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Jag vill rikta ett stort tack till mina respondenter som har ställt upp på 
intervjuer och gjort den här uppsatsen möjlig. Tack för den tid och 
energi ni har lagt ner!  
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Radio Totalnormal – erfarenheter av att göra radio. Människor med egen erfarenhet av 
psykisk ohälsa ger sina perspektiv. 

Melinda Degerman 

 

Abstract 

This is a qualitative study with the aim of getting better knowledge and understanding of how 

people with mental illness experience having access to a public communication channel. The 

study builds upon qualitative interviews with four participants of a radio project called Radio 

Totalnormal (RTN). RTN is a community radio station where people with mental illness do 

radio. The study focuses on how the respondents describe the participation in the project and 

how it has affected their self-image. The analysis uses the concept of empowerment and four 

social psychological concepts: social responsivity, asocial non-responsivity, abstract 

sociability and concrete sociability. The conclusions of the study are that the participation is 

described as a sense of solidarity, community and belonging. The participation can also be a 

source of joy, excitement and pleasure and a way to get praise and confirmation. To 

participate in RTN is described as being active and involved in the work, and as a way to send 

an important message and to get heard. The participation can contribute to getting better 

confidence and self-esteem and it strengthened some. In this way it affected their self-image.  

 

Key words: mental illness, community radio, self-image, empowerment, concrete sociability, 

abstract sociability, social responsivity.  

 

Nyckelord: psykisk ohälsa, närradio, självbild, empowerment, konkret socialitet, abstrakt 

socialitet, social responsivitet. 
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Inledning  

”Hon var så rutschig på nåt sätt, hon var lite tuffare. Inte så där, klappa mig på axeln och 

håller på, inte som att ’lilla Beatrice’, pratar inte med mig som en utvecklingsstörd som vissa 

gör. Hon är tuffare och tar mig på ett annat sätt liksom, så att jag får fram det jag är bra på. 

Andra verkar tro att jag inte klarar av så mycket, överbeskyddar mig. Det gillar inte jag. […] 

Jag vill inte bli daltad med. Man måste få hjälp att klara sig själv och bli självständig istället 

för att man ska bli beroende av massa folk.” / Beatrice 

 

Så här beskriver Beatrice, en av respondenterna från den här studien, hur hon föredrar att bli 

behandlad och hur hon ogillar att bli behandlad av andra människor. Jag menar att det ligger 

en mycket viktig lärdom i hennes berättelse. Detta citat belyser inte bara hur respondenten 

önskar få stöd i att bli självständig, istället för att bli ett objekt för någons beskydd, det belyser 

även hur viktigt det är att lyssna på brukaren för att tillsammans finna vägar och arbetssätt 

som är verksamma för människor.  

 

Jag fastnade för den annons som närradiokanalen Radio Totalnormal hade lagt ut på 

Socialhögskolans intranät om att de önskade att någon skulle skriva en uppsats om dem. Ett 

intresse väcktes i mig för om och hur radioproduktion kan vara verksamt för människor med 

psykisk ohälsa.  

 

Bakgrund 

Radio Totalnormal är ett närradioprogram av och med personer med erfarenhet av psykisk 

ohälsa. De sänder en gång i veckan på torsdagar 14.00-15.30 på 101,1 Mhz från Fountain 

House i Stockholm. De har funnits sedan oktober 2008. ”Tanken är att människor med 

psykisk ohälsa ska få göra sin röst hörd i radio och ta plats på sitt eget sätt” enligt deras 

hemsida. Radio Totalnormal är ett projekt som finansieras till största delen med medel från 

Allmänna Arvsfonden. Programmet drivs av Föreningen Fanzingo och medlemmar från 

Fountain House i Stockholm. (www.radiototalnormal.se, A, 21 oktober, 2011).  

 

Projektet samarbetar med Fountain House Stockholm, som upplåter lokaler samt står för en 

del av lönekostnaderna för producenten. Övriga finansiärer är Allmänna Arvsfonden, 

Internationella programkontoret (Gruntvig) och Radiohjälpen. I projektet finns anställda 
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handledare i form av en projektledare på 75 %, en producent på 60 % och en tekniker och 

ungdomscoach på 40 % vardera (information från Radio Totalnormal, se bilaga 1).  

 

Fountain House är ett klubbhus där medlemmarna själva planerar det dagliga arbetet. Deras 

aktiva deltagande är en förutsättning för klubbhuset. Där framhåller man enligt sin hemsida 

förmågan till arbete, delaktighet och social gemenskap. Man vill framhäva det friska och 

produktiva hos människor. Det första Fountain House startades 1948 i New York av patienter 

från ett mentalsjukhus som en reaktion mot sjukhusets institutionalisering och passivisering. 

En grundbult för verksamheten är att Fountain House tillhör medlemmarna och det är de som 

ger liv åt verksamheten (www.fountainhouse.se, 21 oktober, 2011).  

 

Fanzingo är ett produktionsbolag. På sin hemsida skriver de: ” Här produceras film, radio & 

TV av unga och människor från samhällets periferi.” Fanzingo arbetar för att få ”ovana 

berättare att våga stå fram” och vill hjälpa ”amatörer att finna sin röst” enligt hemsidan. 

(www.fanzingo.se, A, 21 oktober, 2011).  

  

Studiens relevans för socialt arbete och problemformulering 

Sundgren och Topor (2011) understryker de sociala aspekterna av vård och omsorg inom det 

psykiatriska fältet. De anser att det som huvudsakligen hjälper är relationer, bland andra dem 

mellan brukare och professionella. Människors liv pågår i sociala rum och psykiatrin är social. 

Enligt Topor (2011) har sociala relationer och insatser visat sig betydelsefulla för människors 

återhämtning.  

 

Den sociala aspekten är alltså avgörande för människors återhämtning från psykisk ohälsa. I 

denna kunskap ligger hopp om det sociala arbetets potential för att stödja människor med 

erfarenhet av psykisk ohälsa.  

 

Enligt Nationalencyklopedin visar 10-20 % av befolkningen tecken på psykisk störning. Det 

är dock betydligt färre, 2-3% som kommer i kontakt med psykiatrisk vård. Resten besöker 

primärvården, specialister eller tar inte kontakt med vården alls enligt Nationalencyklopedin 

(19 oktober, 2011). I Social Rapport 2010 framgår att personer som vårdats för 

psykossjukdomar lever under sämre ekonomiska villkor än andra grupper (Socialstyrelsen, 

2010). Liknande resultat presenteras i Social Rapport 2006 där man framför att sociala 

konsekvenser drabbar personer med psykisk sjukdom hårdare än de med kroppssjukdom. 
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Rapporten menar också att det finns överrisker att bli bidragstagare för personer med psykisk 

diagnos (Socialstyrelsen, 2006). I Socialtjänstlagen (2001:453) kapitel 5 § 7 framgår att 

socialtjänsten har ett särskilt ansvar när det gäller boende och sysselsättning för människor 

med psykiska funktionshinder. I och med psykiatrireformen från 1995 klargjordes 

socialtjänstens ansvar för människor med psykiska funktionshinder (Markström, 2003).  

 

Detta tyder på att det är sannolikt att man som socionom kommer i kontakt med människor 

som har psykisk ohälsa. Det visar också på sambandet mellan psykisk ohälsa och socialt 

arbete.  

 

Topor (2011) menar att innebörden av evidensbaserat arbete är att personal och brukare tar 

hänsyn till bådas erfarenheter samt forskningsresultat och förhandlar om handlingsvägar. 

Socialstyrelsen menar i sin Lägesrapport 2011 att många patienter upplever att de inte får en 

chans att vara delaktiga i de beslut som tas om deras behandling (Socialstyrelsen, 2011). Detta 

ställs mot vad Socialstyrelsen skriver om brukarens erfarenhet på sin hemsida: ”Individen är 

den verklige experten på sina egna problem. Därför är information från brukaren direkt 

avgörande för att kunna fatta rätt beslut. Det är alltså viktigt att han eller hon involveras i både 

utredning och beslutsfattande.” (www.socialstyrelsen.se, A, 17 oktober, 2011).  

 

Tidigare forskning på området innehåller få studier som behandlar frågan om brukarnas egna 

erfarenheter av att göra radio, vilket motiverar att göra fler studier på området. De studier jag 

har funnit har visat på det att göra radio kan ses som en empowerment-strategi (Mazzoni, 

Ferrari, Pingani, Zanni & Rigatelli, 2011) och kan medverka till delaktighet och social 

gemenskap (”connection”) (Bonini, 2005). Eftersom detta är positiva resultat skulle det vara 

intressant att fördjupa kunskapen kring radioproduktion och psykisk ohälsa. Ingen av 

studierna är gjorda i Sverige vilket motiverar den här uppsatsen. Det finns en utvärdering som 

berör Radio Totalnormal som är en gjord på uppdrag av finansiären Allmänna Arvsfonden 

(Topor & Holmqvist, 2011). Radio Totalnormal är bara ett av 117 projekt i studien och tas 

upp som en fallbeskrivning. Brukarnas upplevelser är endast ett fokus bland andra i 

utvärderingen vilket talar för den här studien som riktar fokus endast mot brukarnas 

erfarenheter av projektet.  
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Syfte och frågeställningar 

Syftet med uppsatsen är att öka kunskapen och förståelsen för hur personer med egen 

erfarenhet av psykisk ohälsa upplever att ha tillgång till en offentlig kommunikationskanal.   

 

Frågeställningar:  

1. Hur beskriver respondenterna deltagandet i Radio Totalnormals verksamhet? 

2. Hur har deltagandet i Radio Totalnormals verksamhet påverkat respondenternas 

självbild? 

 

Avgränsningar 

Jag intresserar mig för respondenternas erfarenheter av att göra radio inom projektet Radio 

Totalnormal. De fyra intervjuade har alla deltagit i projektet Radio Totalnormal. De har varit 

med och planerat programmet och de har varit med och gjort inslag och reportage i 

programmet. En del har också varit aktiva i Fountain House (även kallat Fontänhuset) 

verksamhet.  

 

Respondenterna är mellan 30-65 år. En av respondenterna är betydligt yngre än resterande. 

Detta är en ojämn fördelning. En av dem är kvinna och tre är män. Det bortfall som uppstod 

utgjordes av en kvinna. Könsfördelningen är alltså sned. Detta påverkar dock inte studien då 

jag inte avser att göra statistiska beräkningar.  

 

Jag definierar inte respondenternas psykiska ohälsa utan utgår ifrån deras egen definition av 

sig själva. Jag antar att om de har valt att medverka i Radio Totalnormals verksamhet så anser 

de sig ha egen erfarenhet av psykisk ohälsa. Inom ramen för denna uppsats intresserar jag mig 

inte för vilka diagnoser respondenterna har eller hur deras vårderfarenheter ser ut.  

 

Centrala begrepp 

Självbild  

Med begreppet självbild avses inom ramen för den här uppsatsen: upplevelsen respondenterna 

har av sig själva. Begreppet kan liknas vid det som Giddens kallar självidentitet. Detta 

begrepp står för ”Individens reflexiva tolkning av självet mot bakgrund av hans eller hennes 

biografi.” (Giddens, 1997, s. 276). Denna uppsats utgår ifrån en syn på jaget som härstammar 

ifrån Mead. Jag använder mig av Sundgrens tolkningar av Mead (Sundgren, 2005; 2011). 
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Jaget skapas intersubjektivt i ett socialt samspel och en människas bild av sig själv uppstår 

inte endast inifrån henne själv utan den har sitt ursprung i andra människors attityder till 

henne. Människan blir ett jag för sig själv genom att hon tar över andras attityder mot henne, 

jaget skapas på det sättet intersubjektivt (Sundgren, 2005). Det som vi uppfattar som vårt 

”riktiga jag” bygger på våra erfarenheter och genom den konkreta sociala responsiviteten 

utvecklas och förändras jaget (Sundgren, 2011, s. 23).  

 

Psykisk ohälsa  

Jag använder detta samlingsbegrepp på det som i litteraturen benämns (serious/severe) mental 

illness/disorder och (allvarlig) mental/psykisk sjukdom/störning. Enligt Nationalencyklopedin 

används inte längre termen psykisk sjukdom utan istället psykisk störning för att betona att 

det inte alltid är fråga om ett biologiskt ursprung. Psykisk störning definieras som ”tillstånd 

kännetecknat av avvikelser i upplevelser och beteenden” (Nationalencyklopedin, 19 oktober, 

2011).   

 

Anledningen till att jag använder begreppet psykisk ohälsa är för att det används av Radio 

Totalnormal. Det som kan vara negativt med detta begrepp är att det precis som sjukdom och 

störning förutsätter en dikotom uppdelning. Underförstått är att det finns psykisk hälsa som 

skiljer sig kvalitativt från psykisk ohälsa. En medarbetare på Radio Totalnormal, ”Janne på 

stan” brukar träffande fråga människor ”känner du någon som är psykiskt sjuk?” och sedan 

”känner du någon som är psykiskt frisk?” (www.radiototalnormal.se, B, 4 november, 2011). 

Dessa frågor ställer onekligen problemet på sin spets. Vad är egentligen psykiskt frisk och var 

går gränsen mellan sjuk och frisk? Foucault (1983) skriver om denna uppdelning: ”Vad som 

ursprungligen organiserat vårt vansinnesbegrepp är just uppdelningen i vansinniga och 

förnuftiga och inte den vetenskap som utvecklas när väl denna uppdelning är gjord och lugnet 

är återställt.” (Foucault, 1983, s. 9).  

 

Brukare 

Jag använder begreppet brukare i betydelsen: människor med egna erfarenheter av psykisk 

ohälsa. Jag har valt detta begrepp för att det används av Riksförbundet för Social och Mental 

hälsa; RSMH (www.rsmh.se, 8 november, 2011).  
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Offentlig kommunikationskanal 

Med offentlig kommunikationskanal avses ett verktyg för att kunna kommunicera offentligt. 

Med offentligt menas inför allmänheten och öppet. Inom ramen för uppsatsen gäller det radio 

som offentlig kommunikationskanal. Andra exempel på offentliga kommunikationskanaler är 

teve och internet.  

