett nytt sätt, det som 
varit gåtfullt blir förklarat; det som uppfattats som en del av personen omtol-
kas som ett behandlingsbart tillstånd; man kommer till insikt om att man har 
en sjukdom och att man inte är galen. Denna form av vändpunkter, som inte 
bara gäller synen på problemen utan också har konsekvenser för synen på 
den egna personen, innebär att en ”falsk” självbild ger plats åt en mer sann.  

En variant på uppnåendet av insikt, som skiljer sig från omtolkandet, är 
hur man slutar förneka sina problem och erkänner dem för sig själv och 
accepterar dem som en del av sig själv. I FG5 talar man om hur man inte 
bara kommit att acceptera att man har en kronisk sjukdom utan också att 
denna är intimt förbunden med vem man är. En deltagare säger att han tidi-
gare har ”förnekat” sin sjukdom och att han efter varje sjukperiod intalat sig 
själv: ”’Vad skönt nu är jag normal som alla andra.’ För jag har sett mig 
väldigt mycket onormal och konstig och lite, ja tokig.” (FG5:15) Detta 
förnekande har ersatts av en form av acceptans där sjukdomen också kopplas 
till positiva personliga egenskaper:  
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Idag så skulle jag inte vilja vara utan min sjukdom utan … Ja, visst skulle det 
vara skönt att slippa den här medicinen, för jag är lite orolig för biverkningar 
och framtiden och så där, men i dag så accepterar jag det som en del av mig. 
Det är jag liksom. (FG5:7) 

 
I den retrospektiva betraktelsen framställs hur det tidigare förnekandet har 
upphört och gett plats för en insikt om hur sjukdomen är en värderad del av 
den egna personen. Också en annan deltagare beskriver ett tidigare förhåll-
ningssätt då han inte förstod sina problem och inte vågade söka hjälp för 
dem. På min fråga om vad han var rädd för svarar han:  

Att bli förklarad som galen eller liksom bara vara sjuk liksom: ”Du är sjuk. 
Du är psyksjuk.” Eller det var väldigt diffust, så där att jag skulle vara 
annorlunda än alla andra. (FG5:29)  

 
Denna rädsla för att vara avvikande, eller ”psyksjuk”, är dock något som han 
i fokusgruppsamtalet tar avstånd ifrån och ställer mot sin nuvarande uppfatt-
ning och en öppenhet att berätta om sina problem för andra: ”Jag skäms ju 
inte för min sjukdom. Tvärtom, jag är nästan stolt över den” (FG5:15). 

Den vändpunkten som innebär att man överger tidigare uppfattning eller 
förhållningssätt kan beskrivas som en övergång från det okunniga och för-
domsfulla perspektiv som andra tillskrivs (se 8.1) till den insikt som också 
självhjälpsgruppen som kollektiv är bärare av (se 8.2). En vändpunkt som är 
kopplad till nya möjligheter att förklara och hantera problemen (medicinskt 
eller genom självhjälpsgruppens stöd) eller andras erkännande av dem (t.ex. 
genom diagnostisering) innebär inte bara en förändrad självförståelse utan 
också en förändrad identitet i relation till andra. Nya och mer autentiska 
relationer blir möjliga då personen kan bedömas utifrån riktiga premisser. 
Delaktigheten i självhjälpsgruppen kan både framstå som en förutsättning för 
att vändpunkten ska komma till stånd, som den plats där man kommer till 
insikt, och som en gemenskap som man får tillträde till tack vare denna 
insikt.  

4. Mission  

Det fjärde elementet i den kollektiva berättelsen motsvarar den tid som följer 
på vändpunkten och som sträcker sig fram till berättandesituationen. Vänd-
punktens konsekvenser för personen visar sig här och man mår bättre. 
Känslorna av skam avtar och ger utrymme för mer öppenhet inför andra. 
Man lever ett annat liv än tidigare med nya relationer till andra, både inom 
och utanför brukargemenskapen. I självhjälpsgrupper och brukarförbund blir 
man delaktig i en gemenskap som skiljer sig från andra. I 5Bs berättelse såg 
vi exempel på hur öppenhet i relationen till de egna barnen blev möjlig. I en 
del fall berättar man också hur relationen till läkare kastas om så att patien-
ten framstår som en auktoritet som kan ge läkaren kunskaper (FG5:20;27). 

Den egna insikten knyts också till en (moralisk) ambition och olika 
projekt som sträcker sig in i framtiden. I vissa berättelser är detta något som 
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delvis redan har realiserats, medan andra pratar om det som just en ambition. 
Man vill ”komma ut” och ”stå för” sina problem. Man vill ”nå ut” till andra 
med samma typ av problem och hjälpa dem att komma till insikt. Man vill 
påverka både professionella inom vården och politiker, samt sprida avdra-
matiserande information som kan minska fördomar och förändra allmänhe-
tens attityder till psykisk ohälsa. På sidan 65 såg vi till exempel hur 3C 
avslutar sin berättelse genom att uttrycka sitt engagemang och sin motivation 
att hjälp andra genom att förmedla igenkännande och kunskap. Genom sin 
framställning ansluter hon sig till gruppens utåtriktade projekt och möts av 
acceptans. Hennes berättarpoäng lyfts fram genom många uppskattande 
instämmanden, och man bekräftar hur detta är en ambition som gruppen som 
kollektiv delar. 

7.5 Sammanfattande diskussion – psykisk ohälsa och 
social identitet 
Som vi såg i kapitel 6 kan den psykiatriska diagnosen objektifiera ohälsan 
som en separat entitet. Men i samtalen används och talar man också om 
diagnoser på ett sätt som bidrar till representerandet av personer med psykisk 
ohälsa. Det framgår att benämnande och kategoriserande av psykiska 
problem har implikationer för social kategorisering och social roll som före-
faller vara mer långtgående än när det gäller många andra slags hälsopro-
blem. Detta innebär bland annat att deltagare uttrycker en ambivalens inför 
att få sina problem diagnostiserade. Ofta framstår diagnosen som ett betydel-
sefullt verktyg i en rad avseenden då den fyller funktioner för att sätta ord 
på, förklara och förstå både egna och andras problematiska erfarenheter. 
Diagnosen ger också särskilda möjligheter att kommunicera sina upplevelser 
liksom för att få andras förståelse och erkännande av vad som kan uppfattas 
som klandervärt. Inte minst har diagnosen stor betydelse för att man ska få 
tillgång till vårdens och försäkringssystemens resurser. Å andra sidan är de 
diagnostiska kategorierna inordnande under mer övergripande kategorier 
som psykisk ohälsa/sjukdom/störning, vilka har mycket negativa konnotatio-
ner (Foster 2001; Karp 1997). När man i samtalen ger uttryck för ambivalens 
eller motstånd mot diagnostisering av de egna problemen handlar det inte om 
att man ifrågasätter att en viss diagnos skulle vara adekvat som beskrivning 
av dessa. Det problematiska ligger just i den kategorisering av personen som 
tycks följa med psykiatriska diagnoser som sådana. När dessa medicinska 
begrepp överförs från en klinisk kontext och förankras i ett vardagligt 
meningsskapande fungerar de inte längre som deskriptiva verktyg för att 
refererar till vissa problem. I ett vardagligt meningsskapande fungerar de 
även i hög grad som sociala redskap som säger något om den person som får 
sina problem diagnostiserade. Formuleringar som att psykiatriska diagnoser 
”stämplar” personen visar på deras dubbla innebörd av att både referera till 
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en kategori av problem och en kategori av personer. Den medicinska 
diagnosens betydelse för social identitet, och hur de fungerar som ”det 
strukturerande elementet i en rad relationer” (Johannisson 2007:29) där de 
kan fungera både legitimerande och stigmatiserande, tycks med andra ord 
accentueras när det gäller psykiska problem.  

Genom diagnostiseringen hänförs individen till både en kategori av 
personer med samma diagnos och den vaga och inklusiva kategori som 
omfattar personer med psykisk ohälsa/sjukdom i allmänhet. Distinktioner 
inom en sådan övergripande och heterogen kategori förefaller vara särskilt 
motiverade just därför att psykiska problem i allmänhet har en stigmatise-
rande potential. Dessa problem får i första hand betydelser med en negativ 
valör genom att kopplas till idéer om avvikelse och svaghet, och är därför 
intimt kopplade till egna skamkänslor och andras avståndstagande. Distink-
tioner inom den övergripande kategorin blir därför avgörande för att göra 
anspråk på eller ta avstånd från olika social identitet. Genom att särskilja 
egna problem från problem på andra strata i den struktur som återges i tabell 
2 (t.ex. från ”normala problem” eller ”störningar”) positionerar man sig 
samtidigt i förhållande till olika sociala kategorier (”de normala”, ”de 
verkligt sjuka”, etc.).  

Sammantaget innebär detta att psykiska problem inte representeras som 
ett isolerat eller fristående objekt i de studerade samtalen. Meningsskapande 
om dessa är sammanvävt med meningsskapande om personer med olika 
slags problem, vilket får representationer av problem och person att framstå 
som ömsesidigt beroende av varandra. Psykisk ohälsa ger betydelser till den 
drabbade samtidigt som föreställningar om kategorier av personer bidrar till 
hur deras problem förstås. Dessa representationers betydelse för bedöm-
ningar av agerande och karaktär, andras klander och egna skamkänslor, lik-
som möjligheten att ”acceptera” sin sjukdom och känna sig ”stolt”, visar på 
hur dessa representationer har påtagliga värderande inslag och en moralisk 
dimension.  

7.5.1 Idéer om normalitet och avvikelse 
Idéer om normalitet och avvikelse är återkommande i samtalen. Hälsa 
framställs ibland som ett normaltillstånd när man talar om hur medicinen 
låter en ”komma tillbaka till det normala” eller leva ett ”normalt liv”. Vissa 
problem kvalificeras genom att särskiljas från ”normala problem”. Deltagare 
värderar och tar avstånd från olika beteenden genom att beteckna dem som 
”onormala” och beklagar även att det idag inte finns tid för ”något normalt 
liv”. Men man använder också normalitet/avvikelse för att karaktärisera per-
soner. Ibland talar man om dem utan erfarenhet av psykisk ohälsa som ”de 
normala”. I ett samtal konstateras att personer kan vara ”helt normala” trots 
att de lider av sådana psykiska problem som deltagarna själva har. Man gör 
också distinktioner mellan att vara ”störd”, ”knäpp” eller ”riktigt sjuk” 
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respektive ”som vilken människa som helst”. Inte minst ifrågasätter man 
andras utpekande av en själv som avvikande:  

Det är ju det man får höra: ”Men du är ju knäpp” liksom. ”Du är ju konstig.” 
Ja okej, sure, jag kanske är konstig, men det finns en anledning liksom. *Jag 
är inte mer konstig* än nån annan, vem som helst. (FG4:58)  

 
I både användning och i ifrågasättande av normalitetsbegrepp hanteras en 
spänning mellan att vara ”vem som helst”, eller ”normal”, och att vara 
”konstig”, avvikande eller särskild. Vem den drabbade är, vad ohälsan säger 
om personen, är en underliggande fråga som kan sägas besvaras i termer av 
normalitet/avvikelse på tre sätt i samtalen: han/hon är (a) ”vem som helst”; 
(b) en person med avvikande egenskaper varav vissa kan vara positivt värde-
rade; eller (c) en person som är radikalt avvikande i en mer entydigt negativ 
mening. 

Den första ståndpunkten är främst förknippad med föreställningen om till-
stånd som man kan gå in i (och vanligen också ut ur) utan att det säger något 
avgörande/signifikant om personen ifråga. Här hålls yttre omständigheter, 
främst livsvillkoren i dagens samhälle, fram som förklaringar till psykiska 
hälsoproblem. När man talar om hur vanligt förekommande psykisk ohälsa 
är, att det närmast är frågan om en ”folksjukdom” som kan drabba ”vem som 
helst och när som helst”, ger man en bild av den drabbade som en person 
som egentligen inte skiljer sig från andra. Hälsoproblemen kan snarast ses 
som något ”förväntat” eller en naturlig konsekvens av det liv vi lever idag. 
Denna idé innebär att vissa psykiska problem betraktas som normala givet 
omständigheterna.  

Mot denna idé om ohälsa som ett tillstånd som drabbar urskillningslöst 
står en motsatt förståelse där problem kopplas till personfaktorer (b). Denna 
andra ståndpunkt innebär en essentialisering av olikhet då problemen ses 
som ett tecken på någon bestående egenskap hos personen som därmed 
avviker från vad man betraktar som normalt. Deltagare menar till exempel 
att det inte bara är efter att man har drabbats av psykiska problem som man 
är ”instabil”, ”skör” eller ”känslig”, utan att sådana egenskaper också är 
något som man har burit med sig genom livet och som är kännetecknande för 
personen. ”Känslighet” kan framställas som en livslång disposition eller 
”sårbarhet” och flera deltagare identifierar retrospektivt olika svårigheter 
som uttryck för vad man nu talar om i diagnostiska termer (jfr Karp 
1997:38).  

Värderingen av sådana egenskaper är dock inte entydig. De egenskaper 
som disponerar individen för ohälsa kan även framställas som personliga 
förmågor som man värderar. Känslighet kan vara såväl en riskfaktor och en 
källa till lidande som en tillgång, och när man talar om att acceptera sjukdo-
men som en del av sig själv representeras den som en värderad del av den 
man är. Den är något man inte skulle välja bort om man hade möjlighet till 
detta, och något som man till och med kan känna stolthet över. Också när 
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man talar om personer som drabbas av psykisk ohälsa på ett mer allmänt 
plan tillskriver man dem ibland egenskaper som skiljer ut dem som avvi-
kande i en positiv bemärkelse. Utöver att tala om en känslighet nämner man 
intelligens och framförallt kreativitet som något kännetecknande för många 
inom denna grupp. När man apropå den egna lokalföreningen konstaterar att: 
”Det är inga vanliga Svenssons man möter. Alltså, de där vanliga Svenssons 
det är ju inga roliga människor, som jag säger, pratar gardiner och tittar på 
såpoperor”, och kompletterar detta med att ”ett och annat geni” är med i 
föreningen (FG2:13), särskiljs inte bara samvaron i den egna gemenskapen 
från andra umgängesformer. Man distanserar sig också från ”de normala” 
genom en representation av positiv avvikelse.  

I fokusgrupperna beskriver man alltså hur ohälsa paradoxalt nog kan ha 
positiva konsekvenser inom samma områden där den är något destruktivt. 
Tidigare har vi sett hur en ”felaktig” eller ”dålig” självbild framhållits som 
kännetecknande för psykisk ohälsa som ”förvränger” den drabbades uppfatt-
ningar om sig själv och påverka hans/hennes sätt att vara i en inautentisk 
riktning. Problemen får personen att röra sig bort från den han/hon egentli-
gen är. Men också den motsatta idén formuleras när man menar att de erfa-
renheter som man gör genom sin ohälsa kan leda till att man ”lär känna sig 
själv”. Man kommer till insikt om sig själv som person, hur man fungerar 
och vilka egenskaper man har. Man kan få ”kontakt med sina känslor” och 
en ny syn på livet och vad som är viktigt för en. På samma sätt som den kan 
leda till en bättre relation till sig själv, kan den ohälsa som i stor utsträckning 
framställs som en relationell problematik också skildras som något som 
möjliggör unika relationer till andra, framför allt inom brukargemenskapen. 
Tack vare de egna erfarenheterna har man också en särskild förståelse för 
andras situation och problem. Man besitter en användbar känslighet för 
andra och för social interaktion, liksom en mer insiktsfull syn på normalitet 
och avvikelse än allmänhetens.  

Den tredje ståndpunkten (c) innebär även den en essentialiserande repre-
sentation av avvikelse. Avvikelsen framstår dock här såsom något entydigt 
negativ. När man talar om att vara ”helt väck”, rädslan för att man är på väg 
att bli ”galen”, ”knäpp” eller ”tokig” föreställer man sig en radikal avvikelse 
som man inte identifierar sig med. Man representerar denna avvikelse på ett 
totaliserande sätt som liknar den hippokratiska medicinens förståelse för 
sjukdom som Canguilhem beskriver: ”disease is not somewhere in man, it is 
everywhere in him; it is the whole man.” (1998:40) Snarare än att man har 
en egenskap är det något som genomsyrar vem man är. Vi har till exempel 
sett hur talet om störningar övergår i tal om störda personer, samtidigt som 
störningar förknippats med bestående personliga egenskaper. En totalise-
rande förståelse kommer också till uttryck i vad man berättar om andras 
kommentarer om personer som ”psykfall”. Personen nedvärderas och redu-
ceras i sådana uttalanden till ett fall för psykiatrins omhändertagande, vilket 
vi kan se som en form av vad Kristina Boréus (2006) kallar diskursiv 
diskriminering. Den tredje ståndpunkten innebär en form av objektifiering av 
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personen, snarare än av ohälsan, där den andre framställs som radikalt 
annorlunda än en själv; ett främlinggörande (othering) som förhindrar identi-
fikation och fungerar distanserande. 

Den objektifiering och lokalisering av ohälsa som beskrivits i 6.4 utgör 
motsatsen till sådana totaliserande representationer. Kampmetaforen som 
man använder för att tala om sitt eget liv med ohälsa möjliggör också en 
representation av ohälsan som något skilt från självet; individen bekämpar 
den ohälsa som drabbar henne och hon kan ”ta sig ur” sitt tillstånd. De 
neurologiska modellerna har däremot en tvetydig ställning i detta hänseende. 
Som vi har sett förknippas ibland det neurologiska med grundläggande 
kroniska störningar i hjärnan, vilket får långtgående konsekvenser för hur 
man ser på personen. I andra fall möjliggör neurologiska modeller och 
begrepp bilden av ett konkret, avgränsat och väldefinierat problem i likhet 
med de kroppsliga sjukdomar som inte på samma sätt färgar bilden av per-
sonen i stort. Det är, så att säga, hjärnan som är sjuk snarare än ”jaget”; det 
är frågan om ett problem som ”sitter i hjärnan” snarare än ett sätt att vara.  

Hur man under samtalens gång växlar mellan olika förklaringsmodeller 
och betonar sociala, psykiska, biologiska och existentiella faktorer i olika 
sammanhang förefaller vara kopplat till olika former av distanseringar. 
Genom att förlägga orsakerna och lokalisera ohälsan till det yttre perspekti-
veras personen på ett sätt som distanserar honom/henne från andra på lägre 
strata och en totalisering av ohälsan undviks. Dispositionella förklaringar 
och essentialiserande bilder medför å andra sidan en distansering av perso-
nen från ”de normala” som framhäver lidandets och personens särskildhet.  

7.5.2 Självpresentation som identitetskonstruktion 
Vid sidan av direkta uttalanden om den egna personen och kategorier av 
människor har det här beskrivits hur även berättande framställningar bidrar 
till bilden av den drabbade i samtalen. Genom att i berättelser om sitt liv med 
psykisk ohälsa återge tidigare handlingar hävdar berättaren personliga egen-
skaper och demonstrerar samtidigt sin kunskap och förståelse.  

Berättandet i fokusgrupperna kan delvis ses som ett gemensamt projekt 
där deltagarna ger mer eller mindre utförliga bidrag till en bild av ett typiskt 
händelseförlopp. Inom ramen för samtalet konstruerar de tillsammans en 
kollektiv och allmängiltig berättelse om de erfarenheter som de delar. Trots 
stora olikheter i de sjukdomsförlopp och de erfarenheter som gestaltas finns 
återkommande likheter i hur dessa ges formen av en berättelse, både när det 
gäller framträdande teman och hur de narrativiseras i enlighet med en likar-
tad intrig. Dessa likheter i framställningen motsvarar likheter i de berättarpo-
änger som framställningarna har. Berättarna presenterar sig själva på ett 
särskilt sätt och såsom en gemensam produkt presenterar sig gruppen som 
kollektiv genom den gemensamt producerade berättelsen. I denna presenta-
tion är framhållandet av eget ansvarstagande samt ett perspektivbyte centrala 
teman.  
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För det första framträder en bild av den drabbade som aktiv och ansvars-
tagande: man skildrar en person som förändrar sin situation genom att kämpa 
och som därigenom ger prov på beslutsamhet, uthållighet och styrka trots 
svåra omständigheter; en person som är arbetsvillig, tar ansvar för andra och 
har en ambition att hjälpa andra som befinner sig i samma situation. Berät-
telsen utgör ett kraftfullt argument mot sådana föreställningar om den sjuke 
som svag som Radley och Billig diskuterar: 

If people accept the sick role too readily they run the risk of being defined by 
others as weak: as evading responsibilities and not fulfilling their allotted 
places in the social order, and, in particular, their gendered roles. When a 
person is dismissed as ‘sick’ or ‘weak’, then he or she has difficulty in having 
his or her views on other areas of life accepted by others. This is the problem 
faced by those regarded as being mentally (as opposed to physically) ill, 
when the implicit question remains whether their illness might be self-
motivated. (Radley & Billig 1996:228) 

 
För det andra är det en person som under berättelsens gång uppnår kunska-
per och insikter. Den förståelse och det perspektiv som personen kommer att 
besitta kontrasteras mot en tidigare okunskap och oförståelse. Intrigen 
beskriver ett utvecklingsförlopp där personen rör sig bort från en syn på sina 
problem som är förknippad med skam, förnekelse och en falsk självbild, mot 
acceptans, ökad självkännedom, stolthet och ett mer autentiskt liv. Berättan-
det synliggör härigenom inte bara en process, utan inom ramen för narrativet 
ställs också två representationer av den drabbade mot varandra: en som mot-
svarar allmänhetens bild och en som motsvarar gruppens. Genom en vänd-
punkt kommer personen att överge de förras okunnighet och fördomsfullhet 
till förmån för ett perspektiv som möjliggör en annan självförståelse och en 
förändrad identitet i relation till andra.  

Såsom en gemensamt producerad berättelse kan den kollektiva berättelsen 
sägas uttrycka en av gruppen sanktionerad representation av den drabbade. 
Den kan också fungera som ett redskap i ett identitetsprojekt då berättande 
enligt denna modell inte bara fungerar som en illustration av hur man kan 
uppnå en eftersträvad sjukdomsidentitet, utan låter samtidigt berättaren 
hävda densamma. De fyra olika elementen preludium, purgatorium, vänd-
punkt och mission (se 7.4.2) får den kollektiva berättelsen att framstå som en 
utvecklingsberättelse som skildrar hur en person kommer till insikt om sig 
själv och sina problem, och därmed blir bättre rustad att hantera sitt liv och 
ingå i nya relationer till andra. Den personliga sjukdomsberättelse som 
ansluter till denna form framstår som ett uttryck för en delad föreställning 
om ett liv med psykisk ohälsa: ”Life narratives obviously reflect the prevai-
ling theories about ’possible lives’ that are part of one’s culture” (Bruner 
2004:694). Detta skulle innebära att deltagarna kan organiserar sina egna 
erfarenheter narrativt inom ramen för denna kollektiva berättelse så att 
perioder i deras liv kan urskiljas och relateras till varandra – så att den egna 
historien kan gestaltas som ett igenkännbart skeende med vissa innebörder. 
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Den kollektiva berättelsen skildrar en rörelse mot ett önskvärt och värderat 
tillstånd och som en berättelse om utveckling bär den på en sensmoral, eller 
en underliggande poäng (Adelswärd 1997). Fram till vändpunkten fungerar 
den avskräckande genom att varna för en passiv beroenderelation till 
vårdgivare (cautionary tale, van Leeuwen 2007). Vändpunkten och 
gestaltandet av den avslutande perioden fungerar å andra sidan förebildligt 
genom att skildra en utväg från skam och begränsade relationer (moral tale). 
Här demonstreras ett lämpligt agerande och ett visst förhållningssätt legiti-
meras. Som en skildring av en personlig utveckling fungerar den som en 
illustration av hur man uppnår en eftersträvad sjukdomsidentitet. Den 
utveckling som det kollektiva berättandet återger motsvarar en rörelse mot 
en eftersträvansvärd och (såsom kollektivt sanktionerad) föreskriven identi-
tet. Samtidigt innebär detta att man överger en tidigare identitet som värde-
ras negativt. I purgatorium respektive mission ställs två identiteter mot 
varandra som är knutna till två skilda perspektiv: ett okunnigt, som 
framställs som dominerande i samhället, och ett insiktsfullt, som är knutet 
till självhjälpsgruppen. Berättande enligt modellen fungerar som en argu-
mentation mot det dominerande perspektivet. Man framställer en motberät-
telse (Andrews 2002) där en social identitet produceras i opposition mot 
stigmatisering: ”Motberättelsen artikulerar en annan röst där stigmat byts 
mot en identitet som är förankrad inte bara i det egna livet utan också i en 
vidare gemenskap” (Hydén 2005b:226). 
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8. Resultat III – representationer av skilda 
perspektiv på psykisk ohälsa 

Den kollektiva berättelsen utgår inte bara från ett perspektiv, utan kan också 
sägas implicera andra perspektiv som den förhåller sig till såsom en motbe-
rättelse. Andra perspektiv görs också närvarande i fokusgruppsamtalen då 
man uttalar sig om människors syn på psykisk ohälsa eller återger andras 
yttranden eller uppfattningar. Dessa alternativa perspektiv knyts även till 
olika, mer eller mindre väl definierade, sociala kategorier vilka man refererar 
till i samtalen. Både den egna gemenskapen och andra kollektiv som man 
inte räknar sig själv till hanteras i samtalen genom att man refererar till 
”folk”, ”läkare”, ”de”, ”allmänheten”, ”medierna”, etc. Egenskaper, uttalan-
den, uppfattningar och perspektiv attribueras till dessa kollektiv. Fokusgrup-
perna aktualiserar alltså inte bara individuella perspektiv och ett perspektiv 
som delas inom fokusgruppen. Man representerar också ”den andres 
kunskapsfält” (Schütz 2002:40). 
 

 

8.1 Andras syn på psykisk ohälsa 
Hur andra ser på psykisk ohälsa är inte bara något som berörs apropå mina 
frågor om hur det är att tala om sina problem med personer utanför gruppen. 
Det är något som man återkommer till och ger stort utrymme i samtalen och 
i samtliga fokusgrupper uppehåller man sig vid hur man i olika sammanhang 
möter ett oförstående inför vad de egna problemen innebär liksom hur det är 
vanligt med fördomar om personer med psykiska problem. Många talar 
också om skamkänslor inför de egna problemen i möten med andra – hur 
man upplever att andras föreställningar, uppfattningar om och attityder till de 
egna problemen är negativa och nedsättande. 

Andras synsätt aktualiseras bland annat i berättelser om hur man bemötts 
av andra och genom att man i dessa återger vad andra sagt och gjort som 
uttryck för ett visst synsätt. I samtalen är det vanligt att deltagare använder 
sig av indirekt tal; man återger och citerar i berättelserna vad någon sagt, 
eller formulerar vad någon skulle kunna tänkas säga (reported speech, 
Tannen 2007; Holsanova 1998; Myers 1999).33 För det första så gör sådant 
indirekt tal åhöraren närvarande i den situation som iscensätts på detta sätt, 

                                                      
33 Tannen (2007:39) skiljer mellan ”reported speech”, ”direct speech” (eller ”direct 
quotation”) och ”indirect speech”. Här behandlas alla dessa former som indirekt tal. 
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då man får som åhörare ta del av vad berättaren hörde där och då. Ett sådant 
berättande fungerar dramatiserande och inbjuder åhöraren att dela en upple-
velse, att sympatisera, känna och reagera med personen ifråga. Det kan där-
med sägas fylla en retorisk funktion genom att ge framställningen ett drag av 
realism och fakticitet. I formuleringar som ”Hon sa till mig att ’Ja men du är 
sån bara. Du är bara sån’” (FG1:13), och ”Då säger hon så här: ’Psykiatri det 
är bara humbug’” (FG5:30) återger man till synes ordagrant vad någon sagt 
vilket stärker framställningens trovärdighet.  

Sådana ”autentiska” citat framställs och kommenteras ibland i fokusgrup-
perna som om de inte bara gällde en enskild person, utan som om de vore 
representativa för en hel kategori av personer – som om det är typiskt att till 
exempel läkare eller terapeuter uttalar sig på ett visst sätt. Också mer hypo-
tetiska uttalanden används som ett demonstrativt grepp för att åskådliggöra 
hur andra kan uttala sig eller vanligtvis formulerar sig: ”När man är färdig 
och har berättat allt då säger de bara: ’Ja gör bara det som är roligt så ska du 
se att det här går bra.’” (FG1:22) Uttalanden framställs på detta sätt som 
typiska för ett helt kollektiv (i detta fall psykologer): ”då säger de”, ”folk 
säger”, ”tidningarna skriver”, etc. Hypotetiskt indirekt tal använd också för 
att uttrycka uppfattningar och attityder som sällan eller aldrig formuleras på 
ett så explicit sätt, som när en deltagare ger röst åt en äldre genrations syn på 
psykiskt sjuka: ”Vi ska spärra in dem, vi ska isolera dem, vi ska inte låta 
dem komma i närheten av oss normala eller friska” (FG5:29). 

Möten mellan företrädare av skilda perspektiv ges ibland formen av åter-
givna dialoger. Antingen som ett samtal med en specifik person eller som ett 
hypotetiskt samtal med en anonym och typisk representant för ett kollektiv 
som förknippas med ett visst perspektiv. Genom åhörarnas instämmanden 
(hummanden, nickande och stödjande kommentarer) kan sådana dialoger ge 
ett intryck av att det inte bara är den andra berättelsekaraktären som ger röst 
åt ett kollektiv, utan att också den karaktär som berättaren identifierar sig 
med ger röst åt den egna gemenskapen. 

Dialogen med den andres perspektiv behöver inte stanna vid det konkreta 
mötet och vad som sagts eller vad som skulle kunna ha sagts. Den kan också 
leda vidare till ett resonemang där den andres position undersöks. Man 
genomför då ett rollövertagande med en tänkt motpart där man sätter sig in i 
den andres situation och ser på sig själv ur dennes utifrånperspektiv. Genom 
att på detta sätt undersöka och återge den andres attityder till en själv (Mead 
1934/1967:46) ges ibland förklaringar till det bemötande som man upplever 
som kränkande. Bland annat liknas vårdgivarens arbetssituation vid industri-
arbetarens vilken leder till en objektifierande syn på patienten (FG1:21f), 
och man redogör för hur allmänhetens okunskap leder till rädsla och ett 
fördomsfullt utpekande av den som är avvikande (FG5:11). 

Genom att tillskriva kollektiv uttalanden låter man i berättelserna dessa 
formulera sig som om de kunde uttala sig med en röst (jfr Marková et al. 
2007:157). Ibland får en fras, eller till och med ett enstaka ord, representera 
ett sådant kollektivt perspektiv och en attityd som man förknippar med detta. 
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I formuleringar som uppmaningen ”ryck upp dig” och ord som ”psykosoma-
tiskt” och ”lyckopiller” kan ett helt perspektiv kondenseras till en nyckel-
formulering som får representera detta som en metonym.  

Det finns många exempel på humoristiska grepp när man ger röst åt 
andra, vilka bjuder in åhöraren till att dela en värdering. När man i form av 
indirekt tal lägger ord i munnen på andra så kan man positionera sig i för-
hållande till detta genom att en karikerande och ibland närmast förlöjligande 
ton. Man berättar humoristiskt om verkliga eller möjliga möten och inbjuder 
till en gemensam värdering av motparten genom att skratta tillsammans. I 
följande gemensamt berättade historia detroniseras till exempel läkaren som 
auktoritet med humoristiska medel: 

 
Excerpt 32 

1A - men oftast så vill ju läkarna att d-, dom vill 

ju ställa diagnoser å å å dom vill ju alltid 

ha rätt. (M: ”mm”) 

1B - man får inte ifrågasätta dom. 

1A - nej det får man inte göra. man får inte= 

1B - =för då är det väldigt onda å (1A: ”mm”) 

ömtåliga tår= 

1A - =”är det du eller jag som är doktorn” kan dom 

säga (1B: ”ja jo det är ett det har man ju 

hört ja.”) det har man ju hört några gånger. # 

1C - ja då är det bara å svara ”herre gud människa 

vet du inte ens det”= 

1A - =*ja* ja ja då blir man (M: ”<skratt>” 1B: 

skratt ”precis”) utkastad= 

1B - =”ja jag trodde det var du men” (skratt) (1A: 

”*ja ja*”). [FG1:23] 

 
Humor fungerar i denna sekvens som ett retoriskt grepp för att relatera till 
andras perspektiv på ett värderande sätt.  

När det gäller just skilda perspektiv på psykisk ohälsa och den egna 
personen är det framförallt två ”utifrånperspektiv” som framställs i samtalen: 
man refererar till ett dominerade perspektiv i samhället genom ”folk” eller 
”allmänheten”, och man ger röst åt de professioner som man möter i kon-
takterna med vården.  

8.1.1 Allmänhetens perspektiv 
Den kategori som bär upp ”allmänhetens perspektiv” är mycket vag i sam-
talen där man omväxlande talar om hur ”folk”, ”allmänheten” och ”de 
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normala” ser på psykiska problem. Sådana uttalanden förenas dels av sitt 
innehåll, då de beskriver ett sätt att se personer psykisk ohälsa som stigmati-
serande, och dels av den vaga och svepande referensen som antyder att det 
skulle vara frågan om ett dominerande perspektiv i samhället. Vidare fram-
står det väsentligen som ett ”utifrånperspektiv” knutet till personer som 
själva inte har erfarenheter av psykisk ohälsa.  

Stigmatisering 

Ett tydligt tema i representerandet av allmänhetens synsätt är det inslag av 
stigmatisering som detta perspektiv innebär: personer med psykiska problem 
betraktas som avvikande, nedvärderas på olika sätt och tillskrivs negativa 
egenskaper som svaghet eller farlighet. ”Allmänheten” får till exempel 
genom indirekt tal uttala sig om personer med psykiska problem som 
”knäppa” eller ”freak” och uttrycker på olika sätt sitt avståndstagande. I 
andras ögon är man ”familjens svarta får” (FG2:10) och i FG4 säger man att 
många av diskussionerna i självhjälpsgruppen handlar just om hur ”det är så 
fult att vara psykiskt sjuk (…) Om man har brutit benet då är man accepte-
rad, men säger man att man är deprimerad eller har borderline eller nånting 
då är man knäpp och går inte att umgås med” (FG4:2). I excerpt 2 såg vi 
också hur ”psykisk störning” förknippas med att bli ”klassad som psykiskt 
värdelös” eller ”stämplad”, och att många ”ser ner” på personen i fråga: ”Då 
får man övertaget på en gång” (FG3:30f). Andra talar om dessa problem som 
något ”tabubelagt” och att ”psykiskt sjuk” är ett ”skällsord” (FG2:11). I FG2 
talar man om hur många inte vågar söka sig till psykiatrin för att få hjälp 
eftersom man är rädd för att ”hamna inom det facket” (FG2:19). En delta-
gare berättar hur en kollega som kände till de problem som hon annars 
försökte dölja berättade om dessa för deras chefer när de blev ovänner 
(FG6:13). Kollegan antog uppenbarligen att denna information skulle skada 
hennes ovän. Problemen framstår som så starkt stigmatiserande att de kan 
vara förknippade med skamkänslor också inför andra med psykiska problem. 
En deltagare berättar om en anhörig som återkommande blev inlagd för sin 
manodepressivitet:  

Varenda gång hon åkte in så sa hon ”Åh, om jag hade brutit benet åtminstone 
istället. Eller brutit en arm.” Hon avskydde att komma in där. Kände igen 
folk där inne på [sjukhus]. Då tycker jag hon skulle kunna tycka ”Åh, han har 
också samma sjukdom” men då blev det hemskt, hon ville inte se de hon 
kände heller. (FG6:14) 

 
Flera deltagare berättar hur man på grund av andras syn döljer sina problem i 
vardagen: hur man inte vågar berätta om dem för sin arbetsgivare utan upp-
ger kroppslig ohälsa när man inte kan arbeta (FG4:15); hur man inte vågar 
tala om att man äter medicin av rädsla att bli betraktad som ”knäpp” 
(FG3:23); hur man inte vågat beställa böcker om psykisk ohälsa till bibliote-
ket på den ort där man bor av rädsla för att ”röja alltihopa” (FG5:15): 
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Fortfarande är det jättetabubelagt och jag har jobbat inom förskolan i tjugo- 
tjugofem år och inte berättat nånting alltså. Jag har ju hört vilka jävla 
fördomar de här pedagogerna har som tar hand om de här små barnen. Och 
vilket jävla skitsnack det har varit i personalrummet om föräldrar som då har 
haft psykisk ohälsa. För att de inte vet, eller för att människor har behov av 
att peka # ”Det rör andra men jag är frisk.” (FG5:30) 

 
Man beskriver också hur det är vanligt att personer som tillfrågas om att 
delta i förbundets verksamhet avböjer: ”Nej det törs jag inte. Vad ska gran-
narna säga och mina släktingar och …?”, eller inte vågar komma till träffar 
utan bara vill ha en anonym telefonkontakt (FG2:2).  

Jag mötte en människa nu, bara en vanlig enkel sak, hon slängde fram ett 
läkarhuskvitto och så visade hon mig ett frikort där det stod ”psykiatriska kli-
niken [sjukhus]”. Hon var så ledsen för att det stod psykiatriska kliniken. Hon 
ville att det ska stå bara ”[sjukhus]”. (…) Ja, det var ju som när jag gick på 
terapin här nere, då fick jag ju frikort en gång där nere och då stod det *ju 
då* ”psykiatriska akutmottagningen” och det skulle jag gå med ett helt år då 
va. Jag tyckte det var väldigt genant på ett sätt med va. (…) Man kommer till 
en annan mottagning och man säger: ”Jag har frikort”. Jag vet nån gång har 
jag till och med betalt även fast jag haft frikort bara för att jag inte ville visa 
det. För då var det en bekant till mig som satt där i den här luckan. (FG2:2f) 

 
Stigmatiseringen framhålls ofta som kopplad till andras rädsla och en bild av 
personen som otillräknelig och potentiellt farlig eller våldsam. I FG5 kon-
staterar man att det finns okunskap och stark rädsla hos många som tenderar 
att ”generalisera” utifrån de våldsdåd som media rapporterar om till alla med 
psykisk sjukdom: ”Dom vet ju så lite om de psykiska åkommorna så då blir 
det ’Jaha, psykiskt sjuk’ <Då har man liksom kniven i handen>” (FG5:10). 
En person med en historia av psykossjukdom berättar också hur han efter att 
ha glömt ta sin medicin under ett par dagar fått frågan av sin flickvän: ”Ska 
jag vara rädd för dig då?” (FG5:11). Den bild som massmedia ger av våld-
samma och farliga gärningsmän berörs i samtliga grupper och kritiseras för 
att ge en missvisande och negativ bild av psykiskt sjuka i allmänhet:  

Psykiskt sjuka är stigmatiserade via massmedia, deras hysteri va: ”Psykiskt 
sjuk mördade”, ”Psykiskt sjuk högg ihjäl”. I själva verket läste jag statistik 
där jag jobbade att de psykiskt sjuka står för en mycket mindre del av såna 
här brott än den vanliga människan på gatan. Men det här gör att man kan 
inte säga att man har psykiska problem för då blir folk jätterädda, då tror dom 
att man ska mörda dem eller nånting för massmedia stigmatiserar psykiskt 
sjuka. (FG4:3) 

En patologi i den mellanmänskliga sfären 

Deltagarna exemplifierar hur denna stigmatiserande bild av psykiska pro-
blem får genomgripande konsekvenser för deras relationer till andra. En 
deltagare, vars problem varit kända på arbetsplatsen, återberättar hur han 
hört personer där uttala sig om psykiskt sjuka. Apropå hur man i nyheterna 
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hade rapporterat om ett våldsbrott som en psykiskt sjuk person begått kom-
menterar kollegor detta med ”Dom borde buras in. Kastrera dem” (FG2:11) 
för att sedan byta samtalsämne när han kliver in i rummet.  

Andras avståndstagande, rädsla och osäkerhet bidrar till vad som kan som 
kallas ”en patologi i den mellanmänskliga sfären” (Asplund 1987:151; a 
pathology of interaction, Goffman 1986). Vardagliga möten kompliceras av 
hur den psykiska ohälsan riskerar att komma i förgrunden och utgöra ett 
hinder för en spontan och rutinmässig interaktion. Även när man undviker 
att föra problemen på tal uppstår en spänning i interaktionen. I några fall ger 
deltagarna förklaringar till sådana svårigheter som inte i första hand pekar ut 
stigmatisering som en orsak. Man menar att andra kan vara rädda för att göra 
något ”fel”, för att säga något tokigt, att andra känner sig osäkra och inte vet 
hur de ska tala om denna typ av problem och därför undviker att föra det på 
tal, till exempel genom att fråga hur man mår eller hur det står till.  

Om nån människa svarar att ”Jag mår skit”, ”Vad, vad ska jag göra? Shit, nu 
måste jag göra nånting.” (…) Folk vet inte hur de ska hantera det: ”Hur ska 
man prata med den här människan?” (FG4:4) 

 
En deltagare berättar också hur hon och maken var sjukskrivna samtidigt 
under en period – hon för utmattningsdepression och han för ett benbrott: 
”Alla frågade honom hur det var med honom, men ingen frågade hur det var 
med mig, fast jag gick hemma” (FG3:24). Men man berör också hur egna 
skamkänslor och en rädsla för hur den andre ska se på den egna personen 
leder till att man undviker att tala om detta eller ljuger när andra frågar. Man 
beskriver alltså en osäkerhet hos båda parter som leder till att vardaglig 
interaktion kompliceras och förlorar sin spontana karaktär. Flera deltagare 
berättar också om hur man försökt dölja sina problem för att undvika detta. 
6D säger att hon döljer mycket ”för alla”, både att hon har en bipolär sjuk-
dom och att hon inte arbetar: 

 
Excerpt 33 

6D - nej det finns mycket som inte ens min egen jag 

har en syster å jag säger inte nånting till 

henne. ja jag har alltid liksom puttat ner det 

här för jag j- ja jag accepterar ja accepterar 

gör jag väl att jag är som jag är men, (6B: 

”<inte #>”) jag vill inte att nån annan ska 

veta om det för då upplevs det som en stämpel 

på mig. det tål jag inte. 

M - vad är det för stämpel? 

6D - ja att man är otillräcklig å man kan inte lita 

på sånna å, lite allmänt, <vad ska man kalla 

det>  

6B - otillräknerlig [FG6:9] 
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Som vi såg berättar man också i andra grupper hur man övergett döljande 
som strategi för att istället vara öppen inför andra, hur man accepterat de 
egna problemen, ”står för” dem och har ”kommit ut”. Denna öppenhet fram-
står, mot bakgrund av den bild som målas upp av andras perspektiv, som ett 
djärvt steg. Det är dock inte alltid som den framställs som något som leder 
till en genomgripande förändring av relationerna till andra: 

Jag har ju inte riktigt vett då, så jag skäms inte för min sjukdom. Eller jag 
tycker … Och jag har engagerat mig i RSMH, det är ju på nåt sätt mitt liv, 
men det är ju inte riktigt populärt kan jag ju inte säga. Om man tänker från 
övrig familj och så. Alltså inte min närmsta familj men släktingar och vänner 
och så tycker att det är lite märkligt. Och till exempel om det är ett släktkalas 
då och någon har diabetes, det kan man ju fråga honom om men det är ju 
ingen som har frågat mig hur jag mår. Så där alltså. Jag är ju väldigt öppen 
med detta men andra har ju väldigt svårt att tackla det. [berättar hur hon blev 
inlagd] Det fanns inte en kotte som ringde mig. Och jag tycker det är skräm-
mande. Det var på nåt sätt, man dög innan på nåt sätt, men nu så är det, blir 
man familjens svarta får. På nåt vis. (FG2:10) 

 
I andra samtal framstår öppenheten tvärtom som ett effektivt sätt att förändra 
andras syn på psykisk ohälsa. Att komma ut framstår där inte bara som att 
man ger information om den egna personen, utan man ger därmed också 
sådan information som kan motverka den okunskap, fördomsfullhet och 
rädsla som präglar allmänhetens bild av psykisk ohälsa. I samtalen åter-
kommer konstaterandet av att det finns ett behov av information, och spri-
dandet av den kunskap som finns inom gruppen talar man om som en 
”upplysning” (FG5:30). I FG5 framhåller man till exempel hur landstingets 
psykiatriveckor är viktiga för att informera allmänheten. Som vi såg tidigare 
(citat sid 75) klargör man också vilken information som skulle kunna ha den 
eftersträvade ”avdramatiserande” effekten genom att karaktärisera ohälsan 
som en neurologisk dysfunktion, vilket tycks fungera som en motbild till den 
stigmatiserande uppfattning av den sjuke som avvikande och onormal.  

Trivialisering 
Andras bild av psykisk ohälsa innebär också en trivialisering av problemen. 
De problem man lider av förringas i andras perspektiv, andra ställer sig oför-
stående till de svårigheter som de innebär och man ifrågasätter deras allvar-
lighetsgrad. De psykiska problemens osynlighet lyfts fram som en orsak till 
detta oförstående. Flera gånger återkommer hur denna form av ohälsa är 
mindre påtaglig för en utomstående i jämförelse med somatisk ohälsa: ”Om 
du mår dåligt inombords, det syns ju inte och det är inte lätt att förklara, och 
de tycker man är konstig.” (FG2:2) Problemens osynlighet leder till ett ifrå-
gasättande av den drabbades upplevelser, vilket illustreras upprepade gånger 
i samtalen: ”Fortfarande så är det ju omgivet av en massa fördomar och 
konstigheter så att man har överhuvudtaget svårt att bli trodd.” (FG1:5) Man 
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upplever svårigheter att bli trodd för att problemen inte är synliga, men 
också därför att man i andras ögon inte uppfyller de förväntningar som finns 
på den som är sjuk: 

Vissa reagerar ju och säger: “Men du är ju inte sjuk. Du mår ju inte dåligt. Du 
som ser så pigg och glad ut och skrattar och är glad och, du kan ju inte va 
sjuk.” (…) Jag har fått höra att jag är inte sjuk för att jag sminkar mig. 
(FG4:7) 

 
Man anför alltså både okunnighet och problemens osynlighet som orsaker 
till andras bristande förståelse. Till dessa kan vi lägga hur man i fokusgrup-
perna också karaktäriserar psykisk ohälsa som ett unikt eller ojämförligt 
lidande. En del formuleringar tycks motsäga att det överhuvud taget skulle 
vara möjligt för den som inte själv upplevt detta att förstå allvaret. Den som 
sitter bredvid och inte har varit med om det kan inte ”ana det minsta” 
(FG2:22). Ett utifrånperspektiv aldrig kan därför aldrig göra upplevelsen 
rättvisa och blir alltid begränsat eller missvisande. Man ifrågasätter i sam-
band med detta vårdgivarens möjligheter att hjälpa: ”Hur ska de [psykolo-
ger] kunna rätta till någonting som de inte kan förstå?” (FG1:3)  

Vid sidan om problemens art nämner man i flera fall även hur andra över-
huvudtaget inte är benägna att försöka förstå: 
 
Excerpt 34 

1B - ibland har man liksom lust å (ruskande gest) 

ruska dom (M: ”mm”) ”försök förstå” lite 

fantasi *kan man ju liksom ( 1A: ”<ja>”) ha*. 

för å försöka å förstå vad det handlar om (1D: 

”<mm>”) att man fak- faktiskt upplever det 

där. (1D: ”<ja>” M: ”<mm>”) alltså det där 

”bara nerverna” det gamla uttrycket det är ju 

så dumt. 

1A - ja. det säger dom ju fortfarande (1B: ”’det är 

bara nerverna’, mm”) idag det säger dom ju 

fortfarande. (1B: ”mm”) ”ja det är bara 

nerverna som spökar lite” säger dom. (1D: 

<skratt> 1B: ”mm”) ”det går över”[FG1:4] 

 
Uttrycket ”Det är bara nerverna” innebär ett ifrågasättande av de psykiska 
problemens allvar och sjukdomsstatus som upplevs som kränkande på 
samma sätt som en deltagare apropå sin depression får höra att ”men du har i 
alla fall inte ont någonstans” (FG6:15). I flera av samtalen kommenteras 
också hur andras oförstående kommer till uttryck i uppmaningen ”Ryck upp 
dig!” som uppfattas som ett förringande av problemen och liknas vid att 
”sparka på en som ligger” (FG2:3). 
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Excerpt 35 

4B - jo men sen det här eviga som händer det har ni 

säkert hört också att när man mår dåligt å man 

åker ner i depressionen å ångest å det här 

eviga som man får höra ”äh ta dig i kragen å 

ryck upp dig” (4C: ”*ryck upp dig*” 4A: 

”precis” 4D: ”just det”) alltid jag det blir 

man galen på alltså. (4D: ”ja”) ”äh va ligger 

du där för det är bara å ta sig i kragen.” det 

går inte (M: ”<mm>”) när man ligger där. (4D: 

”<ja>”) [FG4:3] 

 
Uppmaningen återges i snarlika sekvenser i andra samtal där man uttrycker 
igenkännande som om detta är något som alla fått höra. Denna nyckelfor-
mulering får sammanfatta hela den trivialiserande inställningen på samma 
sätt som ”stämplande” är en central metafor i samtalen för hur man av andra 
betraktas som avvikande. Uppmaningen bottnar i en bristande förståelse för 
de konsekvenser som ohälsan har för vad den drabbade klarar av och förmår: 
”de förstår inte att man faktiskt inte har den förmågan som man hade innan 
man blev drabbad” (FG1:5). I en samtalssekvens i FG4 knyts också denna 
uppmaning till andras ifrågasättande av medicinering: 

 
Excerpt 36 

4C - jag tror inte jag har hört nån som inte har 

hört det här ”ryck upp dig”=  

4B - =nej eller ”ta dig i kragen” dom två sakerna. 

(4C: ”<ja #>”) alltså men så säger man ju inte 

till nån som har cancer (4A & 4C: ”nej”) eller 

nån kroppslig sjukdom. det är ju accepterat 

(4C & M: ”mm”) å där är det också accepterat å 

medicinera kanske livslångt (4A: ”<som jag 

gör>”) om man har epilepsi å sånt där men 

säger man att man måste ta psykofarmaka för å 

kunna leva det är inte accepterat. (4A: 

”<nej>” M: ”mm”) det är lite fult. ”varför gör 

du det för? det där klarar du väl själv” (4D: 

”ja”) 

M - ”lite fult” va- (4B: ”det är fult”) på vilket 

sätt? om du skulle= 

4B - =ja det är inte ja det är tabubelagt 

fortfarande det är inte, att va psykisk sjuk 

att behöva ta psykofarmaka det är lite fult 

fortfarande. (M: ”<mm>”) dom vill inte inse 

(4A: ”man är freak”) att det handlar om en 

sjukdom faktiskt (4C: ”mm” 4D: ”ja” 4A: ”mm”) 

[FG4:3] 
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I FG2 berättar en deltagare också om hur de kommentarer hon fått om sin 
medicinering rymmer ett liknande ifrågasättande: 

Det tycker jag också man kan höra om såna här mediciner då som jag äter, att 
andra kan säga att: ”Ja men dom ska du inte äta. Sluta med det. Du klarar dig 
utan den.” Men om det är nånting annat, insulin eller en tablett för hjärtat 
eller vad som helst, då är det ingen som ifrågasätter det. (FG2:28) 

 
Vi har tidigare sett hur man upplever det som ”ett stort förakt att kalla anti-
depressiva för lyckopiller”. Att benämna antidepressiva på detta sätt uppfat-
tar man i både FG2 och FG4 som ett ifrågasättande och förringande av allva-
ret i det psykiska lidandet. Men dessa yttranden, där en tänkt samtalspart 
ifrågasätter behovet av medicin genom att säga att ”det där klarar du själv” 
och ”du klarar dig utan” involverar något mer än en sammanblandning av 
vad som kallas ”normala problem” och ”sjukdom”. De utrycker också en 
bedömning av personen som är stigmatiserande i den bemärkelsen att 
han/hon betraktas som svag. De säger något om personens duglighet, styrka, 
karaktär och benägenhet att uthärda och ta ansvar (jfr med hur den som valde 
att inte medicinera beskrevs som ”duktig” i excerpt 12). Problem av psykisk 
art framstår som något som man förväntas kunna hantera på egen hand, utan 
att ta till mediciner. Även om dessa problem är legitima medicinska problem 
som man kan få hjälp för inom vården leder inte detta på ett självklart sätt till 
erkännande av svårigheter och oförmåga. I vardagliga sammanhang riskerar 
personen ändå att tillskrivas en sjukdomsidentitet som är stigmatiserande och 
som leder till ifrågasättande av såväl problemen som personens karaktär. 

8.1.2 Vårdgivarens perspektiv 
Om det är en tämligen entydig bild av allmänhetens okunnighet och för-
domsfullhet som växer fram i fokusgruppsamtalen, så är bilden av vårdgi-
varnas perspektiv mer motsägelsefull. I samtalen konstrueras de verksamma 
inom vården som en övergripande kategori där man inte gör någon större 
skillnad mellan olika yrkesgrupper. Läkare, psykologer och andra talar för 
det mesta med samma röst, och det är inte alltid klart vilken profession en 
person tillhör när man ger röst åt honom/henne.  

Om man ser till materialet i stort domineras uttalanden om denna kategori 
av kritiska uppfattningar, och i några samtal levereras en generell och allmän 
kritik mot psykiatrin: 

 
Excerpt 37 

M - är det nånting som brukar som ni brukar 

återkomma till eller är det nånting som 

samtalen alltid kommer in på eller nåt som ni 

känner= 
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4A - =<skratt> 

4C - =hur dålig psykiatrin är (<skratt>)= 

4A - =precis exakt [FG4:2] 

 
I FG1 säger man sig också vara ”rörande överens” om sina negativa erfaren-
heter och man konstaterar att man aldrig hört någon säga ”hurra för psykiat-
rin” och att ”det säger nog ingen i hela Sverige” (FG1:14).  

Mycket av den kritik som formuleras i fokusgruppsamtalen rör sig kring 
teman som berör just det perspektiv som vårdgivaren applicerar på brukaren 
och dennes problem. Man talar om vårdgivarnas kunskaper och kompetens, 
attityder och förståelse. Delvis tillskrivs de som arbetar inom den somatiska 
vården allmänhetens perspektiv på problemen. I FG6 talar man om hur man 
är rädd för att bli ”stämplad” på grund av att man äter litium när man berättar 
om detta i primärvårdskontakter med läkare och hos tandläkare. En deltagare 
tänker att de kan bli oroliga för att man ska vara ”instabil”: ”Vad kommer de 
att tänka om mig?” (FG6:13) 

Också trivialiserande av problemen beskrivs som något som förekommer 
i kontakter med professionella inom vården. De flesta exemplen på detta 
gäller hur man söker hjälp inom primärvården för olika former av kroppsliga 
symptom vid ångesttillstånd: ”Och så står det nån läkare där och säger att 
’Nej nej nej nej, du är fullt frisk’” (FG1:9). Läkarens konstaterande att det 
inte finns något somatiskt problem, att man inte identifierar en psykisk pro-
blematik eller ger problemen legitimitet som en medicinsk angelägenhet, 
utan hävdar att personen i fråga är ”frisk” hamnar i konflikt med den egna 
upplevelsen. Som vi såg i 3Cs berättelse var detta något som gjorde det ännu 
svårare att hävda den egna upplevelsen också inför närstående: ”Ingen i min 
familj kunde ju heller förstå för det var ju liksom det här: ’Men [namn], du 
har ju varit hos doktorn. Det är inget fel på dig.’ Men jag kände ju det hela 
tiden liksom.” (FG3:9) En deltagare menar att det är svårt att få erkännande 
för sitt lidande på grund av att ångest inte går att konstatera eller verifiera på 
ett enkelt och objektivt sätt inom vården. Han tänker att om man kunde 
påvisa panikångest med hjälp av ett blodprov skulle man kunna bemöta läka-
rens påstående att ”det är inget fel på dig” och därmed kunna få hjälp 
snabbare (FG3:24). Påvisandet av ett kroppsligt fel skulle alltså inte bara 
fungera avdramatiserande, det skulle också vara ett sätt att få erkännande 
från vården när man söker sig dit med sina besvär.  

Vårdens misslyckande att identifiera en psykisk problematik upplevs 
alltså som ett ifrågasättande av den egna upplevelsen. Men i FG2 talar man 
också om hur identifierandet av just psykiska problem kan innebära ett för-
ringande av det lidande personen upplever och ett ifrågasättande av dess 
medicinska status: 
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Excerpt 38 

2D - alltså jag tycker inte om det här en del säger 

så här då ”ja men det det är inte så farligt” 

eller så ”det är bara psykiskt” (2A & 2B: 

”mm”) medan man har ju (2C: ”<#>”) man har ju 

precis lika ont (2A: ”mm”) i alla fall (2B: 

”mm”) å man är ju minst lika rädd å det är 

klart hittar dom inget på ett EKG så kanske 

man är ännu räddare. å det här när man inte 

blir riktigt trodd äh jag åt ju litium också 

ett tag å man kan ju få problem med 

sköldkörteln (2C: ”ja”) å sen så fick jag så 

fruktansvärt ont i halsen äh å så började jag 

gräla på vårdcentralen å det är klart det står 

ju i mina journaler vad jag har vatt med om 

där. å så sa jag ”jag har så jätteont i 

halsen” sa jag ”det är som det är sitter en 

kniv i halsen” jag var ju orolig för det där 

med sköldkörteln då (2C: ”ja”) ja han 

undersökte mig å han hittade ingenting å så sa 

läkarn där då ”ja men det det är nog bara 

psykiskt” sa han ”det är nog ingen fara” (2B: 

”*mm*”) å jag kände mig liksom så illa 

behandlad för jag hade ju fruktansvärt ont (2A 

& 2B: ”mm” 2C: ”ja”) å han liksom tittade i 

mina papper ”ja det här är inget å bry sig om” 

ungefär= 

2B - =jo det har jag hört flera gånger med för det 

när dom får reda på att man har psykiska 

besvär så (avfärdande ton) ”ja”= 

2D - =”det är ingen å räkna med precis” 

2A - # helt som nonchalerar dig 

2B - vad kallar dom ett psykosomatisk då  

2C - ja [FG2:21] 

 
Dessa exempel handlar om kontakter inom primärvården. Men erfarenheten 
av trivialiserande bemötande begränsar sig inte till dessa kontakter. Man 
berättar i några grupper om hur man upplevt att de psykiska problem som 
man söker hjälp för också nonchaleras inom psykiatrin, att man där kan 
känna sig ”övergiven och sviken”. ”Man får nästan för sig att de tycker att 
man är inbillningssjuk (…) man blir inte tagen på allvar.” (FG1:12) I FG1 
formuleras den starkaste kritiken mot psykiatrin, och man beskriver där hur 
problemen ”förringas” på ett ”kränkande” sätt: 
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Excerpt 39 

1A - sen när man är färdig å har berättat allting 

då säger dom bara (1C: ”#”) ”ja gör bara det 

som är roligt så ska du se att det här går 

bra.” (1B: ”ja d- det är lite belysande 

faktiskt”) å då då är det ju som å få en äh 

1B - mm (M: ”mm”) kränkning d- det ordet (1A: ”mm”) 

har kommit upp ofta när jag har pratat (1A: 

”ja”) med folk om deras upplevelser av 

psykiatrin faktiskt (M: ”det gör det”) ja. det 

har kommit upp väldigt ofta. så det är väldigt 

många som har upplever det. (M: ”<mm>”) att 

man blir kränkt just för att man inte riktigt 

blir tagen på på allvar (suck) å på det sätt 

som man faktiskt känner sig för man vet ju 

själv hur man känner sig å man vet vilken 

verklighet man lever i varje dag. (M: ”mm” 1A: 

”<ja>”) å hur jobbigt det är å man går ju fan 

*inte dit för* å för att det är roligt heller. 

1A - nej det gör man ju inte.  

1B - så att därför blir det kränkande om (1A: ”man 

går ju dit för å få hjälp”) man får f- 

förringande (1A: ”ja”) på nåt sätt. när dom 

svarar på just såna (1A: ”ja ja” M: ”<mm>”) 

sådär då. [FG1:22] 

 
Det är inte bara när det, som här, är en ångestproblematik som står i fokus 
som man gör denna typ av kritiska beskrivningar av psykiatrins perspektiv 
på de egna problemen. Bemötandet av den hjälpsökande skildras också i 
FG4 som avfärdande och uttryckande en bristande förståelse. En deltagare 
berättar om hur hon efter flera år med psykiska besvär slutligen vänder sig 
till psykakuten: 

[År] så pallade jag inte mer, så då gick jag till psykakuten. Tyckte att: ”Hjälp 
mig, jag har självmordstankar, jag pallar inte det här längre!” ”Här, ta tjugo 
Sobril och så två veckors sjukskrivning och så åker du hem och så blir det 
bra. Så får du en tid till husläkaren sen.” Och jag fick med mig ett läkarintyg 
där det stod ”medelsvår depression”. (FG4:14) 

 
Beskrivningen av hur hon befinner sig i en kritisk livssituation som hon inte 
längre klarar av på egen hand ställs mot ett bemötande som inte framstår 
som ett erkännande av det allvar som hon själv upplever. Den kortfattade 
ordinationen, ett recept och två veckors sjukskrivning, och beskrivningen 
”medelsvår diagnos”, vilket hon inte betraktar som en ”riktig diagnos”, gör 
att läkaren i denna framställning tycks expediera ett anonymt fall snarare än 
att se en person i en mycket svår situation. I denna grupp talar man också om 
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hur man oftare mår sämre när man går ifrån ”psykkontakten” än när man 
kom dit, vilket möts av instämmanden om att ”de gör mer skada än nytta” 
(FG4:17). Anekdoter och kortare beskrivningar av ett opersonligt bemötande 
förekommer också i andra grupper, och man ger flera bilder av läkare och 
psykologer som tysta och passiva i kontakten. Dessa inordnas dock inte 
alltid i en övergripande kritik av psykiatrin, men många ger exempel på hur 
man upplevt möten som jobbiga:  

 
Excerpt 40 

2A - jag kom till en väldigt bra psykolog men 

*däremot den läkaren* hon tog *nästan knäcken* 

på en varje gång man skulle gå till henne. (M: 

”<mhm>”) för hon bara satt å tittade. (2D: 

”<mhm>”) hon sa inte ens ”hej hur mår du nu?” 