 

Kunskapsområdet  

Under detta avsnitt kommer jag att redogöra för hur jag har sökt tidigare forskning inom 

området samt vad jag har hittat.  

 

Sökprocess och avgränsningar  

Jag har använt mig av databaserna Proquest platform och EBSCOhost för att söka forskning 

på området. Jag har endast sökt efter kollegialt granskad forskning. Genom EBSCOhost har 

jag sökt i 6 databaser samtidigt:  Academic Search Premier, Communication & Mass Media 

Complete, Communication Abstracts, ERIC, MEDLINE och SocINDEX. Genom Proquest 

Platform har jag sökt i 10 databaser samtidigt: Applied Social Sciences Index and Abstracts 

(ASSIA), ERIC, International Bibliography of the Social Sciences (IBSS), PAIS, ProQuest 

Dissertations & Theses A&I, PsycARTICLES, PsycBOOKS, PsycINFO, Social Services 

Abstracts och Sociological Abstracts. 

 

Jag har använt sökorden (“mental*” OR “mental illness” OR “mental disorder”) AND 

(“consumer run organization*”), (“mental illness” OR ”mental disorder”) AND (”self-

expression”), (“mental illness” OR “mental disorder”) AND (“art therapy”), (”radio in 

community development”) och (”mental illness” OR ”mental disorder”) AND (“radio”). När 

jag har sökt i Proquest Platform har jag avgränsat sökningen till att sökorden ska återfinnas i 

abstract, detta minskar antalet träffar. De sökningarna som gjordes i EBSCOhost har inte varit 

avgränsade på detta sätt. Anledningen till detta var att antal träffar i Proquest Platform var så 

mycket fler än i EBSCOhost.  

 

Jag har också funnit forskning genom att leta mig vidare från referenslistor i aktuella artiklar. 

På detta sätt har jag funnit fler relevanta artiklar. Jag har även funnit en del relevanta artiklar i 

början av mitt sökande, innan jag kommit underfund med det söksystem som jag redogjort för 
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ovan. Jag har valt att ha med dessa artiklar då jag bedömer dem som relevanta. Utvärderingen 

av Topor och Holmqvist (2011) har jag fått tillgång till via Radio Totalnormal.  

 

Jag har rensat bort de artiklar som jag inte bedömer vara empiriska studier exempelvis 

recensioner, nyheter eller ledare. Om artikeln har saknat en referenslista har jag inte bedömt 

den som pålitlig. Jag har vidare avgränsat min sökning genom att läsa abstrakt och utefter 

dessa gallra bort artiklar som inte är relevanta för den här uppsatsens syfte.  

 

Jag har valt att inte kartlägga forskning med fokus på organisations- och systemnivå eller 

studier som behandlar ekonomi inom brukarorganisationer. Studier som behandlar konst som 

diagnostiskt verktyg eller hur konst gjord av patienter kan användas som verktyg under 

terapisessioner bedömer jag inte som relevanta. Studier som intresserar sig för samband 

mellan psykisk ohälsa och konstnärlig talang har jag inte heller bedömt som väsentliga. Jag 

har inte intresserat mig för forskning kring terminologin inom fältet art therapy och inte 

forskning som definierar utvecklingsstörning som psykisk sjukdom. Det finns forskning kring 

närradio som utbildningsmedel som jag inte bedömt som betydelsefull för mitt syfte. Jag har 

heller inte fördjupat mig i studier ur professionellas eller studenters perspektiv eller sådana 

som undersöker allmänhetens syn på psykisk (o)hälsa. Inte heller har jag intresserat mig för 

studier över hur psykisk (o)hälsa framställs i media eller hur man kan använda media för att 

reducera stigmat av eller för att upplysa människor om psykisk (o)hälsa. Jag har endast läst 

forskning om vuxna människor. När jag har använt sökordet ”self-expression” så har jag 

funnit en del forskning som undersöker behov och effekter av att få uttrycka sin åsikt i till 

exempel utvärderingar. Detta har jag inte fördjupat mig i. En del sökträffar rör begrepp som 

involverar ordet ”expression”, som exempelvis ”emotional expression” och ”expressed 

emotion”. Dessa studier är inte av relevans för denna uppsats syfte. Vissa av sökträffarna var 

uppenbart irrelevanta då de inte berörde det aktuella ämnet över huvudtaget. Efter dessa 

avgränsningar fanns 33 studier kvar som jag bedömer som relevanta för den här uppsatsens 

syfte.  

 

Psykisk ohälsa och brukarorganisationer 

Jag har intresserat mig för forskning om människors erfarenheter av att delta i 

brukarorganisationer och vad det kan få för konsekvenser för människor med psykisk ohälsa. 

Anledningen till detta är att jag ser på Radio Totalnormal som ett projekt i en brukarkontext i 

den bemärkelsen att det inte är ett projekt inom psykiatri eller kommun utan det är fysiskt och 
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organisatoriskt beläget inom Fountain House samt organisatoriskt inom Föreningen Fanzingo. 

Fountain House är en organisation som understryker medlemmarnas betydelse och vikten av 

förmåga till arbete, delaktighet och social gemenskap samt understryker medlemmarnas 

aktiva deltagande på frivillig basis. Man använder inte begreppen patient och klient utan 

använder begreppet medlem (www.fountainhouse.se, 2 november, 2011). Radio Totalnormal 

skriver om sig själva: ”Målet är också att det är människorna med erfarenhet som själva ska 

göra radion varför den bygger på att ett antal personer handleder frivilliga  att göra 

radioprogrammet varje vecka.” (information från Radio Totalnormal, fetstil i originalet, se 

bilaga 1). Detta kallar jag för en brukarkontext.   

  

En viktig förklaring till varför deltagande i brukarstyrda organisationer (”consumer run 

organizations”) är välgörande är att dessa möjliggör för människor att utveckla 

medhjälparroller (”helper roles”) istället för att fastna i beroenderoller, som ofta sker inom 

professionell psykiatrisk vård (Brown, 2009a; Brown, 2009b). Även en annan studie betonar 

hur betydelsefullt det är med skiftet från att vara passiv mottagare till att aktivt bidra med 

något. Detta är avgörande för känslan av empowerment, självförtroende och självvärde 

(Ochocka, Nelson, Janzen & Trainor, 2006). Forskare har funnit att det finns positiva 

samband mellan deltagande i brukarstyrda organisationer och återhämtning (Brown, 

Shepherd, Merkle, Wituk & Meissen, 2008) samt mellan återhämtning och självhjälpsgrupper 

(Fukui, Davidson, Holter & Rapp, 2010). Människor som deltar aktivt i olika typer av 

brukarinitiativ upplever bättre psykisk hälsa och mer socialt stöd (Ochocka et al., 2006) är 

mer integrerade i samhället (”community integration”), har högre livskvalitet och lider mindre 

av sina symtom än de som är inaktiva eller inte deltar alls (Nelson, Ochocka, Janzen, Trainor, 

Goering & Lomotey, 2007). Dock uppmärksammas att det inte är en linjär process utan de 

positiva resultaten kan variera över tid, så kallade ”setbacks” (Nelson et al., 2007). Nelsons 

och Lomoteys (2006) forskning över en period av 18 månader visar också på att deltagande i 

brukarstyrda organisationer är främjande för människor som hänger och engagerar sig i 

aktiviteterna, dock var de kortsiktiga effekterna (efter nio månader) av kvaliteten på 

deltagandet fler än de långsiktiga. Detta skulle möjligen kunna förklaras som en ”setback” 

under uppföljningen vid 18 månader.  

 

Psykisk ohälsa och att uttrycka sig genom konst 

Ett annat område som jag bedömer som relevant är studier av hur människor med psykisk 

ohälsa kan dra nytta av och upplever att uttrycka sig genom olika konstformer. Ett sätt att se 
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på radioproduktion är att det är ett sätt att uttrycka sig eller att vara kreativ, även om 

medverkan i Radio Totalnormal inte görs med terapeutiska anspråk.   

 

Det finns studier som visar på hur konstterapi kan vara användbart i arbetet med människor 

med psykisk ohälsa (Van Lith, 2008), hur det har positiva effekter på livskvaliteten 

(Purvinaitė & Bružaitė, 2009) och på återhämtningen för dessa människor (Van Lith, Fenner 

& Schofield, 2011). Att göra konst bemyndigade (”empower”) brukare och gjorde dem mer 

självsäkra på deras väg mot återhämtning (Van Lith et al., 2011). Detta kan liknas vid andra 

studier som menar att konstterapi kan stödja återhämtningsprocessen genom att människor får 

möjlighet att uppleva och utveckla kompetens och skicklighet (Pendleton, 1999) samt att 

konstterapi i grupp bidrar till en läkandeprocess enligt brukarna själva (Miller, 1998). Att göra 

konst i grupp kan också bidra till samhörighet (”connectedness”) och känslor av tillhörighet 

(Van Lith et al., 2011). Att konstskapande främjar empowerment återkommer i andra studier, 

det handlar om att omformulera identiteter (Thompson, 2009) och att ha en aktiv roll (Dick, 

2001).   

 

Konstupplevelsens helande egenskaper tas upp av Kivnick och Erikson (1983). En av dessa 

egenskaper är att kreativa aktiviteter genererar ett bemästrande (Kivnick & Erikson, 1983). 

Detta kan liknas vid att brukare upplevde att göra konst som ett sätt för dem att förändras 

istället för att vara passiva mottagare (Van Lith et al., 2011). Det handlar i min tolkning om 

att utveckla en ny identitet där man är någon som ”klarar av”, bemästrar, i motsats till att vara 

den som är i behov av hjälp, en passiv mottagare. Kivnick och Erikson (1983) pekar i likhet 

med Dick (2001) på det positiva i att bli betraktad på ett nytt sätt; som en konststudent istället 

för en mentalpatient (Kivnick & Erikson, 1983) och att bli betraktad och uppskattad utifrån 

sin kreativitet (Dick, 2001).  

 

Användandet av kreativitet och ”life storytelling” tillsammans med den terapeutiska 

relationen tycks öppna nya perspektiv på livet för patienter (Gunnarsson, Peterson, 

Leufstadius, Jansson & Eklund, 2010). Konstterapi kan vara ett sätt att kommunicera (Van 

Lith, 2008; Fenton, 2000) och kan både fungera som ett utforskande och ett uttryckande av 

det inre jaget (”the self”) (Van Lith, 2008). Genom att ställa ut patienters konst i ett galleri 

kan man bidra till de-stigmatiserande av psykisk ohälsa (Thompson, 2009) och konstnärlig 

verksamhet (”art making”) kan ge deltagarna en röst som kommunicerar deras perspektiv 

(Van Lith et al., 2011).  
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Poesigrupper för människor med psykisk ohälsa kan främja att få uttrycka sig och att få 

definiera sig själv (Schnekenburger, 2006) och poesiterapi kan vara ett användbart redskap för 

att lära sig uppfatta jaget (”the self”) (Sučylaitė, 2009). Sagan (2011) visar dock att 

självbiografiskt skrivande för människor med psykisk ohälsa kan vara både destruktivt och 

konstruktivt. Hon finner i en fallstudie (Sagan, 2011) att en oroande process sätts igång under 

kursen och studien. Hon menar att forskaren och författaren befann sig fast i oändliga knutar 

(”interminabe knots”) av att minnas och att upprepa och hennes tolkning är att detta spärrade 

in personen i en giftig klaustrofobisk historia. I andra fallstudier finner dock Sagan (2007) att 

det kreativa skrivandet bidrar till en positiv utveckling hos människan.  

 

De två forskningsöversikter jag har tagit del av visar att musikterapi kan vara positivt för 

människor med psykisk ohälsa (Grocke, Bloch & Castle, 2008; Edwards, 2006). Andra 

forskare (Friedman, Kaplan, Rosenthal & Console, 2010) är positiva till musikterapi som en 

del av behandlingen för mödrar med psykisk ohälsa men menar att det behövs mer forskning 

på området. Musikterapi förefaller också vara ett motiverande verktyg för människor som har 

både psykiska problem och en beroendeproblematik (Ross, Cidambi, Dermatis, Weinstein, 

Ziedonis, Roth & Galanter, 2008).  

 

Radio och samhällsutveckling  

Det finns forskning som intresserar sig för radio som verktyg för social förändring. Dessa 

studier rör inte människor som själva gör radio utan mottagandet av närradio i lokalsamhällen 

eller i ursprungsbefolkningar. Några studier fokuserar på hur närradio används på 

landsbygden i Mexico, Thailand och Indonesien. Dessa visar på en del positiva resultat, så 

som närradio som ett verktyg för medborgarempowerment (”citizen empowerment”) 

(Supadhiloke, 2011), att radio bidrog till att upphäva de utestängande och homogeniserande 

tendenser som den dominerande kulturen utövar över ursprungsbefolkningarnas kulturer 

(Rodríguez, 2005) och hur närradio kan ha positiv inverkan på människors livskvalitet 

(Waters, James & Darby, 2011). Detta stöds av andra forskare som hävdar att närradio är ett 

viktigt verktyg för att stärka marginaliserade gruppers rättigheter (Chandrasekhar, 2010), 

närradions potential att återspegla lokala kulturer (Forde, Meadows & Foxwell, 2003) och 

närradions potential att åstadkomma social förändring (Howley, 2000).  
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Människor med erfarenhet av psykisk ohälsa gör radio 

Jag har funnit få studier som behandlar människor med psykisk ohälsa som gör radio själva. 

Jag redogör här för de studier jag har tagit del av. Dessa studiers fokus ligger nära den här 

uppsatsens intresseområde.  

 

Att göra radio när man lider av psykisk ohälsa kan ses som en empowerment-strategi, det 

uppmuntrar människor till autonomi, integration och känslan av aktivt medborgarskap 

(Mazzoni et al., 2011).  