(2B: ” [namn]?”) ja. (2D: skratt) (2B: ”henne 

har jag haft med”) hon tog ju knäcken på en 

nästan. (2B: ”ja”) jag mådde ju så dåligt när 

man skulle gå dit. 

2B - ja man (2A: ”gjorde jag i alla fall”) mådde 

ännu sämre när man gick därifrån. 

2A - ja hon var f- 

2E - men hon fick väl inte va kvar sen. 

2B - nej hon var ju sjuk själv. (2E: ”ja”) [FG2:16] 

 
I samtalen framställs vanligen läkarnas perspektiv som medicinfokuserat. 
När man gör en åtskillnad mellan ”vanliga allmänläkare” och ”riktiga psyki-
atrer” påpekar man dock vid några tillfällen att de förra inte har den utbild-
ning och kompetens som krävs för att ställa diagnos och ordinera medicin 
för den aktuella typen av problem. Man exemplifierar detta och framhåller 
de faror som detta innebär för patienten. Men även i berättelser om psykiat-
rikers förskrivande framställs detta som godtyckligt och riskabelt snarare än 
kompetent:  

Sen kör ju läkarna det där ”Ja då provar vi det. Vi provar den medicinen.” 
Till slut så satt man som en zombie alltså, man kunde inte prata. (…) Jag vet 
inte hur många olika sorters mediciner man har vräkt i sig under årens lopp 
som inte har … (…) Jag blev sjukare av att äta medicinerna. (FG1:10) 

 
I FG4 framställer en deltagare också detta fokuserande av medicin som 
ensidigt när hon berättar om hur ”öka dosen” varit det vanliga svar hon fick 
när inte blev bättre av behandlingen. Detta medicinfokuserade perspektiv 
ställs ibland mot vad man själv efterfrågar i kontakten med vårdgivare. En 
deltagare säger till exempel att ”läkarna vill ju hela tiden att man ska köra i 
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sig tabletter istället för att liksom träna upp självförtroende och det på andra 
sätt” (FG3:3).  

I samtliga grupper finns inslag av ifrågasättande av vårdgivarnas kompe-
tens, kunskaper om eller förståelse för problemen. Man berättar om hur de 
inte gjort vad som kan förväntas av dem: hur de inte ser till så att en ordent-
lig utredning kommer till stånd; hur man diagnostiserats på ett godtyckligt 
sätt, eller inte fått någon riktig diagnos; inte informeras om vad diagnosen 
innebär eller vad man bör tänka på då man har vissa problem; hur man inte 
ger viktig information om medicinens verkningar och möjliga biverkningar; 
hur man blivit utskriven allt för tidigt; hur man blivit felbehandlad eller fel-
medicinerad. Man ger alltså en mängd exempel på vad man ser som brister i 
yrkesutövningen och framför allt återger man ett agerande som återspeglar 
en bristande förståelse för vad problemen innebär: 
 
Excerpt 42 

1A - ja oftast när man kommer till läkarn så säger 

dom ”ja men du mår mycket bättre om du jobbar 

(M: ”mm”) då slipper du gå runt å tänka på det 

där du mår mycket bä-” men när man inte är, å 

sen kan dom liksom säga att ”jo men du lilla 

vän du ska bara göra det som är roligt”= 

1C -  =ja å då (1A: ”men vad är det som är roligt 

då?”) det mest det mest idiotiska (1A: ”ja”) 

man har hört det är ju liksom det här också 

att ba- ”ja men om jag gick hemma hela dagarna 

utan att ha nånting å göra då skulle jag också 

få panikångest (1A: skratt) över.” (1A: ”ja jo 

det kan dom ju också säga”) (stönar 

frustrerat) 

 […] 

1A - å många gånger gäller det ju å få tag i en 

riktig psykläkare också (1B: ”ja”) som vet vad 

det handlar om (1B: ”<oh ja>”) för det är inte 

alla dom som vet det heller. (1C: ”nej”) nej,  

1C - jag tror fortfarande jag inte har träffat nån 

som, äh (1A: ”nej det är, nej det är nog svårt 

tror jag”) som är klara över vad panikångest 

är å så. (1A: ”<ja>”)  

1B - å sen när man inte kan ta sig ut till exempel 

när man blir s- inte vågar gå ut. (1A & M: 

”<mm>”) då kräver dom att man ska komma på 

möten till exempel på arbetsförmedlingen eller 

försäkringskassan eller socialen eller vad det 

nu kan va (M: ”mm”) dom kräver att man ska 
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komma (1A: ”ja”) å kommer man inte då f- då då 

(1A: ”då blir man avstängd”) då drar man in  

1A - ja visst (M: ”<ja just det>”) sen vågar man 

inte gå utanför dörrn (skratt) 

1B - å då bli man ju ännu mer uppstressad (1D: 

”<mm>”) å får ännu mer panikångest (1A: 

”<ja>”) så att dom sätter verkligen igång dom 

här, vad ska jag säga, triggers (M: ”mm”) som 

man har då.  

1C - ja jag kommer ihåg när jag hade som värst 

panikångest fick jag en tid hos en kognitiv 

beteendeterapeut. han ringde tre år senare å 

sa ”ja du har tid i [stad].” (1B: ”ja men 

sen”) för det första hade jag ju för det 

första hade jag ju blivit nästan helt frisk å 

för det andra hade jag varit så pass dålig att 

jag hade behövt den så hade jag ju inte kunnat 

tagit mig till [stad] (1D: ”<nej>”)= 

1B - =nej men sen efter det så ändrade dom ju det å 

så skulle du till [annan stad]. (1C: ”ja just 

det” 1A: ”ja”) och föreslog att du skulle åka 

buss *fram å tillbaka när han inte ens kunde 

gå utanför dörrn* [FG1:5f] 

 
I en tragikomisk framställning återges hur bristande kunskaper inom det 
område som man förväntas besitta expertis inom leder till absurda rekom-
mendationer och omöjliga krav. En allmänt hållen beskrivning av hur vård-
givarna ”oftast” agerar kompletteras med en personlig berättelse som med 
sin tragikomiska effekt inte bara kritiserar ett visst agerande utan även ifrå-
gasätter dessa aktörers syn på patienten och dennes problem.  

I samtalen ifrågasätter man ibland också grunderna för den samtalsbe-
handling man genomgått genom att berätta om ineffektiv psykoterapi, 
”knäppa psykologer” som man pratar med ”en massa år” utan att något 
händer (FG6:25); samtalsterapier ”helt utan verkan” där man lika gärna kun-
nat ”pratat med en fluga på väggen”; som mynnar ut i terapeutens konstate-
rande att ”du är bara sån” (FG1:13), eller där vårdgivaren på andra sätt visat 
sig oförmögen att hjälpa. Dessa ifrågasättanden av vårdgivarnas möjligheter 
att ge en effektiv behandling kopplas vid några tillfällen till grunderna för 
den psykiatriska verksamheten i allmänhet: ”Den här vetenskapen med hjär-
nan, det är ju mycket gissningar fortfarande.” (FG2:5) En deltagare menar 
som vi har sett att psykologin och psykiatrin inte utgör vetenskaper, utan kan 
jämföras med ”häxkonst” och ”shamanism” (FG1:13), och det påpekas att 
det existerar mycket fördomar också inom vården (FG3:13). 
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Goda exempel 
Även om de negativa bilderna dominerar materialet i stort är bilden av vård-
givarna och deras perspektiv inte entydigt kritisk; i några grupper ger man 
också exempel på hur professionella i sitt bemötande ger prov på goda 
kunskaper och en god förståelse för problemen. Dessa goda exempel gene-
raliseras dock inte i samma utsträckning som de negativa omdömena och 
framställs aldrig som typiska för någon kategori av professionella. Till 
exempel formulerar sig en deltagare som om det var frågan om ett undantag 
snarare än något vanligt förekommande när han om en mottagning säger att 
”där brydde de sig lite i alla fall” (FG5:6). När man talar om betydelsefulla 
relationer handlar det också oftast om specifika personer, vilka framstår mer 
som individer än representanter för en yrkesgrupp till vilket ett perspektiv 
kan knytas. Ett undantag utgörs dock av hur man kan tala om läkare som 
skickliga när det gäller mediciner. Som vi har sett tillskrivs läkemedel ibland 
en avgörande och livräddande betydelse och läkare i allmänhet tillerkänns 
ibland stor kompetens i dessa frågor. Även om läkarperspektivet, såsom 
medicinfokuserat, kan framstå som allt för snävt, och man ibland ifrågasätter 
kunnigheten också inom detta område, beskrivs läkarna ofta som auktoriteter 
i dessa frågor. 

När det gäller goda exempel berättar man framför allt om vårdgivare som 
visat ett ovanligt engagemang och som man utvecklat en personlig relation 
till. I FG6 berättar en deltagare hur han litade väldigt mycket på de läkarna 
han träffade under en period och blev väldigt god vän med en av dem 
(FG6:21). Han berättar också hur en anhörig uppmanat honom att ”rycka 
upp sig” mot hur en kurator ställde upp och hjälpte honom mer än vad man 
kunde förvänta sig. Sådana exempel återfinns framförallt i FG2 där man 
beskriver dem som ”gör det lilla extra”, eller ”personal som gör lite utöver 
det vanliga” och som man får en personlig relation till. En deltagare där sä-
ger skämtsamt att hon har en kurator som efter en mångårig kontakt känner 
henne bättre än vad hon känner sig själv (FG2:24), och en annan beskriver 
glädjen över hur en läkare skickat ett gratulationskort på hennes födelsedag 
(FG2:24). En tredje berättar om läkare som följt honom under lång tid: ”Hon 
tog sig verkligen an mig (…) Hon var som en mamma för mig.” (FG2:17) 
Han berättar också hur han fortsätter att ha god kontakt med en annan läkare 
som han fortsätter att träffa och får goda råd av trots att denne gått i pension 
(FG2:18). 

Utöver sådana exempel framställs även det medicinska perspektivet på ett 
fördelaktigt sätt då det bidrar till en vändpunkt i sjukdomsberättelser. Som vi 
såg i 7.4 kan berättarens möjligheter att förklara och förstå de egna proble-
men vara en följd av hur man fått dem diagnostiserade i en kontakt med 
vården – via läkarens perspektivering har man kommit att se dem som ett 
medicinskt problem och kunnat överge den förståelse där de utgör ett tecken 
på galenskap eller något skamligt. En deltagare skildrar en sådan omväl-
vande upplevelse där hon kommer till insikt genom läkarens ord som återges 
genom indirekt tal: 
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”Det kan jag tala om för dig: Du kommer aldrig att bli tokig av det här för 
det blir man inte utav … För du har en panikångest.” (…) ”Du ska veta att du 
kommer alltid alltid att förstå andra människor när du kommer över det.” 
(FG3:16)  

 
Läkaren får här ge utryck för ett perspektiv som överensstämmer med det 
som berättaren själv utgår från i berättarsituationen. Samtidigt klargörs det 
här att den kunskap och insikt som denna ger uttryck för inte är representativ 
för vårdgivarna. Den har också sin motpol i andra uttalanden som tycks 
uttrycka motsatsen, vilket samma deltagare också kan berätta om:  

Det första han sa när jag klev innanför dörren: (med hög entonig röst) ”Hör ni 
röster?” Ja, och då när man är så nervös. Så då tänkte jag ”Men gud!” ”Ja, för 
då får ni lov att läggas in på sjukhus.” (FG3:16) 

 
Personen som tillskrivs yttrandet i det första citatet förutsätts inte ha några 
egna erfarenheter av psykisk ohälsa men anlägger ändå ett perspektiv som 
man sympatiserar med och får här genom indirekt tal formulera samma upp-
fattning som uttrycks av fokusgruppen som kollektiv. 

Ett ambivalent förhållande till psykiatrin 

Trots starkt kritiska uttalanden framstår psykiatrin genomgående som en 
viktig institution. De egna problemen framställs i alla samtal som en 
medicinsk angelägenhet och man beskriver det som en nödvändighet att 
vända sig till de psykiatriska mottagningarna för att kunna få den hjälp man 
behöver. Att psykiatrin som vetenskap och institution angrips utgör undantag 
i materialet, även om det i samtliga grupper görs kritiska uttalanden gällande 
personer som är verksamma där och deras kompetens och förmåga ifråga-
sätts. Som ett resultat framstår brukarens relation till vårdgivaren vara präg-
lad av såväl starkt beroende som bristande förtroende. Deltagare beskriver å 
ena sidan hur de befinner sig i en mycket svår, eller till och med desperat, 
situation när de söker hjälp: ”Dom får pula i mig vad de vill bara det 
försvinner” (FG1:10). Å andra sidan kan samma personer berätta om felme-
dicinering och ett bemötande som man tydligt tar avstånd ifrån. I samtalen 
blandas uttryck för ilska och vanmakt och ett tillsynes lustfyllt raljerande 
över psykiatrins företrädare med beskrivningar av hur medicinsk behandling 
varit livräddande. I samtalen ger man sammantaget uttryck för en synnerli-
gen ambivalent inställning till psykiatrin. 

Jag vill ju försöka då, i egenskap av kontaktperson så här då för ÅSS, att 
hjälpa folk på vägen då så att de kommer på rätt spår och det är ju psykiatrin 
alltså, för nåt annat finns det ju inte som har makten över mediciner *å 
terapi* om man säger så. Men motvilligt, *höll jag på att säga*, gör jag det 
för att samtidigt så försöker jag förklara att ”Det kan dröja länge, det kanske 
är så att du inte vill prata med just den du träffar.” Man kan ju liksom sitta 
och säga: ”Nej gå inte till det där jävla stället, för du förstå att där …” Det 
kan man ju inte säga, för då tappar man ju hoppet liksom. (FG1:23) 
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Den psykiatriska institutionen ”har makten” över det man behöver, samtidigt 
som dess representanter kan framställas som inkompetenta. De professio-
nella har makten att legitimera lidandet genom diagnosen, men flera berättel-
ser handlar om hur man möts av trivialisering. Läkemedel kan vara av 
livsavgörande betydelse, men man berättar om biverkningar, felmedicinering 
och verkningslösa preparat. Man refererar ibland till vad läkare sagt som 
något auktoritativt, men detroniserar dem i andra sammanhang.  

8.1.3 Ett samhälleligt perspektiv 
Utöver att man talar om allmänhetens och de professionellas syn på psykisk 
ohälsa förekommer också sekvenser i samtalen där man beskriver förhåll-
ningssätt som snarast tillskrivs institutioner i samhället: försäkringskassan, 
arbetsförmedlingen, landstinget, forskningen och arbetsmarknaden repre-
senteras som aktörer vars synsätt kommenteras. Det dominerande temat i 
uttalanden om detta institutionella, eller samhälleliga perspektiv, är hur 
människor med psykisk ohälsa utgör en lågprioriterad och förfördelad grupp 
i politiska och ekonomiska sammanhang på ett mer samhälleligt plan. I FG2 
är detta en återkommande topik och man kritiserar bland annat landstingets 
prioriteringar: ”Man blir lite arg nu när landstinget ska satsa pengar i det här 
konserthusbygget och så stoppar de folk på akutmottagningen som inte får 
komma in” (FG2:11). Man antyder också att människor med psykisk ohälsa 
utgör en förfördelad grupp i relation till dem med kroppslig ohälsa: ”Det 
forskas ju väldigt mycket på hjärt- och kärlsjukdomar och cancer och alla 
möjliga saker, men den här psykiska ohälsan ligger ju längst ner på listan på 
alla sätt” (FG2:7). En deltagare påpekar också att det erbjuds mycket hjälp-
medel för dem med fysiska handikapp medan det är svårare att få hjälp i 
form av till exempel färdtjänst då man har ett psykiskt handikapp (FG2:2). 
Utöver denna nedprioritering i relation till somatisk ohälsa, talar man i FG1 
också om hur de egna ångestproblemen ges låg prioritet relativt andra former 
av psykisk ohälsa där personen uppfattas som farlig (FG1:29). Hur vårdens 
resurser prioriteras svarar alltså inte mot de vårdbehov som brukarna har. 
Psykisk ohälsa uppmärksammas inte i samma utsträckning som den kropps-
liga ohälsan, och de resurser som man tilldelar vården av psykisk ohälsa 
prioriteras i sin tur främst utifrån en uppfattning om individens potentiella 
farlighet. 

Framförallt berörs ett samhälleligt perspektiv då man talar om arbetsmöj-
ligheter, sjukskrivning och sjukpension. En deltagare säger att ”vi som inte 
jobbar av nån anledning, vi har ju blivit parias i samhället” (FG4:7). Hon 
uttrycker ilska över ”hur samhället ser på saker och ting. För många av oss 
vill jobba, men vi klarar inte av vissa saker” och hon konstaterar att ”arbets-
förmågan är lika med friskhetstecken i dagens samhälle” (FG4:22). I FG3 
uppehåller man sig också vid hur försäkringskassan och bidragssystemen är 
byråkratiska och rigida på ett sätt som inte låter insatserna anpassas efter 
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individen, vilket tenderar att motverka en återgång till arbete: ”De kräver 
vissa timmar”, ”de har sina regler”, ”det är strukturer, strukturer, strukturer, 
strukturer” (FG3:28).  

De bara skickar en runt, runt. Och har sina konstiga regler som man ska följa. 
Det kanske man inte heller klarar för att man blir stressad. Tidspress bland 
annat. ”Då och då ska du klara det här”. Stress, stress, stress. (FG3:8) 

 
Å ena sidan framstår det som om individens svårigheter inte synliggörs i 
detta perspektiv som på ett rigitt sätt ställer krav utifrån regler som måste 
efterföljas. Skulle man inte leva upp till dessa krav, ”ja då åker du ut” 
(FG6:4). Å andra sidan talar man också om hur dessa institutioner tenderar 
att ”fokusera på det man inte kan” istället för att se till de möjligheter som 
personerna ifråga har. Detta resulterar i att resurser inte utnyttjas, att den 
arbetsförmåga man faktiskt inte har kommer till nytta, och att man inte ges 
möjlighet att bidra till samhället och känna sig behövd. 

Man talar också om hur tidigare sjukskrivningar för psykisk ohälsa inne-
bär att man är ”stämplad” på arbetsmarknaden. En deltagare berättar hur han 
haft inblick i anställningsförfarande och hur sökande diskvalificeras på 
grund av tidigare sjukdom: ”Det är ju så tufft. Det står några rader där: ’Ja, 
väck med mänskan’ bara.” (FG2:27) 

Alltså med den bakgrunden man har: sjukskriven, manodepressiv sjukdom 
och inlagd, och kan jobba halvtid liksom. Jag står ju inte överst på nån 
anställningslista precis, även om jag har några *kvalifikationer kvar*. Det är 
ju ingen som precis tar mig om man jämför med en som är fullt frisk. (…) 
Jag har inte varit hemma en dag på ett och ett halvt år men det är ju ingen 
som kollar det liksom. (FG2:26) 

 
En liknande krass attityd återges också i en diskussion där sjukpensionering 
framställs som en ”bortprioritering” av den som inte är ”samhällsbefräm-
jande”. Man gör då inte heller längre några ansträngningar från samhällets 
sida för att förbättra personens hälsa (FG1:8). Risken för att bli betraktad 
som inte fullt arbetsför leder också till att flera har dolt sina problem som 
arbetssökande och inför arbetsgivare:  

Sen dolde ju jag det när jag sökte jobb, men de fick reda på det antagligen på 
nåt sätt. Och det, ja det låg mig i fatet. (...) Det är att min absoluta uppfattning 
att det är inte många arbetsgivare som man kan berätta det för. (FG6:10)  

 
Det är alltså inte bara en rädsla för stigmatisering som leder till döljande, 
utan också en rädsla för att arbetsgivares farhågor om framtida sjukskriv-
ningar ska diskvalificera en på arbetsmarknaden. 
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8.2 Den egna gemenskapens perspektiv 
Ett gemensamt perspektiv är inte bara något som deltagarna utgår från och 
etablerar i fokusgruppsamtalen. Man talar också om en gemensam syn, 
delade uppfattningar och kunskaper som är knutna till den egna gruppen. 
Vid sidan av en sådana kollektiv självpresentation som behandlades i 7.5.2 
konstruerar man en social kategori i samtalen genom att referera till den 
egna gemenskapen och tillskriva denna kunskap och förståelse. Hur inklusivt 
det ”vi” är som refererar till denna varierar. Ibland förefaller det syfta på 
deltagarna i fokusgruppen, ibland självhjälpsgruppen eller brukarorganisa-
tionen i stort. I några fall uttrycker man också en samhörighet med alla dem 
som har vissa erfarenheter av psykisk ohälsa, som till exempel när en delta-
gare talar om all dem som har samma typ av problem som ”mina bröder och 
systrar” (FG5:27). När det gäller uttalanden om en särskild förståelse och 
kunskap är det dock det egna brukarförbundet eller självhjälpsgruppen som 
tydligast framträder som en social kategori till vilken ett delat perspektiv 
knyts till.  

I fokusgruppsamtalen nämns och demonstreras kunskaper om mediciner, 
diagnoser, sjukvården och hur de egna problemen kan hanteras. Det före-
kommer också att man refererar till någon auktoritet som inte är medlem i 
den egna gemenskapen på ett sätt som understödjer sådana kunskapsanspråk. 
Ibland kan till exempel läkare få ge stöd åt en uppfattning genom att snarlika 
uppfattningar uttrycks i form av indirekt tal. Man hänvisar också till utveck-
lingen inom forskningen eller till en enskild forskare som vederhäftiga 
källor. I de fokusgrupper som rekryterats från ÅSS talar man om boken 
Ångest (Nordlund 2004) på ett sätt som ger den rollen av en tillförlitlig auk-
toritet inom det egna perspektivet: ”Vi kallar den för vår bibel, den har vi 
liksom som rättesnöre, för där kan man slå upp om det är nåt speciellt man 
vill prata om.” (FG1:2) Även om dessa referenser till utomstående görs är 
det framför allt mot bakgrund av de erfarenheter som samlats i gruppen som 
man uttalar sig auktoritativt i samtalen. Man framhåller ofta hur den erfaren-
hetsbaserade kunskapen ger unika möjligheter till förståelse: 

  
Excerpt 43 

2B – dom [läkarna] har ju inte haft dom här 

besvären så dom kan ju inte sätta sig in i det 

riktigt heller (2E: ”nej nej”) det (2A: 

”<nej>”) måste man uppleva alltså (2D: ”mm 

mm”) för å, (2C: ”o ja” M: ”<mm>”) 

2D - det är därför det är så bra med RSMH att man 

kan träffa likasinnade människor [ger exempel] 

å det är ju svårt å läsa sig till sån här 

kunskap. utan prata med nån som har den egna 

erfarenheten ger ju så mycket mer tycker jag 

(2B: ”mm”) som har vart med om samma saker. (M 
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& 2A: ”mm” ) som man kan dela det med då. 

[FG2:5] 

 
I 5.3 såg vi hur erfarenheter generaliseras genom ett speglande som låter 
erfarenhetsbaserade kunskaper framstå som giltiga utanför det egna fallet. I 
samtalen redogör man också för hur de uppfattningar som man ger uttryck 
för grundas på kontakter med många: ”jag har ju hela tiden mött människor”; 
”jag har träffat så mycket människor”; ”det har vi sett så mycket här”. Denna 
typ av refererande till medlemmarnas erfarenheter framstår som ett viktigt 
sätt att backa upp hävdandet av kunskap i samtalen.  

Härmed framställs fokusgruppen, jämte självhjälpsgruppen, som besit-
tande en expertis inom det område som samtalen fokuserar – den kunskap 
som de besitter är omfattande, välgrundad och skiljer sig från andras 
kunskaper. I resonemang om till exempel läkemedels verkningar och biverk-
ningar framstår den erfarenhetsbaserade kunskapen som en expertkunskap i 
jämförelse med vilken läkarnas expertis kan komma till korta. I FG3 sätter 
man några gånger den egna kunskapen i relation till brister i den vetenskap-
liga kunskapen genom att antyda kunskapsluckor inom forskningen: ”Det 
finns ju ingen forskning för det, men jag vill sticka ut hakan i alla fall: tittar 
man på de människor som åker dit på det här, så är det oftast de mest krea-
tiva människorna” (FG3:7). Det förekommer också att man påpekar väsent-
liga skillnader när den erfarenhetsbaserade kunskapen relateras till vad man 
kan ta del av i böcker och på Internet (FG4:9). 

Återkommande påpekas hur den egna gemenskapens samlade erfarenhe-
ter låter självhjälpsgruppen ha en stödjande funktion och hur brukarförbun-
det kan förmedla kunskaper om hur problem och situationer kan hanteras i 
vardagen. I några samtal redogör man för vad som visat sig vara viktigt för 
den egna hälsan och man framhåller betydelsen av att ha mycket kunskap 
om hur man fungerar för att kunna hålla sig frisk (FG5).  

Den uppfattningen har jag ju fått av de flesta jag har pratat med också, det är 
väldigt många under de här nio åren som säger samma sak och som många 
faktiskt säger, att just när de kommer till, ja till den här föreningen (…) att 
det är första gången som de möter nån som förstår vad de pratar om. Och som 
kanske kan ge små vardagsråd som man kan ta till sig. (FG1:12) 

 
I FG3 talar man inte bara om råd och stöd utan även om självhjälpsgruppens 
”resultat” på ett sätt som närmast liknar den vid en behandlingsform: ”Vi har 
ju haft mycket goda resultat, som jag tycker, genom åren. Många som har 
kommit tillbaks till fullgott arbete” (FG3:2). Där erbjuds ett komplement till 
de behandlingsinsatser som vården erbjuder. I denna grupp beskriver man 
också hur den samlade erfarenheten kan fungera som ett stöd i kontakten 
med vårdgivare. När personer kommer till lokalföreningen finns där samlade 
erfarenheter som kan användas för att förklara sådant som framstått som 
svårbegripligt i denna kontakt (FG3:13). Även i den fortsatta kontakten med 



 187 

vården fyller gruppen en stödjande funktion för att man ska kunna hävda sig 
i denna relation: ”Där, i kamp, har vi verkligen haft stöd av varandra för att 
peppa.” (FG3:2) 

Även om dessa kunskaper för att hantera problemen och relationerna till 
vårdgivare ges stor betydelse, framstår insikten om att man inte är ensam om 
sina problem som den första, och kanske den mest centrala, insikt som 
gemenskapen härbärgerar. Deltagare berättar om hur den första kontakten 
med gruppen motsvarade en ”aha-upplevelse – att jag inte var ensam” 
(FG3:13). Att man i gruppen kan känna samhörighet med andra som befin-
ner sig i en liknande situation ges stor betydelse. I ett par grupper berättar 
man hur förbundet planerat ett mindre antal träffar för självhjälpsgruppen, 
men att man därefter fortsatt träffas under flera år. Även om gruppen skapas 
på initiativ av förbundet får den ett eget liv då medlemmarna utvecklar en 
stark samhörighet.  

Tidigare har vi sett hur deltagare beskriver hur de egna problemen kan 
komplicera möten med andra – hur det uppstår en spänning, osäkerhet och 
rädsla. Samvaron inom självhjälpsgruppen framstår däremot som fri från 
detta och man talar om hur man känner sig trygg där:  

Jag tänkte första gången jag gick härifrån: ”Det trodde jag aldrig att det fanns 
nån sån här”. Det är ju som att gå hem – mitt andra hem – att gå hit och träffa 
folket här va. Här känner jag mig trygg. (FG2:8) 

 
Flera framhåller hur relationen till andra i självhjälpsgruppen präglas av 
närhet: man är ”väldigt personlig och privat” (FG5:28); man träffas kontinu-
itet under lång tid och berättar om allt som sker i ens liv, inte bara sådant 
som är relaterat till hälsoproblemen, och kan säga sådant som man inte kan 
säga till någon annan – till och med saker som man döljer för sin partner 
(FG6:9).  

I karaktäriseringar av denna särskilda gemenskap kontrasteras den också 
mot andra former av samvaro som framstår som mer ”ytliga”. En säger att: 
”vi kommer ju mycket närmare” (FG3:2). Man talar om sina ”vanliga vän-
ner” respektive de vänner som man har inom brukarförbundet och som man 
tar upp ”djupare frågor med” (FG2:9). Relationerna inom självhjälpsgruppen 
framställs på detta sätt som annorlunda mot dem man har till andra vänner. 
En deltagare beskriver hur hon efter att ha fått en diagnos ”lever i stor okun-
skap” fram till att hon kommer i kontakt med Balans: ”Och jag tackar gud 
för det, jag tackar gud för [5A] och [5C], för att jag har fått nya vänner. 
Verkliga vänner som vet precis hur det är.” (FG5:30) 

Sådana former av identifikation med självhjälpsgruppen hänger ibland 
samman med en distansering från andra: ”Jag kan inte heller umgås längre 
med så kallade normala som är föraktfulla, utan jag väljer att umgås med 
människor som begriper vad det här är.” (FG4:5) Den egna gemenskapen 
och de ”normala” är olika på det sättet att de besitter olika förmåga att förstå, 
de förra ”begriper” och vet ”precis hur det är”, medan de senare är 
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”föraktfulla”. I mer skämtsamma formuleringar kan denna skillnad skärpas 
och en deltagare beskriver hur han kan skoja med en vän som har samma 
problem: ”Det är ju vi som är friska (…) alla andra är ju sjuka” (FG5:8). En 
annan beskriver först medlemmarna i en grupp som ”roliga typer”, som ”lite 
konstiga i samhället” och säger sedan: ”Vi brukar säga att ’Det är de där ute 
på Storgatan som är knäppa” (FG5:9). När man lämnar allmänhetens 
perspektiv och tar del av gruppens perspektiv sker en omkastning i synen på 
normalitet och avvikelse. I självhjälpsgruppen är det som i vardagen skiljer 
ut den egna personen som avvikande grunden för gemenskap och normalitet 
– inte bara såsom det som är vanligt förekommande, utan också såsom något 
värderat och eftersträvansvärt.  

Som vi såg kan mötet med gruppen innebära att man kommer till insikt 
eller byter perspektiv, vilket återges som en vändpunkt i livet med ohälsa. 
Något viktigt ”går upp” för en: ”Och så kom man hit ’Aha!’” (FG3:30). Man 
får en ny förståelse för problemen som omvärderas (”Inte för att skryta, men 
jag är bipolär” (FG6:26)); man slutar förneka problemen och kan acceptera 
dem (”Det gick upp för mig att jag har en kronisk sjukdom” (FG5:4)); eller 
man kan överge en misstagen identifikation med sina problem (”Du är ju 
inte manodepressiv, du är ju [namn]” (FG5:10)). Gruppens perspektiv på 
psykisk ohälsa erbjuder med andra ord även en ny självförståelse och en ny 
identitet. Detta perspektiv karaktäriseras i flera grupper som ”avdramatise-
rande” i relation till allmänhetens perspektiv: ”Vi har en avdramatiserande 
kunskap. Och det är fan i mig bara vi själva som har den.” (FG3:32) Grup-
pens kunskap beskrivs som en utgångspunkt för att gå i polemik med andras 
förståelse, för att hantera ”patologin” i interaktionen med andra och för att 
återupprätta relationerna till andra.  

8.3 Sammanfattande diskussion – representerande i en 
argumentationskontext  
Avhandlingens tredje frågeställning gäller hur man i fokusgruppsamtalen 
relaterar sitt perspektiv på psykisk ohälsa till andras. Vi har nu sett hur man 
där konstruerar två sociala kategorier som man möter i kontakten med 
vården och i det dagliga livet, vilka båda tillskrivs perspektiv som har stor 
betydelse och som väsentligen bedöms negativt. 

8.3.1 Representationer av perspektiv 
I det meningsskapande som äger rum i fokusgrupperna involveras andra 
aktörer i samtalet och deltagarna för en argumentation på flera nivåer som 
aktualiserar en argumentationskontext av skilda uppfattningar. Dels sker 
denna argumentation genom att man uttalar sig om andras idéer, fördomar, 
kunskaper eller uppfattningar, eller låter dem komma till uttryck i samtalen 
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genom indirekt tal. Man representerar på detta sätt andras perspektiv och 
berättar om konflikter och en kamp mot dessa.  

I samtalen ger man genomgående uttryck för en upplevelse av stigmatise-
ring av den egna personen och ett trivialiserande av de problem som man 
upplever. I fokusgrupperna målas bilden av ett dilemma upp: öppenhet om 
problemen har negativa konsekvenser för relationerna till andra och kan leda 
till att andra distanserar sig, samtidigt innebär döljandet en oönskad begräns-
ning i relaterandet till andra i vardagliga situationer. ”Each moment spent 
’passing’ as normal deepens the sense of disconnection” som Karp skriver 
(1997:43). Som vi har sett i kapitel 2 löper också stigmatiseringstemat som 
en röd tråd genom forskningen inom området. Trivialiserandet av psykiska 
problem har däremot inte lyfts fram lika tydligt i tidigare studier. Andras 
förväntningar om att man ska ”rycka upp sig” återfinns dock även i Karps 
studie där även problemens osynlighet vid depression kontrasteras mot 
synliga fysiska problem som leder till ett mer empatiskt bemötande (Karp 
1997:106). I samtliga fokusgruppsamtal framstår stigmatisering och triviali-
sering som en mycket påtaglig realitet som man måste förhålla sig till och 
man skildrar hur man för en ständig kamp mot andras perspektiv. Denna 
kamp måste dessutom föras på två fronter: både mot allmänheten och mot 
dem man möter i kontakter med vården. Gruppens egna kunskaper och 
förståelse framställs som ett alternativ som ifrågasätter och utmanar de före-
ställningar som är dominerande i samhället och som dessa två övergripande 
och grovt definierade kategorier tillskrivs. Relationen mellan gruppen och 
andra kan alltså karaktäriseras som polemisk och i samtalen gör man olika 
kunskapsanspråk i opposition mot andras föreställningar. Denna argumenta-
tion involverar en värdering av andras perspektiv som kommer till uttryck i 
direkta uttalanden, men också på ett mer indirekt sätt i berättande framställ-
ningar. Humor, ironi och upprörande framställningar fungerar som retoriska 
grepp som inte bara framställer andra i ett ofördelaktigt ljus, utan också 
inbjuder åhörarna till att dela denna värdering.  

Bristande kunskaper framställs som en viktig orsak till andras fördoms-
fulla bild av personer med psykisk ohälsa, och man tillskriver öppenhet om 
dessa problem och information en viktig roll för att ”avdramatisera” och 
motverka föreställningar som leder till rädsla, avståndstagande och trivialise-
ring. Man menar att information kan upphäva fördomar och oförstående, 
vilket i sin tur skulle leda till det erkännande som man nu saknar. Men 
samtidigt karaktäriseras de egna problemen som något som inte är möjligt att 
förstå för den som inte har egna erfarenheter av sådana. Detta innebär en 
betydligt mer pessimistisk bild av möjligheten att närma perspektiven till 
varandra. 

Radikalisering och polarisering 
I samtliga grupper ger man prov på ett kritiskt förhållningssätt till andras 
föreställningar och i alla samtalen förs någon form av argumentation mot 
vad som betraktas som ett dominerande perspektiv. Grupperna skiljer sig 
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dock åt när det gäller hur framträdande detta inslag är. Det finns en tendens 
till att man i de tre grupper där man formulerar den skarpaste kritiken av 
vårdgivarna också tydligast formulerar uppfattningar och ståndpunkter som 
något delat inom den egna gruppen. Det finns med andra ord en tendens till 
polarisering av perspektiven och en skärpning av argumentationen i dessa 
gruppers samtal.   

Antagandet att representerandet av andras perspektiv kan ha en retorisk 
funktion, och att detta är sammanvävt med gruppernas kollektiva självpre-
sentation, kan vara vägledande för hur vi ska uppfatta de starkt kritiska 
bilder som ges av vårdgivarnas kunskap, bemötande och kompetens. Vi 
behöver inte ifrågasätta att de är sanningsenliga skildringar av vad man 
upplevt och hur man ser på de möten man varit med om, men vi behöver inte 
heller uppfatta dem som uttryck för dessa gruppers syn på vården på ett 
generellt och okomplicerat sätt. Dessa berättelser är inte neutrala rapporter, 
utan man gör också poänger med dessa skildringar: man framhåller gruppens 
betydelse genom att visa på vårdens tillkortakommanden, och man illustrerar 
den egna utsattheten genom att ge exempel på bristfälligt bemötande.  

En radikalisering av den egna gruppens perspektiv, och en polarisering i 
förhållande till andras, har beskrivits som ett mer generellt socialpsykolo-
giskt fenomen (Forsyth 1990). Interaktion inom en grupp tenderar att leda 
till att individuella uppfattningar konvergerar mot en gemensam ståndpunkt 
som förstärks (group polarization effect). En kategorisering i 
ingroup/outgroup innebär också en stereotypifiering av medlemmar i out-
group och en mindre nyanserad bild av deras uppfattningar (extremity bias). 
Sammantaget innebär detta att gruppinteraktion i allmänhet tenderar att leda 
till att man gör sig en identitetsstärkande bild av den egna gruppen: 

[E]ven when there is no explicit or institutionalized, conflict or competition 
between the groups, there is a tendency toward ingroup-favoring behavior. 
This is determined by the need to preserve or achieve a “positive group 
distinctiveness” which in turn serves to protect, enhance, preserve, or achieve 
a positive social identity for members of the group. (Tajfel 1982:24) 

 
I detta fall fyller dessutom gruppen en särskilt viktig funktion för hävdande 
av en positiv social identitet som försvar mot stigmatisering. De negativa 
erfarenheter av hur man blivit bemött, en tydlig grupptillhörighet där ingroup 
(”vi”) ställs mot outgroup (”de”) skulle också kunna främja sådana processer 
som leder till en mer negativ och mindre nyanserad bild av andras perspektiv 
vilken kontrasteras mot bilden av det egna. Att vi återfinner båda de grupper 
vars deltagare rekryterats från ÅSS bland de tre grupper som formulerar den 
skarpaste kritiken, kan tänkas ha att göra med att erfarenheter av ångest är 
något som de beskriver att andra i stor utsträckning tenderar att trivialisera. 
Man delar här på ett tydligt sätt erfarenheter av att få sina upplevelser ifråga-
satta vilket skulle kunna motivera en radikalisering av argumentationen. Att 
man här också på ett uttalat sätt differentierar de egna problemen från både 
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”normala problem” och dem på lägre strata förstärker intrycket av att man 
därmed tvingas balansera riskerna för trivialisering och stigmatisering mot 
varandra. 

Konflikt eller komplementaritet? 
Det polemiska inslaget överensstämmer med hur man i andra studier beskri-
vit relationen mellan lekmäns och professionellas perspektiv i termer av 
konflikt, och hur deras syn på ohälsa, hur problem ska hanteras och relatio-
nen mellan brukare och vårdgivare har beskrivits som en ”kamp” (se 1.3). 
Kamp är framträdande som tema också i dessa samtal, men deltagarnas rela-
tion till den medicinska expertisen framstår snarare som ambivalent än enty-
digt kritisk. Man uttrycker både en upplevelse av starkt beroende samtidigt 
som man riktar kritik mot dess företrädare. För att kunna besvara frågan om i 
vilken utsträckning gruppernas perspektiv kompletterar eller befinner sig i en 
konflikt med de professionellas perspektiv måste vi ta hänsyn till hur denna 
fråga gäller en relation som utspelar sig på flera plan. Om vi ser till de 
bedömningar som deltagarna gör av de professionellas perspektiv så rymmer 
de flera dimensioner: (1) förståelse, (2) konstruktion av problem, och (3) 
kompetens. Frågan om konflikt och komplementaritet måste besvaras separat 
för varje dimension.  

Även om det finns goda exempel på motsatsen levererar man tämligen 
genomgående en kritik mot vården genom att påtala brister när det gäller att 
möta den hjälpsökande med empatisk förståelse för de problem som denna 
upplever. Vad det handlar om är en brist på erkännande av problemens allvar 
som både blir kränkande och leder till orimliga förväntningar på den hjälp-
sökande. En konsekvens är att man får svårt att erhålla den hjälp och det stöd 
som vården skulle kunna erbjuda. Psykisk ohälsa framställs visserligen som 
något som inte kan förstås av den som inte själv har erfarenheter av detta, så 
det finns en djup skepsis till att man skulle kunna möta en verklig förståelse 
från vårdgivarna. Men flera påpekar deltagare att det egentligen krävs 
ganska lite för att situationen skulle förbättras; det är snarast en fråga om 
bemötande och inställning till de hjälpsökande. Brukargemenskapen kan 
därmed beskrivas som ett komplement i detta hänseende, då denna erbjuder 
en unik förståelse som man inte kan förvänta sig att möta i andra samman-
hang.  

Den brist på erkännande som man beskriver hänger samman med de före-
ställningar som man har om psykiska problem. I kapitel 2 såg vi hur man 
inom den antipsykiatriska rörelsen angrep själva grundvalarna för den psyki-
atriska kunskapen och praktiken. Man riktade en radikal kritik mot hur 
psykisk ohälsa konstruerades som diagnostiserbart sjukdomstillstånd. Detta 
slags kritik är inte framträdande i fokusgruppsamtalen där klassificeringar, 
begrepp och modeller från den medicinska expertkunskapen införlivas som 
användbara verktyg i meningsskapandet på ett sätt som tar deras giltighet för 
given. Ett sjukdomsbegrepp som bygger på en jämförbarhet med kroppslig 
sjukdom, diagnostiska termer, biomedicinska förklaringsmodeller liksom 
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behandlingens former kan problematiseras, men intar ändå en självklar plats 
för att representera de egna problemen i samtalen (jfr Shaw 2002). Även om 
medicinsk kunskap som sådan i regel alltså inte ifrågasätts, utan är en inte-
grerad del i meningsskapandet, så är dock inte bilden enhetlig i detta avse-
ende. Det finns teman i samtalen och ståndpunkter hos några deltagare som 
motsvarar en avvikande förståelse och ett mer kritiskt förhållningssätt till hur 
problemen konstrueras inom medicinen. En deltagare menar att psykologin 
utgör en ”paravetenskap” och för ett resonemang som ifrågasätter psykiatrins 
legitimitet. I en annan grupp vänder man sig även mot hur ”normala” och 
”sociala” problem diagnostiseras eftersom detta leder till en oriktig och 
skadlig medikalisering. Ett tema i samtalen som rymmer en mer fundamental 
skillnad mellan perspektiv är också när man talar om ohälsans positiva 
aspekter och om att ”acceptera sin sjukdom” som en värderad del av perso-
nen. Detta synsätt skiljer sig från den medicinska modellens rationalitet och 
självklara sätt att möta lidande med diagnos och behandling. Här kan man 
ana en potentiell konflikt mellan olika föreställningar om psykisk ohälsa.  

Men det är inte denna typ av konflikt mellan perspektiv som framställs 
som grunden till de problem i kontakten med vården som man uppehåller sig 
vid. Snarare tycks dessa handla om att det psykiska lidandet har en låg status 
inom hälso- och sjukvården, vilket framstår som en konsekvens av att de 
yrkesverksamma också delar allmänhetens trivialiserande och stigmatise-
rande föreställningar, jämte vad man beskriver som tecken på bristande 
kompetens. I stor utsträckning kan man läsa in ett förtroende för den medi-
cinska expertkunskapen, men en förtroendekris när det kommer till dem som 
agerar som ”experter”. Vi får beskrivningar av fördomsfulla och ringaktande 
vårdgivare som är dåligt insatta i problemområdet, som ordinerar medicin på 
ett riskabelt sätt och saknar kunskap om hur problemen kan hanteras på mer 
verksamma sätt. I kontrast mot detta framstår självhjälpsgrupperna som 
bärare av en erfarenhetsgrundad kunskap som inte bara gäller vad det inne-
bär att lida av en viss form av psykiska problem, utan som också är en 
”expertkunskap” gällande hur problemen bör hanteras och hur vården funge-
rar. Såsom ”experter på experterna” ser man sig kunna fylla en viktig funk-
tion i ett reformerande av vården, samtidigt som man utgör ett komplement 
genom att erbjuda sådan kunskap och stöd som den offentliga hälso- och 
sjukvården inte erbjuder. 

Den kritik och upprördhet som man ger uttryck för i samtalen kretsar 
alltså till stor del kring ett bristfälligt bemötande, som involverar avfärdande 
och trivialiserande av problemen. Men det finns en ytterligare dimension av 
den desillusionering som man beskriver att mötet med vården kan mynna ut 
i. Om de kritiska skildringarna av mötet med vården ibland mynnar ut i en 
nidbild av den dåliga läkaren eller psykologen, så närmar man sig i exemp-
len på goda vårdgivare å andra sidan en idealbild. Man beskriver personliga 
och mycket nära relationer till vårdgivare som gör något ”extra”, något 
”utöver det vanliga”. I dessa föredömen kan man ana en idé om den gode 
vårdgivaren som liknar hur ”den gode läkaren” har beskrivits med Robert 
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Mertons termer som en roll präglad av sociologisk ambivalens (Radley & 
Billig 1996:222). Förväntningarna på vårdgivaren är inte bara att denne ska 
ge vård. Han eller hon förväntas dessutom överskrida sin professionella roll 
och vara något mer än bara en vårdgivare. Vårdgivaren förväntas göra något 
”extra”, göra vårdgivare-patientrelationen till något mer än bara detta. Rollen 
som vårdgivare innebär paradoxalt nog att vara mer än bara en vårdgivare. 
Den utsatta situation som den hjälpsökande befinner sig i, jämte sådana svå-
righeter som kan sägas vara inbyggda i relationen mellan vårdgivare och 
vårdtagare, skulle på detta sätt kunna bidra till att belysa hur goda exempel 
ställs mot dåliga i materialet. Men vid sidan av detta finns det en ytterligare 
grund för desillusionering, då vården också när den fungerar som man kan 
förvänta sig ofta är oförmögen att ge den hjälp som den hjälpsökande hoppas 
på: det man satt sitt hopp till visar sig inte vara till så stor hjälp som man 
förväntat sig; man blir inte fri från sina besvär trots att man får den vård som 
står till buds och en rädsla för att problemen ska förvärras finns kvar; ”Det 
spelar ingen roll om det är KBT eller det är drivor med mediciner. Det är 
ingen som kan laga mig.” En sådan desillusionering framställs som en del av 
den insikt som handlar om eget ansvar. När Karp försöker förstå den ilska 
med vilken hans intervjupersoner riktade sin kritik mot läkare ger han en 
liknande psykologisk delförklaring: ”Perhaps the relationship between 
extremely distressed, vulnerable patients and powerful psychiatrists intrinsi-
cally generates friction, discomfort, and anger.” (Karp 1997:117) 

Förtroendet för den medicinska kunskapen är alltså långtifrån reserva-
tionslöst: den famnar inte problemen fullt ut och erbjuder varken en fullstän-
dig beskrivning eller en slutgiltig lösning av dem. Självhjälpsgruppen och 
dess kunskap framställs därmed som ett viktigt komplement genom att 
hantera sådant som inte faller inom den medicinska expertisens domän: 
besvikelsen över vårdens begränsningar; livet med ohälsa som ett relationellt 
problem; frågorna om vad man kan dela med andra och vad som bör döljas 
när och hur; hur man bygger upp en raserad självkänsla; vilket ansvar man 
själv har för sin hälsa; hur sjukdom och medicin berör ”mitt själv, mitt jag”; 
liksom hur förnekande och skam kan ersättas av acceptans och stolthet.  

8.3.2 Delande och validerande av perspektiv 
Fokusgruppernas representerande av psykisk ohälsa sker genom ett gemen-
samt arbete där deltagarna ger individuella bidrag i behandlandet av olika 
aspekter av det övergripande samtalsämnet. Man talar om hälsa och ohälsa 
på ett allmänt plan men framförallt utgår man från personliga erfarenheter 
som fogas till den delade förståelsen av den form av psykisk ohälsa som 
deltagarna i gruppen delar erfarenheter av. I representerandet och ackumule-
randet av dessa erfarenheter spelar berättande framställningar en central roll. 
I kapitel 5 beskrevs hur individuella fall speglas i varandra genom sambe-
rättande och framhållande av överensstämmelser mellan olika berättelser. I 
samtalen blandas uttalanden om psykisk ohälsa i allmänhet med uttalanden 
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om personliga upplevelser. Det partikulära förankras därmed i det generella: 
det enskilda fallet belyses av det generella och bidrar i sin tur till den gemen-
samma förståelsen av psykisk ohälsa i allmänhet eller en viss form av psy-
kisk ohälsa. Det representerande arbetet involverar alltså ett växlande mellan 
generaliserande och partikulariserande rörelser som båda bidrar till en 
gemensam representation av psykisk ohälsa. I den mån man kan tala om en 
representation av psykisk ohälsa så uppstår denna som en ”syntes” i denna 
dialektiska process.  

Även om man i fokusgrupperna uttrycker meningsskiljaktigheter så 
domineras interaktionen i samtalen av uttryck för igenkännande och 
påvisande av likheter och överensstämmelser mellan erfarenheter och upp-
fattningar om dessa. Möjligen kan moderatorns närvaro förstärka ett sådant 
drag där deltagarna huvudsakligen agerar som medlemmar av ett kollektiv. 
Fokusgruppen innebär en speciell samtalssituation då jag som moderator får 
tillträde till en gemenskap för att sedan lämna gruppen och rapportera om 
denna till en publik. Även om fokusgruppsamtalen liknar vardagliga samtal 
genom sin informella och personliga karaktär, och deltagarna både kan föra 
prövande resonemang och ifrågasätta varandra, uttalar man sig också aukto-
ritativt med en kollektiv röst som artikulerar ett delat perspektiv: ”vi vet”, 
”vi tycker”, ”vi har sett”, ”vi kan förstå”, ”vi brukar säga”, ”vi är rörande 
ense om”, etc. Att man också framhåller vissa saker som representativa för 
gruppen gör att fokusgruppen låter sig betraktas som ett team i färd med att 
genomföra en performance, för att tala med Goffman (1959). Detta drag är 
tydligast i samtalens inledande fas då man i ett tidigt skede presenterar grup-
pen inför den utifrån kommande moderatorn och i samband med detta även 
lyfter fram kollektivets uppfattningar och kunskap. Samförstånd är med 
andra ord inte bara något som kan konstateras i de fall då vi ser att flera 
uttrycker samma uppfattning eller gör instämmanden. Det är också något 
som man i grupperna hävdar genom sådana kollektiva uttalanden. Ett sådant 
samförstånd är något som konstrueras diskursivt och används retoriskt i 
samtalen (Edwards & Potter 1993; Sim 1998:348). Fokusgruppsamtalen är 
inte bara platsen där en intersubjektiv förståelse uppnås, det är också platsen 
för en grupps presentation av enighet inför varandra och moderatorn.  

Samförståndets performativa eller retoriska inslag innebär att uttrycken 
för samförstånd kan ses som ett inslag i den kollektiva självpresentation som 
äger rum i fokusgruppsamtalen. Vi har sett hur också hävdandet av kunskap i 
olika former är ett annat inslag i denna: man både demonstrerar egen kun-
skap och hävdar en sådan genom att peka ut andras okunskap. Man presente-
rar sig som kunniga och grundar sina påståenden genom att hänvisa till den 
kunskap som finns inom gruppen med formuleringar som ”vi vet ju att …”, 
genom att hänvisa till vad man fått höra från många, eller genom att förankra 
kunskapen i egen erfarenhet. Det självupplevda fungerar som en grund för 
att uttala sig auktoritativt, och berättelser om egna erfarenheter kan sägas 
rymma en implicit argumentation för det egna perspektivets giltighet. Upp-
fattningar backas upp och man driver en ”tes” genom sitt berättande (story 
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thesis, Carranza 1999). I den mån som berättelser är interaktiva produkter 
kan vi se dem som inslag i ett kollektiv projekt där man bekräftar riktigheten 
i ”teser”, påståenden eller uppfattningar. Kollektiviserande handlingar i form 
av följdberättelser, instämmande kommentarer och andra uttryck för samför-
stånd får därmed en validerande funktion. Andras ifrågasättande av den egna 
erfarenheten, som återkommande skildras, bemöts på detta sätt med en 
argumentation där erfarenheter bekräftas och presenteras som en grund för 
tillförlitlig kunskap. Genom berättelser om hur man inom självhjälpsgruppen 
kunnat hjälpa andra och om gruppens betydelse för en själv, liksom i tal om 
verksamhetens goda ”resultat”, förs en argumentation för den egna kunska-
pens värde, vilken ställs mot vad man i en grupp kallar vårdens ”evidensba-
serade” kunskap”. 

Då deltagarnas kollektiva perspektiv inte kan sägas vara jämbördigt med 
de synsätt som de förhåller sig till involverar detta relaterande av perspektiv 
även maktrelationer. När man talar om vikten av att informera om psykisk 
ohälsa på ett sätt som leder till avdramatiserande uppmärksamhet så står ett 
erkännande av problemen och makten att definiera deras sjukdomsstatus på 
spel. Det handlar om att få andra att säga: ”’Ja, ja det där finns. Det där är 
någonting som finns precis som polio eller mässlingen. Det där finns.” 
(FG6:14) Men det är inte bara ”allmänheten” som tillskrivs en dominerande 
roll och vars erkännande man eftersträvar. Det medicinska perspektivet får 
närmast en hegemonisk position genom att förfoga över de redskap som kan 
legitimera lidandet.  

Dessa två utifrånperspektiv bidrar alltså till hur den drabbade tillskrivs 
social identitet. Denna makt över identiteten blir synligt i talet om att 
”komma ut” där man gör motstånd mot den makt som bestämmer personens 
status och position i relation till ”de normala”. Vi har sett hur formulerandet 
av ett gemensamt perspektiv inom grupperna involverar hävdande av en 
kollektiv identitet och man kan säga att den kollektivisering av förståelse 
som sker i självhjälpsgrupperna rymmer en form av empowerment – ett 
hävdande av giltigheten i en självförståelse som skiljer sig från den sociala 
identitet som andra tillskriver en. 

8.3.3 Hanterande av stigmatisering i fokusgruppsamtalen 
Meningsskapande om egna psykiska problem aktualiserar idéer om norma-
litet och avvikelse som har genomgripande konsekvenser för såväl den iden-
titet som andra tillskriver personen, som den egna upplevelsen av vem man 
är. Sådana idéer leder i vardagen till en dubbel stigmatisering och är något 
som man förhåller sig aktivt och reflexivt till i samtalen. I fokusgrupperna 
för man en kritisk och problematiserande motargumentation mot hur sådana 
idéer präglar den sjukdomsidentitet som andra tillskriver en. Man bemöter 
andras föreställningar både genom att fokusera dem som ett explicit sam-
talstema och genom att producerar motbilder i berättande. Materialet ger 



 196

prov på fem argumentationslinjer varigenom sådana ”svar” formuleras på 
olika stigmatiserande idéer. 

1. Legitimerande 

Genom att illustrera de svårigheter och det lidande som man har erfarenheter 
av bemöter man ifrågasättanden av problemens natur och allvar. Illustratio-
nerna fungerar som ett argument mot det trivialiserande inslaget i andras 
stigmatisering av den drabbade som svag eller behäftad med karaktärsbrister, 
och mot likställandet av de egna problemen med ”normala” problem som 
man förväntas kunna hantera på egen hand. Kategorisering av problemen i 
termer av ”sjukdom” (i sjukdomsbegreppets första innebörd), liksom dia-
gnostiska benämningar, kan här fungera som verktyg för att framhålla hur de 
utgör ”kvalificerade” problem som medför ett särskilt lidande.  

Förankrandet av problemen i det kroppsliga kan också bidra till en legiti-
mering av svårigheter i vardagslivet och vad som kan uppfattas som tillkor-
takommanden. Framhållandet av fysiologiska orsaker blir ett argument för 
att det psykiska inte uteslutande ska uppfattas i termer av upplevelser som är 
möjlig att påverka genom viljeansträngning; det är frågan om något som man 
inte kan ”rycka upp sig” från. Liknandet av psykofarmaka vid insulin, och 
psykisk ohälsa vid diabetes och hjärtfel, bidrar också till legitimerandet då 
man därigenom påvisar likheter mellan de egna problemen och sådana som 
inte tenderar att ifrågasättas i allvarlighetshänseende. 

Som en symbol för den professionelles erkännande av problemen blir 
diagnosen här central inte bara i relationen till vårdgivaren, utan också i var-
dagliga relationer där den legitimerar sådant beteende som annars skulle 
kunna attribueras till negativa och klandervärda personliga egenskaper. Den 
blir ett betydelsefullt verktyg genom att medikalisera de problemen man 
upplever. Genom diagnostiseringen inordnas de i en medicinsk kontext som 
gör sådant som medicinering och sjukskrivning till något rimligt och legi-
timt. 

2. Distanserande 

De negativa innebörder som psykisk sjukdom i allmänhet ger till individen 
kan bemötas genom två samverkande former av distansering. Den första 
innebär en distansering från sjukdomen. Lokaliserandet av ohälsan till krop-
pen kan här fungera som ett argument genom att ohälsan perspektiveras just 
som ett somatiskt fenomen och tillstånd snarare än något som präglar perso-
nen på ett mer genomgripande sätt; det är något man har (t.ex. en ”brist på 
serotonin”) snarare än något man är (t.ex. ”knäpp och konstig”). Analogin 
till diabetes och hjärtfel fungerar inom ramen för denna strategi som ett 
medel för att aktualisera en biomedicinsk referensram som möjliggör en 
tydlig lokalisering av problemen. Man bemöter på detta sätt en totaliserande 
idé genom att representera ohälsan som en konkret entitet ”utanför” självet, 
som något man kan ha eller vara i avsaknad av och som alltså inte utgör en 
konstitutiv personlig egenskap. 
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Ett slags distansering från sjukdomen sker också då ohälsan representeras 
som ett relationellt problem. Psykisk ohälsa framställs både som en orsak till 
och en konsekvens av förvrängda eller inautentiska relationer: den ”sjuka” 
personen ställs mot den han/hon egentligen är; den sjuka lever ett inauten-
tiskt liv där andra gör sig missvisande bilder av honom/henne samtidigt som 
personen själv lever med en falsk självbild. Både relationerna till andra och 
relationen till sig själv förvrängs av ohälsan som innebär att den autentiska 
personen inte kan komma till uttryck. Genom att identifiera sig med ett 
autentiskt jag distanserar man sig på detta sätt från det inautentiska eller 
”sjuka jaget” som bär på stigmat. 

En andra form av distansering är knuten till sjukdomsbegreppets andra 
innebörd. Genom att distansera sig från en kategori av personer som är  
sjuka på ett annat sätt eller ”verkligt sjuka” bemöter man hur andra inordnar 
en inom en övergripande kategori av personer med psykisk ohälsa där dessa 
tillskrivs negativa personliga egenskaper (jfr Estroff et al. 1991).34 

3. Normaliserande 
Tvärtemot hur de egna problemen ibland särskiljs från ”normala” problem 
finns en argumentationslinje som leder i motsatt riktning. Man bestrider att 
problemen skulle utgöra en sjukdom och normaliserar dem genom att fram-
hålla, att man är en av ”otroligt många människor” som blir ”lite deprime-
rade” eller ”har lite panik”, att man är ”vem som helst”, att man inte är 
”riktigt sjuk” eller att det snarast handlar om en ”folksjukdom” med ett stort 
”mörkertal”. Härmed tycks en kvalitativ skillnad mellan den egna ohälsan 
och ”normala problem” ifrågasättas vilket innebär en normalisering av pro-
blemen och en identifikation med ”de normala”.  

I samband med dessa uttalanden tar man också avstånd från sådana dia-
gnoser som man uppfattar innebär en patologisering av problemen. Både 
diagnostisering och motståndet mot diagnos kan alltså sägas motsvara nor-
maliseringsprocesser som motverkar olika former av stigmatisering: diagno-
sen kan fungera legitimerande och användas för att bemöta trivialisering, 
samtidigt som bestridande av diagnosen kan fungera normaliserande och 
bemöta utpekanden av personen som avvikande. En sådan medikalisering av 
problemen kan sägas innebära en normalisering av personen gentemot till-
skrivande av egenskaper som ”svag” eller ”konstig”. 

När man förklarar problemen som en konsekvens av situationen i dagens 
samhälle framställs de också som en normal reaktion på en livssituation som 
individen har små möjligheter att påverka. Fokuserandet av situationen får 
problemens koppling till personen att träda tillbaka. Såsom vanligt före-
kommande och en förväntad konsekvens av sådana omständigheter kan man 
också tala om problemen som ”normala” i en statistisk bemärkelse och 

                                                      
34 Detta har likheter med hur Goffman beskriver stratifiering: ”The stigmatized individual 
exhibits a tendency to stratify his “own” according to the degree to which their stigma is 
apparent and obtrusive. He can then take up in regard to those who are more evidently 
stigmatized than himself the attitudes the normals take to him.” (Goffman 1986:107) 
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därmed indirekt lösgöra dem från normativa och stigmatiserande föreställ-
ningar.  

4. Problematiserande 

Andras utpekande av det onormala kan också bemötas med en problematise-
ring av normalitetsbegreppet. Genom att ifrågasätta uppfattningen att vi kan 
använda normalitetsbegreppet för de aktuella problemen ifrågasätter man 
samtidigt hur den som utpekas som avvikande tillskrivs innebörder: ”Vem är 
egentligen normal?” Man kan till exempel visa på överensstämmelser mellan 
hur förment friska personers reagerar och agerar, och sådant som anses vara 
kännetecknande för dem med psykisk sjukdom. Distinktionen mellan det 
friska och sjuka ifrågasätts på detta sätt genom en underförstådd eller uttalad 
retorisk fråga: ”Hur friskt är det?”  

Hälsa tenderar att förknippas med normalitet på ett sätt som låter ”de 
normala” vara synonymt med ”de friska”, men genom att aktualisera en 
annan innebörd av hälsobegreppet, där hälsa innebär ett idealt tillstånd, ifrå-
gasätter man också anspråk på normalitet i hälsohänseende. Om ingen, eller 
mycket få, kan sägas vara vid full hälsa är ohälsan normal. Personen med 
ohälsa skiljer sig då inte från andra på något avgörande sätt och hälsopro-
blemen kan inte ligga till grund för tillskrivandet av en avvikaridentitet.  

En annan argumentation som fungerar problematiserande är att bibehålla 
en distinktion mellan ”oss” och ”dem” men kasta om etiketterna. När man 
skämtar om att ”det är ju vi som är friska … alla andra är ju sjuka” proble-
matiseras vad som skall betraktas som normalt och begreppets normativa 
innebörd. Det som är eftersträvansvärt och bör värderas positivt finns inte 
hos ”dem” utan hos ”oss”. 