 

Bonini har med kvalitativ intervjuteknik och deltagande observation studerat två 

radiostationer där människor med erfarenhet av psykisk ohälsa sänder radio från sjukhus i 

Argentina och Italien. Han menar att radio skapar en känsla av tillhörighet (”belonging”) 

(Bonini, 2005). Patienterna utvecklar nya roller som ”the guys from the radio” istället för att 

vara ”the crazy ones” och de återtar sina egna ord (Bonini, 2005, s. 150). En intervjuperson 

säger att göra radio gör att hon känner sig ”accepted into the ’norm’” och känner sig mindre 

ensam (Bonini, 2005, s. 151).  

 

Bonini refererar till en studie av psykologen Olivera, som grundade radion på sjukhuset i 

Argentina. Bonini skriver att Oliveras studie visade att deltagandet i radioskapande 

förhindrade att patienterna åter skrevs in på sjukhuset (Olivera, 2005 refererad i Bonini, 

2005). Enligt Bonini så har Olivera observerat att återhämtning av jaget (”the self”) inte 

endast är en följd av klinisk terapi utan också är kopplade till de sociala effekterna av radio 

(Olivera, 1998 refererad i Bonini, 2005).   

 

Topor och Holmqvist (2011) har gjort en utvärdering av 117 projekt som fått bidrag från 

Allmänna Arvsfonden under 1994-2008. Det projekten har gemensamt är att de alla handlar 

om människor med psykisk funktionsnedsättning. Författarna menar att Radio Totalnormal är 

en kanal för brukarnas röster. De anser att det inte är fråga om medverkan eller inflytande, 

utan om att som brukare själv få bestämma hur de ska använda radion som redskap. Genom 

Radio Totalnormal skapas och sprids ny kunskap. De brukare som intervjuas menar att 

programmet har betydelse både som ett sätt att påverka samhället samt att medverkan har gett 

dem bättre självförtroende, fått dem att må bättre och gjort att de återerövrat sin identitet. 
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Sammanfattning  

De redovisade studierna bygger huvudsakligen på kvalitativa metoder. Att döma av dem finns 

det tecken på att det är positivt för människor med psykisk ohälsa att få utveckla 

medhjälparroller och vara aktiva bidragsgivare istället för att utveckla beroenderoller och vara 

passiva mottagare (Brown, 2009a, 2009b; Ochocka et al., 2006). Studierna kring 

konstskapande visar att konstnärlig verksamhet främjar empowerment och att människor får 

utveckla nya roller (Van Lith et al., 2011; Thompson, 2009; Dick, 2001) samt bli betraktade 

och uppskattade utifrån konst och kreativitet (Kivnick & Erikson, 1983; Dick, 2001). Att göra 

radio kan ses som empowerment (Mazzoni et al., 2011), kan ge sociala effekter som är 

positiva för återhämtningen (Olivera, 1998 refererad i Bonini, 2005), skapa en känsla av 

tillhörighet och även här, en möjlighet att utveckla nya roller (Bonini, 2005) samt möjlighet 

att påverka samhället och få bättre självförtroende (Topor & Holmqvist, 2011).  

 

Teoretiska perspektiv  

I detta avsnitt redogör jag för de teorier som jag kommer att använda till min hjälp när jag 

analyserar materialet.  

 

Asplunds teori om social responsivitet 

Jag har valt att använda mig av en socialpsykologisk teori presenterad av Asplund i Det 

sociala livets elementära former (1987). Han introducerar begreppen abstrakt och konkret 

socialitet samt social responsivitet och asocial responslöshet. Sundgren ser samband mellan 

återhämtning från psykisk ohälsa och konkret socialitet och social responsivitet (Sundgren, 

2011). Jag bedömer det därför som intressant att titta närmare på begreppen konkret och 

abstrakt socialitet, samt social responsivitet i förhållande till den aktuella empirin.  

 

Jag har inte ambitionen att göra en fullständig redogörelse för Asplunds teori här utan 

presenterar endast de begrepp som jag anser vara relevanta för den aktuella empirin och 

uppsatsen. Till min hjälp tar jag också Sundgren (2005; 2011) som har gjort tolkningar av 

Asplund. Sundgren tillämpar Asplunds begrepp på det psykiatriska fältet varför det är 

intressant att använda hans tankar och teorier till hjälp i analysen.  
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Social responsivitet och asocial responslöshet 

Asplund (1987) presenterar begreppen social responsivitet och asocial responslöshet. 

Begreppet socialitet står för ”samhällelighet” eller ”sällskaplighet” och responsivitet betyder 

”svar” eller ”gensvar” (Asplund, 1987, s. 11). Social responsivitet är det växelspel som sker 

mellan två människor som är i samspel. Det som den ena personen gör är gensvar på vad den 

andra personen nyss har gjort. Gensvaret orsakar i sin tur ett nytt gensvar från den andra 

personen. Asplund menar att det elementära mänskliga beteendet kan förstås genom teorin om 

social responsivitet. I ensamhet är människan livlös och mållös men hon ”lever upp” i närvaro 

av andra människor (Asplund, 1987, s. 12). Sundgren beskriver det som att en människa som 

är isolerad från andra människor inte kan vara socialt responsiv och om en människa är 

isolerad tillräckligt länge så slutar hon till slut att ”vara människa” (Sundgren, 2005, s. 178). 

När människor är social responsiva mot varandra kommunicerar de med varandra (Asplund, 

1987) oavsett om kommunikationen är språklig eller ej (Sundgren, 2005). Asplund menar att 

det att ta känslomässig ställning, att inte vara likgiltig, är att vara socialt responsiv. Det kan 

innefatta både medkänsla och skadeglädje. Förutsättningen för vår normalitet är vår sociala 

responsivitet (Asplund, 1987).  

 

Begreppet responsorium används för att beteckna ett informellt växelspel mellan stimuli och 

respons som inte följer uppgjorda regler eller frångår regler. Det har en omedelbar karaktär. 

Responserna uteblir inte utan det kommer direkt svar på stimulus (Asplund, 1987). Asplund 

beskriver leken som ”Att leka är att respondera” (ibid., s. 63). Leken är oregelmässig. Han 

menar att en levande kultur kräver redundans, exempelvis lek, för att inte reduceras till ett 

avtalsverk (Asplund, 1987).  

 

Begreppet social responsivitet har en motsats, nämligen asocial responslöshet. Asplund menar 

att ”Så snart vi vänder oss till  någonting, vänder vi oss från allting annat.” (ibid., s. 13). Detta 

betyder att den sociala responsiviteten medför asocial responslöshet (Asplund, 1987). 

Sundgren (2005) uttrycker det som att den asociala responslösheten uppträder i frånvaro av 

den sociala responsiviteten. Sundgren tolkar Asplund som att så länge den asociala 

responslösheten är oavsiktlig är den inte problematisk. Det blir den först då den används 

avsiktligt eller som svarslöshet i ett möte. Ett exempel som Sundgren ger är att ”vända ryggen 

till” någon utan att det finns någon synbar anledning. Den asociala responslösheten kan också 

framträda som ”likgiltighet inför en person man möter öga mot öga” (Sundgren, 2005, s. 180).  
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Enligt Asplund är det en evig pina att bli dömd till att ”ensidigt leverera responser”. Han 

skriver ”den fördömde kan inte i sin tur väcka responser” (Asplund, 1987, s. 75). Asplund 

menar att ”den, vars responser aldrig förvandlas till stimuli, är tillintetgjord” (ibid., s. 76). 

Detta kan tolkas som att den som inte möter stimuli från andra på sina skickade responser är 

tillintetgjord. Asplund ser fängelset som ett sätt att eliminera fri social responsivitet. 

Fängelsestraffet bygger på att den bestraffade nekas varje tillfälle till social responsivitet 

genom att fångarna inte får samtala och inte se varandra. Asplund menar att den 

övervakningsmekanism som ett panoptikon utgör följer principen att fången inte kan 

undkomma ”överhetens blick” och är separerad från sina gelikar, ”Han blir sedd men kan inte 

själv se; han är ett objekt som avger information, aldrig ett kommunicerande subjekt.” (ibid., 

s. 87). Detta är enligt Asplund (1987) en dom till att ensidigt leverera responser, till 

påtvungen asocial responslöshet.  

 

Abstrakt och konkret socialitet  

Asplund presenterar begreppen abstrakt socialitet och konkret socialitet. Samspelet mellan 

abstrakta samhällsvarelser genererar inga känslor utan utmärks av känslolöshet och 

känslobortfall. Asplund menar att det inte är möjligt att känna omtanke med abstrakta 

samhällsvarelser, man kan heller inte behandla dem personligt eller leva sig in i dem. Detta 

gäller speciellt om man själv måste uppträda som en abstrakt samhällsvarelse. Den konkreta 

socialiteten består i att bli bejakad som konkret person. Detta kan gälla både negativt och 

positivt. Rollbegreppet syftar på den abstrakta socialiteten. När det gäller den konkreta 

socialiteten finns inga roller (Asplund, 1987).  

 

Ett exempel hämtat från Sundgren (2011) är att man kan beteckna förhållandet mellan en 

kund och en expedit i en affär som abstrakt socialitet. Kund och expedit är abstrakta roller. Ett 

annat exempel på roller är ”klient” och ”socialarbetare” (Sundgren, 2011, s. 30). Ett exempel 

på den konkreta socialiteten är förhållandet mellan familjemedlemmar eller vänner. I ett 

sådant förhållande är vi inte utbytbara och vi är omedelbart personliga (Sundgren, 2011). Den 

abstrakta socialiteten kan sägas vara rådande när en patient är objekt för vård, medan den 

konkreta socialiteten är rådande då samma individ istället betraktas som en person med 

psykiska problem. Skillnaden mellan dessa ligger i att vara en roll (patient) eller att vara en 

konkret person (person med psykiska problem).   
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Den konkreta socialiteten karaktäriseras bland annat av emotionalitet, icke utbytbarhet, 

”närvaro” och ömsesidighet. Det som å andra sidan utmärker den abstrakta socialiteten är 

instrumentell rationalitet, utbytbarhet, ”frånvaro” och ensidighet/objekt (Sundgren, 2005, s. 

188).  Den abstrakta socialiteten är den konkreta socialitetens motsats. Dessa olika former av 

socialitet utmärker olika former av socialt samspel (Sundgren, 2005).  

 

En kraftig eller bestående förskjutning i vardagslivet åt sociala sammanhang som präglas av 

antingen abstrakt socialitet eller av konkret socialitet kan bli till en störning i vardagslivet och 

normalitetens villkor i vardagslivet upphävs (Sundgren, 2005). Detta betyder alltså att båda 

formerna behövs och det växelspel som sker mellan dem är önskvärt. I de sociala 

sammanhang där den abstrakta socialiteten dominerar synes den rådande handlingsnormen 

vara den framgångsorienterade. Ömsesidigheten och det förståelseorienterade handlandet 

samt den konkreta socialiteten stängs ute. Eftersom tillit kräver ömsesidighet och konkret 

socialitet får den stryka på foten och istället lärs misstillit in (ibid.).  

 

Berättelser hämtade från återhämtningsforskning visar på den konkreta socialitetens och den 

sociala responsivitetens positiva innebörd och på att den abstrakta socialiteten och den 

asociala responslösheten har negativa effekter. Det sociala arbetet som präglas av konkret 

socialitet ökar villkoren för återhämtningsprocessen (Sundgren, 2011). I den konkreta 

socialiteten är det möjligt att besegra misstro och främlingskap och skapa tillit som gör att 

människor vågar uttrycka ”sig själva”. Detta är förutsättningen för att kunna skapa en djupare 

förståelse för människor (ibid., s. 29). Detta tolkar jag som att i de sociala sammanhang där 

den konkreta socialiteten råder finns ömsesidighet som skapar grund för tillit. Tillit i sin tur 

skapar möjligheter för människor att utrycka sig själva vilket är avgörande för förståelse 

mellan människor. Det blir i ljuset av detta relevant att undersöka empirin i förhållande till 

begreppen konkret och abstrakt socialitet samt social responsivitet och asocial responslöshet.  

 

Empowerment 

Ett återkommande begrepp i den forskning som redogjorts för i denna uppsats är 

empowerment. Enligt Askheim betyder empowerment att ”personer eller grupper, som 

befinner sig i en maktlös position, ska skaffa sig styrka som kan ge dem kraft att komma ur 

maktlösheten” (Askheim, 2007, s. 18). Det finns forskning som visar på sambanden mellan 

maktlöshet och ohälsa och maktlöshet betraktas som en riskfaktor för ohälsa (Fitzsimons & 
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Fuller, 2002). Fitzsimons och Fuller menar att människor med psykisk ohälsa alltför ofta erfar 

maktlöshet. Empowerment betraktas som en lösning på detta problem (ibid.).  

 

Inom ramen för den här uppsatsen görs inga anspråk på att redogöra för empowerment som 

begrepp i sin helhet. Empowerment som begrepp, teori och metod är ett omfattande fält och 

jag kommer endast att redogöra för de begrepp som är relevanta för min uppsats. 

Empowerment är inte ett entydigt begrepp och det finns många olika sätt att tolka det. I den 

här uppsatsen presenteras endast en del av ett sätt att se på empowerment. Jag kommer heller 

inte att presentera den kritik som finns mot empowerment som begrepp, metod och teori. Den 

intresserade hänvisas till Empowerment – i teori och praktik (Askheim & Starrin, 2007) om 

man vill läsa mer om empowerment.  

 

Empowerment i samtiden  

WHO förespråkar empowerment inom området psykisk hälsa och menar att brukare är 

experter på sina liv och sin hälsa. De anser att brukare och professionella bör arbeta sida vid 

sida, som jämställda partners, för att försöka nå psykisk hälsa (WHO, 2005). Sveriges 

kommuner och landsting (SKL) anser att synen på brukare och patienter som endast 

mottagare av välfärdstjänster såsom sjukvård och socialtjänst bör förändras till en syn men 

också en praktik där brukarna är medskapare (Sveriges kommuner och landsting, 2010). Även 

om SKL inte använder begreppet empowerment är det möjligt att tolka detta som att brukare 

ska ges mer makt i vård och socialtjänst. Socialstyrelsen skriver på sin hemsida att ett viktigt 

område för att förbättra vård och omsorg för personer med psykisk ohälsa är ökat inflytande 

för patienter, brukare och anhöriga (www.socialstyrelsen.se, B, 10 december, 2011). Även 

detta kan betraktas som ökad makt.  