5. Omvärderande 

En femte argumentationslinje utgörs av att framhålla positiva innebörder i 
just de egenskaper som särskiljer personen från ”de normala” och i avvikan-
det som sådant. De negativa innebörder som man tillskrivs kan på detta sätt 
bemötas trots att man accepterar en identitet som avvikande. Man är ”inte 
vem som helst”, men detta kan förknippas med sådant som kreativitet och 
intelligens. Att vara begåvad med en särskild ”känslighet” behöver inte bara 
vara något som leder till problem, utan kan också vara en tillgång på olika 
sätt. I en sådan argumentation kan personer som är framstående inom något 
område, och som kan antas vara beundrade eller uppskattade, få utgöra 
exempel på hur de problem som man delar med dessa ”stora konstnärer”, 
eller namngivna personer som Ramel och Churchill, kan vara förknippade 
med högt skattade förmågor. Mot en stigmatiserande bild av personer med 
psykisk ohälsa hålls dessa exempel fram som ett motargument som fungerar 
genom sin kontrastverkan. 

Ett sådant ”omvärderande” gäller inte bara särskiljande personliga egen-
skaper utan även ohälsans konsekvenser. De erfarenheter som man gjort som 
en konsekvens av ohälsa kan vara nog så svåra och smärtsamma, men de 
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framställs inte bara som något som varit destruktivt. Vad som här kallats 
”problem” kommer i flera fall att framstå som ”a blessing in disguise” (Karp 
1992; 1997). En sjukdomshistoria kan till exempel framställas som en lär-
process där plågsamma erfarenheter blir ett led i en personlig utveckling. 
Man kommer till sådana insikter som svårligen låter sig göras på annat sätt – 
insikter om sig själv (hur man fungerar, sina känslor och värderingar) men 
också om fördomar, utanförskap och diskriminering i samhället, liksom om 
människans villkor i en mer existentiell mening.35  

Den kollektiva sjukdomsberättelsen gestaltar också en genomgripande 
förändring av personen och hennes relationer till andra. De ”exceptionella” 
erfarenheter som man gjort har inte bara inneburit något nedbrytande, utan 
kan gestaltas som en utvecklingsberättelse som leder fram mot insikt, 
ansvarstagande, ökad öppenhet och en bättre förmåga att bemöta andras 
fördomar. Utanförskap och ensamhet byts samtidigt mot delaktighet i en 
särskild gemenskap som utvecklas på basis av delade erfarenheter. För att 
beskriva denna gemenskaps speciella karaktär får ”familj”, ”bröder och syst-
rar” tjäna som metaforer (jfr Coreil et al. 2004). Vad som i andra samman-
hang utgör ett stigma blir här något som kan fungerar som en grund för en 
positiv social identitet. 

 
Dessa fem argumentationslinjer är delvis logiskt oförenliga. En samtidig 
normalisering och patologisering av problemen skulle till exempel vara mot-
sägelsefull. Till en del kan vi se detta som en konsekvens av att de alla är 
resonemang som involverar normalitet/avvikelse, vilket är mångtydiga 
begrepp som dessutom används för att karaktärisera såväl problem som 
beteenden och personer. Begreppet erbjuder ingen enkel distinktion då man 
gör anspråk på normalitet i vissa avseenden, för att i andra ta avstånd från 
sådana beskrivningar. Det finns också, som vi har sett, en spänning mellan 
att vara ”vem som helst” och att vara ”särskild” som bidrar till att göra 
bemötandet av stigmatisering till en komplicerad fråga som leder fram till en 
komplex bild.  

Men att resonemang när de, som här, renodlas och ställs bredvid varandra 
förefaller motsägelsefulla kan också sägas vara karaktäristiskt för ett 
vardagligt meningsskapande så som det har beskrivits i kapitel 1. I samtalen 
är argumentationslinjerna olika framträdande och vissa formuleras inte så 
explicit. De kommer dessutom till uttryck vid olika tidpunkter i samtalen då 
olika topiker behandlas. När man rör sig mellan olika frågor och berör 
stigmatiseringens två sidor byter argumentationen karaktär och ansluter mer 
eller mindre till någon av dessa linjer. Bemötande av trivialisering och 
andras främlinggörande kan sägas motsvara två delprojekt som 

                                                      
35 Jfr: ”The experience of illness has a formative value, connected with pain and the threat of 
death. It encourages reflection, lucidity and awareness, awareness of oneself, reflection on life 
and its problems. (…) This conception culminates in the idea that, through illness, there 
develops an “exceptional personality” which corresponds naturally to the exceptional experi-
ence of the invalid.” (Herzlich 1973:117) 
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fokusgrupperna genomdriver i olika sekvenser av samtalen. Båda fungerar 
dock som delar av en övergripande argumentation mot stigmatiseringen i 
stort som tycks utgöra den springande punkten i fokusgruppernas identitets-
arbete.  

Representerandet av psykisk ohälsa svarar alltså mot flera olika behov 
och projekt som aktualiseras i samtalen, och har dessutom karaktären av ett 
responsivt bemötande av attityder och föreställningar som i sig är motstri-
diga och inkonsistenta. Om man skulle beskriva resultatet av en grupps 
representerande arbetet som en representation av psykisk ohälsa, så är denna 
representation därmed motsägelsefull och präglad av spänningar mellan flera 
tendenser. 
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9. Sociala representationer av psykisk ohälsa i 
ett dialogiskt perspektiv 

I detta kapitel diskuteras resultaten från den empiriska studien utifrån den 
teoretiska modell som presenterats i kapitel 3. Först identifieras och diskute-
ras olika slags resurser som tillämpas för att representera psykisk ohälsa i 
fokusgrupperna (9.1). Därefter förs ett resonemang om hur dessa resurser 
aktualiseras på ett kontextberoende sätt i relation till lokala och mer situa-
tionsöverskridande projekt som kan antas vägleda meningsskapandet i 
samtalen (9.2). Avslutningsvis sammanfattas avhandlingens teoretiska och 
metodologiska bidrag till studiet av delade föreställningar (9.3).  

9.1 Resurser för socialt representerande 
Begreppet sociala representationer har här använts i en relativt snäv bemär-
kelse för att referera till de föreställningar som uttrycks som något delat i 
interaktion. Det faktum att sådana representationer uppvisar stabilitet över 
flera tidpunkter och situationer har framställts som en konsekvens av delade 
sociokulturella resurser för meningsskapande. Dessa resurser har getts en 
konstitutiv, snarare än determinerande, roll för sådant meningsskapande som 
den empiriska studien fokuserar. De tillämpas och aktualiseras på situations-
specifika sätt för att uppnå skilda saker i de projekt som vi hypotetiskt kan 
anta vägleder fokusgruppernas meningsskapande. Mening, föreställningar 
och representationer ses alltså här som något som realiseras genom ett 
gemensamt konstruktivt handlande, snarare än något redan befintligt som 
reproduceras i de studerade samtalen. Denna utgångspunkt överensstämmer 
med en diskursteoretisk syn på kategoriseringsprocesser som Jonathan Potter 
och Margaret Wetherell ställer mot en mer kognitivistisk förståelse för kate-
goriers funktion: 

For the social cognition researcher the prototype determines perception 
through the operation of a feature matching process; if the stimulus shares the 
prerequisite number of features with the prototype it will be included in the 
category. For those who study the operation of categories in discourse, 
however, the cluster of category-based attributes is not viewed as a kind of 
mental picture influencing perception but as a potentially inconsistent cluster 
of expectations and associations drawn on in an occasioned manner. The 
point is that these expectations are selectively managed, in the context of 
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passages of talk and writing, to present certain effects. Thus some features 
may be made focal, other ignored, and yet others reconstructed. (Potter & 
Wetherell 2007:133) 

 
Resonemanget kan antas gälla inte bara för kategorisering, utan även mer 
generellt för hur också andra typer av resurser aktualiseras i meningsska-
pande. I det följande ska både en underliggande nivå av resurser och något 
av hur de aktualiseras i samtalen beskrivas.  

Resursbegreppet har här använts för alla sådana tillgångar som möjliggör 
och medierar ett delat meningsskapande. I litteraturen lyfter man också fram 
många olika slags tillgångar som fungerar på detta sätt. Inom diskurs-
analysen använder man till exempel begreppet tolkningsrepertoarer 
(McKinlay et al. 1993; Wetherell 1998:400) för vad som utgör resurser för 
diskursiva framställningar: 

Interpretative repertoires are recurrently used systems of terms used for char-
acterizing and evaluating actions, events and other phenomena. A repertoire 
(…) is constituted through a limited range of terms used in particular stylistic 
and grammatical constructions. Often a repertoire will be organized around 
specific metaphors and figures of speech (tropes). (Potter & Wetherell 
2007:149) 

 
Linell talar om sociokulturella resurser i en vidare bemärkelse och låter 
dessa inkludera mer än det språkliga när han räknar upp: ”language, 
concepts, knowledge about the world, identities and norms, etc., which 
govern expectations and efforts for meaning in concrete situations” (Linell 
2009:49). Vi står alltså inför en rad olika slags företeelser som fungerar som 
resurser för ett gemensamt meningsskapande. Innan vi ser till olika typer av 
resurser som kan identifieras i fokusgruppernas meningsskapande ska något 
sägas om hur dessa kan beskrivas. Tre dimensioner framstår som särskilt 
relevanta för att analysera resurser för social representation.  

Sociala representationer förutsätter per definition en socialt distribuerad 
kunskap. En första analytisk dimension motsvaras därför av resursernas 
spridning. Den modell för sociala representationer som här presenterats 
knyter de delade föreställningarna till kollektiv vars storlek kan vara mycket 
varierande. Resurser för representerande kan vara lokala och begränsas till 
gemenskaper som utgörs av några få individer, samtidigt som de kan ligga 
till grund för idétraditioner med mycket stor spridning. Men resursernas 
spridning är inte bara en fråga om storleken på de kollektiv som bär dem, 
utan också om deras tillämpbarhet i skilda situationer. När idéer och begrepp 
lösgör sig från ett sammanhang och sprids till nya, när de till exempel läm-
nar ett specialiserat kliniskt eller vetenskapligt sammanhang för att ”popula-
riseras” och bli allmängods, kommer de att tillämpas i nya situationer, på 
nya sätt och fylla nya funktioner. Några får en begränsad tillämpbarhet i det 
vardagliga meningsskapandet, medan andra blir gångbara inom en rad områ-
den för att hantera till synes vitt skilda problem. Traumabegreppet kan få 
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tjäna som exempel på det senare: från sitt upphovssammanhang inom 
kroppsmedicinen, där det betecknade en fysisk skada, vandrar det till den 
psykodynamiska psykologin där det ges en ny innebörd, för att sedan ta plats 
i ett vardagligt språkbruk där det förlorar det mesta av sina tidigare betydel-
ser, men där ”trauma” och ”traumatisk” i gengäld kan användas i en rad situ-
ationer för att tala om skilda företeelser. 

En förutsättning för att något ska betraktas som en resurs för meningsska-
pande är att det präglas av ett mått av varaktighet och stabilitet över tid, 
vilket utgör en andra analytisk dimension. Den forskningen som presentera-
des inledningsvis beskriver långlivade strukturer i tänkandet – idéer som 
över lång tid används för att genererar ny kunskap. Moscovicis (2008) 
beskrivning av hur bikten fungerar som ett tolkningsmönster som används 
för att förstå den psykoanalytiska relationen utgör ett exempel på hur förstå-
elsen för nya fenomen förankras i varaktiga strukturer och tankefigurer. 
Johannisson (2009) illustrerar också hur vissa idéer om melankolikern lever 
kvar i historien och får nya former när de medicinska och psykologiska tolk-
ningsramarna växlar. Även i Jodelets (1991) och Gerholms (1993) studier 
ges prov på hur äldre folkliga föreställningar om psykiska sjukdomar visar 
prov på en hög grad av stabilitet och bidrar till meningsskapande under lång 
tid. I den andra änden av detta spektrum återfinner vi mer föränderliga idéer 
som visserligen kan ha mycket stor betydelse under en period men som visar 
sig vara mer kortlivade. Vad som är allmänt känt och förgivettaget blir ifrå-
gasatt eller faller i glömska. Kategoriseringar och teorier för psykiska 
problem kan växla på ett sätt som kan liknas vid paradigmskiften inom det 
vardagliga tänkandet vilka låter tidigare uppfattningar framstå som främ-
mande eller fördomsfulla.  

En tredje dimension utgörs av vad vi kan tala om som resursernas 
abstraktionsgrad. I ena änden av ett sådant spektrum finner vi begrepp och 
basala tankefigurer som fungerar strukturerande på den diskursiva nivån 
(Asplund 2004:15f), samt olika verktyg som främst erbjuder former för 
representerande och spelar en medierande roll. Dessa abstrakta resurser fyl-
ler en protetisk funktion: de är något som man tänker ”med” eller ”genom” 
snarare än ”på”.36 Gemensamt för dessa är att de förutsätter någon form av 
kompetens; deras tillämpning är knuten till normer och konventioner i form 
av tankestilar (Fleck 1997), paradigm (Kuhn 1962/1992) eller rationaliteter 
(Jovchelovitch 2007). I andra änden av detta spektrum finner vi resurser med 
en lägre abstraktionsgrad. Snarare än former för representerande är det här 
frågan om ”innehållsrika” resurser i form av kunskap om olika objekt. Även 
om det varierar i vilken mån den är artikulerad och hur specifik den är (gene-
rell kunskap resp. mer partikulära kunskapsobjekt) är det frågan om kunskap 
som kan artikuleras i form av representationer av objekt.  

                                                      
36 Jfr språkets protetiska funktion (Linell 1998:48). Wertsch använder också ”mediational 
means” och ”cultural tools” närmast synonymt (Wertsch 1998:17).  
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Spridning, stabilitet och abstraktionsgrad utgör tre dimensioner som kan 
användas för att beskriva olika resurser för socialt representerande och ska i 
det följande bidra till att belysa de resurstyper som kan identifieras i de ana-
lyserade samtalen. 

9.1.1 Lokala kunskaper, identiteter och projekt 
I kapitel 5 såg vi hur en gruppspecifik kunskap kan ackumuleras genom 
bland annat speglande av erfarenheter. Sådan kunskap fungerar som en 
resurs inom det lokala sammanhang som gruppen utgör. Deltagarna i fokus-
grupperna hänvisar själva till en sådan ”unik” kunskap som är knuten till den 
gemenskap som man är en del av. Genom att vara delaktiga i ett socialt 
sammanhang där man återkommande träffas bygger man kontinuerligt upp 
en delad kunskapsbank av: vad som sagts i tidigare samtal, biografisk 
kunskap om deltagare och andra, samlade erfarenheter av andras bemötande, 
liksom av att vända sig till hälso- och sjukvården med dessa problem, 
kunskap om gruppens historia, om kollektiva och individuella ståndpunkter, 
vad som kan tas för givet respektive vad som är problematiska frågor, etc. 
Allt sådant som har ackumulerats och traderats inom förbund, lokalföre-
ningar och självhjälpsgrupper kan fungera som en gemensam resurs som 
man kan förutsätta, anspela på och referera till i dessa sammanhang.  

Till dessa lokala resurser kan vi inte bara räkna sådana på en låg abstrak-
tionsnivå, utan även mer abstrakta som individen tillägnar sig genom att 
socialiseras till gemenskapen. Delaktighet förutsätter en förtrogenhet med de 
ideal och normer som en gruppidentitet involverar, liksom olika projekt som 
vägleder verksamheten i stort och som ramar in i mer tillfälliga kommunika-
tiva projekt i olika situationer. Vid sidan av dessa utvecklas normer och 
konventioner för interaktion inom gruppen vilka inte alltid är möjliga att 
explicitgöra. 

9.1.2 Medicinska termer och sjukdomsbegreppet 
I fokusgrupperna tillämpas inte bara resurser som är knutna till gruppen, 
utan även sådana som har betydligt större spridning. Inte minst förekommer 
många diagnostiska benämningar vilka man använder sig av på ett självklart 
sätt som förutsätter att de närvarande är bekanta med dem. I likhet med sin 
funktion i kliniska och vetenskapliga sammanhang fungerar diagnosen också 
i dessa samtal som basen för en kumulativ kunskap genom att benämna de 
gemensamma problemen. Men i detta vardagliga meningsskapande fungerar 
diagnosen inte bara som ett deskriptivt verktyg. Den har ytterligare innebör-
der som gör att den kan fungerar både stämplande och legitimerande, vilket 
innebär att den kan ses som ett redskap för social kategorisering. Vid sidan 
av diagnostiska termer spelar också sjukdomsbegreppet en central roll för att 
tala om de egna problemen. ”Hälsa” och ”sjukdom” tillämpas på ett flexibelt 
sätt i samtalen, och det finns inte bara skillnader mellan grupperna när det 
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gäller hur dessa termer används, utan de ges också skilda betydelser i olika 
yttranden. Detta gör att enstaka yttranden som tas ur sitt sammanhang fram-
står som motsägelsefulla. I samtalen används ”sjukdom” huvudsakligen på 
två sätt – dels för att syfta på problems allvarlighetsgrad och dels för att 
kategorisera dem som varande av ett visst slag. Man kan till exempel både 
göra klart att det man lider av är en sjukdom i bemärkelsen ett allvarligt häl-
soproblem, samtidigt som man bestrider en sjukdomsklassificering och de 
implikationer som denna har för synen på problemens natur. Liksom diagno-
sen kategoriserar sjukdomsbegreppet inte bara problem utan också männi-
skor, och när det gäller ”psykisk sjukdom” så tycks det finnas starka skäl till 
att undvika den sjukdomsidentitet som följer med. Man står med andra ord 
inför ett terminologiskt problem då man vill tala om sina problem som ekvi-
valenta med sjukdomar utan att därmed behöva säga att man är (riktigt) 
psykiskt sjuk.  

Som några deltagare påpekar kan dessutom sjukdomsbegreppet användas 
på olika sätt beroende på vilka som är närvarande. Inom självhjälpsgruppen 
kan man tala om sina problem i sjukdomstermer på ett annat sätt än i andra 
sammanhang. Termernas betydelser är alltså inte fixerade utan får olika 
betydelser och konnotationer i olika sammanhang. Trots att det handlar om 
ord som ingår i ett allmänt språkbruk, vars betydelse skulle kunna tas för 
given, är innebörden av yttranden som ”jag är (inte) sjuk” inte given. Deras 
betydelse är beroende av den bakgrund som tidigare yttranden i det pågående 
samtalet utgör, de kommunikativa projekt som det är del av, liksom av rela-
tionerna mellan de närvarande och de antaganden som den som talar gör om 
huruvida åhörarna delar en viss kunskap och förståelse. Dessa termer, eller 
”lingvistiska resurser”, utgör med andra ord vad Linell kallar abstrakta 
potentialer och meningserbjudanden vilka aktualiseras på olika sätt i de 
studerade samtalen, liksom i olika slags samtal: 

Words and grammatical constructions do not form inventories of ready-made 
units (or rules in the form of abstract structures) which are used as static 
building-blocks in assembling utterances, as if the situated token utterances 
were just concretized copies of abstract linguistic types (…). Instead, linguis-
tic resources are realized in dynamic construals of expression and content, 
utterances and meaning, in multidimensional contexts. That is, language can 
be actualized exclusively in interaction with contexts. (Linell 2009:265)  

9.1.3 Teorier och förklaringsmodeller  
Inte bara termer från medicinska sammanhang fungerar som resurser för 
meningsskapande i fokusgrupperna. I förklarande resonemang har vi sett hur 
teorier och förklaringsmodeller ingår som delade resurser för att begriplig-
göra egna och andras hälsoproblem. Sammantaget ger man prov på fyra 
förklaringsmodeller som kontextualiserar ohälsan och ställer den i en kausal 
relation till olika slags företeelser: (1) man hänvisar till livet i dagens sam-
hälle och förklarar problem som konsekvenser av livsstil, stress, familjeliv 
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och arbetsmarknad; (2) man redogör för psykologiska processer som invol-
verar tolkningar av situationer, skapande av ”hotbilder”, ”automatiska tan-
kar” och känslomässiga reaktioner; (3) man utgår från biomedicinska teorier, 
där gener, neurologiska och hormoniella processer eller ”fel i hjärnan” orsa-
kar eller bidrar till olika slags psykiska problem; (4) slutligen utgår man från 
mer ospecifika idéer om hur personer är. Man talar om läggning och essenti-
ella personliga egenskaper, om att vara ”känslig”, ”störd” eller ”onormal” 
utan att formulera detta i varken psykologiska eller fysiologiska termer.  

Både dagens samhälle som patogen och den avvikande och känslige 
personen är tankefigurer som vi känner igen från Herzlichs studie på 70-talet 
och vars idéhistoriska rötter kan spåras långt tillbaka (se Johannisson 1990). 
Biomedicinska sjukdomsmodeller har också haft sin givna plats inom psyki-
atrin sedan den formerade sig som medicinsk och vetenskaplig disciplin. I 
samtalen ser vi hur sådana stabila och vitt spridda idéer återkommer i en 
tidstypisk tappning. Inte minst dagens vetenskapliga teorier om mycket 
specifika neurologiska processer har en självklar plats och kombineras med 
mer vaga idéer om ”riktiga fel” i hjärnan och hur kroppen och psyke påver-
kar varandra ömsesidigt. När det gäller de psykologiska processer som 
anförs kan det noteras att begrepp och teorier av psykodynamiskt slag i stort 
sett är frånvarande i materialet. Den ”kognitiva revolution” som man beskri-
vit inom klinisk psykologi (se sid 17) tycks avspeglas också i detta vardag-
liga meningsskapande där psykodynamisk terminologi där KBT också ställs 
mot den behandling som erbjudits av de ”gamla psykologerna” i några 
samtal.  

Genom att förklara och begripliggöra psykiska problem bidrar dessa 
förklaringsmodeller till representerandet av både ohälsan och den drabbade. 
De fungerar som resurser för resonemang kring olika slags förutsättningar, 
orsaker och mekanismer i utvecklandet av psykiska problem. Genom att de 
möjliggör olika perspektiveringar kan olika dimensioner av ohälsa aktualise-
ras, vilket låter deltagarna hantera kroppsliga, psykiska och sociala företeel-
ser. Ibland ställs dessa modeller mot varandra och man tar avstånd från 
någon till förmån för en alternativ förklaring. Men i många fall kombineras 
de på ett sätt som låter förklaringar av olika slag samspela. I flera tidigare 
studier har man också beskrivit hur lekmän utgår från ”multifaktoriella” 
förklaringsmodeller för psykisk ohälsa (Estroff et al. 1991; Steinholtz 
Ekecrantz 1995; Meeuwisse 1997). Att modellerna kombineras är dock lika 
vanligt som att de tillämpas var för sig och genererar separata förklaringar 
under fokusgruppsamtalens gång. Deltagarna alternerar mellan olika typer av 
förklaringar och för flera parallella resonemang om både de egna problemen 
och andra typer av problem. Man skulle därmed kunna hävda att deltagarna 
ger prov på kognitiv polyfasi, snarare än att de utgår från en (multifaktoriell) 
modell. Förklarande redogörelser kan utgöra en syntes i så motto att element 
hämtas från vad Moscovici kallar skilda ”register” för tänkande (Moscovici 
2008:190). Men förklaringsmodellerna fungerar också som resurser för mer 
renodlade perspektiveringar som fokuserar någon aspekt och aktualiserar en 
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dimension av ohälsa genom att förklara den antingen som socialt, biologiskt 
eller psykiskt fenomen.  

Liksom när det gäller hur begrepp integreras i vardagskunskapen från 
olika specialiserade sammanhang så involverar överföringen av teorier och 
förklaringsmodeller en tolkningsprocess där dessa transformeras för att 
förankras i de befintliga resurserna. Kunskap hämtade från vetenskapliga 
sammanhang tillämpas inte i oförändrad form. Den tolkas, transformeras och 
får nya funktioner i ett meningsskapande som styrs av en (delvis) annorlunda 
rationalitet. I tidigare studier har man bland annat visat hur ny teknologi 
(Wagner & Kronberger 2001) och riskbedömningar (Olin Lauritzen et al. 
2007) förstås och fungerar på annorlunda sätt i vardagliga sammanhang jäm-
fört med i vetenskapliga eller kliniska. Vad som ur experternas perspektiv 
kan framstå som en ”distorsion” i kunskapsöverföringen kan också ses som 
resultatet av ett kreativt förhållningssätt som låter kunskap från en speciali-
serad sfär bli begriplig, relevant och funktionell i nya sammanhang för 
meningsskapande. I samtalen har vi sett hur medicinska diagnoser cirkulerar 
utanför de kliniska sammanhangen och får nya funktioner i vardagliga sam-
manhang. Vi har också sett hur tekniker för att visualisera neurologiska 
processer här framställs som medel för att ”scanna” individens hjärna och 
verifiera depressionsupplevelsen som ett objektivt faktum. Identifierandet av 
de signalsubstanser som är involverade vid ångest får här också spela en roll 
i en argumentation för att detta inte är något som man kan ”tänka sig ur eller 
prata bort”. 

9.1.4 Berättelsen som medierande verktyg  
De resurser som hittills nämnts är knutna till de problem som står i fokus för 
samtalen. Men i fokusgruppernas representerande av psykisk ohälsa tilläm-
pas även resurser som inte är specifika för just detta fenomen. Särskilt fram-
står här en konvention för självbiografiskt berättande som ett viktigt verktyg. 
Denna berättelse form kan sägas bidra till de sociala representationer som 
produceras i samtalen (jfr Murray 2002 och Laszlo 1997).  

I samtalssituationen utgör berättelsen ett kommunikativt verktyg som 
bygger på en form av perspektivering. Varje berättande återger händelser 
och handlingar från en viss utgångspunkt, synvinkel eller ett subjektivt per-
spektiv. I sin redogörelse för tänkandets narrativa modalitet skriver också 
Bruner hur berättandet producerar ”a subjunctive world”; i berättelsen ges en 
möjlig version av hur något i världen kan uppfattas, erfaras och förstås 
(Bruner 1986:25). Såsom kommunikativ handling kan berättandet sägas 
syfta till att förmedla denna bild till en åhörare eller mottagare och att få 
honom eller henne att ”se samma sak”, att föreställa sig och förstå det berät-
tade på ett väsentligen likartat sätt. Genom att fokusera och karaktärisera 
vissa aspekter av det som representeras i berättelsen, och låta andra saker 
utgöra en bakgrund, bjuds åhöraren in till att dela ett visst perspektiv på det 
berättade. På detta sätt kan vi säga att berättandet möjliggör att individuella 
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perspektiv kan närma sig varandra så att de blir (delvis) överlappande och 
berättare och åhörare kan uppnå ett mått av intersubjektivitet.  

När berättande är en integrerad del av meningsskapande inom gemenska-
per kan en konvention för berättande utvecklas och sedimenteras som en 
narrativ resurs för perspektivering av det förflutna. Genom att identifiera 
betydelsefulla händelser, vändpunkter och perioder i livet med psykisk 
ohälsa kan en sådan narrativ genre eller berättelsestruktur mediera menings-
skapande om egna erfarenheter och därmed bli konstitutiv för den delade 
förståelse och kunskap som man utvecklar inom en gemenskap. Carol Cain 
(1991) visar till exempel i en studie av Anonyma Alkoholister (AA) hur 
socialisation till denna gemenskap involverar tillägnandet av en kulturellt 
sanktionerad berättelseform och konstaterar att: 

AA draws on a body of culturally shared knowledge about what it means to 
be an alcoholic, what typical alcoholics are like, and what kinds of incidents 
have marked a typical alcoholic’s life. (Cain 1991:210) 

 
Denna delade kunskap om vad alkoholism är motsvaras delvis av en narrativ 
struktur som låter deltagarna gestalta sina personliga historier på ett för 
gemenskapen karaktäristiskt sätt. Berättelsen är inte bara ett medium bland 
flera varigenom kunskapen om alkoholism kan uttryckas. I någon mån är 
denna kunskap också knuten till det verktyg för att artikulera kunskap som 
berättelsen utgör.  

Den kollektiva berättelse som man formulerar i fokusgrupperna kan 
fungera som en resurs i flera projekt som kan antas vara centrala i ett brukar-
sammanhang: genom att ordna händelser och handlingar till mer eller mindre 
sammanhängande skeenden bidrar berättandet till det meningsskapande som 
låter problem förklaras och förstås; genom att illustrera problemens allvar 
bidrar detta berättande till en legitimering av dem; genom att skildra perso-
nens agerande och hanterande av sin situation fungerar berättelsen som en 
självpresentation och ett verktyg för formulerande av identitet; genom att 
relatera olika aktörers kunskap till varandra värderas olika perspektiv och 
betydelsen av den egna gemenskapen formuleras. Berättelsestrukturen kan 
ses som en resurs som används strategiskt i ett kollektivt identitetsprojekt där 
man representerar den drabbade i polemik med sådana föreställningar som 
leder till en stigmatiserad identitet. I den mån som denna berättelse är en 
konventionell framställningsform i gemenskapen förfogar medlemmarna 
över ett kulturellt verktyg som ger dem möjlighet att tala om sig själva, sina 
liv och sina problem på ett sätt som skiljer sig från andra sociala samman-
hang. Den kollektiva berättelsen är då ett verktyg som erbjuder en möjlighet 
att synliggöra sidor av den egna personen som osynliggörs i andra samman-
hang, och därmed formulera en alternativ självbild. 

Den kollektiva berättelsen som konstruerats i analysen av fokusgrupp-
samtalen har formen av en vändpunktsberättelse som har stora likheter med 
den beskrivning som Karp (1997:57) ger av mönster i berättelser om 
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depression. Också där handlar det om en utveckling som inte bara gäller 
förståelsen för problemen, utan även en förändrad identitet och nya relatio-
ner till andra. Denna utveckling framställs inte främst som en kontinuerlig 
eller gradvis förändringsprocess, utan som involverande en avgörande och 
genomgripande förändring – en ”kris” eller en vändpunkt som markerar en 
skiljelinje i livet. En sådan berättelseform, eller intrig, är dock inte specifik 
för vare sig dessa sjukdomserfarenheter eller självhjälpsgrupper. Vänd-
punktsberättelsen utgör snarare en konventionell berättelseform i ett vidare 
kulturellt sammanhang. Anne Hunsaker Hawkins (1990) beskriver denna 
som ett återkommande mönster i berättelser om allvarlig sjukdom och visar 
på hur den även har sin motsvarighet i självbiografiskt berättande om reli-
giös omvändelse till ett ”nytt liv”. Lars-Christer Hydén påpekar också att 
detta är en berättelseform som i den västerländska kulturen kan spåras till-
baka till åtminstone 300-talet och som låter individen hävda att han eller hon 
genomgått en radikal förändring: 

It is quite important to remember that this story doesn’t depict the actual life 
of persons or the actual events leading up to a new life. Rather, it is the 
telling of this type of story that is important in order to be able to claim an 
identity as a changed person – an identity that presupposes a radical disrup-
tion between the past and the present. (Hydén 2009)  

 
Denna berättelsestruktur erbjuder med andra ord en form som låter berätta-
ren kontrastera två perioder och två själv mot varandra. Genom att ansluta 
till denna konvention för att gestalta genomgripande personliga förändringar 
utgör den kollektiva berättelsen en resurs som fyller retoriska funktioner i 
hävdandet av en identitet.  

Berättelsens betydelse som resurs i ett identitetsarbete ligger inte minst i 
hur den möjliggör flera slags positioneringar. Berättaren kan positionera sig 
relativt åhörarna, men han eller hon kan även positionera sig själv inom 
ramen för narrativet. Vi har sett hur återgivande av indirekt tal, bland annat i 
form av dialoger mellan berättelsekaraktärer, kan användas för att gestalta en 
dialog mellan konkreta personer liksom kollektiv och mer abstrakta positio-
ner och ståndpunkter. Den position som berättaren intar behöver här inte 
alltid uttryckas explicit, utan kan även impliceras genom det sätt som olika 
röster relateras till varandra i berättelsen (Wortham 1999). Den självbiogra-
fiska berättelsen kan genom dessa dialogiska inslag fungera som ett verktyg 
för att upprätta en rad olika relationer: mellan berättare och åhörare; mellan 
berättaren idag och den man varit vid olika tidpunkter i det förflutna; mellan 
den egna personen och andra; mellan den egna gemenskapen och andra kol-
lektiv. I den mån som den kollektiva berättelsen är en etablerad berättelse-
form bland deltagarna kan vi betrakta den som en delad resurs som låter 
dessa positioner representeras på ett för gemenskapen karaktäristiskt sätt. 
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9.1.5 Metaforer och liknelser 
Analysen av samtalen har tagit fasta på användning av metaforer, vilket 
motiveras av att metaforik inte inskränker sig till ett språkligt utanverk, utan 
också har beskrivits som strukturerande för meningsskapande på ett sätt som 
kan likställas med begrepp: ”metaphor means metaphorical concept” 
(Lakoff & Johnson 2003:6). Både metaforer och liknelser kan också sägas 
fungera som verktyg för perspektivering genom att framhäva vissa aspekter 
av ett objekt och kontextualisera detta till en viss referensram. I sin etnogra-
fiska studie beskriver till exempel Jodelet hur ett metaforiskt tänkande präg-
lade förståelsen av de patienter från psykiatriska institutioner som integrera-
des i ett franskt lokalsamhälle. Hon menar att lokalbefolkningens distanse-
rande från dessa patienter gav uttryck för en rädsla som bland annat 
grundade sig i ”a criminal vision of illness”; psykisk sjukdom fick betydelser 
genom analogier till kriminalitet där den sjukdomshistoria som journalen 
beskriver liknades vid brottsliga handlingar, diagnosen vid en dom, och 
inläggning på mentalsjukhus vid straff och fängslande (Jodelet 1991:151f). 
Brott-dom-straff fungerade som en tankefigur som låg till grund för det 
dagliga livet som ledde till en skenbar integration. I vardagliga rutiner upp-
rätthölls en symbolisk gräns mellan befolkningen och de inneboende; ”the 
preservation of exteriority within coexistence” (Jodelet 1991:136).  

Jodelet beskriver i detta fall ett meningsskapande som bygger på ett meta-
foriskt tänkande som inte i första hand kom till uttryck i språkliga uttryck. I 
fokusgruppsamtalen återkommer däremot några metaforiska formuleringar i 
representerandet av de egna problemen. Den mest framträdande är hur indi-
videns relation till sjukdom representeras som en ”kamp”. Kampmetaforen 
framstår som en mycket spridd och varaktig resurs när det gäller både 
meningsskapande om sjukdom i allmänhet (Lupton 1994; Sontag 1981; 
Herzlich 1973) och psykisk ohälsa mer specifikt (Karp 1992; Kangas 2001; 
Foster 2003). I en militariserad form låter denna metafor sjukdomen fram-
ställas som en fiende som man kan falla offer för; sjukdomen är något som 
bekämpas, fördrivs eller besegras; den invaderar eller ockuperar personen; 
försvar mot sjukdom byggs upp och bryts ner. I den mån hälsa handlar om 
balans så är det enligt denna metaforik frågan om ett jämviktsläge mellan två 
fientliga motparter. Sjukdomen kan också metaforiskt framställas som en 
fiende på flera plan: som ett hot mot individen, befolkningen, samhällskrop-
pen eller till och med mot ”folket”, som i tal om folksjukdomar. ”Kamp” 
som metaforisk beskrivning av relationen till ohälsa leder till en distansering 
från denna samtidigt som den implicerar ett idealt förhållningssätt där indi-
viden aktivt konfronterar det som drabbar henne. I fokusgruppsamtalen får 
denna kampmetafor en central roll genom att den grundläggande betydelsen 
av ”sjukdom är kamp” vidgas och metaforen appliceras på fler områden: 
metaforen används för att representera inte bara individens relationer till 
sjukdom utan också till andra personer och till samhällsinstitutioner. I 
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samtalen gestaltas upplevelsen av vad det innebär att leva med psykisk 
ohälsa som en kamp som utspelas på en rad olika arenor.  

I fokusgruppsamtalen finns också en återkommande liknelse som ger 
betydelser till den egna ohälsan; de egna problemen liknas upprepade gånger 
vid hjärtsjukdom eller diabetes. Liknelsen bygger på att dessa olika företeel-
ser är jämförbara i något avseende (”X är som Y”) snarare än att de två 
framhålls som identiska (”X är Y”) som i den metaforiska beskrivningen. De 
somatiska sjukdomarna fungerar här som en referens som lyfter fram likhe-
ter i allvarlighetshänseende och aktualiserar en medicinsk referensram som 
gör problemen svårare att ifrågasätta. Samtidigt kan dessa liknelser öppna 
möjligheten till en associativ kedja av fortsatta liknelser: depressionens 
likhet med diabetes aktualiserar en kroppslig referensram där kroppslig dys-
funktion leder till ohälsa (”brist på serotonin leder till depression på samma 
sätt som brist på insulin leder till diabetes”); inom denna referensram fram-
står därmed även hanterandet av olika problem genom påverkan av kropps-
liga funktioner som jämförbara (”antidepressiva mediciner åtgärdar ett brist-
tillstånd på samma sätt som medicinering med insulin”). Liknandet av 
psykisk ohälsa vid kroppslig sjukdom kan på detta sätt, i kombination med 
en biomedicinsk förklaringsmodell, bidra till en argumentation som befriar 
användningen av antidepressiv medicin från den moraliska dimension som 
kommer till uttryck i andras ifrågasättanden av denna.  

Kampmetaforen och insulinliknelsen upprepas på ett sätt som får dem att 
framstå som konventionella grepp inom grupperna för att uttrycka en 
gemensam förståelse. De tycks utgöra en delad resurs inom för att represen-
tera psykisk ohälsa på ett för gemenskapen karaktäristiskt vis. I dessa 
formuleringar förs betydelser till den psykiska ohälsan från ett annat område, 
men betydelser kan också röra sig i den motsatta riktningen. Allmänt spridda 
idéer om psykisk sjukdom kan utnyttjas i metaforiskt meningsskapande om 
andra företeelser. I samtalen förekommer uttryck som ”det är ju sjukt” för att 
tala om olika förehållanden som man tar avstånd ifrån. Man projicerar där-
igenom negativa betydelser på företeelser som inte alls behöver handla om 
hälsa/sjukdom och framställer dem därmed som något vansinnigt, onormalt 
eller oförnuftigt.  

9.1.6 Proto-themata 
I sin analys av sociala representationer av hälsa och sjukdom menar Herzlich 
att dessa bygger på ”the simultaneous manipulation of a series of opposing 
terms: internal and external, healthy and unhealthy, natural and unnatural, 
the individual and society.” (Herzlich 1973:39f) Även Fosters (2003) analys 
av brukares representationer av psykisk ohälsa mynnar ut i en beskrivning av 
två underliggande ”dimensioner” som motsvarar liknande motsatspar: 
external–internal, controlling–controllable. Ivana Marková betraktar sådana 
grundläggande relationella kategorier som ”proto-themata” vilka tematiseras 
i tänkande och kommunikation (Marková 2003; Marková et al. 2007). 
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Möjligen skulle vi kunna tala om sådana begreppspar som en ytterligare 
resurstyp vilka ger en grundläggande struktur för meningsskapande och den 
kunskap som därigenom produceras. Det är då frågan om mer basala resurser 
än de som nämnts ovan: de har en mycket hög abstraktionsgrad och låg 
specificitetsnivå. De har en spridning som gör att de framstår som inslag i 
mer allmänna kulturella tankemönster och bidrar till att strukturera också 
andra resurser.  

Det meningsskapande som äger rum i fokusgrupperna involverar flera 
sådana grundläggande begreppspar och de teman som har beskrivits som den 
centrala problematik som hanteras i samtalen, kan beskrivas i termer av ett 
antal proto-themata, vilka ger en grundläggande begreppslig form för repre-
senterandet av psykisk ohälsa. Erfarenheter av psykiska problem förefaller 
aktualisera tre existentiella frågor gällande individens belägenhet som kan 
formuleras utifrån sådana begreppspar. Samtidigt rymmer dessa begreppspar 
en normativ dimension då de involverar grundläggande förgivettagna 
värden. Den personliga förändring som gestaltas i den kollektiva berättelsen 
får därmed formen av en utveckling genom att motsvara en rörelse mellan 
två poler – från en med ett negativt värde, mot en eftersträvansvärd motpol. 

Autenticitet/inautenticitet  
Talet om ”självkännedom”, och möjligheten till en ”falsk självbild”, röjer en 
idé om hur föreställningar om psykisk ohälsa är intimt förknippade med 
idéer om självet. Vad sjukdomen säger om vem man är och vad sjukomen 
gör med den man är kan sägas vara underliggande frågor i samtalen. I fokus-
grupperna ges olika svar på dessa då ohälsa representeras både som något 
som förvränger och återspeglar något av den egna personen. Frågorna görs 
sällan explicita i samtalen, men en distinktion impliceras när man talar om 
att acceptera sjukdomen som en del av en själv och när olika bilder av den 
egna personen ställs mot varandra i berättande framställningar. Framför allt 
tematiseras detta begreppspar i resonemang som gäller psykisk ohälsa som 
ett relationellt fenomen, där ohälsan leder till att andra och man själv gör sig 
felaktiga bilder av personen. Karp beskriver en liknande distinktion som 
betydelsefull i självhjälpssamtal i grupper för personer med ”affektiva stör-
ningar” i form av en åtskillnad mellan ”true selves” och ”illness selves” 
(Karp 1992:155). 

I det identitetsarbete som äger rum i berättande framställningar aktualise-
ras distinktionen mellan ett autentiskt och ett inautentiskt själv genom 
berättelsens vändpunkt. Den kollektiva berättelsen om personlig utveckling 
erbjuder en form för att återge en rörelse bort från inautenticitet, sjukdoms-
självet eller den misstagna identiteten, i riktning mot självkännedom, ett sant 
själv och ett autentiskt liv.  

Begreppsparet förefaller också bidra till de frågor som man ställer sig när 
det gäller medicineringens effekter. Psykofarmaka tycks kunna befria perso-
nen från det som är henne främmande, samtidigt som den kan förvränga den 
man egentligen är. Frågor gäller här i vilken mån och i vilka avseenden som 
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medicinerna kan fungera som ett verktyg i strävan efter ett autentiskt liv, 
eller försvåra en sådan strävan och snarare dölja en realitet. En ambivalens 
till medicinering (se även Grime & Pollock 2003) tycks återspegla något av 
vad Peter Kramer (1997) talar om som en ”farmakologisk kalvinism” i vår 
kultur, vilken innebär uppfattningen att det är något dåligt per se med att äta 
medicin, att det medicinerade tillståndet tillskrivs ett negativt värde såsom 
”artificiellt” och därmed inautentiskt (se även Elliott 2003, Parens 2005 & 
Svenaeus 2008 för en diskussion).   

Normalitet/avvikelse 
Det normala och det avvikande motsvarar ett begreppspar som inte bara 
synliggörs i redogörelser för vad hälsa/sjukdom är, utan som återkommer 
och tematiseras på en rad olika sätt i samtalen. Inte minst ingår det som ett 
inslag i de sociala kategoriseringar som görs liksom i identifikationer och 
avståndstaganden där ”vi” och ”de” tillskrivs olika egenskaper. Inte minst är 
distinktionen central för de två distanseringar som leder till att problem och 
personer hänförs till olika strata (se 7.3). I likhet med hur Potter och 
Wetherell beskriver kognitiva strukturers funktion i diskurser (se citat sidan 
201) förefaller inte detta vara en struktur som ”präglar perceptionen” på så 
sätt att olika individer klassificeras och hänförs till olika nivå på ett givet 
sätt. Den tredelade strukturen är snarare ett resultat av hur man i samtalen 
positionerar sig i förhållande till andra, distanserar sig åt två håll och därmed 
sätter idéer om likhet och skillnad i förhållande till andra i spel på ett flexi-
belt sätt. Man gör anspråk på både normalitet och en positiv särskildhet – 
man både identifierar sig med och tar avstånd från ”de normala”. I diskus-
sionen om argumentationslinjer i bemötandet av stigmatisering (7.3.3) såg vi 
också hur normalisering står i konflikt med andra strategier i samtalen. 

Då begreppsparet också framställs som centralt för andras avståndsta-
gande tematiseras normalitet/avvikelse främst som en fråga om tillhörighet 
och utanförskap. I berättandet gestaltas en rörelse från avvikande, hur man 
tror sig vara ensam om problemen och galen, till samhörighet i en gemen-
skap där problemen normaliseras och andras utpekande av personen som 
avvikande kan hanteras. Den psykiska ohälsan som kan beskrivas som ”an 
illness of isolation, a dis-ease of disconnection” (Karp 1997:15) övergår 
därmed i något som ligger till grund för igenkännande, identifikation och 
delaktighet. 

Agens/maktlöshet 

En tredje typ av existentiella frågor gäller vilka möjligheter som egentligen 
finns till att påverka den livssituation som präglas av ohälsa. I vilken mån 
kan man förändra den genom sina handlingar och vilken mån är man makt-
lös och utelämnad åt andra? Vad Foster (2003) talar om som en dimension 
av ”controllability” återfinns även i dessa samtal där orimligheten i att man 
ska kunna ”rycka upp sig” ställs mot en strävan efter att kunna hantera 
problemen mer framgångsrikt. 
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Om ohälsa är något som man drabbas av, som yttrar sig som svårigheter, 
oförmåga eller funktionsnedsättning, så innebär den en inskränkning av 
personens agens. Den begränsar individens möjligheter att själv utforma sitt 
liv. Vi har också sett hur ohälsan ställer personen i nya beroendeförhållanden 
till andra på ett sätt som kan liknas vid hur Herzlich (1973) beskriver sjuk-
dom som en ”regression” från den autonomi som vi föreställer oss ska prägla 
den vuxnes liv. När det gäller problem som involverar känslolivet – en 
oförmåga att bemästra sin oro, nedstämdhet, irritabilitet eller impulsivitet – 
blir det regressiva draget i förhållande till sådana normer särskilt framträ-
dande. Hur sjukdom kan ses som en svårighet att leva upp till sociala normer 
belyses också i Dariusz Galasińskis (2008) studie av mäns erfarenheter och 
meningsskapande om depression. Där framstår normer knutna till idéer om 
manlighet och kvinnlighet som mycket betydelsefulla för depressionens 
innebörder. Att inte kunna leva upp till egna och andras förväntningar på 
manlighet framstår där som kärnan av depressionens mening för dessa män, 
vilka främst beskriver depression som en oförmåga att hantera livet och ett 
”angrepp” mot deras maskulinitet. 

Även begreppsparet agens/maktlöshet narrativiseras i den kollektiva 
berättelsen som en utvecklingsprocess; från att drabbas och reduceras till 
maktlöshet sker en utveckling mot ett mer aktivt förhållningssätt som låter 
personen påverka sin situation och bemästra sina problem på ett nytt sätt. I 
berättandet gestaltas en rörelse från att vara ”drabbad” till att vara i stånd att 
bemästra olika svårigheter, liksom från en traditionell patientrolls passiva 
beroende till en aktiv brukarroll. 

9.2 Representerande som kontextualiserat handlande 
De olika typer av resurser som har berörts ovan förenas av att de bör betrak-
tas som potentialer för mening på samma sätt som Linell definierar lingvis-
tiska resurser som ”underlying capacities that can only be actualised, activa-
ted, exploited and developed in contexts” (2009:266). Snarare än att i sig 
bära på mening bidrar resurserna till den mening som skapas i represente-
rande handlingar i samtalen. Två begrepp blir härmed centrala för att 
beskriva representerandet i fokusgruppsamtalen: projekt och kontext. Som vi 
sett sammanförs dessa i den definition av sociala representationer som Bauer 
och Gaskell (1999) gör då de inte bara knyter sociala representationer till en 
grupp utan även till en pragmatisk kontext (se sid 43). Det gemensamma 
representerandet ingår så att säga i ett meningssammanhang där det riktar sig 
mot något och där de inblandade gemensamt försöker åstadkomma något 
med sina handlingar. Vare sig meningsskapande handlar om att försöka 
förstå eller kommunicera något är det ett handlande som kan sägas vara 
ändamålsenligt och som syftar till att åstadkomma något i den situation där 
det äger rum. Även när det inte är frågan om ett överlagt agerande som utgår 
från reflekterade motiv och intentioner svarar det mot något behov eller 
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ambition. I kommunikativa situationer kan vi till exempel se etablerandet av 
intersubjektiv förståelse som ett primärt projekt som ligger till grund för 
andra där vi strävar efter att kommunicera något och uppnå ett visst motta-
gande. Självpresentation har här också framställts som ett projekt som kan 
vara sammanvävt med andra i berättande framställningar. (Vi kan till exem-
pel sägas vara motiverade att bevara vårt anseende, vilket gör att vårt bete-
ende i en rad olika dagliga situationer kan sägas vara ändamålsenligt och 
utformat i enlighet med ett sådant projekt, utan att vårt handlande för den 
skull är överlagt eller kalkylerat med en sådan intention.) 

Vad Bauer och Gaskell (1999) talar om som en ”pragmatisk kontext” ska 
i det följande behandlas som tre olika kontexter som de olika projekt som 
vägleder representerande handlingar i fokusgrupperna kan tänkas vara 
knutna till.37   

9.2.1 Kontext I – livet med ohälsa som paradox och dilemma 
I diskussionen om de proto-themata som aktualiseras i meningsskapandet om 
psykisk ohälsa beskrevs dessa som bidragande till formulerandet av existen-
tiella frågor som manar till ett ställningstagande. Samtidigt ligger de till 
grund för beskrivningar av en paradoxal situation. Man är till exempel som 
”vem som helst” samtidigt som man är annorlunda, och man kan påverka sin 
situation på genomgripande sätt samtidigt som ohälsan drabbar en på ett sätt 
som ligger utanför ens kontroll. Beskrivningar av den egna personen och 
situationen utifrån dessa begreppspar leder till motsägelsefulla uttalanden; 
man gör anspråk på normalitet, men samtidigt särskildhet, man gör anspråk 
på agens, samtidigt som man kommenterar förväntningar på att man ska 
kunna ”rycka upp sig” som orimliga. I sin vardagliga situation måste också 
personer med psykisk ohälsa förhålla sig till flera dilemman som deltagarna 
skildrar i samtalen:  

• Man måste bemöta trivialisering av de egna problemen genom att 
hävda deras sjukdomsstatus, samtidigt som man måste hantera den 
stigmatisering som följer med en kategorisering av dessa som 
psykisk sjukdom. 

• Egna skamkänslor, viljan att inte oroa eller besvära andra jämte 
låga förväntningar när det gäller andras möjligheter att förstå utgör 

                                                      
37 Dessa tre kontexter motsvarar närmast tre olika kontextnivåer som olika projekt i 
fokusgruppsamtalen är knutna till. Med utgångspunkt i den modell som återges i figur 1 skulle 
man istället kunna tala om olika typer av kontexter som modellens element är utsnitt av: O 
kan ses som ett utsnitt av en referentiell kontext som omfattar det som kan perspektiveras och 
göras närvarande i form av representationer; S-S utgör ett utsnitt av en dialogisk kontext som 
omfattar de aktörer som man kan förhålla sig socialt responsivt till och rikta sig till; R kan 
slutligen ses som en del av den sociokulturella kontext som meningsskapandet är förankrat i. 
(Både sådant som räknas till en dialogisk eller en sociokulturell kontext kan också fokuseras i 
meningsskapande och göras till föremål för representerande handlingar, varigenom det kom-
mer att utgör en del av en referentiell kontext.) 
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tungt vägande skäl till att dölja de egna besvären, samtidigt som 
behovet av andras erkännande och förståelse, liksom relationer där 
man inte behöver dölja eller förneka sidor av en själv, utgör en 
stark motriktad kraft (jfr Pollock 2007). 

• Man befinner sig som brukare i en paradoxal situation då vårdgiva-
res krav och ordinationer ibland förutsätter att man har just de 
förmågor som man saknar som sjuk, där ”man måste vara frisk för 
att vara sjuk”. 

• Relationen till hälso- och sjukvården rymmer också ett dilemma då 
man befinner sig i en uttalad beroenderelation för att få diagnos, 
sjukskrivning och behandling, samtidigt som man upplever brister 
när det gäller vårdgivares kompetens i dessa hänseenden, och hur 
egna uppfattningar om vad som befrämjar den egna hälsan kommer 
i konflikt med den relation till vårdgivaren som en patientroll 
medger. 

• Man upplever en stark förväntan i samhället om att man ska delta i 
arbetslivet samtidigt som sjukskrivning för psykiska problem leder 
till diskriminering på arbetsmarknaden även under de perioder då 
man kan arbeta. 

 
Sammantaget innebär detta att meningsskapande om egna psykiska problem 
tar plats i en livssituation som är präglad av dilemman och paradoxer vilka 
man måste hantera. I det gemensamma representerandet i fokusgrupperna 
både skildras denna livssituation och gemensamma ställningstaganden görs i 
olika frågor vilka kräver argumentation, förklaringar och rättfärdiggörande. 

9.2.2 Kontext II – brukargemenskapen 
De gemenskaper som deltagarna rekryterats ifrån utgör en andra kontext för 
meningsskapande i fokusgrupperna. Självhjälpsgrupper, lokalföreningar och 
brukarförbund utgör sociala sammanhang som fokusgruppsamtalen kan 
sägas vara kontextualiserade till – sammanhang som man både refererar till 
och som möjliggör identifikation mellan deltagarna. Dessa gemenskaper har 
formats kring någon form av målsättningar och deras verksamhet är därmed 
organiserad i enlighet med mer eller mindre explicitgjorda projekt som 
medlemmarna gemensamt är involverade i. Den information som brukarför-
bunden ger om sin verksamhet (Balans 2009; RSMH 2009a; ÅSS 2009) 
lyfter fram projekt som är inriktade på att förändra den situation som den 
som lever med psykisk ohälsa befinner sig i. Både projekt som riktar sig 
”utåt” genom intressepolitiskt arbete och genom att bidra till attitydföränd-
ringar, och projekt som riktar sig ”inåt” genom medlemmarnas ömsesidiga 
stöd till varandra (outer focus resp. inner focus, Kelleher 1994). Båda dessa 
typer av projekt lyfts även fram av deltagarna i fokusgruppsamtalen.  
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Att förklara och förstå de egna erfarenheterna av ohälsa kan antas vara ett 
sådant meningsskapande projekt. I fokusgrupperna har vi sett att erfarenheter 
kopplade till ohälsa kan upplevas som något oförklarligt (”Varför kan inte 
jag?”), eller tolkas på ett sätt som man senare menar var felaktigt (”Jag 
trodde jag var sån”). När ohälsa drabbar som något som avviker från det 
normala, både från det som vi är vana vid eller det som vi själva eller andra 
förväntar oss, kräver det en förklaring (Olin Lauritzen et al. 2004). Gruppen 
kan fylla en central funktion för medlemmarna genom att bidra med både ett 
forum där tolkningar och förklaringar kan utvecklas och prövas i interaktion 
med andra, och genom att erbjuda resurser för en sådan reflektion. Detta 
motsvarar ett projekt där erfarenheter identifieras som varande av ett visst 
slag och som gör deras uppkomst och förlopp begripliga. Eftersom utveck-
landet av förklaringar och förståelse sker genom delande av erfarenheter som 
medlemmarna identifierar som varande av samma slag, är detta projekt 
sammanflätat med både en kollektivisering och ett erkännande av lidandet 
(Bülow 2004).  

Formulerandet av en gemensam förståelse bekräftar kontinuerligt den 
samhörighet som binder gruppen samman och bidrar till en kollektiv identi-
tet. Flera av självhjälpsgruppens gemensamma projekt kan på detta sätt ses 
som bidragande till ett överordnat identitetsprojekt. Förståelse, kollektivise-
ring och bekräftande av erfarenheter fyller alla funktioner för medlemmarnas 
självförståelse. Gruppen bidrar inte bara till en identitet genom att individen 
tilldelas en roll som medlem där han/hon kan röna uppskattning genom sitt 
bidrag till verksamheten (Brown 2009:245). Man blir också delaktig i den 
gruppidentitet som utvecklas genom att vissa erfarenheter, kunskaper, värde-
ringar och ambitioner framhålls, vilka uppfattas som kännetecknande för 
gemenskapens medlemmar. Socialt representerande av problemen, den egna 
gemenskapen och andra kollektiv kan alltså sägas ta plats inom ett över-
gripande identitetsprojekt (jfr Howarth 2002a). Självhjälpsgruppen framstår 
som ett unikt sammanhang för att hantera den egna identiteten: ett samman-
hang som erbjuder en förståelse och en acceptans av den egna personen som 
man upplever sig sakna; den möjliggör den öppenhet som annars är omöjlig 
eller riskabel; den låter personen visa sidor av sig själv som man inte ges 
möjlighet till eller vågar visa i andra sammanhang; den möjliggör en själv-
presentation som bidrar till en mer positiv sjukdomsidentitet än den som man 
tilldelas av andra. 

Till dessa projekt kan vi också lägga ett epistemologiskt. Självhjälpsgrup-
per har beskrivits som både platsen för utvecklande och förmedlande av 
kunskap. Eftersom man detta tar medlemmarnas egna erfarenheter som sin 
främsta utgångspunkt kan självhjälpsgrupper sägas utgöra ”experiential 
learning communities” (Bülow 2004). I fokusgrupperna ger man också prov 
på och hävdar en expertis i olika frågor gällande de egna problemen, olika 
behandlingar, hur vården fungerar, samt hur människor förhåller sig till 
personer med psykisk ohälsa. En sådan expertis kan också sägas vara under-
förstådd då moderatorn vänder sig till självhjälpsgrupperna just för att ta del 
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av medlemmarnas perspektiv och i samtalen bekräftar deras expertis med 
formuleringar som ”ni vet ju mycket om …”. Men det finns inte bara inslag 
av kunskapsutveckling och lärande, vi skulle också kunna tala om själv-
hjälpsgrupperna som ”epistemologiska gemenskaper” i den bemärkelsen att 
man där också utvecklar uppfattningar om vad som ska räknas som ”god 
kunskap” om psykisk ohälsa (Hankinson Nelson 1993; Whelan 2007). Den 
kollektiva berättelsen utgör till exempel inte bara en presentation av de 
delade erfarenheter som definierar gruppen, utan innebär också ett argument 
för värdet av den erfarenhetsbaserade kunskap och den unika förståelse som 
grupperna står för. Om vi ser till den kollektiva berättelsen kan det som 
benämnts ”purgatorium” sägas motsvara ett ”epistemologiskt purgatorium” 
(Barker 2002:283) som ligger till grund för den senare utåtriktade ambitio-
nen att ”gå ut och hjälpa”, att få fler personer som befinner sig i okunskap att 
ansluta sig till gruppen, att ”missionera” för ett bättre vetande. Sannings-
anspråk knyts i detta projekt till frågor om erkännande och makt. Det handlar 
både om att kunna uttala sig om sina egen situation med en auktoritativ röst 
och att göra anspråk på en särskild identitet, och om att göra sin röst hörd. 

Som rekryterade från brukargemenskaper kan vi förutsätta att de som 
deltar i fokusgrupperna identifierar sig med dessa kollektiv i någon mån. Då 
deltagarna i fokusgrupperna tilltalas av mig som medlemmar i olika befint-
liga grupper, och i sin tur även uttalar sig i denna egenskap, kan vi anta att 
de projekt som vägleder brukargemenskapernas verksamhet också finns 
närvarande i fokusgruppsituationen i någon mån. 

9.2.3 Kontext III – fokusgruppsituationen 
Den mer omedelbara situation där samtalen äger rum kan också betraktas 
som en kontext som ger särskilda betingelser för det meningsskapande som 
äger rum. Interaktionen i dessa gruppsamtal kan vi se som involverande flera 
slags dialogiska relationer. 

Även om brukargemenskapernas projekt kan vara närvarande i fokus-
gruppsituationen kan vi inte likställa fokusgruppen med en självhjälpsgrupp; 
även om man i några fall vid fokusgruppsamtalens avslutning uppger att 
samtalen liknar de samtal som man brukar föra inom självhjälpsgruppen, och 
deras setting i vissa fall även kan förefalla snarlik (genomförs i samma lokal, 
vid tidpunkt då man brukar träffas, med samma deltagare men med mig 
närvarande som ”en gäst”) så innebär fokusgruppen särskilda betingelser för 
det meningsskapande som äger rum. Hur fokusgruppens syfte presenterats 
av mig och hur detta uppfattats av deltagarna, hur dessa förknippar denna 
samtalssituation med särskilda normer, förväntningar och möjligheter 
(framing, Goffman 1974) avgör vilka projekt som blir aktuella i samtalet.  

Min status som samtalspartner är också tvetydig; å ena sidan bemöts jag 
som en förtrogen och sympatiskt inställd deltagare i samtalet: deltagarna 
visar stor öppenhet, saker sägs i förtroende, man ger en inblick i personliga 
förhållanden och visar upp saker som man i många andra sammanhang väljer 
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att dölja. Samtidigt är jag inte delaktig i brukargemenskapen och förutsätts 
inte dela de erfarenheter som man talar om. Vi kan anta att detta leder till att 
självhjälpsgruppernas utåtriktade projekt aktualiseras och flätas samman 
med de mer situationsspecifika projekt som följer av fokusgruppens uttalade 
syfte. 

Representationsmodellen i figur 1 blir mot bakgrund av detta otillräcklig 
för att beskriva meningsskapandet i fokusgrupperna. Istället för två jäm-
ställda subjekt som adresserar varandra, har deltagaren, utöver de andra 
självhjälpsgruppsmedlemmarna, en ytterligare samtalspartner att orientera 
sig mot. Yttranden i fokusgrupperna kan därför antas vara präglade av en 
dubbel adressivitet (split addressivity, Linell 1998) även då jag har en tillba-
kadragen roll och samtalet tillsynes utspelar sig mellan deltagarna. Interak-
tionen i fokusgruppen skulle därmed kunna få ett inslag av team perfor-
mance (Goffman 1959) där man gemensamt presenterar gruppen och dess 
medlemmar för en utomstående. Fokusgruppsamtalet kan därmed förstås inte 
bara som en intern dialog mellan medlemmar i brukargemenskaper, utan 
även som en dialog mellan deltagarna som grupp och mig som utomstående. 
Man agerar som representanter för brukargemenskapen, uttalar sig i någon 
mån på dess vägnar, och kan i fokusgruppsituationen via mig genomdriva 
olika av dess utåtriktade projekt. 