 

Topor och Holmqvist (2011) tar upp det motstånd som finns mot brukarinflytande och makt. 

Eftersom den patient som har psykiatriska problem inte anses ha sitt förnuft i behåll uppstår 

hinder för att vara den rationella kund som kan välja vård på förnuftiga grunder. Författarna 

tar upp hur den professionella kunskapen och kulturen inom psykiatrin står emot 

brukarinflytande. Detta motstånd ”kan ses som en logisk följd av den traditionella psykiatrins 

kunskap så som den uttrycks bland annat i diagnosmanualer och utbildningslitteratur” (Topor 

& Holmqvist, 2011, s. 30). Topor och Holmqvist (2011) menar att det finns en motsättning 

mellan tanken om brukarinflytande och en traditionell psykiatrikunskap som beskriver 

människor utifrån tillkortakommanden och störningar. Topor och Holmqvist (2011) tar också 
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upp WHO:s syn på motståndet mot empowerment. WHO skriver att en av utmaningarna med 

empowerment är att gå från retorik till verklighet. De påpekar att när det gäller begreppet 

empowerment så förekommer mycket tomma ord (”lip service”) men att man inte bör bortse 

från de frågor om professionell status och makt som står på spel (WHO, 2005). Begreppet 

empowerment framträder som ett begrepp som många vill ta till sig men som verkar svårt att 

implementera i den traditionella psykiatrins ideologi och kunskapsbas.  

 

Teoretiska verktyg 

Det gemensamma för olika inriktningar av empowerment är att de delar en positiv 

människosyn och ser människan som ett aktivt subjekt som vill och vet sitt eget bästa 

(Askheim, 2007). Jag intresserar mig främst för empowerment som etablering av motmakt, 

det är en inriktning där man lägger störst betydelse vid sambandet mellan strukturella 

förhållanden i samhället och individens livssituation. I praktiken handlar det om att människor 

får bättre självförtroende och självbild och större kunskaper och förmågor (ibid.).  

 

Solomon menar att empowerment ”refers to the reduction of  an overriding sense of 

powerlessness to direct one’s own life in the direction of reasonable personal gratification” 

(Solomon, 1987, s. 80). Den maktlösheten är en smygande (“insidious”) konsekvens av att 

tillhöra en stigmatiserad grupp. En stigmatiserad grupp betyder för Solomon en grupp som 

erfar att bli negativt värderade och diskriminerade i sitt möte med samhällets institutioner 

(ibid., s. 80). Adams erbjuder en liknande definition av empowerment: “the means by which 

individuals, groups and/or communities become able to take control of their circumstances 

and achieve their own goals, thereby being able to work towards helping themselves and 

others to maximise the quality of their lives.” (Adams, 2003, s. 8). Det finns tre samverkande 

dimensioner (”interlocking dimensions”) av empowerment: 1) “the development of a more 

positive and potent sense of self”, 2) “the construction of knowledge and capacity for a more 

critical comprehension of the web of social and political realities of one’s environment”, och 

3) “the cultivation of resources and strategies, or more functional competence, for attainment 

of personal and collective goals” (Lee, 2001, s. 34).  

 

Empowerment och Radiototalnormal  

Radio Totalnormal har som ambition att ge människor med psykisk ohälsa ”en röst i radion 

och i samhället” och skapa ”delaktighet” i samhället för dessa människor (information från 

RadioTotalnormal, se bilaga 1). Att arbeta för empowerment är ett sätt att öka brukarens 
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delaktighet i samhället och ge människor en möjlighet att få göra sin röst hörd. Fanzingo 

produktionsbolag menar på sin hemsida att de genom att fokusera på processen i 

radioproduktion bidrar till empowerment (www.fanzingo.se, B, 15 december, 2011). Det blir 

av dessa anledningar intressant och viktigt att undersöka intervjumaterialet ur ett 

empowermentperspektiv.  

 

Forskningsmetod  

Under detta avsnitt kommer jag att beskriva tillvägagångssättet för att söka uppnå syftet för 

denna uppsats.  

 

Vetenskapsteoretiskt perspektiv 

Jag positionerar mig inom det socialkonstruktionistiska fältet. Burr föreslår fyra antaganden 

som är gemensamt för socialkonstruktionistiska perspektiv: Ett kritiskt förhållningssätt till för 

givet tagen kunskap, kunskap är historiskt och kulturellt specifik, kunskap upprätthålls av 

sociala processer samt att kunskap och social handling hör ihop (Burr, 2003). Detta skiljer sig 

från en positivistisk syn på kunskap (ibid.) som hävdar att sanningen går att finna genom att 

följa metodregler som inte påverkas av undersökningens innehåll och sammanhang och man 

anser att forskarens påverkan bör minimeras (Kvale, 1997). Detta perspektiv är tilltalande för 

att, som Burr skriver, socialkonstruktionister eftersöker en demokratisering av relationer inom 

forskning. Istället för att se på forskarens perspektiv som fakta bör också respondenters 

perspektiv ha samma giltighet (Burr, 2003).  

 

Beskrivning och motivering av vald metod 

Utgångspunkten för den här studien är ett förhållningssätt inspirerat av fenomenologin. 

Fenomenologi innebär ett ”[…] intresse av att förstå sociala fenomen utifrån aktörernas egna 

perspektiv.” (Kvale & Brinkmann, 2009, s. 42). Ett grundantagande är då att den verklighet 

som har betydelse är den verklighet som människor uppfattar som verklig (ibid.). Detta ligger 

i linje med mitt intresse för människors egna perspektiv på sina upplevelser. Jag kommer dock 

att analysera kring deras egna perspektiv så som jag tolkar dem. Jag har ansträngt mig att 

avgränsa mina tolkningar så tydligt som möjligt från intervjupersonernas berättelser. Jag har 

även valt att återge många utdrag från intervjuerna för att ge läsaren en möjlighet att förhålla 

sig till mina tolkningar. Redan i valet av citat har man dock gjort en tolkning vilket är 

ofrånkomligt.  



25 
 

 

Enligt Kvale och Brinkmann (2009, s. 17) försöker den kvalitativa forskningsintervjun att 

förstå hur världen ser ut från undersökningspersonernas perspektiv. Jag har valt att använda 

mig av halvstrukturerade kvalitativa intervjuer som metod för att besvara mina 

frågeställningar eftersom mitt syfte är att öka kunskap och förståelse för respondenternas 

perspektiv på sina upplevelser. Kvale menar att ”[…] intervjuer är särskilt lämpliga när man 

vill studera människors syn på meningen hos sina levda liv, beskriva deras upplevelser och 

självuppfattning, och klargöra och utveckla deras eget perspektiv på sin livsvärld.” (Kvale, 

1997, s. 100). Jag intresserar mig för hur respondenterna beskriver deltagandet i Radio 

Totalnormal och hur deltagandet har påverkat deras självbild. Jag vill också nå denna kunskap 

genom att lyssna till deras egna berättelser, och därför anser jag att intervjuer är passande som 

metod. När man vill gå på djupet och försöka förstå hur människor tänker och resonerar 

passar samtalsintervjuundersökning (Esaiasson, Gilljam, Oscarsson & Wängnerud, 2007). Jag 

vill just detta, förstå hur respondenterna tänker och resonerar.  

 

Tillvägagångssätt och urval  

Jag har varit på Radio Totalnormal och informerat om min uppsats vid totalt 3 tillfällen och 

varit med under sändningar vid 2 av tillfällena. Jag lämnade ett informationsbrev (se bilaga 

2). De som har varit intresserade har uppmanats att ta kontakt med mig. Materialet i studien 

(intervjuerna) blir på det sättet avhängigt av vilka som vill vara med och bli intervjuade. Detta 

kan innebära konsekvenser för resultatet. De som inte vill/vågar vara med av olika orsaker 

kommer inte att vara med i studien. Det kan vara värdefullt att reflektera över vad det innebär 

för studiens resultat. Till exempel kan man föreställa sig att om man har mycket kritik att rikta 

mot Radio Totalnormal så vågar man inte delta. Man kan dock också tänka sig att man vill 

delta i undersökningen just för att framföra kritik. Det är dock svårt att säga vilka 

konsekvenser det får för resultatet. Det var fem personer som hörde av sig och ville delta i 

studien. Den femte personen ställde dock in intervjun och på grund av att det skedde sent i 

processen valde jag att inte gå vidare och söka ytterligare intervjupersoner. Detta innebär ett 

bortfall.  

 

Datainsamling 

Jag har genomfört fyra halvstrukturerade intervjuer med hjälp av en intervjuguide (se bilaga 

3) som angav de ämnen jag ville ta upp och förslag på frågor (Kvale, 1997). Intervjuguiden 
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användes just som en guide och gav förslag på olika sätt att formulera samma frågor. I vissa 

fall behövdes inte frågorna ställas då intervjupersonen själv tog upp dessa ämnen. I vissa fall 

var det givande att ha frågorna som en säkring att falla tillbaka på då intervjusamtalet 

vandrade in på mark som var irrelevant för syftet. Intervjuerna genomfördes under vecka 41 

och 45 år 2011 på platser valda av intervjupersonerna. Intervjuerna varade mellan 50 och 90 

minuter. Intervjuerna spelades med respondenternas godkännande in med digital utrustning 

och transkriberades så fort som möjligt efter intervjun. Transkriberingen har gjorts ordagrant 

men då fokus i uppsatsen inte är språkanalys ansågs det inte viktigt att ange pausering, 

betoning, tonläge och hummanden. Skratt, suckar eller ironiskt tal angavs när det har 

betydelse för meningen i det som sägs. Kvales råd att försöka föreställa sig hur 

respondenterna själva skulle ha velat formulera sig i skrift har använts. Jag försökte översätta 

muntlig stil till skriftlig form (ibid.). Efter transkriberingen har respondenterna fått möjlighet 

att läsa utskriften och godkänna den. De fick också möjlighet att göra korrigeringar i texten. 

Alla respondenter har läst och godkänt transkriberingarna som används i uppsatsen. Jag har i 

viss mån ändrat från talspråk till skriftspråk i citaten (jmfr. Ibid., s. 158).  

 

Analys av data 

Jag har använt mig av den typ av analys som Kvale och Brinkmann (2009) kallar för 

meningskoncentrering. Det betyder att intervjupersonernas svar dras samman till kortare 

formuleringar. Analysen som sådan inbegriper fem steg. Första steget är att forskaren läser 

igenom hela intervjun för att få en uppfattning om helheten. Efter denna genomläsning 

fastställer hon de naturliga ”meningsenheterna” som går att finna i texten, så som 

intervjupersonen har uttryckt dem. Det tredje steget innebär att forskaren uttrycker det tema 

som dominerar en meningsenhet. Temat uttrycks så enkelt som möjligt. Intervjupersonens 

yttranden tematiseras utifrån deras eget perspektiv så som detta uppfattas av forskaren. I det 

fjärde steget i analysen ställer forskaren utifrån syftet med undersökningen frågor till 

meningsenheterna. Det femte steget inbegriper att hela intervjuns centrala teman binds ihop 

till en beskrivande utsaga. (Kvale & Brinkmann, 2009, s. 221ff).  

 

Reliabilitet, validitet och generaliserbarhet  

Validitet avser giltigheten i ett påstående. Man frågar sig: Undersöker jag det som jag säger 

att jag undersöker? (Kvale & Brinkmann, 2009). Kvale och Brinkmann menar att validitet är 

beroende av forskarens hantverksskicklighet. De talar om validitet som att kontrollera, 
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ifrågasätta och teoretisera. Det handlar om att vara självkritisk (ibid.). Att pröva alternativa 

tolkningar är ett annat sätt att öka kvaliteten i kvalitativ forskning (Larsson, 2005). 

 

Jag har försökt öka validiteten genom att presentera tydliga begreppsdefinitioner för att 

läsaren själv ska kunna avgöra vad det är som faktiskt undersöks. Jag har även försökt att öka 

validiteten genom att låta respondenterna läsa transkriberingen. Genom att försöka vara 

självkritisk och ifrågasätta mina egna tolkningar har jag sökt förbättra validiteten.  

 

Reliabilitet syftar på resultatens tillförlitlighet. Vanligtvis pratar man om ifall en annan 

forskare kan reproducera resultatet vid en annan tidpunkt (Kvale & Brinkmann, 2009). För att 

undvika godtycklig subjektivitet menar Kvale och Brinkmann (2009) att det är 

eftersträvansvärt att öka reliabiliteten. De anser dock att en för stark betoning på reliabilitet 

kan hindra kreativiteten och variationsrikedomen. 

 

Det synes alltså vara en fråga om att hålla en balans. Det socialkonstruktionistiska 

perspektivet utgår ifrån att kunskap är kulturellt och historiskt specifik (Burr, 2003) och 

kommer därför inte att bli densamma vid andra förhållanden. Det har varit min avsikt att 

presentera metoden på ett så transparent sätt och mina resultat på ett så rikt sätt att det är 

möjligt för en läsare att själv bedöma reliabiliteten. Kvale och Brinkmann (2009) menar att 

erkänd subjektivitet, en perspektivistisk subjektivitet, där man redogör för vilka perspektiv 

man använt, kan göra att flera tolkningar av samma text kan ses som en styrka istället för en 

brist. Ett erkänt subjektivt perspektiv kan gynna en mångperspektivistisk konstruktion av 

kunskap (ibid.). Jag presenterar i denna studie de teoretiska perspektiv som analysen utgår 

ifrån och vill på det sättet bidra med ett perspektiv på empirin. Det finns säkerligen andra sätt 

att tolka empirin på.  