 Det faktum att samtalen genomförs för forskningssyften och spelas in 
komplicerar dock frågan om hur yttrandena är orienterade ytterligare. 
Genom att spelas in görs en framtida ”publik” närvarande som deltagarna 
behöver ta hänsyn till: 

[I]nteractants may have to think of possible responses to the particular 
discourse event in forthcoming situations, some of them remote in time 
and/or involving other interlocutors. (…) The fact that speakers often have 
remote audiences to orient to, implies another complication of the issue of 
split addressivity. (Linell 1998:109) 

 
Till betingelserna för representerande i fokusgruppen måste vi räkna att 
deltagarna är medvetna om att det som sägs kommer att bearbetas och föras 
vidare till en mer avlägsen publik i någon form. I någon mån kan det som 
sägs därför även uppfattas som adresserat till en okänd framtida publik. I 
analysen av fokusgruppsamtal bör vi alltså inte bara fråga oss ”vem som 
talar som vad” (Hydén & Bülow 2003) utan även vem man riktar sig till. 
Riktar sig det sagda till en närvarande person som man förväntar sig delar 
kunskaper och erfarenheter som är avgörande för förståelsen, eller till en 
person som man inte kan utgå från gör det, och i vilken mån riktar det sig till 
en potentiell framtida publik? För att redogöra för dessa dialogiska relationer 
i fokusgruppsituationen behöver den representationsmodell som presenterats 
i kapitel 3 kompletteras: 
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Figur 3. Dialogiska relationer i fokusgruppernas representerande 

Representerande som interaktion mellan ett antal subjekt motsvaras här av 
två divergerande dialogiska relationer: en mellan deltagarna (d1), där bland 
annat den common ground som etablerats i tidigare möten kan förutsättas, 
och en mellan deltagare (enskilda eller som kollektiv) och moderatorn (d2). 
Den senare får även en förlängning som motsvarar relationen till en tänkt 
framtida publik (d3). 

Representationerna är med andra ord situerade till en dialogisk kontext 
där de olika dialogiska relationerna kan involvera olika kommunikativa pro-
jekt som flätas samman och genomdrivs i samtalen. Moderatorns ”styrning” 
av samtalen består därför inte bara i att initiera och moderera en diskussion 
mellan deltagarna. Dennes närvaro kan också antas bidra till meningsska-
pandets dynamik på ett ”katalysatorisk” sätt genom att aktualisera brukar-
gemenskapernas utåtriktade projekt. 

Detta har konsekvenser för hur vi ser på de resultat som presenterats tidi-
gare. Det som har beskrivits som argumentationslinjer för bemötande av 
stigmatiserande föreställningar (8.3.3) kan till exempel ses som ett led i ett 
projekt som är knutet till en vidare publik där man försöker förmedla sådan 
”avdramatiserande information” som kan påverka den okunnighet och för-
domsfullhet som man menar präglar mångas syn på personer med psykisk 
ohälsa. Den utvidgade dialogiska kontexten kan också tänkas förstärka 

deltagare deltagare
d 1

d 2
M 

avlägsen 
publik 

O 

resurser 

d3 
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inslagen av kollektiv självpresentation som lyfter fram vissa egenskaper 
aspekter medan andra tonas ned.  

9.2.4 Argumentationskontext som en dialogisk metakontext 
Analysen av samtalen har lyft fram hur deltagarna refererar till och konstru-
erar bilder av alternativa ståndpunkter. Det representerande arbetet i fokus-
grupperna kan till stora delar sägas ha karaktären av en gemensam argu-
mentation där andras kunskaper och uppfattningar synliggörs, värderas och 
bemöts. Denna argumentationskontext aktualiseras bland annat genom indi-
rekt tal och görs explicit genom formuleringar som ”vi vet ju att …”, 
”läkarna säger ju …” och ”folk tror ju att …”. På detta sätt fokuseras före-
ställningar, uppfattningar och attityder, vilka knyts till olika mer eller mindre 
väldefinierade kollektiv. I berättande framställningar kan olika karaktärer få 
företräda dessa och fungera som ”bearers of representative views” (Marková 
et al. 2007:159). I berättelserna om möten mellan personer som fungerar som 
representanter för den egna gemenskapen och allmänheten eller hälso- och 
sjukvårdens institutioner karaktäriseras denna kontext främst av att de olika 
perspektiven befinner sig i konflikt med varandra. Den liknar vad Crossley 
(2006) kallar a field of contestation.  

Men detta sammanhang för meningsskapande aktualiseras även på mer 
indirekta och implicita sätt. Den beskrivning som gjorts i figur 3 av en 
utvidgad dialogisk kontext för meningsskapande låter oss se yttranden också 
som inlägg i en argumentation som är orienterad mot företrädare för andra 
uppfattningar i form av en avlägsen publik. Alternativa föreställningar är 
närvarande som en bakgrund till vilken man förhåller sig med en sidoblick, 
eller en blick ur ögonvrån, för att använda Bakhtins formulering. Formule-
randet av gruppens delade föreställningar kan på detta sätt ses som ingående 
i en dialog med andra perspektiv och vad som sägs som fyllt av ”dialogic 
overtones” (Bakhtin 1986:92). Då denna dialog framförallt har en polemisk 
karaktär framstår det argumenterande bemötandet av andras syn på psykisk 
ohälsa vara ett centralt projekt i fokusgruppernas meningsskapande som gör 
att de sociala representationer som produceras där kan karaktäriseras som 
polemiska sociala representationer (Murray 2002; Moscovici 2008).  

Vad Billig (1996) kallar för en argumentationskontext finns med andra 
ord närvarande i alla de kontextnivåer som behandlats ovan, varför en sådan 
kan betraktas som en dialogisk metakontext för det meningsskapande som 
äger rum i fokusgrupperna. En drivkraft till den polemik som har beskrivits 
återfinner vi förstås i den utsatta sociala position som deltagarna upplever. 
För den som lider av psykiska problem framstår det som angeläget att gå i 
polemik med andras perspektiv då dessa definierar såväl problem som iden-
titeter och sociala relationer. Vad som står på spel är tolkningsföreträdet när 
det gäller att definiera de problem man upplever vilket får konsekvenser för 
de egna livsvillkoren och möjligheterna till delaktighet.  
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9.3 Några teoretiska och metodologiska konklusioner 
Att delad förståelse och kunskap produceras genom ett responsivt bemötande 
av andra är visserligen snarare en utgångspunkt för studien än ett empiriskt 
resultat: ”After all, our thought itself – philosophical, scientific, and artistic – 
is born and shaped in the process of interaction and struggle with others’ 
thought.” (Bakhtin 1986:92) Men analysen av samtalen och diskussionen av 
resultaten belyser dessa dialogiska inslag i deltagarnas gemensamma kon-
struerande och förmedlande av en bild av den verklighet som man lever i. 
Modellen för sociala representationer har här fungerat heuristiskt som en 
utgångspunkt för att analysera det meningsskapande som äger rum och mot 
bakgrund av det specifika fall som har studerats kan några mer allmängiltiga 
teoretiska och metodologiska konklusioner gällande studiet av delade före-
ställningar göras.  

För det första har vi sett hur representerandet har karaktären av ett gemen-
samt handlande där situerade och kontextbundna representationer konstrue-
ras. Kulturellt tillgängliga idéer och kunskaper tillämpas här på ett aktivt och 
flexibelt sätt. Det är därmed rimligare att se meningsskapandet såsom ett 
handlande som vägleds och motiveras av olika kontextbundna projekt, 
snarare än en process som på ett direkt sätt återspeglar redan befintliga före-
ställningar. I det studerade fallet har vi sett hur kontexterna för deltagarnas 
meningsskapande framför allt motiverar argumenterande framställningar och 
hur resurser aktualiseras i polemiska projekt som man genomdriver gemen-
samt.  

För det andra har fokusgruppsituationen beskrivits som en situation där 
deltagarna inte bara relaterar till varandra. De representerande handlingarna 
kan förstås som något som äger rum i en dialogisk kontext med flera parter 
och som präglade av responsivitet och adressivitet också i relation till andra 
än de närvarande. Yttranden i samtalen kan tänkas vara utformade i enlighet 
med projekt som är knutna till olika sådana dialogiska relationer som vi 
behöver ta hänsyn till i tolkningen av vad som sägs i fokusgrupperna.  

Vi kan slutligen konstatera att de sociala representationer som produceras 
i samtalen svårligen låter sig beskrivas som en entydig eller koherent repre-
sentation av psykisk ohälsa. Detta kan ses som en konsekvens av hur man: 
genomdriver flera olika projekt; behandlar ohälsan växelvis som en person-
lig erfarenhet och i mer generella termer; kontextualiserar den på olika sätt; 
bemöter föreställningar om psykisk ohälsa som i sig är motsägelsefulla; 
följer olika argumentationslinjer; samtidigt som deltagarnas situation i sig 
kan sägas vara paradoxal. Detta mynnar ut i flera kompletterande och ibland 
motsägelsefulla beskrivningar av vad psykisk ohälsa är. Om resultatet av 
föreliggande studie ska beskrivas som en social representation av psykisk 
ohälsa, så behöver denna representation förstås som något som karaktärise-
ras av spänningar mellan flera motriktade tendenser, snarare än vissa fixe-
rade uppfattningar eller positioner.  
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10. Avslutande diskussion 

Resultaten har visat hur både gruppspecifika och mer allmänt spridda 
resurser för att representera psykiska problem sätts i spel och utnyttjas i 
representerandet av psykisk ohälsa i fokusgruppsamtalen. Men hur ser möj-
ligheterna till generalisering av resultaten ut när det gäller andra grupper av 
människor och andra vardagliga situationer för meningsskapande? I detta 
kapitel ska dessa frågor diskuteras (10.1) innan avhandlingens kunskaps-
bidrag gällande brukarperspektiv på psykisk ohälsa sammanfattas (10.2). 

10.1 Metodkritisk diskussion 
Studien bygger på ett urvalsförfarande som inte låter oss betrakta deltagarna 
som representativa för vare sig medlemmar i självhjälpsgrupper i allmänhet 
eller de brukarförbund som man är organiserade inom, och än mindre för 
personer i allmänhet med erfarenheter av psykisk ohälsa. Deltagarna ger oss 
dock en inblick i mer generella förhållanden. Analysen av det empiriska 
materialet belyser något av hur psykisk ohälsa konstrueras som ett socialt 
och kulturellt fenomen i dagens samhälle, de konsekvenser som detta kan få 
i människors dagliga liv, liksom en bild av brukargemenskapernas betydelse 
för dessa medlemmar. Men för att avhandlingens kunskapsbidrag ska kunna 
bedömas måste materialets tillkomstbetingelser beaktas – hur detta fall 
skapats genom metodval, inklusionskriterier och tillvägagångssätt vid 
rekryteringen av deltagare till fokusgrupperna. Deltagarna i studien förenas 
inte bara av sina erfarenheter av vissa former av psykisk ohälsa. De har 
också sökt sig till brukarförbund och sedan valt att stanna kvar inom dessa. 
De har dessutom valt att delta i studien och därmed presentera gruppen utåt i 
ett forskningssammanhang. Det är också personer som vid tidpunkten för 
studien mår tillräckligt bra för att kunna delta som här bidrar. Detta kan tän-
kas prägla fokusgruppsamtalen på flera sätt. För det första innebär det att 
man deltar tillsammans med personer som man kommer att ha en fortsatt 
relation till, vilket troligen har konsekvenser för vad man som enskild delta-
gare väljer att ge uttryck för i samtalen. Som representant för brukargemen-
skapen har man också intressen av att förmedla en viss bild av den verksam-
het som bedrivs. I kombination med att deltagandet inte sker under en period 
då hälsoproblemen är som mest akuta kan detta sammantaget tänkas bidra 
till att vad som tas upp i fokusgruppsamtalen. Till exempel är det möjligt att 
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brukargemenskapens funktioner framhävs på ett särskilt sätt i samtalen, 
medan sådant som känslor av uppgivenhet och hopplöshet rimligen är svå-
rare att ta upp i detta sammanhang och därmed kommer att spela en mer 
nedtonad roll i samtalen.  

Vi har också sett att det inte är entydiga bilder som ges i de studerade 
samtalen och att det finns skillnader mellan hur man talar om psykisk ohälsa 
i de olika fokusgrupperna. I analysen av materialet har ambitionen varit att 
identifiera gemensamma teman i de olika gruppernas representerande av 
psykisk ohälsa och återkommande resurser för att synliggöra vad som för-
enar till synes disparata uttalanden. Detta liknar hur Victoria Wibeck talar 
om möjligheterna till ”generalisering” utifrån fokusgruppssamtal: 

Fokusgrupper kan användas för att försöka säga något om de implicita 
antaganden som argumentationen utgår från. Att visa på hur argumentationen 
i flera grupper utgår från samma antaganden oavsett för vilken ståndpunkt 
deltagarna sedan argumenterar kan sägas vara en typ av generalisering som 
kan göras utifrån fokusgruppsdata. (Wibeck 2002:67) 

 
Mot bakgrund av de likheter som finns mellan resultaten av denna studie och 
tidigare studier är det rimligt att anta att vi i fokusgruppsamtalen ser prov på 
sådana implicita antaganden, sociokulturella resurser och grundläggande 
innebörder av psykisk ohälsa som utgör ett kulturellt allmängods i ett betyd-
ligt större sammanhang. Med undantag för vissa kunskaper som måste 
betraktas som lokala eller gruppspecifika, förefaller det som om det framför 
allt är tillämpningen av resurser som är knutna till de gemenskaper som del-
tagarna är rekryterade från. Till stor del tycks det vara frågan om resurser av 
en mer allmängiltig karaktär med stor spridning som används för grupp- och 
situationsspecifika projekt.  

Datamaterialets kontextberoende 

I såväl presentationen av avhandlingens teoretiska utgångspunkter och i 
diskussionen av resultaten har det påpekats att meningsskapande måste 
betraktas som kontextberoende. Fokusgrupper har också beskrivits som en 
idiografisk metod som ger inblick i en viss kontext (Sim 1998:350). Vad 
kontext innebär är dock inte uppenbart, men i 9.2 har en diskussion förts som 
kan vara vägledande för hur kunskapsanspråken kan formuleras i detta fall. 
Denna diskussion gör det rimligt att anta att studien bidrar till förståelsen för 
andra fall av meningsskapande som liknar det studera i olika avseenden. Jag 
menar att resultaten delvis kan överföras till fall där människor ställs inför 
andra former av stigmatisering, till andra självhjälpssammanhang, samt till 
andra liknande samtalssituationer. 

För det första har det hävdats att den stigmatisering som problemen leder 
till i det dagliga livet kan motivera ett polemiskt identitetsarbete som kom-
mer till uttryck i de projekt som vägleder representerandet också i fokus-
gruppsituationen. Men det är inte bara psykisk ohälsa som kan fungera som 
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ett stigma i det sociala livet. Även andra former av ohälsa, liksom missbruk, 
etnicitet, klass, kriminalitet, etc. kan fungera som attribut som leder till 
andras nedvärderande av personen och avståndstaganden. En sådan utsatt 
social position gör hävdandet av en positiv identitet till en angelägenhet för 
många andra grupper av människor, även sådana som inte organiserar sig på 
samma sätt som dessa brukargemenskaper. Behovet att värna den sociala 
identiteten när den hotas av idéer som delas av många i samhället kan därför 
vara något som kommer till uttryck i en argumenterande och validerande 
diskurs, liksom i polemiska sociala representationer som fungerar som mot-
bilder, också inom andra gemenskaper. Vi kan till exempel notera hur 
Caroline Howarth (2002b) beskriver motbilder till rasistiska idéer som fun-
gerar på ett likartat sätt i en studie av ungdomar i Brixton. Den kollektiva 
berättelse som konstruerats från fokusgruppmaterialet liknar också på flera 
sätt de berättelser som Cain (1991) beskriver i sin studie av Anonyma Alko-
holister. Också dessa medlemmar står inför andras moraliska fördömande 
som har en motsvarighet i det deltagarna berättar om i föreliggande studie. I 
båda fallen blir vändpunktsberättelser ett redskap för att formulera kollektiv 
kunskap och identitet som kan ses som ett bemötande av andras föreställ-
ningar.  

För det andra finns det många likheter mellan de resultat som har presen-
terats här och beskrivningar av andra självhjälpssammanhang. Karlsson skri-
ver till exempel om hur deltagare i en rad olika självhjälpsgrupper berättar 
om sin upplevelse av att ”när man kom till gruppen var det äntligen någon 
som förstod vad man sade” (Karlsson 2006:86). Det är inte bara upplevelser 
som handlar om psykisk ohälsa som kan upplevas som svåra att kommuni-
cera och dela med personer som inte har varit med om samma sak. Upple-
velsen av de egna erfarenheternas unika karaktär och ojämförbarhet tycks 
förena många av de problem som får människor att söka sig till självhjälps-
sammanhang. I Karlssons skildring av en grupp för personer som har mist 
anhöriga eller närstående återkommer också flera av de teman som här har 
identifierats i samtalen om psykisk ohälsa: 

Den aktuella gruppen visade dock också tydligt att de hade en egen förståelse 
av sorg, som de erhållit genom sin gemensamma erfarenhet. Man påpekade 
vid upprepade tillfällen att vänner och bekanta var till begränsad hjälp 
eftersom de inte hade tillgång till den aktuella erfarenheten, och därför hade 
föreställningar om sorg som inte stämde överens med det som de intervjuade 
deltagarna upplevde. En viktig anledning till att gruppen träffades var att man 
förstod varandra – vissa saker kunde tas för givna utan att behöva förklaras 
och man hade gemensamma referenspunkter i sitt sorgearbete. (Karlsson 
2002:219) 

 
Att andra inte har möjligheter att förstå framställs också här som en grund 
för att hävda den erfarenhetsbaserade kunskapens särart, jämte en form av 
expertis som skiljer sig från den som professionella har. Upplevelsen av att 
dela verklig förståelse genom att dela erfarenheter möjliggör en värdering av 
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kunskaper där bättre vetande kan skiljas från sämre. Det vill säga vad som 
här har sagts karaktäriserar brukarsammanhanget som en epistemologisk 
gemenskap. I samband med detta kan vi också notera hur Cain (1991) i sin 
studie beskriver en utåtriktad ambition inom AA som mycket liknar den som 
här har karaktäriserats som ”missionerande”.  

Att dessa likheter mellan fokusgrupperna och självhjälpsgrupper finns 
innebär dock inte att det studerade meningsskapandet kan antas vara repre-
sentativt för det som äger rum i andra samtal inom brukargemenskapen. 
Fokusgruppen ska inte ses som en självhjälpsgrupp och de två samtals-
typerna bör inte blandas samman. Här har brukargemenskapen och de 
befintliga självhjälpsgrupperna istället framställts som en kontext för det 
som sker i fokusgruppsamtalen. Hur relationen mellan fokusgruppen och 
självhjälpsgruppen ser ut beror dock främst på hur deltagarna uppfattar och 
förhåller sig till fokusgruppsituationen, i vilken mån man där identifierar sig 
med självhjälpsgruppen och orienterar sig utifrån denna gemenskap i samta-
len, hur man använder sig av fokusgruppen och i vilken egenskap man utta-
lar sig där (jfr Lehoux et al. 2006:2093; Smithson 2000:106; Hydén & 
Bülow 2003). Detta tycks variera både mellan fokusgrupperna, mellan 
enskilda deltagare och mellan olika samtalssekvenser. I en del uttalanden 
förefaller man till exempel i större utsträckning ansluta sig till självhjälps-
gruppernas projekt och uttala sig med en kollektiv röst å gemenskapens väg-
nar, medan man i andra uttalar sig i någon annan egenskap, till exempel 
genom att göra klart att man uttrycker en personlig ståndpunkt som är kon-
troversiell i sammanhanget. Genom att i analysen främst fokusera vad som 
framstår som en delad förståelse, och lyfta fram återkommande innehållsliga 
och formella mönster, är det ändå rimligt att se detta som uttryck för vissa 
inslag i brukargemenskapernas meningsskapande. Det har också hävdats att 
fokusgruppsamtal till sin form tenderar att likna sådana vanligt förekom-
mande samtal som deltagarna är bekanta med: 

Despite some important divergences, many focus groups, especially perhaps 
among the ’open discussion’ type, embody features of informal free-floating 
multi-party conversations. It seems that participants cannot help using those 
interactional routines, the ‘logic’ of ordinary conversation, with which they 
have become familiar in their normal social life. (Marková et al. 2007:100) 

 
Eftersom fokusgruppsamtalet är en ovan samtalsform och moderatorns 
introduktion rimligen lämnar en del osäkerhet hos deltagarna om vad som 
förväntas av dem, är det troligt att man på detta sätt delvis faller tillbaka på 
samtalsformer som man är förtrogen med. Att samtalen, med något undan-
tag, genomförs i de vanliga träfflokalerna, och i flera fall vid deras ordinarie 
tidpunkt, skulle kunna bidra till detta. I några fall kommenterar deltagarna 
fokusgruppsamtalet efter att det avslutats genom att säga att det i stort liknat 
de vanliga samtalen som man för med varandra. Man kan också notera andra 
inslag som tyder på att samtalssituationen definieras i enlighet med en 
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bekant samtalsform: kontaktpersonerna tenderar att ta en samtalsledande 
roll; moderatorn presenteras som en ”gäst” i gruppen; man inleder i ett fall 
med att ”gå rundan”. Det tycks alltså som om man i någon mån förhåller sig 
till situationen utifrån redan etablerade och rutiniserade kommunikations-
former (communicative activity types, Marková et al. 2007:69ff).  

Men vad som sagts om moderatorns katalyserande roll gör det dock 
troligt att det företrädesvis är gemenskapens utåtriktade projekt som kommer 
att prägla fokusgruppsamtalen. När moderatorn frågar om hur man ser på 
något är detta inte bara en uppmaning till en personlig reflektion i egenskap 
av deltagare i en forskningsstudie, utan det blir ett tillfälle att presentera 
kollektivets uppfattningar. Fokusgruppsituationen i sig, med ett antal perso-
ner som förutsätts dela något och en utifrån kommande person som intresse-
rar sig för deras uppfattningar, kan i sig premiera en sådan identifikation 
med de andra i gruppen. Till och med då deltagarna inte är rekryterade från 
befintliga gemenskaper av detta slag kan moderatorn genom sitt ”utanför-
skap” stimulera till en identifikation mellan deltagarna (Waterton & Wynne 
1999:139).  

Detta innebär att fokusgruppen som situation också kan tänkas förstärka 
tendenserna till social kategorisering i form av ingroup/outgroup, vilket har 
betydelse för vad som här har beskrivits i termer av polarisering av perspek-
tiv och radikalisering av de ståndpunkter som uttrycks (se 8.3.1). Sådana 
tendenser som i den socialpsykologiska litteraturen brukar behandlas i 
termer av en ”ingroup/outgroup-bias” (Forsyth 1990) blir mot bakgrund av 
den beskrivning som här har gjorts av samtalens dialogiska kontext möjlig 
att förstå också som ett inslag i ett aktivt meningsskapande. Utöver att vara 
en ”bias” som präglar uppfattningen om den egna gemenskapen och andra, 
är polarisering och radikalisering också något som bidrar till gruppens 
kollektiva självpresentation och polemiska projekt. Kategorisering i ”vi” och 
”de”, liksom polarisering av omdömen i mer entydigt goda och negativa 
exempel, fyller med andra ord en retorisk funktion för att karaktärisera och 
presentera det egna perspektivet genom kontrastverkan: man demonstrerar 
egen kompetens genom att peka ut andras inkompetens; man framhäver den 
egna kunskapen genom att illustrera andras okunskap.38 Vad som beskrivs 
som en kognitiv bias kan alltså även förstås som ett diskursivt fenomen som 
är knutet till retoriska projekt i situationen. 

                                                      
38 Jfr: ”polemical SRs are validated by differentiating the positions of the ingroup from those 
of the outgroup” (Vala et al. 1998:472). 
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10.2 Avhandlingens kunskapsbidrag – föreställningar 
om psykisk ohälsa 
I kapitel 2 lyftes några frågeområden fram gällande föreställningar om 
psykisk ohälsa i dagens samhälle som föreliggande studie har bidragit till att 
belysa. För det första påpekades att psykiska problem som är diffusa för en 
utomstående, och som kan likna sådana problem som de flesta erfar, kan få 
en oklar status som medicinska problem. Det noterades också att en ökad 
användning av psykofarmaka, framförallt SSRI-preparat, och en med-
följande biologisering har setts som något som kan leda till att vissa former 
av psykisk ohälsa blir mindre stigmatiserande. För det tredje berördes hur 
relationen mellan brukargemenskapers kunskap och medicinsk expertkun-
skap kan vara konfliktfylld. Mot bakgrund av studiens resultat ska dessa 
frågor kommenteras här. Innan dess ska först en sammanfattning göras av de 
resultat som gäller representationer av psykisk ohälsa i fokusgrupperna. 

10.2.1 Fem teman i sociala representationer av psykisk ohälsa 
Trots att deltagarna i de olika fokusgrupperna har erfarenheter av psykisk 
ohälsa som skiljer sig åt i många avseenden, och att man beskriver och 
benämner dessa på olika sätt, är det ändå möjligt att urskilja några teman i 
hur psykisk ohälsa representeras i samtalen. 

1. Lidandets unicitet 

För det första lyfts den personliga upplevelsen av lidande fram som en 
central innebördsdimension för psykisk ohälsa. Även om den tar sig olika 
former vid olika slags hälsoproblem, med olika symptombilder och konse-
kvenser, framhålls lidandet som ett centralt karaktäristikum. Ångest får i 
flera fall fungera som ett närmast paradigmatiskt exempel på vad detta inne-
bär. Det lidande som är förknippat med de former av psykisk ohälsa som 
deltagarna har erfarenheter av beskrivs också som unikt i den meningen att 
det är kvalitativt skilt från andra former av lidande. Liknelser vid andra slags 
problem och lidande är därför missvisande, och det är inte möjlig att göra 
denna upplevelse rättvisa i beskrivningar eller kommunicera den till andra 
som saknar erfarenheter av vad detta lidande innebär. Upplevelsen är alltså 
väsentligen oförståelig för utomstående, som därför tenderar att förringa den.  

2. Disposition och varaktighet 

Även om det finns en stor variation i de förklarande redogörelserna som görs 
i samtalen förenas ändå flera av dem av att man utgår från förekomsten av en 
personlig disposition för de problem som man själv lider av. Trots oenighe-
ter om hur denna skall förstås förefaller det ändå finns ett samförstånd om att 
något präglar personen, antingen från födseln eller från mycket unga år, i 
form av en läggning eller en latent sårbarhet eller känslighet som har ett 
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förklarande värde för att han/hon senare i livet drabbas av psykisk ohälsa. 
Denna disposition framstår inte bara som en fråga om ett sådant ”hälso-
kapital” som lyfts fram av Herzlich (1973), det vill säga som en begränsad 
motståndskraft, utan kommer även att handla om personliga egenskaper som 
särskiljer personen från andra, och som ibland också kan utvecklas till något 
positivt värderat. 

Även om man i samtalen framställer hur man kan återhämta sig från 
psykisk ohälsa och hur den är möjlig att hantera på olika sätt (hur man t.ex. 
kan ”ta sig ur” ångest) så förhåller man sig samtidigt till en idé om psykisk 
ohälsa som något bestående. I talet om dess varaktighet ges bilder av såväl 
ett livslångt lidande som återhämtning. Ohälsans uttryck och konsekvenser 
fluktuerar över tid men den är inte något som helt lämnar personen, utan den 
finns kvar som bestående problem, eller i latent form som en känslighet eller 
risk för framtida insjuknanden. Ohälsans innebörd och den egna personens 
hälsostatus under de perioder då man mår bra utgör en grundläggande pro-
blematik som man hanterar i samtalen och där man kommer fram till olika 
ståndpunkter. Det gäller bland annat då symptomen reduceras eller upphävs 
genom medicinering, vilket kan ge individen tillgång till personliga förmå-
gor och potentialer – en möjlighet att ”vara sig själv” och därmed leva ett 
mer autentiskt liv. Samtidigt kan medicinens effekter beröva henne värde-
rade egenskaper och, i likhet med ohälsan, fjärma individen från henne själv 
och begränsa hennes liv. 

3. Psykisk ohälsa som relationell problematik 

Den psykiska ohälsans uttryck och konsekvenser framställs som mångfacet-
terade. De inbegriper såväl psykiska som fysiska symptom, lidande som är 
förknippat med funktionsnedsättningar i olika avseenden, oro inför framti-
den, och ett reellt hot mot livet. Dessutom är beskrivningar av ohälsa som en 
relationell problematik framträdande. Ohälsan kan både vara en konsekvens 
av hur relationerna till andra ser ut och leda till att dessa kompliceras eller 
förvrängs. Den kan därmed beskrivas som en ”patologi” i relationerna till 
andra; vardagliga möten präglas av undvikande och försiktighet, andra gör 
sig en oriktig bild av personen som tillskrivs negativa egenskaper som leder 
till rädsla, avståndstagande och utanförskap. 

Men det är inte bara relationerna till andra som förvrängs. Ohälsan berör 
också individens relation till sig själv. Återkommande talar man om hur den 
antingen beror på eller påverkar ”självkänsla” och ”självbild” och är kopplad 
till upplevelser av skam. Vare sig man uppfattar sin ohälsa som något man 
kan/bör acceptera som en del av den egna personen, eller något som man 
lokaliserar utanför självet, reses frågor om huruvida man lever ett autentiskt 
liv, tas för den man egentligen är och känner sig själv.  

Man beskriver också hur ohälsan fjärmar den drabbade från livet, och hur 
återhämtning i sin tur kan innebära att man ”kommer tillbaka till livet”. Det 
liv som inte låter sig levas med ohälsa handlar om både det liv man tidigare 
levt och det liv man skulle ha kunnat leva om inte ohälsan hade begränsat de 
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möjligheter som personen bär på. Ohälsa framstår på detta sätt som något 
som förhindrar ett normalt, fullt eller autentiskt liv.  

4. Alternativa perspektiveringar 

Psykiska problem är något som låter sig perspektiveras utifrån olika refe-
rensramar och under samtalens lopp växlar man mellan perspektiv som 
aktualiserar olika referensramar och förklaringsmodeller. Man representerar 
därmed psykisk ohälsa som ett sammansatt fenomen med flera dimensioner. 
Vid sidan av hur psykiska problem gestaltar sig som någon form av relatio-
nell problematik återkommer också kroppslig sjukdom som en självklar och 
tillsynes oundgänglig referens i karaktäriserandet av psykisk ohälsa. Vanli-
gen framställs dessa ohälsoformer som analoga i olika avseenden, framför 
allt när det gäller allvarlighetsgrad. Men förklarande redogörelser som 
involverar nerver, gener, serotoninnivåer och liknande leder också till att 
skillnaden mellan psykisk och kroppslig ohälsa ibland blir oklar eller till och 
med upphävs. Att psykisk ohälsa framställs som något förkroppsligat och att 
olika kroppsliga fenomen ges stor vikt är något som förenar samtalen, även 
om relationen mellan kropp och psyke framstår som komplex och man ger 
uttryck för olika uppfattningar om hur denna relation ser ut. Ibland framstår 
det kroppsliga som ett korrelat/substrat till det psykiska utan egentlig förkla-
rande funktion, medan det i andra fall framställs som problemens orsak. 
Relationen mellan kropp och psyke fokuseras framförallt när man talar om 
ångest då en neurologisk referensram kombineras med en kognitiv, vilket 
leder till svårbesvarade frågor om den kausala riktningen mellan kognitiva 
och neurologiska processer och upplevelser.  

Utöver att lokaliseras till mellanmänskliga relationer och till kroppen 
representeras psykisk ohälsa även som något som är knutet till hur livet ser 
ut i dagens samhälle. Ohälsan är inte bara ett individuellt fenomen. Såsom en 
”folksjukdom” återspeglar den livsvillkoren i samhället och framstår som en 
naturlig konsekvens av de förväntningar, krav och normer som präglar livet 
där. Sammantaget innebär detta att psykisk ohälsa framstår som ett mång-
dimensionellt fenomen i samtalen. Flera olika perspektiv anläggs i repre-
senterandet som väcker olika slags frågor och lokaliserar ohälsan till skilda 
sfärer. Psykisk ohälsa konstrueras omväxlande som ett kroppsligt tillstånd, 
ett psykiskt tillstånd, en särskild form av lidande, något som tar plats i indi-
videns relation till sig själv och andra i form av ett inautentiskt tillstånd, 
respektive något som återspeglar hennes samhälleliga vara och leder till 
utanförskap. 

Alternerandet mellan olika referensramar framstå som något karaktäris-
tiskt för det meningsskapande som har studerats. Genom olika sådana per-
spektiveringar aktualiseras och hanteras olika dimensioner av problemen och 
dessa kan tänkas svara mot olika projekt som vägleder meningsskapandet. 
Tillämpandet av medicinska begrepp och kunskaper kan till exempel sägas 
motsvara sådana projekt som att förklara och legitimera svårigheter. Samti-
digt problematiseras hur dessa leder till en patologisering av problemen och 
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en distansering av dem från självet. Problemen representeras också som 
något som är knutet till vem man är som person. Man ger prov på möjlighe-
ter till identifikation med vad som inte bara framstår som något plågsamt och 
oönskat, utan även en värderad del av personen.  

Anna Meeuwisse beskriver hur det faktum att man i självhjälpssamman-
hang organiserar sig kring en sjukdom innebär att man ansluter sig till ”den 
medicinska modellens reduktionism”, vilket kan leda till en individualisering 
i den bemärkelsen att man fokuserar individuella problem snarare än sam-
hälleliga problem (Meeuwisse 1997:91 not). I denna studie har vi sett hur 
sådana individualiserande tendenser även kompletteras av representationer 
där den egna ohälsan lokaliseras till en mellanmänsklig sfär såsom ett till 
stora delar relationellt problem. Men, samhälleliga faktorer utpekas dock 
främst som orsaker i allmänt hållna resonemang där man ger en förklaring 
till en ökad förekomst av psykisk ohälsa.  

5. Psykisk ohälsa som en polemisk situation 

”Kamp” återkommer som en central metafor i samtalen för att karaktärisera 
livet med psykisk ohälsa, vilket genomgående framställs som en polemisk 
situation (Canguilhem 1998). Herzlich (1973) beskriver också hur den sjuke 
befrias från olika åtaganden och förväntningar och kan inrikta sig på sin 
kamp med sjukdomen, men i fokusgrupperna ges bilden av en mer komplex 
situation. På samma sätt som ohälsan lokaliseras till olika sfärer skildrar man 
också hur individen involveras i en kamp på olika arenor mot de nedbry-
tande krafter som hotar hennes balans, välbefinnande, självkänsla, identitet 
och relationer. Hon är indragen i en kamp mot sjukdomen, mot andras för-
domar; mot vårdgivare för att hävda sin syn på hur problemen bör hanteras 
och för att få diagnos, stöd eller behandling. Även om den sjuke befrias från 
vissa åtaganden, till exempel genom sjukskrivning, och ensamhet och isole-
ring kan vara en konsekvens av problemen, så lösgörs alltså inte individen 
från sitt sociala sammanhang. Den psykiska ohälsan upprättar också nya 
relationer till personer och institutioner som den sjuke måste förhålla sig till. 
I detta hänseende framställs självhjälpsgruppen som en fristad då deltagarna 
beskriver hur de där erbjuds resurser och stöd för ett konstruktivt arbete med 
att ”bygga upp” sin självkänsla och för att hävda sig själva och sina behov på 
olika arenor: ”Där, i kamp, har vi verkligen haft stöd av varandra för att 
peppa” (FG3:15).  

En kampmetafor som innebär att ohälsa och sociala relationer är något 
som kan ”bemästras”, och som ger individens eget agerande stor betydelse 
för hur hennes hälsosituation ska kunna förändras, implicerar att individen 
behöver besitta någon form av styrka, kapacitet eller förmåga för att vara 
framgångsrik i denna kamp. Hon förväntas vara i besittning av just sådana 
tillgångar som man berör när man försöker ringa in vad hälsa är. Att leva 
med psykisk ohälsa framställs därmed som en paradoxal situation där ”man 
måste vara frisk för att vara sjuk.” Sjukdomen leder alltså inte till passivitet 
utan tvingar individen till särskilda former av aktivitet. Också sjukdom är ett 
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socialt reglerat tillstånd med vissa förväntningar på individen – den sjuke 
förväntas arbeta på sitt eget tillfrisknande (Herzlich 1973). Den ”aktivt 
sjuke” som kämpar mot sin sjukdom, uppfyller därmed omgivningens roll-
förväntningar genom sin inställning och sitt beteende. Det finns med andra 
ord utrymme för en normalitet i sjukdomen i den mån som man bekämpar 
den och gör det med sanktionerade medel. När deltagare i fokusgrupperna 
beskriver hur de tar avstånd från den behandling som ordineras, hur man 
”accepterar” eller försöker acceptera sin sjukdom som en del av sig själv, 
uttrycker de å andra sidan vad som framstår som en förståelse av sitt tillstånd 
och sig själva som skiljer sig från omgivningens. Att hävda en sådan förstå-
else innebär att relationen till andras föreställningar inte bara handlar om en 
kamp mot fördomar gällande de aktuella problemen, utan också om en kamp 
med andras förståelse för vad psykisk ohälsa är. 

10.2.2 En dubbel stigmatiseringen 
I fokusgruppsamtalen ges en samstämmig bild av hur psykisk ohälsa i 
allmänhet leder till stigmatisering i det dagliga livet. Detta gäller också för 
de problem som deltagarna själva har som talar om i termer av depression, 
ångest och bipolärt syndrom. Dessa problem tenderar att inordnas under en 
generell kategori av psykisk sjukdom med negativa innebörder. I många 
vardagliga kontakter kommer därför dessa problem att utgöra ett stigma i 
den bemärkelsen att personen på grundval av sina psykiska problem betrak-
tas som avvikande och tillskrivs egenskaper som leder till andras rädsla och 
avståndstaganden.  

Men vid sidan av detta kan problemen sägas utgöra ett stigma på ett 
ytterligare sätt. Många av de hälsoproblem som deltagarna berättar om kan 
också bemötas av omgivningen på ett sätt som man uppfattar som trivialise-
rande. Andra förstår inte problemens allvar och de svårigheter som de inne-
bär för personen. Problemen uppfattas inte som sjukdomar eller medicinska 
problem utan som något som inte skiljer sig från vad människor i allmänhet 
har erfarenheter av. Man förväntas därmed kunna hantera problem på egen 
hand. Personens upplevelse och lidande tenderar att ifrågasättas av omgiv-
ningen, liksom medicinering för problemen, och hon kan klandras för sin 
oförmåga att leva upp till olika förväntningar i vardagen. Detta ligger till 
grund för en ytterligare stigmatisering eftersom personen uppfattas som svag 
och misstänkliggörs. Personen ses som avvikande genom att tillskrivas 
karaktärsbrister och nedvärderas på grund av detta.   

Denna risk för en dubbel stigmatisering innebär att man tvingas till en 
balansgång som ställer individen inför ett dilemma. Å ena sidan kan hon 
bemöta trivialiserande genom att framhålla de egna problemens allvarlig-
hetsgrad, till exempel genom att tala om dem i sjukdomstermer. Men därmed 
närmas problemen till psykiska sjukdomar vilket ökar risken för den första 
formen av stigmatisering. Å andra sidan kan hon bemöta den stigmatisering 
som följer med kategoriseringar i sjukdomstermer genom att normalisera 
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problemen. Detta leder dock till en ökad risk för att problemen ska trivialise-
ras med följden att man får svårt att få andras erkännande för sina svårighe-
ter.  

10.2.3 Diagnosens funktion 
Denna situation gör att diagnosen kommer att spela en central roll i relatio-
nerna till andra. Samtidigt som den psykiatriska diagnosen kan bidra till 
stigmatisering, genom att definiera problemen som medicinska problem och 
därmed aktualisera de negativa innebörder som psykisk sjukdom har, kan den 
motverka en trivialisering av besvären. Genom att diagnosticeras erkänns de 
som legitima medicinska problem som skiljer sig från lindrigare och övergå-
ende problem, och kommer att betraktas som något som drabbar individen 
oförskyllt.  

Betraktad som en resurs för meningsskapande framstår härmed diagnosen 
som betydelsefull i flera avseenden. Den fungerar som ett verktyg med vars 
hjälp problem kan identifieras, klassificeras och relateras till den kunskap 
som ackumuleras både inom brukargemenskaper och inom medicinen. 
Genom att ringa in och definiera personliga upplevelser bidrar diagnosen till 
att såväl objektifiera och reifiera vad som kan vara en diffus upplevelse som 
präglar individens hela tillvaro, som att kollektivisera detta som något som 
inte är unikt för individen utan som hon delar med andra. Dessa funktioner 
hos diagnosen tycks göra att diagnostiseringen i sig kan uppfattas som inte 
bara ett benämnande av upplevelserna, utan även en ”förklaring” av dem. De 
konsekvenser som diagnostiseringen har för synen på personen innebär att 
den också kommer att fungera som ett verktyg i identitetsarbetet och som ett 
socialt verktyg. Genom diagnostiska benämningar kan individen upprätta 
relationer både till sig själv och andra – de gör det möjligt att skilja ut ett 
autentiskt själv från ett sjukdomssjälv, att legitimera svårigheter inför sig 
själv och andra i det dagliga livet och de skapar möjligheter till identifikation 
med andra i en likartad belägenhet. 

Det kan noteras att både användningen av sjukdomsbegreppet och 
diagnosen tenderar att leda till ett ”binärt” sätt att tala om problem: antingen 
är man är sjuk eller inte, problemen är diagnosticerbara eller inte, problemen 
är antingen normala eller inte. Sådana klassificeringar leder till dikotomise-
ringar och kan framstå som otillräckliga för att återge den heterogena sam-
ling problem som man talar om i fokusgrupperna. Terminologin förefaller 
ibland dåligt lämpad för att hantera de gränsfall som existerar. Normalitets-
begreppet, liksom hälso- och sjukdomsbegreppen, är också starkt värderande 
på ett sätt som gör att man hela tiden måste förhålla sig till oönskade kon-
notationer och anpassa hur man talar om de egna problemen efter situatio-
nen. Hur ska man tala om de problem som man varken betraktar som något 
sjukt eller som ett normalt inslag i livet? Hur ska man benämna det som inte 
är något entydigt negativt och problematiskt, utan som också uppfattas som 
en värderad del av den egna personen?  
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10.2.4 Ett brukarperspektiv på hälso- och sjukvård 
Den framträdande roll som medicinska termer har i samtalen ligger i linje 
med hur Johannisson menar att patientgrupper har ”accepterat att kunskapen 
och verktygen att definiera sjukdom ligger hos den vetenskapliga medici-
nen” och konstaterar att en ”radikal kritik av den biomedicinska förståelsen 
av sjukdom är sällsynt” (Johannisson 2007:38; se även Dewy 2008). Då en 
mer radikal kritik uttrycks i fokusgruppsamtalen förefaller den främst mot-
svara individuella deltagares perspektiv och man formulerar inte någon 
gemensam kritik av giltigheten i det medicinska perspektivet i fokusgrup-
perna.39 De studerade samtalen ger en bild av ett brukarperspektiv på medi-
cinsk expertis som skiljer sig mycket från beskrivningar av situationen då en 
radikal klientrörelse växte fram under slutet av 1960-talet (se Meeuwisse 
2005; Adamsson et al. 2004). Däremot formuleras i samtalen en skarp kritik 
av såväl primärvårdens som psykiatrins hanterande av problemen och 
bemötande av personer med psykisk ohälsa. Man beskriver både vad man 
upplever som en bristande förståelse, ett trivialiserande av de egna svårig-
heterna från vårdgivares sida och en bristande kompetens när det gäller den 
behandling som erbjuds.  

Brukarens relation till vårdgivarna framstår i dessa samtal som präglad av 
en djupgående ambivalens. Relationen präglas å ena sidan av ett starkt bero-
ende då man är hänvisad till den offentliga hälso- och sjukvården både för att 
få problemen legitimerade och för att få den behandling som man själv 
menar är av avgörande betydelse för att problemen ska kunna hanteras. Å 
andra sidan upplever man vården som bristfällig och man beskriver upple-
velser av att bli kränkt som hjälpsökande. De erfarenheter som i samtalen 
framhålls som typiska involverar också en desillusionering där man tvingas 
överge många av de förväntningar man har när man först vänder sig till vår-
den för att få hjälp, vilka kan jämföras med hur Lena Steinholtz Ekecrantz 
beskriver förväntningar på psykiatrin:  

Patienterna har en övergripande och gemensam förväntan på vården: att den 
skall göra dem friska. De förväntar sig att behandlarna skall kunna avgöra 
vad som har gjort dem sjuka och vilken behandling som skall ställa allt till 
rätta igen. (Steinholtz Ekecrantz 1995:120) 

 
Detta är nog en förväntan som man i regel kommer med till vården (jfr Pill et 
al. 2001), men desillusioneringen medför att en sådan passiv mottagarroll 
som antyds i citatet måste överges till förmån för en mer aktiv brukarroll; 
man måste kämpa för att få sina svårigheter erkända och för att få vad man 
uppfattar som en god behandling. Man kan tvingas motsätta sig vårdgivarens 
ordinationer och man kan behöva stöd från andra för att kunna hävda sig i 

                                                      
39 Med den distinktion som Harper gör så involverar det brukarperspektiv som vi här har tagit 
del av en ”kritik” snarare än en ”dekonstruktion” av det medicinska perspektivet: ”critique 
challenges statements by working within the same world of assumptions; deconstruction, on 
the other hand, explores those very assumptions” (Harper 2004:58). 
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relationen till vårdgivaren. Desillusioneringen innebär också att förhopp-
ningen om att vården ska kunna erbjuda en sådan ”återställande” bot som 
antyds i citatet ovan övergår i förväntningar om stöd. Även om man ansluter 
till biomedicinska modeller, till exempel genom att förklara problemen i 
termer av ett bristtillstånd som kan återställas med farmakologiska medel, så 
erbjuder den medicinska expertisen varken en fullständig förklaring eller en 
slutgiltig lösning. Den psykiska ohälsan framstår också som något som både 
grundar sig i och får konsekvenser för individens relation till sig själv och 
andra på ett sätt som gör att den ytterst måste hanteras som något mer än ett 
individuellt sjukdomstillstånd. Medicinsk behandling kan vara oundgänglig, 
men den framstår främst som ett stöd för det arbetet som individen själv 
måste utföra.  

Det är mot bakgrund av denna bild av ett individuellt ansvar som brukar-
gemenskapens erfarenhetsbaserade kunskap avtecknar sig som en lika viktigt 
resurs som den medicinska expertkunskapen. Vid sidan av att erbjuda kom-
pletterande resurser för att förklara och förstå problemen ger den nya förut-
sättningar för formulera en alternativ sjukdomsidentitet och för att hantera 
den livssituation som reser krav som innebär att ”man måste vara frisk för att 
vara sjuk”. I samtalen ger man en bild av hur det ömsesidiga stödet kan 
kompensera för vad ohälsan berövar individen; när den egna hälsan bryts 
ner, när den egna förmågan och styrkan reduceras, kan den gemenskap som 
grundas på delade erfarenheter träda in med en ”ställföreträdande hälsa” 
medan den individuella hälsan byggs upp igen. Man beskriver med andra ord 
en möjlighet att genom ett ömsesidigt beroende uppnå ett större mått av 
autonomi. 

10.3 Slutord 
Avhandlingen har visat hur socialt delade föreställningar om psykisk ohälsa 
har avgörande betydelse för såväl hur människor som lider av psykiska 
problem ser på sig själva och sina problem som för deras samvaro med 
andra. Sådana föreställningar påverkar möjligheterna för människors delak-
tighet och för hur en positiv social identitet kan upprätthållas. Studien har 
gett exempel på hur man i ett gruppsammanhang kan förhålla sig aktivt till 
sådana föreställningar genom att ta gemensamma erfarenheter som en 
utgångspunkt i utvecklandet av alternativa perspektiv på psykisk ohälsa. 

Som alla beskrivningar är den som getts här dock selektiv. Avhandlingen 
har framförallt fokuserat kollektivt meningsskapande i form av gruppsamtal 
vilket samtidigt osynliggjort många andra aspekter när det gäller synen på 
psykisk ohälsa och hur sådana problem ges mening i människors liv. Vi kan 
också konstatera att ett antal mer eller mindre metaforiska beskrivningar av 
motsättningar har gjorts här. Redan i inledningen förekom beskrivningar av 
konflikter mellan perspektiv och i såväl resultat som diskussion återkommer 
formuleringar som lyfter fram polemik och argumentation. Studiens 



 236

teoretiska grundantaganden karaktäriserar också meningsskapande som 
något som inte bara har dialogiska utan även argumentativa inslag. Detta 
tycks implicera en syn på socialt liv som något i grunden konfliktfyllt. Till 
en del kan beskrivningar av konflikter sägas vara en följd av fallets karaktär 
då polemik är något som kännetecknar det meningsskapande om psykisk 
ohälsa som står i fokus. Här finns motsättningar och en kamp om tolknings-
företräde, men jag ser samtidigt en risk med att allt för starkt betona inslaget 
av konflikt eftersom detta kan leda till en bild av argumenterande som något 
som med nödvändighet leder till distansering och polarisering på ett sätt som 
får negativa konsekvenser. En kritisk dialog, debatterande och tvistande kan 
också vara produktivt och bidra till utveckling. Den argumenterande dialo-
gen kan vara en fruktbar dialog för båda parter och den kan också leda till att 
perspektiv närmar sig varandra. 

I analysen av det meningsskapande som äger rum i samtalen har också 
tolkningar presenterats som lyfter fram mönster och innebörder som kan 
sägas överskrida de innebörder som deltagarna själva ger sina uttalanden. 
Därmed uppstår visserligen en diskrepans mellan deltagarnas perspektiv på 
vad som sker i samtalen och mitt. Men förhoppningen är att avhandlingen 
inte bara ska ses som ett inlägg i en inomvetenskaplig dialog om menings-
skapande i vardagliga sammanhang – förhoppningsvis kan den även bidra 
till en reflektion över vad som står på spel i alla de sammanhang där vi till-
skriver egna och andras psykiska problem innebörder.  

 
 
 
 

* 



 237 

Summary in English 

Introduction 

A review of previous research shows how different conceptualisations of 
mental illness, drawing on biological, psychological and sociological theo-
ries, have been providing the basis for contemporary psychiatric praxis. At 
the same time the history of psychiatry could be rendered as an ongoing 
debate between professions and proponents of different theoretical perspec-
tives. Another aspect of the development of medical knowledge about 
mental problems has been the changeability of psychiatric nosology. This is 
discussed in terms of processes of medicalization and demedicalization as 
mental problems move in and out of what is considered as the realm of 
medicine. Psychiatric diagnoses have also been shown to be of importance, 
not only in medical contexts, but also to interpret and legitimatize disability 
in everyday life where the status of mental problems as legitimate medical 
problems may be contested. It has also been argued that processes of medi-
calization involve a pathologization of problems as they are regarded as 
symptoms of a pathology, dysfunction or disorder at the level of the individ-
ual. Scholars have maintained that contemporary biomedical knowledge and 
pharmacological developments have promoted an increasing tendency to 
frame such underlying phenomena as somatic, and thus view mental illness 
as analogous to somatic disease.  

Similar changes in lay notions of mental health have also been suggested 
to entail a shift towards less stigmatizing views on the mentally ill. The well 
documented stigmatization of the mentally ill person – as someone that is 
radically different, unreliable and potentially dangerous – would thereby be 
altered, at least when affective disorders are concerned. On the other hand, it 
has also been claimed that mental illness in general tends to be ascribed 
meaning that still holds a potential for powerful stigmatization. 

Research on self-help groups and mental health service user organizations 
have shown how such communities can develop experiential knowledge and 
interpretations that differ from notions that are dominant in society at large. 
Such peer initiatives, where people share illness experiences, have been 
proposed to be of special significance for people suffering from problems 
that are vague, not obvious to others, and that can be seen as similar to non-
medical problems that one is supposed to be able to deal with oneself. These 
communities do not only constitute a site for working out ways to handle the 
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problems, but also to collectively establish a view on appropriate labels and 
the role of diagnosis. They also deal with questions regarding the individ-
ual’s own responsibility for managing the problems, his or her relation to 
medical expertise and treatment as well as the role as service user.  

Aim of the thesis 

The purpose of the thesis is to explore the construction of meaning concern-
ing mental problems in everyday contexts. An empirical study was 
conducted that focuses on how shared knowledge about mental illness is 
generated, articulated and utilized in a service user community context. 
More specifically, the study investigates how the meaning of mental illness 
is constructed in group discourse by people who share experiences of certain 
mental problems.  

Theoretical framework 
The thesis draws on the social psychological theory of social representations 
to investigate everyday knowledge as a social phenomenon. A model for 
social representation is introduced, where a distinction is made between a 
discursive level of situated ‘representational work’ and an underlying level 
of sociocultural resources. This provides a conceptual frame for a discourse 
oriented approach where socially shared knowledge is regarded as a resource 
for situated construction of meaning, whereby shared understandings are 
produced as situated accomplishments.  

The empirical study 

A focus group study was carried out with six open discussion focus groups 
(27 participants, men and women, age 24-68). The participants were mem-
bers of the Swedish mental health service user organizations Balans, RSMH 
and ÅSS (two focus groups from each organization) and they described their 
health problems as anxiety, depression or bipolar disorder. The recorded 
focus group conversations were analysed with regard to thematic, interac-
tional and discursive features to answer the questions: 1) how is mental 
illness represented, 2) how is the mentally ill person represented, and 3) how 
are others’ views on mental illness represented.  

Results 
Even though there are differences between the focus groups in how they 
label and categorise their problems, five common themes are identified in 
the representations that are jointly constructed by the participants. 1) Mental 
illness is represented as involving a distress that is qualitatively different 
from other emotional problems. For this reason those who have not experi-
enced mental illness cannot understand this kind of problems and therefore 
tend to trivialise them. 2) Explanatory accounts involve some kind of lasting 
internal propensity for mental illness. This personal disposition constitutes 
an underlying risk even in periods of good health, as well as being related to 
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positive personal traits such as creativity and intelligence. 3) Mental illness 
is characterised as involving a ‘pathology of interaction’ – it leads to a 
breakdown of ordinary everyday interaction since others feel uncertain about 
how to deal with the topic of mental illness and also hold stigmatizing views. 
In some cases the problems are also represented as the result of dysfunc-
tional relations to others. 4) Life with mental illness is represented as a 
‘polemical situation’, where one has to fight the ignorance and prejudice of 
others, to have one’s problems acknowledged by medical professionals and 
to receive appropriate treatment and the social benefits that one is entitled to. 
5) In the focus group conversations, the participants contextualise their 
problems in various ways by using different explanatory models. It is repre-
sented as a multidimensional phenomenon with biological, psychological, 
relational, societal and existential aspects.  

The analysis reveals how representational actions in the focus groups 
actualise an argumentative context where the knowledge of the service user 
community is contrasted to perspectives that are attributed to health care 
professionals and the general public. When representing others’ views on 
mental illness, the participants describe ignorance and prejudice that leads to 
two kinds of stigmatization. On the one hand, the mentally ill are seen as 
radically different, which leads others to distance themselves. On the other 
hand, there is also a trivialisation of the problems, which is linked to ideas 
about a weakness of character in those who suffer from mental health prob-
lems. Five argumentative strategies are identified in group discourse 
whereby stigmatizing views are countered. This involves 1) legitimatisation 
of suffering and disability, 2) a distancing of oneself from both an ‘illness 
self’ and people who are referred to as ‘really mentally ill’, 3) a normalisa-
tion of the problems as something common that does not imply any specific 
personal traits, 4) a problematisation of the distinctions between 
health/illness and normality/deviance, and 5) a re-evaluation of the problems 
as ‘a blessing in disguise’ and a distancing from people who are referred to 
as ‘the normals’.  

Further, the analysis identified different types of sociocultural resources 
that are utilized in the representational work carried out by the focus groups: 
1) local knowledge, identities and projects of the service user communities 
and self-help groups; 2) medical concepts, 3) different explanatory models, 
4) a co-narrated collectivised illness narrative, 5) metaphors and 6) concep-
tual dichotomies or ‘proto-themata’ that are thematised in various ways in 
discourse. These resources are described as mediational means for meaning-
making and discussed with regard to three dimensions: their level of 
abstraction, stability and distribution. 

Discussion 
The empirical results show how the participants apply different sociocultural 
resources in an active and flexible way in their representational work. The 
distinction between representations and resources that is introduced in the 
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theoretical model is suggested to be a viable way to conceptualise social 
representation as a collective construction of meaning. Social representation 
is also discussed as situated and contextualised work where widely shared 
resources are put to use in group- and situation-specific representational 
projects. These projects are discussed as related to different contexts that are 
actualised: life with mental illness as a paradoxical situation, the service user 
community and the focus group-situation. Further, an argumentative context 
is described as a meta-context that frames projects on different contextual 
levels. To account for the argumentative features of representational work, 
the dialogical properties of focus group discourse are accounted for in an 
extended dialogical model for social representation. The focus group situa-
tion is conceptualised as involving three types of dialogical relations: 
interaction between the participants, between the group as collective and the 
moderator (the researcher) as an outsider, and between the group and a 
remote audience as an addressee. It is concluded that social representations 
that emerge in group discourse can be characterised as ‘polemical social 
representations’ responding to a double stigma of mental illness in everyday 
life where mental illness is regarded as a sign of ‘weakness’ as well as 
‘otherness’. 

When the relation between experiential knowledge in user communities 
and medical expertise is concerned, this is discussed as involving different 
dimensions. The participants give detailed accounts of how professionals in 
the medical encounter fail to understanding the nature of their problems and 
to acknowledge their distress. Medical professionals are ascribed the same 
kind of trivialising attitudes that are attributed to the general public. The 
service user community is presented as a complement in this regard, as 
offering an unique understanding. However, the way professionals construct 
and label the problems is rarely challenged. Biomedical knowledge seems to 
play an authoritative role in the everyday construction of meaning where 
mental problems are concerned, and psychiatric diagnoses are presented as 
an important tool to both understanding and legitimizing one’s suffering and 
disability in everyday life. On the other hand, biological explanations seems 
to be double-edged; they can be used as a tool to respond to stigmatization 
by rendering mental problems as analogous to somatic disease, but repre-
sentations in terms of neurological pathology or dysfunction can also mark 
the individual as fundamentally and irrevocably different. Experiential 
knowledge is construed as an expertise that involves practices in health care 
services – the members of the user communities present themselves as 
having an ‘expertise on medical experts’ as they challenge their choice of 
treatment, and advocate more efficient ways of dealing with mental illness.   

 
 
 

* 
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Bilaga 1 – Informationsbrev till deltagare 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

        VILL DU DELTA I ETT SAMTAL OM  

PSYKISK HÄLSA OCH OHÄLSA? 
 

Under 2007-2008 genomförs en forskningsstudie som undersöker människors syn på 
psykisk hälsa och ohälsa. Den vänder sig till personer med egna erfarenheter av 
någon form av psykisk ohälsa för att ta del av deras perspektiv och hur de upplever 
att andra ser på denna typ av problem. Under våren kommer ett antal gruppsamtal 
att genomföras, s.k. ”fokusgrupper”, där deltagarna får samtala utifrån några olika 
frågor som gäller detta ämne. 
 

Fokusgruppssamtal 

Fokusgrupper är en metod som tillämpas i forskningssammanhang där man önskar ta 
del av t.ex. människors kunskaper, uppfattningar och åsikter. De är ett sätt att få 
inblick i hur människor tänker kring och talar om olika frågor och ämnen. 
Fokusgruppernas syfte är inte att deltagarna ska komma fram till någon gemensam 
ståndpunkt. Inte heller är avsikten att bedöma deltagarnas kunskaper inom ett 
ämnesområde. Syftet är att skapa en situation där ett antal personer, under relativt 
fria former, tillsammans reflekterar och delar sina olika tankar kring det ämne som 
står i fokus. 

Hur går det till? 

Varje fokusgrupp i studien har ca 4-6 deltagare som träffas vid ett tillfälle för ett 
samtal som tar 1-2 timmar. En samtalsledare är också med och samtalet spelas in på 
band. Vid bearbetningen av inspelningen anonymiseras sedan allt material så att 
deltagarnas identitet skyddas. 

Är Du intresserad? 

Alla som har egen erfarenhet av någon form av psykisk ohälsa är välkomna att delta. 
Dina besvär kan antingen vara större eller mindre, och du behöver inte ha sökt hjälp 
för dessa. Du behöver inte heller ha några särskilda kunskaper för att delta. Det 
räcker med att du är intresserad av att samtala och resonera om några olika frågor 
som gäller olika problem som rör den psykiska hälsan.  

Varje deltagare ger ett viktigt bidrag till forskningsprojektet och får som tack för 
detta en biobiljettcheck. En förhoppning är också att samtalen i sig ska bli intressanta 
och stimulerande för deltagarna.  

Om du vill veta mer om studien är du välkommen att höra av dig till mig. Du kan 
sedan ta ställning till om du skulle vilja delta i ett gruppsamtal med mig som 
samtalsledare eller inte. Alla som väljer att delta kan när som helst avbryta sin 
medverkan utan att behöva motivera detta beslut. 
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projektansvarig, doktorand vid Pedagogiska institutionen, Stockholms universitet 
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Bilaga 2 – Transkriptionskonventioner 

avbr-    avbrutet ord 

,     kort paus, utan avslutningsintonation 

.     avslutningsintonation, ofta kombinerad med paus 

(paus)    längre paus 

#     ohörbart 

< >    uttalas tyst 

kursivt   uttalas med emfas 

* *    uttalas med skratt i rösten 

?     frågande tonfall 

(skratt)   icke-verbala yttringar och kommentar till prosodi 

’ ’ indirekt tal  

=     turerna hakar omedelbart i varandra 

understruket  samtidigt tal 

(M: ”mm”)   inflikade yttranden medan någon annan har ordet  

[ ]    kommentar till transkriptionen 

[…]     sekvens som utlämnats i transkriptionen 
 

 
 

Varje excerpt och citat avslutas med referens till sida i den fullständiga 
transkriptionen av samtalet. 
 

 