 

Eftersom mitt urval inte är slumpmässigt så finns inte möjlighet till statistisk generalisering 

och det är heller inte mitt syfte. Däremot finns möjlighet till analytisk generalisering. Detta 

innebär att forskaren eller läsaren gör en bedömning av huruvida det beskrivna fallet kan säga 

något om ett framtida fall. Bedömningen bygger på en analys av likheter och skillnader 

mellan resultatet i en undersökning och framtida situationer. Det är avgörande att forskaren 

erbjuder tillräckligt med belägg för att kunna göra en analytisk generalisering (Kvale, 1997). 

Det är upp till läsaren om det finns sådan möjlighet för denna uppsats.  
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Etik 

Kvale och Brinkmann (2009) anser att etiska frågor bör beaktas under hela 

forskningsprocessen och det har också varit ambitionen under processen med denna uppsats. 

En viktig del av etiken är det informerade samtycket (Kvale & Brinkmann, 2009). Jag har 

använt mig av ett informationsbrev (se bilaga 4) för att säkra det informerade samtycket. 

Detta brev gick jag igenom tillsammans med respondenten vid intervjutillfället och varje 

respondent skrev under på att de tagit del av informationen. På detta sätt försökte jag försäkra 

mig om att samtycket respondenterna gav verkligen var informerat. Jag har redan från början 

varit noga med att informera potentiella respondenter om studiens syfte, upplägg samt om 

möjliga konsekvenser av att delta. Jag har berättat att deras namn inte kommer att stå med i 

undersökningen. Jag hade även här ett informationsbrev till min hjälp (se bilaga 2). Jag har 

försökt säkra konfidentialiteten (ibid.) i min rapportering genom att ändra namn på personer, 

orter etc. Under transkriberingen har jag försöka vara lojal mot intervjupersonernas muntliga 

uttalanden som Kvale och Brinkmann talar om (ibid.). För att säkra och verifiera kunskapen 

(ibid.) har respondenterna fått möjlighet att läsa igenom intervjuerna för att lägga till eller dra 

ifrån. Jag har varit noga med att påpeka att respondenten kan avbryta när helst de vill under 

intervjun. Detta har varit mitt sätt att ta hänsyn till de personliga konsekvenser som 

deltagandet kan få (ibid.). Jag har kontinuerligt under processen varit noga med att påpeka att 

det är frivilligt att delta i studien. Det finns dock alltid risker med att intervjua människor. 

Människor i samspel påverkar varandra och det kan vara svårt att förutse negativa eller 

positiva konsekvenser.  

 

Resultat och analys 

I detta avsnitt kommer jag att redogöra för de resultat som analysen har lett fram till. Avsnittet 

inleds med en presentation av respondenterna och andra aktuella personer. Jag har valt att dela 

in avsnittet utefter frågeställningarna. Den här delen av uppsatsen avslutas med kommentarer 

till resultatet, som utgörs av den teoretiska analysen och analysen kopplad till den forskning 

som presenterats tidigare i uppsatsen. Jag vill understryka att de resultat och den analys som 

presenteras bygger på tolkningar av empiri och teori. Det är alltid möjligt att tolka fenomen 

och händelser på olika sätt och utifrån olika perspektiv. Det som presenteras här visar på ett 

sätt att tolka empirin och teorin.  
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Presentation av respondenterna och andra personer  

I uppsatsen används fiktiva namn och cirka ålder.  

Fredrik 31 år – respondent  

Johan 56 – respondent 

Beatrice 63 år – respondent 

Ingmar 65 år – respondent 

Marta – anställd på Radio Totalnormal (ej intervjuad men förekommer i respondenternas 

berättelser)  

 

Respondenterna har gjort olika saker på Radio Totalnormal (hädanefter RTN). De har spelat 

instrument, sjungit, läst dikter, gjort reportage, inslag och intervjuer, varit programledare och 

hjälpt till med det praktiska arbetet.  

 

Hur beskriver respondenterna deltagandet i Radio Totalnormals 

verksamhet? 

Detta avsnitt är uppdelat efter de centrala teman som kan besvara denna frågeställning. Dessa 

teman är resultatet av min analys så som jag beskrev den i metodavsnittet. Dessa teman är: 

”Gemenskap”, ”Att få uttrycka sin poesi, sin musik och sina intressen”, ”Delaktighet och att 

vara aktiv”, ”Glädje och spänning, lust och liv”, ”Beröm och bekräftelse”, ”Att höras och att 

förmedla ett viktigt budskap”, ”En erfarenhet av följsamhet och enkelhet”, samt 

”Sysselsättning”.  

 

Gemenskap  

Något som återkommer i flera respondenters berättelser är den samhörighet som finns på 

RTN.  

 

Johan beskriver det som att de blir ”förenade på radion” för att de ”själva fått se bristerna med 

psykiatrin”. Johan säger också att: 

 

”Men här [på radion] har man en, här har man också en trygghet och en sammanslutning i 

samma båt så att säga då.” 

 

Ingmar menar också att ”de som har liknande problem som kan tackla det, stötta varandra”.  
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Fredrik tar upp att det finns en social dimension i deltagandet på RTN: ”Sen är det väl också 

nåt socialt också, socialt och jobba i en grupp och så där.”. 

 

Beatrice talar om tillhörighet och gemenskap:  

 

”Jag… har kanske fått lite mer självförtroende och en tillhörighet [av att vara på radion]. 

Man hör till en enhet: Radioenheten. Tillsammans med de andra där på radion. Det är en 

gemenskap där.” 

 

Att få uttrycka sin poesi, sin musik och sina intressen  

Några respondenter tar upp att RTN är ett sätt att få hålla på med musik men också en kanal 

för att få uttrycka sin poesi.  

 

Fredrik kan genom RTN få hålla på med musik och göra inslag om idrott. Musiken betyder 

mycket i Fredriks liv och genom den kan han uttrycka känslor: 

 

”Så att jag tror det är viktigt det här att höra sin egen röst och så där, spela och få hålla på 

med sina intressen också. Få hålla på med det och jobba med det, det är väl kanske en ynnest, 

om man säger så, få förunnat. […] Ja, det är väl det här med musik, men även också att 

kunna göra intervjuer och så där inslag om idrott och fotboll och så. […] Nej, men musiken 

är en viktig del i mitt liv, det tycker jag. Det är väl liksom en del i de flesta människors liv och 

man vill, man kan ju uttrycka känslor och så genom musik, och förmedla.” 

 

Det är fler respondenter som tar upp liknande fenomen. Johan kan ”få ett uttryck för sitt lilla 

frustrerade poesijag” och Beatrice har läst sina och andras dikter och spelat instrument:  

 

”Jag har mest läst mina dikter och spelat min musik för att visa att för att må bra är det 

viktigt med kulturen.” 

 

Delaktighet och att vara aktiv 

En del av deltagandet som flera respondenter tar upp är att de är delaktiga och aktiva i 

verksamheten och radioproduktionen.  
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Fredrik beskriver hur han tycker det är på RTN: ”[…] vi är ju verkligen delaktiga känns det 

som […]”. Han beskriver hur alla får komma med förslag på idéer och de som är anställda i 

projektet är öppna för idéer och ser möjligheter: 

 

”Vi brukar ha möte på måndagar och då pratar vi, vi låter väl frågan gå runt så här och sen 

får vi komma med förslag då. Och de [anställda] är inte sena på att försöka göra nånting av 

det. […] Ja, det är faktiskt jättekul för de [anställda] är öppna för förslag så vi försöker, det 

blir en hel del nytt också som man kan göra, spännande tycker jag. Och då tänkte vi att vi 

skulle köra en intervju med de där och då tyckte de [anställda] att: ’ja om ni vill skulle ni 

kunna gå med nån gång’ och så där så de hakar ju på sådär och ser inte, de ser 

möjligheterna i saker. Det är ju kul.” 

 

När Johan och Ingmar beskriver hur arbetet går till på RTN låter det likt det som Fredrik har 

beskrivit: 

 

Johan: ”Man har ett möte innan på måndagen och programmet kommer på torsdagen. Så ses 

man på måndagen och diskuterar sitt eget projekt. Frihet. Man får enkelt igenom. Enkelt. 

Man kan göra nästan vad som helst. Och man får prata med projektledaren då. Några timmar 

efter då. Hur man ska försöka få tag på respondenten och intervjuobjektet. Och sen försöka ta 

sig fram via internet eller nånting, eller nåt telefonnummer.” 

 

Ingmar beskriver arbetssättet på RTN som att man tar upp en idé på ett möte och beskriver 

hur man kan få gehör för den idén och uppmuntras att genomföra den. Sedan får personen 

som kommit med idén ta kontakt med den person som hon/han vill intervjua och sedan gör 

också den personen intervjun själv.  

 

Ingmar: ”Och så jobbar vi på sånt sätt att, som jag tog kontakt med dig, angående den här 

testintervjun. Då tog vi upp det först: ’är det något som skulle passa?’ (imiterar någon annan 

på radion): ’Men det skulle ju vara trevligt, har du den personen? Kan inte du ta kontakt med 

den personen? Om han eller hon är villig att komma och så där’, då brukar den utav oss som 

förmedlar kontakterna, den personen gör intervjun också.” 

 

Johan beskriver hur deltagandet är mer aktivt på RTN än på andra ställen: 
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”Ja den [radion] är, man är mer, patienttypen är mera aktiv. Man är mera aktiv tycker jag.” 

 

”Ja, det finns mer möjlighet till aktivitet, det gör det. 

 

Glädje och spänning, liv och lust 

Ett återkommande tema i flera intervjuer är att deltagandet i RTN:s verksamhet innebär att få 

känna lust, spänning, glädje och liv.  

 

Radion fyller sitt syfte bättre än andra träfflokaler enligt Johan. Den är lite mer spännande: 

 

”Då är ju radion en del, radion är väl lite bättre, den är väl lite mer spännande. Jag tycker 

att det är mer spännande än de andra träfflokalerna och platserna man kommer på. Den har 

lite mera udd i sig så att säga. Den fyller sitt syfte ännu bättre än de andra sakerna.[…].” 

 

Beatrice säger att ”det är roligt att anstränga sig och uppträda och vara programledare”. Hon 

menar precis som Johan att det är spännande. Radion ger henne lust:   

 

”Det är roligt med sändningarna, på måndagar och torsdagar då har man lust att gå iväg till 

jobbet, om man säger att det är radion. Och på torsdagar är det lite spännande med publik 

och lite öppning och så får vi vårt fika och det händer nånting roligt. Andra dagar kan bara 

gå förbi liksom det är inget speciellt, man kanske inte vet vad man ska göra en gång, kanske 

inte orkar, man är trött, kanske bara kommer upp till [Fontän]huset och kanske äter lunch 

och kanske inte orkar nånting, nu gör man i alla fall, man deltar, lite så känns det.” 

 

Fredrik använder också ord som ”spännande” och ”kul” när han beskriver arbetet på RTN. 

Fredrik menar att RTN ger honom möjlighet att utveckla musiken samtidigt som det är kul:  

 

”Ja och det är liksom, jag kan göra det samtidigt [utveckla musiken] som det är en kul grej 

liksom, om du förstår vad jag menar.”   

 

Även Johan använder begrepp som ”kul” och ”festligt” när han beskriver känslan efter en 

intervju: 
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”Ja, att det var, det var en skön känsla. Bilden när de klappade om honom när han var ute i 

lokalen och skulle hämta kakan. Det var ju där det var roligast då när han stannade kvar ett 

tag och lyssnade vidare och så. Det var skönt, jag var lite utpumpad efteråt så där, men det 

var kul. Festligt.” 

 

Deltagandet i RTN ger Johan möjlighet till att känna liv och ungdomskänsla vilket är speciellt 

för honom: 

 

”[Radion] ger möjlighet till att känna lite liv i och med att den har sin karaktär, den är 

ganska spontan och så där, folk gör lite grann vad som helst. Det ger en känsla av lite liv, en 

slags ungdomskänsla, tycker jag. Det är det som är, tycker jag, det är det som är det fina med 

det. Det är lite musik och poesi och det är lite spontana upplevelser och sånt som kommer 

fram. För några veckor sen kom en spontandans fram, vi dansade till Paul Simon, det är 

något speciellt med det, tycker jag.”  

 

Beröm och bekräftelse 

Flera respondenter beskriver att deltagandet i RTN ger möjligheter till att få beröm och känna 

bekräftelse.  

 

Att någon lyssnar på programmet som Johan är med i betyder för honom:  

 

”Det är uppmärksamhet och bekräftelse och det är uppskattning, värdighet i det.” 

 

En av de viktigaste anledningarna till att vara med på RTN är för Johan:  

 

”Möjligheten till att få ett litet människovärde och så vidare.” 

 

Beatrice menar att det är härligt när hon får beröm och applåder på radion. Även Fredrik blir 

glad av beröm som han får för sin insats på radion och detta gör att han kan känna stolthet.  

 

Beatrice: ”Då har jag fått beröm […] Det känns jättebra [att få beröm]. Får applåder också 

och… efter framträdanden.”  
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Fredrik: ”Men jag tror att det är liksom en sak som har kommit tillbaka numera att jag kan 

vara stolt över det jag gjort, att man är nöjd med det man har gjort. När man får mycket 

beröm så jo då blir jag glad och stolt och så där.”  

 

Att höras och att förmedla ett viktigt budskap  

Fredrik är tacksam för den tid han får i ”etern”, som han säger. Han upplever det som att alla 

får bli hörda på RTN och att man kan ta lagom mycket plats: 

 

”Man har, man får några minuter i radion, i etern (skrattar) och det är jag ju tacksam för och 

att vi, att alla får bli hörda där också på Radio Totalnormal. Det känns som att man får ta 

plats men det blir ändå inte som att man tar jättemycket plats.” 

 

Enligt Johan skiljer sig RTN från andra träfflokaler, förbund och intresseföreningar därför att 

man kan komma i kontakt med samhället, exempelvis beslutsfattare. Deltagandet i RTN gör 

att Johan kan vara en del av demokratin: 

 

”Jo, [den speciella ’udden’ med radion] det är att man kommer i kontakt med en större, med 

olika delar av samhället, med beslutsfattare och politiker och kända personer, det gör man 

inte på andra träffpunkter. Radio Totalnormal är, har blivit en del av demokratin, den 

demokrati som brister så. Det är bra, där är det lite ljus alltså, lite hopp. […] Ett 

demokratiskt uttryck.” 

 

Johan känner att han får respons från de personer han bjuder in för att intervjua:  

 

”Man märker det i, i intervjuer, i responser hos dem man vill intervjua också, att de ger 

respons, de kommer dit helt enkelt alltså.” 

 

Deltagandet på RTN erbjuder en erfarenhet av någon lyssnar på det man säger och gör. 

Ingmar beskriver att många har samma erfarenhet av att bli nedvärderade och att folk tycker 

att man har sjunkit lågt. Ingmar beskriver det så här när han har fått gensvar från lyssnare: 

   

”Ja, men då är det verkligen att det är nån som lyssnar och att de verkligen tar det på fullt 

allvar, det är inte, undanskuffade, någon som sparkar undan fötterna på folk.  
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För många har ju samma erfarenhet, att de kanske, nedvärderingar, (imiterar någon annan): 

’jaha, har han sjunkit så lågt’.” 

 

Ingmar säger att RTN betyder:  

”Att man är ett ansikte utåt. Nån som bryr sig runt om. Som ger sig tid att lyssna.”  

 

Johan säger att RTN ger möjlighet till kommunikation. Att få möjlighet att hålla kontakt med 

andra människor och möjligheter till kommunikation är viktigt för att förhindra psykosen:  

 

”Möjlighet till en kommunikation och lyfta lite grann. Helt enkelt kunna prata ut och så där. 

När man har gått så mycket i terapi som jag har gjort så ser man allting som möjligheter till 

kommunikation. Jag lever med en längtan till närhet, bekräftelse och närhet och kanalisering. 

Det är det som är, det heter ju kanal så att säga, det är väl det som det handlar om. Det är 

väl, psykosen är en fara, kan försvinna ner i en psykos och tappa bort din egen 

kommunikationsverklighet alltså. Det gäller ju att hålla kontakt med andra och med 

möjligheter till ventilering och kommunikation. Det är jätteviktigt.” 

 

Denna kommunikation möjliggörs enligt Johan delvis på grund av den mänsklighet som finns 

på RTN till skillnad från resten av samhället: 

 

”Det är väl människor som är lite brutna och har problem och så där, men om den mänskliga 

biten kommer fram via det så kan man också enklare få kommunikation, kontakt med individer 

i det sammanhanget. […] Jag vet inte vad det är som gör att samarbetet med Marta går så 

bra men jag misstänker att det har att göra med att det är en känsla för mänsklighet som 

vidhänger det här med… man är i psykisk ohälsa, om man jobbar i närheten av det, så blir 

det, den här hårdheten i samhället blir på något sätt bortkopplad.” 

 

Sen finns det andra som menar att de saknar feedback från lyssnare. Beatrice beskriver att det 

är tråkigt att inte få gensvar: 

 

”Ja, det kan man ju inte uppleva riktigt liksom så här, man fattar inte riktigt att det kommer 

ut nånstans i etern, att det kan sitta folk. Ja, jag tänker på det att jag brukar höra med min 

vän om han sätter på radion att han ska ratta in 101,1 och lyssna och annars är det inte 

många bekanta som jag vet som lyssnar, men att andra människor, okända människor 
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lyssnar, det upplever man inte riktigt. Man får ingen feedback riktigt sådär. Man skulle höra 

nån som ringer upp och säger, ’jag hörde du var med på radion idag.’ Det händer inte. […] 

Jo, det är ju lite tråkigt [att inte få feedback]. Man vet inte om man får gensvar liksom.” 

 

Att delta i RTN:s verksamhet beskrivs av de flesta respondenterna som att få en kanal för att 

förmedla ett viktigt budskap från den grupp av människor med psykisk ohälsa som har så 

svårt att höras i samhället.   

 

Det Ingmar vill förmedla genom RTN är hur han vill förändra psykiatrin: 

 

”Jag vill förmedla att vissa har psykisk ohälsa och det är en grupp som behöver stöd också 

och inte bara hela tiden motarbetas. Att vi får en, kan gå till en kurator eller psykolog och 

tala om hur vi känner oss inombords, och att man får samtalsterapi och så.” 

 

RTN är för Beatrice ett kommunikationsmedel att använda för att kritisera hur samhället 

fungerar. Detta kan liknas vid hur Ingmar beskrev att han ville använda RTN till att förmedla 

åsikter om psykiatrin: 

 

”Jag vet inte. Ja man skulle, man skulle vilja föra fram att, propagera för det, för psykisk 

ohälsa, att det, att man kan prata om såna sjukdomar. Som vilken sjukdom som helst och sen 

att det inte är dåliga personer och att vården inte är, den fungerar inte så bra kanske och 

man skulle vilja trycka på att det läggs ner mer pengar på oss, på folk som är hemlösa, 

uppmärksamma vår situation. Inte bara sopas under mattan utan satsa på psykvården och… 

Inte bara forskning då utan, forska på hur hjärnan går till. Det är viktigt det här med det 

sociala, nätverk och arbete och vänskap och... Såna viktiga bitar är viktiga delar för att må 

bra, inte bara mediciner och kemikalier som nu i vården. Det är det man skulle vilja säga [i 

radio].” 

 

Även Johan beskriver deltagandet i RTN som en möjlighet att kritisera och få lyfta fram sin 

åsikt i samhället. Detta bidrar till demokratin, enligt Johan: 

 

”Man går fram emot samhället som det är då mer. En möjlighet till att sätta en kritik och 

lyfta fram en åsikt också. En bra kontakt alltså. Man står lågt alltså, så här som jag är, som 

schizofreni då, man får en möjlighet att få kontakt med centrala delar av samhället då. Ett bra 
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demokratiskt uttryck. Även om vi vet om att vi är små och otillräckliga och så vidare, som 

patienter alltså.” 

 

Johan vill använda radion till att föra ut sin egen berättelse och erfarenhet: 

 

”Speciellt med mina problem som jag har haft med det här kring fara för utförsäkring. Den 

här diagnosen samtidigt, det är jätteläskiga saker alltså. Det är så elände att det inte liknar 

nånting. Där har jag väl känt att jag velat använda radion också. Att få fram den här 

situationen. Jag har inte gjort det än. I och med att jag är lite liten och lite omtumlad av de 

här krafterna i samhället. Kommer med de här förslagen. Diagnos samtidigt som du blir 

utförsäkrad. Det är en fruktansvärd upplevelse.” 

 

Att delta i RTN betyder att försöka ge styrka till en utsatt grupp för Ingmar. Han ser 

deltagandet som ett sätt att stödja utsatta människor som kanske inte själva vågar gå fram:  

 

”Jo, jag tror vi, ju mer vi pratar om det så de som försöker tränga, tränga inombords på nåt 

sätt; att de vågar gå fram: ’här är jag’, ’jag har den och den diagnosen’, oberoende vad det 

är för diagnos. Och vågar öppna sig, kanske våga: ’det är nog nu’, det kanske är såna som 

kanske har svårt att säga ifrån, ’det är nog nu, gör nåt istället för att bara bla bla bla’ och 

tryckas ner under marken hela tiden som om att typ ’ah pengar får styra’. Då kan man ju 

ställa frågan till de [politikerna]: ’är det pengarna som lider eller är det människorna som 

lider?’.” 

 

Det som Ingmar tycker är det viktigaste med RTN är att föra talan för en grupp som inte själv 

kan göra det. Att lyfta fram dessa grupper av utsatta människor och vara ett ansikte för dem är 

den viktigaste delen av deltagandet i RTN: 

 

”På nåt sätt föra andras talan. Som kanske inte kan nå. Det finns en grupp som är 

nedtrampad som de sparkar undan benen för, som är lika värdefulla som vilken människa 

som helst. Om man säger att det är nån som får narkotikaproblem, han eller hon får ju hjälp 

direkt. Men de som har psykiska problem de får ju kämpa med det själv.”  

 

Det bästa med RTN är enligt Ingmar ”Att vi kan lyfta upp de svaga personerna, att visa upp 

ett ansikte. […]”.  



38 
 

 

Sysselsättning  

Fredrik beskriver RTN som en betydelsefull sysselsättning och Beatrice liknar det också vid 

en sysselsättning.  

 

Fredrik: ”[…] Jag tror jag hellre pratar om sysselsättning än arbete, det är det som är det 

viktiga, att det är viktigt att ha en sysselsättning som man trivs med, men det är ju sånt där 

begrepp, som är i det politiska och så där. Man har blivit lite trött på det här med 

arbetslinjen. Hela tiden pratat om det. Så att därför tänker jag att det, ja, men jag kan förstå 

att det, jag tror att det är ganska viktigt att ha en sysselsättning i alla fall, men det är ju 

liksom att det är ju viktigt att det inte är något påtvingat, man ska få ha en chans, en god 

chans att få prova på saker. […] Det [radion] är en betydelsefull sysselsättning tycker jag.” 

 

Beatrice: ”Ja, att man har nånting att syssla med och egentligen att man skulle, jag har ju ett 

mål också att jag skulle skriva nånting, men det är svårt det där att få ihop nånting, en text 

och så. Det har jag svårt för.[…]”.  

 

En erfarenhet av följsamhet och enkelhet  

Deltagandet i RTN betyder för Johan en möjlighet till upplevelser av följsamhet, 

friktionsfrihet och enkelhet till skillnad från vardagen som är fylld av motgångar. Det är 

endast Johan som pekar på denna aspekt av Radio Totalnormal: 

 

”Ja, följsamhet, friktionsfrihet, enkelhet och följsamhet. Till skillnad från min vardag som är 

fylld av… väldigt mycket psykisk ohälsa och motgångar. Fruktansvärda skeenden man är med 

om i den här sjukdomen. Man får ett lyft och man får en hjälp. […] Jättebra alltså att ha det 

här som … jag är lite påverkad av utanförskap och individualisering och så där. Kämpa i 

motvind, och såna saker, det har varit jobbigt alltså, men här är det mera… Det [radion] är 

en backup aspekt på det som ger en skjuts så att säga.” 

 

Hur har deltagandet i Radio Totalnormals verksamhet påverkat 

respondenternas självbild? 

Detta avsnitt är indelat efter de centrala temana i materialet som kan besvara frågeställningen 

ovan. Det första temat är: ”Självförtroende och självkänsla”. Sedan presenteras teman som 
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endast återfunnits i en intervju. Dessa är: ”Att våga ta plats och göra misstag”, 

”Sjukdomsinsikt och medvetenhet”, ”Att få kontakt med en bättre sida av sig själv” samt 

”Brukaren som expert och stöd”.  

 

Självförtroende och självkänsla  

Flera av deltagarna beskriver att de har fått bättre självförtroende av att delta i verksamheten 

på RTN. En del beskriver också att de fått bättre självkänsla. Andra talar om att de blivit 

stärkta eller fått känslan av att vara någon genom deltagandet på RTN.  

 

Johan: ”Det har gett mig bättre självkänsla och bättre självförtroende. Det har gett mig… jag 

är ju lite motgångstyngd… Jag fick inte… blev bara utbildad… fick inget jobb efter 

utbildningen. Jag får, jag kan få en kanal. […] Jag har kvar intervjuaren i mig, är kvar kan 

man säga så får jag en kanal för det så. Så har jag uttrycksbehov också tror jag.” 

 

Genom att få beröm tycker Fredrik att han får bättre självkänsla och självförtroende: 

 

”Ja, jo, då blir man ju glad [när man får beröm] och då får man ju, känns det, som högre, 

både självkänsla och självförtroende.”  

 

Fredrik menar att det har hänt flera saker i hans liv den senaste tiden som har gjort att han har 

bättre självkänsla nu. Radio Totalnormal är en av de sakerna:  

 

”Ja, hm, jag hade nog sämre självkänsla då. Radion, om man tänker, det är lite svårt att säga 

om det bara är den händelsen eller om det är flera saker. Det har hänt en del saker i mitt liv 

nu i övrigt också. Jag tror det har spelat in, en stor roll, en ganska stor roll.” 

 

Ingmar menar att de kontakter som man tar när man är på RTN stärker människor: 

 

”Det har jag märkt, att det stärker en själv också. Att våga ta den där kontakten, det är en 

styrka det, bara det.”  

 

”Den [radion] har gett mig mycket. Styrkan att ta kontakt. […]” 
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Ingmar menar att RTN stärker människor på det sättet att man vågar öppna sig och träffa 

människor:  

 

”Det är ju att man vågar öppna, vågar till och med träffa personer, som dig till exempel. Inte 

bara säga: ’hej vad ska du göra ikväll? Ja, jag ska gå på bio’ och sen bara gå vidare. Utan 

att jag vågar bjuda in dig som person oberoende om det varit en intervju eller vad det är. Att 

jag kanske i min tur skulle intervjua dig istället. Ombytta roller.” 

 

Fredrik har märkt att han har fått bättre självförtroende eftersom han tycker det är lättare att 

prata med folk: 

 

”Jag kan väl tycka att det blir lättare att prata med folk. […] Jag kanske har varit lite nervös 

här nu idag. Men i stort, att man inte behöver säga rätt hela tiden. Men jag är ändå sån som 

person att man tänker efter och så där, det har jag alltid varit, men jag behöver inte vara… 

man kan prata och skoja mer och så, tror jag.” 

 

Att ha lätt för att prata med folk och med myndigheter kommer även ur andra typer av 

aktiviteter menar Ingmar. Detta kan liknas vid vad Fredrik berättar om. Båda vittnar om att 

RTN tillsammans med andra delar av livet påverkar dem positivt.  

 

Ingmar: ”På nåt sätt, det har jag kommit underfund med. Men det är med tanke på att jag har 

hjälpt till mycket på första maj och valborg och midnattsloppet. Då träffar man ju mycket folk 

och hur mycket som helst. […].”  

 

Beatrice beskriver hur hon har fått bättre självförtroende av att vara med på RTN. Hon 

beskriver också hur hon har fått en annan identitet. Hon tycker att det är mer avancerade 

uppgifter på RTN: 

 

”Jag… har kanske fått lite mer självförtroende och en tillhörighet [av att vara på radion]. 

Man hör till en enhet: Radioenheten. Tillsammans med de andra där på radion. Det är en 

gemenskap där. Kanske fått lite mer… en annan identitet, jag vet inte, lite grann. […] Inte 

bara vara diskerska i köket utan man gör lite andra, mer avancerade uppgifter.” 

 

Beatrice beskriver vem hon var innan hon började på radion: 
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”En gammal, en förtidspensionär som var sjukförklarad. Hade fått förtidspension som jag 

inte ville ha. Jag ville ju jobba. Med Fontänhuset var det ju arbetsuppgifter. Där behövdes 

man ju. Och på radion. Man kan ju fylla en funktion där. De gillar att man är där och så där. 

Kändes ju bra. ’Vem var jag innan dess?’ Ja, ingen speciell.”  

 

När jag frågar vem hon är nu svarar hon ”En av radiorösterna.”.  

 

Att våga ta plats och göra misstag 

Fredrik anser att han har lärt sig att våga ta mer plats och göra misstag av att medverka i RTN: 

 

”Hm, det är väl, jag tycker jag har lärt mig att ta för mig mera. Alltså att våga mer, tror jag 

har varit lite för försiktig innan. […] Ja, den [radion] har hjälpt till med att våga ta plats. Jag 

märker att… det har hjälpt till att våga ta plats och göra lite misstag och sånt där också. Man 

kan göra några misstag och det är inte hela världen och det är inte så allvarligt.” 

 

Sjukdomsinsikt och medvetenhet 

Johan beskriver hur han sedan han började medverka i RTN, och besöka olika träfflokaler, 

förbund och intresseföreningar har blivit mer medveten om sin sjukdom och har lättare att 

hantera sin diagnos idag vilket gör det lättare för honom att göra saker. Han har fått bättre 

sjukdomsinsikt tycker han: 

 

” Jag var nog lite omedveten. Jag har nog blivit mera medveten sen jag har börjat att göra de 

här sakerna [medverka i RTN och gå till träfflokaler, förbund och intresseföreningar]. […] 

Man märker på läkarkontakten nu att han verkar tycka att min sjukdomsinsikt är bättre nu. Så 

att det är, jag tror att de kan, de kan se det tydligare än vad de gjorde förut. Man har tagit tag 

i nånting. Det är väl en del av att träffa andra med liknande diagnoser. Och att radion har 

lite mera udd också, den har mera udd. Den normala delen av en själv har lite större 

möjlighet att komma till uttryck liksom.”  

 

”Ja, det var ganska sent jag började gå på förbunden och organisationerna. Jag tycker jag 

har fått en, jag har väl tvingats, allmänt när det gäller de här lokalerna och förbunden att 

man konfronteras med diagnosen och så där. Den är enklare, diagnosen är enklare att ta 

idag. Den går att ta idag. Jag var lite rädd för det här ordet; schizofreni, förut. Man har ju en 
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respekt för den här. […] Det gör att det är enklare kanske att ta sig till biblioteket och… läsa 

böcker och sånt, när man har de här förbunden och…” 

 

Att få kontakt med en bättre sida av sig själv  

Att delta i RTN innebär ett försök att kontakta en bättre sida av sig själv och ger möjlighet för 

den ’normala’ delen av Johan att komma till uttryck: 

 

”Det är lite, jag tycker väl att den, jag försöker att kontakta en bättre sida av mig själv när 

jag går på radion.” 

 

”Och att radion har lite mera udd också, den har mera udd. Den normala delen av en själv 

har lite större möjlighet att komma till uttryck liksom.”  

 

Att vara aktiv, såsom man får möjlighet att vara på radion, är ett sätt att vårda sig, enligt 

Johan. Han beskriver den ’normala’ delen av honom själv som en mera aktiv del: 

 

”Ja det är den [normala delen] som vill vara lite mer aktiv och finna ett uttryck och sånt och 

så vidare.”  

 

”Ja det är lite mera, det är lite mera, det är en aktiv del, eller det som vill uttrycka 

problematiken kommer till uttryck mer. Det är inte bra att bli för passiv, det kan utöka 

sjukdomen, det är ett sätt att vårda sig.” 

 

Brukaren som expert och stöd 

Enligt Ingmars sätt att se på RTN så kan de som gör radio där erbjuda stöd och svar till 

lyssnare för att det är de som är de riktiga proffsen. Ingmar verkar betrakta sitt deltagande i 

RTN som ett sätt att stödja andra människor med psykisk ohälsa: 

 

”Det finns ju de som här, som har psykisk ohälsa, det här är ju en sån plats och vi har ju 

erfarenheten. De som bestämmer de går ju bara efter ’jaha, vad det står i regelboken’, de kan 

inte tala om precis hur det känns härinne.” 

 

”Jo, om inte vi [Radio Totalnormal] skulle finnas till, så tror jag många skulle ha frågor som 

de inte fick tillräckligt med svar på. För, de flesta av oss, det är inte alla av oss som har en 
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diagnos, men vi kan väl säga: vi är proffsen, vi kan ge svaret, som ni inte får från en psykolog 

eller en kurator eller vi har egen erfarenhet, nära bekantskaper, i alla grenar, områden.”  

 

Kommentarer  

I detta avsnitt presentas den teoretiska analysen under rubrikerna Social responsivitet, 

Konkret och abstrakt socialitet, Självbild samt Empowerment. Därefter presenteras kopplingar 

mellan denna studies resultat och de resultat som finns i den forskning som redogjorts för 

tidigare i uppsatsen. De teoretiska begreppen har visat sig gå in i varandra men för analysens 

skull har jag valt att separera dem. Detta bör betraktas som en analytisk åtskillnad som dock 

kan leda till en del upprepningar i texten. Empowerment som begrepp har mycket gemensamt 

med konkret socialitet. Inom båda teorierna handlar det om människan som ett subjekt i 

motsats till objekt.  

 

Social responsivitet  

Ett responsorium kännetecknas av ett informellt växelspel mellan respons och stimuli som 

inte följer regler eller som frångår regler. Det har en omedelbar karaktär och responserna 

uteblir inte utan kommer direkt (Asplund, 1987). När Johan talar om ”spontana upplevelser” 

och ”folk gör lite grann vad som helst” kan det betraktas som ett informellt växelspel mellan 

respons och stimuli som inte följer regler eller som frångår regler. Spontanitet betyder just 

omedelbarhet. På detta sätt är verksamheten som pågår på RTN en del av ett responsorium.  

 

Att få beröm och bekräftelse som flera respondenter talar om som en del av deltagandet på 

RTN kan förstås som att få responser på de stimuli/responser man själv skickar ut. Att göra ett 

reportage eller läsa en dikt i radion kan ses som responser/gensvar på exempelvis upplevelser 

av psykiatrin eller av kärlek. Att sedan få exempelvis applåder eller beröm är en 

respons/gensvar på de responser man själv skickat. Detta bör ses mot bakgrund av vad 

Asplund skriver om den fördömde; han ”kan inte i sin tur väcka responser”. Denna person är 

tillintetgjord (Asplund, 1987, s. 75f). Detta visar på hur viktigt det är att möta respons.  

 

Johan beskriver RTN som ”följsamhet, friktionsfrihet” och ”enkelhet”. Detta är en erfarenhet 

som framträder mot bakgrund av en vardag fylld av ”motgångar”, ”utanförskap” och 

”individualisering”. Samarbetet på RTN fungerar så bra enligt Johan på grund av en ”känsla 

för mänsklighet” och att ”hårdheten” som Johan erfar i samhället är ”bortkopplad”.  
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Utanförskap och individualisering samt den hårdhet som Johan pratar om, skulle kunna ses 

som en brist på respons på de stimuli man sänder ut och en likgiltighet från samhället. Den 

asociala responslösheten kan framträda som just likgiltighet (Sundgren, 2005). Johan säger att 

”dem man vill intervjua också, att de ger respons, de kommer dit helt enkelt alltså”. På det 

sättet erbjuder RTN en erfarenhet att få respons på de stimuli/responser man sänder ut. Johan 

menar att om ”den mänskliga biten kommer fram” så kan man ”enklare få kommunikation”. 

Den känsla för mänsklighet och den kommunikation som möjliggörs genom denna kan ses 

som ett uttryck för social responsivitet, vilket är just kommunikation, språklig eller ej 

(Asplund, 1987; Sundgren, 2005). I denna tolkning erbjuder RTN, till skillnad från andra 

erfarenheter av samhället, deltagaren att få möta social respons. 

 

På RTN kan respondenterna berätta sin historia, förmedla kritik mot psykiatri och samhället 

men också vara en expert som erbjuder svar till lyssnare. Detta kan förstås som att deltagarna 

får sända ut sina stimuli/responser. Respondenternas berättelser visar också att de erfar att bli 

hörda, lyssnade till, tagna på allvar och att de får kontakt med beslutsfattare. Detta kan ses 

som att deltagarna också får social respons tillbaka. Det sker ett utbyte av responser via 

deltagandet på RTN.  

  

Respondenternas berättelser kan tolkas som att man tillåts vara ett kommunicerande subjekt 

inom ramen för RTN:s verksamhet. Asplund menar att den övervakningsmekanism som 

kallas panoptikon innebär att fångar inte tillåts vara kommunicerande subjekt utan endast 

objekt som avger information. Fångarna har ingen möjlighet att ”undkomma överhetens 

blick” (Asplund, 1987, s. 87). Detta kan liknas vid att bli bedömd utifrån sin psykiska ohälsa 

och bli betraktad men inte själv få avgöra när och hur det ska ske. Topor och Holmqvist 

(2011) skriver om det motstånd som finns mot brukarinflytande. Det ligger en inneboende 

motsättning mellan att å ena sidan beskriva patienter utifrån brister i förnuft och att å anda 

sidan betrakta patienten som en rationell kund som kan välja sin egen vård (Topor & 

Holmqvist, 2011). Enligt min tolkning av detta kan patienten sägas vara bakbunden och 

hamna i ett moment 22. De åsikter och erfarenheter som patienten bär på ogiltigförklaras av 

”sjukdomen”, vilket skapar en situation där man blir bedömd och betraktad men inte är 

förmögen att avgöra villkoren för detta. Man kan sägas vara ett objekt som avger information 

men inte tillåts vara ett kommunicerande subjekt (jmfr. Asplund, 1987). Att döma av 

respondenternas berättelser innebär deltagandet på RTN att själv få avgöra när och hur 

kommunikationen ska ske. Man tillåts sända ut de responser man själv väljer och när man 
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själv vill. Flera respondenter beskriver också att de får respons; de blir hörda, lyssnade till, 

tagna på allvar och får en plats i ”etern”. Exempelvis beskriver Johan att han får just responser 

från intervjupersoner. Man tillåts på detta sätt att vara ett kommunicerande subjekt på sina 

egna villkor. Beatrice beskriver dock att hon saknar social responsivitet på sina skickade 

gensvar/responser. Hon saknar gensvar från lyssnare. Detta kan liknas vid vad Asplund kallar 

”den fördömde” som inte kan väcka responser (Asplund, 1987, s. 75).  

 

Konkret och abstrakt socialitet  

Deltagandet på RTN sker delvis inom ramen för den konkreta socialiteten. Att döma av 

respondenternas berättelser tycks tillståndet på RTN karaktäriseras av icke utbytbarhet, 

ömsesidighet, emotionalitet och ”närvaro” vilka är uttryck för konkret socialitet. 

Verksamheten styrs inte av instrumentell rationalitet vilket är karaktäristiskt för abstrakt 

socialitet (Sundgren, 2005). Inte heller verkar deltagarna bemötas utifrån en abstrakt roll eller 

av känslolöshet vilket också är utmärkande för abstrakt socialitet (Asplund, 1987). Istället 

verkar deltagarna bemötas personligt vilket är utmärkande för förhållanden som präglas av 

konkret socialitet (Sundgren, 2011).  

 

Ingmar säger att på RTN kan människor med ”liknande problem […] stötta varandra”. 

Beatrice talar om ”tillhörighet” och ”en sorts gemenskap” och Johan om ”sammanslutning i 

samma båt”. Detta kan betraktas som uttryck för en ömsesidighet, det vill säga motsatsen till 

att vara objekt för varandra. Det kan även ses som uttryck för emotionalitet och att 

människorna på RTN är icke-utbytbara och personliga för varandra, vilket är uttryck för 

konkret socialitet (Sundgren, 2005). En möjlig tolkning av att få ett uttryck för sin musik, sina 

intressen och ett ”uttryck för sitt lilla frustrerade poesijag” är att detta betyder att människor 

får ge uttryck för sin konkreta person. Fredrik säger att ”man kan ju uttrycka känslor och så 

genom musik”. Någons poesi eller musik kan betraktas som personlig och icke utbytbar, 

vilket är utmärkande för den konkreta socialiteten (Sundgren, 2005; 2011).   

 

Många av respondenterna beskriver hur deltagarna får gehör för sina idéer och själva 

genomför dem och på så sätt bidrar till programmet. Att deltagarna bidrar till programmet på 

sitt eget unika sätt, med dikter, musik, inslag, intervjuer eller reportage och sedan får beröm 

och bekräftelse för detta personliga och unika bidrag kan tolkas som att det finns utrymme för 

konkret socialitet på RTN. Responserna i form av beröm och bekräftelse kommer utifrån 

deltagarnas personliga, unika bidrag till programmet och talar på det sättet till deras konkreta 
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person. Deras bidrag är icke utbytbara och responserna är personliga. Denna bekräftelse och 

beröm kan betraktas som ’närvaro’ i motsats till ’frånvaro. Närvaro tillhör den konkreta 

socialiteten och frånvaro den abstrakta (Sundgren, 2005). Deltagarna är inte utbytbara utan 

alla bidrar med sin egen idé. De bemöts inte utifrån en abstrakt roll som exempelvis ”klient” 

eller ”patient”, utan utifrån sin konkreta person.  

 

Den känsla av glädje och spänning som flera respondenter upplever genom deltagandet på 

RTN kan betraktas som ett uttryck för den förståelseorienterade handlingsnormen i motsats 

till den framgångsorienterade handlingsnormen (Sundgren, 2005). ”Att leka är att 

respondera”, menar Asplund (1987, s. 63). Leken är oregelmässig och kan tolkas som 

redundant och en levande kultur kräver redundans (Asplund, 1987). Detta kan tolkas som att 

när människor upplever att de behöver nå ett resultat, definierat av någon annan med 

auktoritet, så sker det inom ramen för den abstrakta socialiteten och följer den 

framgångsorienterade handlingsnormen. Ett sådant resultat kan exempelvis vara att bli frisk 

enligt läkarens normer om vad som är ”friskt” eller att söka ett visst antal arbeten för att få 

försörjningsstöd enligt Socialtjänstens normer. Inom ramen för konkret socialitet och den 

förståelseorienterade handlingsnormen råder enligt min tolkning inte krav på prestation eller 

resultat definierat av auktoriteter utan istället ligger fokus på förståelse. Denna kan betraktas 

som redundant i bemärkelsen att den inte syftar till resultat. På samma sätt är leken redundant. 

Den syftar inte till resultat utan finns till för sin egen skull. Detta skulle kunna förklara de 

positiva känslor av glädje, spänning, lust och liv som flera av respondenterna menar finns på 

RTN. Exempelvis säger Beatrice att ”det är roligt med sändningarna, på måndagar och 

torsdagar då har man lust att gå iväg till jobbet, om man säger att det är radion.” Dessa 

känslor kan förstås som sprungna ur en lek som är redundant och som växer fram i en 

förståelseorienterad handlingsnorm. Redundans innebär överflödig vilket inte skall tolkas som 

att jag hävdar att RTN är överflödig utan som att den frihet och öppenhet som finns på RTN 

ger en känsla av lek i motsats till en framgångsorienterad handlingsnorm som förutsätter 

resultat. På RTN verkar istället den förståelseinriktade handlingsnormen få utrymme vilket 

syns genom att det finns rum för just glädje och spänning som är redundant i bemärkelsen att 

det inte syftar till resultat, utan finns till för sin egen skull. Detta betyder inte att endast den 

förståelseorienterade handlingsnormen råder på RTN, utan att den får utrymme.  

 

Enligt Johan får den ’normala delen’ och den ’bättre sidan’ av honom själv större plats på 

RTN. Detta kan betraktas som ett resultat av att bli bemött inom ramen för konkret socialitet 
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som motsats till att bli bemött som en roll, en abstrakt samhällsvarelse, exempelvis som 

patient. Ett sätt att se på den abstrakta socialiteten är att den tar överhanden när erfarenheten 

av att bli betraktad som patient tar över i vardagslivet. Sundgren menar att en förskjutning i 

vardagslivet åt antingen ensidig konkret socialitet eller ensidig abstrakt socialitet innebär en 

störning som kan göra att normalitetens villkor upphävs (Sundgren, 2005). Johans svar om att 

den ’normala delen’ har större möjlighet att komma till uttryck på RTN kan ses som ett tecken 

på att den konkreta socialiteten får utrymme på RTN. Tolkningen bygger på antagandet att 

patientrollen och den abstrakta socialiteten har tagit överhanden i Johans liv och upphävt 

villkoren för normalitet. När Johan då möter ett sammanhang som präglas av konkret 

socialitet skapar det villkor för normalitet. Detta bör dock betraktas som en försiktig tolkning 

då den bygger på antaganden som ligger utanför uppsatsens empiri.  

 

Det skall sägas att det finns tecken på att det även finns utrymme för abstrakt socialitet på 

RTN. Ett exempel på detta är att Beatrice säger att hon är ”en av radiorösterna”. Detta kan 

betraktas som en roll vilket är utmärkande för den abstrakta socialiteten (Asplund, 1987). Det 

är dock värdefullt att notera att hennes upplevelse av denna roll är att det till den hör 

”avancerade uppgifter”. Detta kan ses som tecken på att denna roll har högre status än till 

exempel att vara patient eller som Beatrice uttrycker det: ”sjukförklarad”. I detta begrepp 

ligger också någon annans norm inbäddad. Någon annan har förklarat henne sjuk. På detta sätt 

kan även abstrakt socialitet råda på RTN.  

 

Självbild  

Respondenterna beskriver hur de har påverkats av att delta i RTN:s verksamhet. Flera 

beskriver att de fått bättre självförtroende, en del nämner självkänsla. Ingmar talar om att han 

blivit stärkt av deltagandet. Flera beskriver att RTN tillsammans med förändringar i andra 

delar av livet har bidragit till en positiv utveckling. Beatrices självbild kan sägas ha påverkats 

så att hon upplever sig som ”en av radiorösterna” istället för ”en sjukförklarad” person. Att 

delta i RTN påverkar Johans självbild genom att han försöker få kontakt med en bättre sida av 

sig själv. Johan ser sig själv som mer aktiv tack vare deltagandet i RTN. Den aktiva delen ser 

han som en ’normal’ del av honom. Han ser sig som mer medveten och har bättre 

sjukdomsinsikt enligt honom själv. Ingmar talar om deltagandet som att vara proffs och stöd 

för andra människor med psykisk ohälsa. Detta kan betraktas som en självbild som bygger på 

att vara en expert på ett område och finnas till för andra människor. Fredriks självbild kan 

sägas ha påverkats genom att han säger sig våga ta mer plats och göra misstag.  
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Sundgren menar att det som vi uppfattar som vårt ”riktiga jag” bygger på våra erfarenheter. 

Jaget förändras genom den konkreta socialiteten enligt Sundgren (Sundgren, 2011, s. 23). Det 

är möjligt att göra tolkningen att respondenternas självbild har påverkats bland annat av 

deltagandet i RTN:s verksamhet. Detta har skett intersubjektivt, det vill säga genom det 

sociala samspelet på RTN. Det finns inom ramen för denna studie inte belägg för kausaliteten 

mellan det sociala samspelet och påverkan av självbilden, men det är möjligt att göra 

tolkningen att det konkreta sociala samspelet som är aktivt på RTN har bidragit till att påverka 

respondenternas självbild intersubjektivt. Genom att bli bemött inom ramen för konkret 

socialitet och få möjligheter till konkret social respons kan självbilden successivt förändras. 

Detta behöver dock inte med automatik innebära en positiv förändring.  Sundgren menar att 

våra jag skapas och förändras genom det som sker mellan oss (Sundgren, 2011). Vi skapar 

bilder av oss själva utifrån andras attityder gentemot oss (Sundgren, 2005).  När 

respondenterna på RTN möter andras attityder gentemot dem, och dessa attityder skiljer sig 

från de erfarenheter de har sedan tidigare, förändras deras självbild. Att döma av 

respondenternas berättelser är denna förändring positiv och de attityder de möter, andras 

bilder av dem som de möter i det sociala samspelet, är positiva. Dessa attityder kan 

exempelvis utgöras av beröm och bekräftelse för sin insats, respons och kontakt med 

samhället, utrymme i radion och upplevelser av att bli hörd och lyssnad till.  

 

Empowerment 

Flera respondenter beskriver hur de blir delaktiga i radioproduktionen och att de själva är 

aktiva. De ger sina egna förslag på måndagsmötena och genomför själva sina idéer, med stöd 

och handledning. Detta kan tolkas som att deltagandet ger möjligheter till att vara ett aktivt 

subjekt (Askheim, 2007). Det bemötande deltagarna får av de anställda på radion beskrivs 

som ett öppet och uppmuntrande förhållningssätt. Det verkar förväntas av deltagarna att de 

genomför sina egna idéer, med stöd av de anställda. Johan kallar det för ”samarbete” med 

handledaren på RTN. Detta kan betraktas som en människosyn som ligger i linje med 

empowerment, det vill säga att se människor som aktiva subjekt som vill och vet sitt eget 

bästa (Askheim, 2007). Empowerment kan också vara de medel genom vilka individer ges 

möjlighet att ta kontroll över sina liv och att uppnå sina egna mål (Adams, 2003). Det som 

flera av respondenterna har beskrivit kan ses som uttryck för att deltagandet i RTN ger 

möjligheter att ta kontroll, åtminstone över sitt eget bidrag till radioproduktionen och 

dessutom möjligheter att uppnå sitt eget mål, genom att få genomföra sin egen idé. Detta 
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verkar ske genom ett visst förhållningssätt på RTN, som inbegriper att lyssna på allas förslag, 

att utgå ifrån att alla genomför sina egna förslag men samtidigt erbjuda stöd och 

handledarskap.  

 

En av de tre dimensionerna i empowerment är “the cultivation of resources and strategies, or 

more functional competence, for attainment of personal and collective goals” (Lee, 2001, s. 

34). Det som flera av respondenterna beskriver som att de är delaktiga och aktiva kan 

betraktas som ett uttryck för denna del av empowerment. Att först komma med egna förslag 

på ett möte för att sedan få stöd och vägledning i att själv genomföra idén kan betraktas som 

att odla resurser för att kunna nå personliga mål men även kollektiva. Genom att bli bemött 

med öppenhet, uppmuntran och stöd så blir det möjligt att bygga resurser och strategier för att 

själv kunna genomföra sina idéer.  

 

Att ha en ”betydelsefull sysselsättning” och få ”en god chans att få prova på saker” så som 

Fredrik beskriver RTN, kan också ses som ett bidrag till empowerment i den här meningen. 

Att ha en sysselsättning som man trivs med är ett sätt att lära sig nya saker och utveckla sin 

kompetens för att sedan kunna använda den, exempelvis på arbetsmarknaden, som ett sätt att 

uppnå personliga mål.    

 

Johans självbild har påverkats av deltagandet på RTN och andra organisationer på det sättet 

att han känner att det är ”enklare att ta” diagnosen schizofreni idag. Detta gör att han har 

lättare att besöka exempelvis biblioteket och läsa böcker. Han beskriver att han var rädd för 

ordet schizofreni förut men att han nu är mer medveten. Detta kan tolkas som att deltagandet 

på RTN och andra organisationer för Johan är ett sätt att odla resurser för att kunna uppnå 

personliga och kollektiva mål (Lee, 2001). Genom deltagandet har Johan fått möjlighet att 

möta sin sjukdom och han har lärt sig ”att ta” diagnosen. Detta kan vara ett sätt att odla 

resurser för att utveckla det personliga målet att gå till biblioteket och läsa böcker. På detta 

sätt har medverkan i RTN och på andra träfflokaler bidragit till empowerment för Johan.  

 

En annan av de tre dimensionerna i empowerment är “the construction of knowledge and 

capacity for a more critical comprehension of the web of social and political realities of one’s 

environment” (Lee, 2001, s. 34). Detta innebär att en dimension av empowerment är 

utvecklandet av kunskap och kapacitet för en mer kritisk förståelse av den sociala och 

politiska omgivningen. Flera av respondenterna berättar om hur de använder RTN som en 
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kanal för att föra en talan för en utsatt grupp människor, föra ut kritik mot utförsäkring, 

psykiatri och samhälle och för att stärka utsatta människor som lyssnar. Detta kan ses som ett 

skapande av kunskap och kapacitet för en mer kritisk förståelse av den sociala och politiska 

omvärlden (Lee, 2001). Radion används som kanal för att bygga kapacitet och kunskap för en 

mer kritisk förståelse av omvärlden. Detta sker dels genom att man kommer samman och 

delar berättelser och erfarenheter och på så sätt bygger kunskap tillsammans, och dels att man 

sänder ut denna kunskap till offentligheten. På detta sätt är RTN ett medel för denna 

dimension av empowerment.  

 

Flera av respondenterna berättar om hur deltagandet på RTN har givit dem bättre 

självförtroende. En del talar också om självkänsla och en person menar att deltagandet har 

stärkt honom. En tredje dimension av empowerment handlar om detta: “the development of a 

more positive and potent sense of self” (Lee, 2001, s. 34). Dels handlar det om att utveckla en 

mer positiv självkänsla vilket både Fredrik och Johan berättar om. Fredrik och Ingmar berättar 

att det ökade självförtroendet, eller att ha blivit stärkt av deltagandet som Ingmar säger, märks 

genom att de vågar prata med folk, träffa folk och vågar öppna sig. Detta kan ses som “a more 

potent sense of self”, det vill säga en upplevelse av att man klarar av saker och duger. Beatrice 

beskriver att hon känner att hon är ”en av radiorösterna” vilket ställs mot att hon tidigare 

kände sig som en ”sjukförklarad” ”förtidspensionär”, ”ingen speciell”. Hon upplever att det är 

avancerade uppgifter på RTN. Detta tolkar jag som att hennes självkänsla blir stärkt av 

deltagandet. Hon upplever sig vara en av de som kan göra avancerade uppgifter på radion, 

vilket gör att hon utvecklar ”a more positive and potent sense of self” (Lee, 2001, s. 34). Detta 

kan alltså ses som att deltagandet i RTN bidrar till denna dimension av empowerment. 

 

Fredrik har förändrat hur han ser på sig själv genom bland annat deltagandet i RTN.  Han 

upplever att han numera inte är lika försiktig och vågar ta mer plats och göra misstag utan att 

det är så allvarligt. Detta kan förstås som att Fredrik har en bild av sig själv att han klarar av 

att göra misstag och att ta plats. Något han tidigare haft svårt för. Han har utvecklat en mer 

positiv och stark (”potent”) självkänsla eller upplevelse av sig själv (”sense of self”). Han 

klarar nu av saker han tidigare haft svårt för. Detta är en dimension av empowerment (Lee, 

2001). Det kan dock också tolkas som en annan dimension av empowerment, nämligen att 

han odlar resurser och strategier, genom deltagandet på RTN, för att kunna uppnå personliga 

och kollektiva mål (Lee, 2001). I denna tolkning blir ’att ta plats och våga göra misstag’ en 

resurs som gör det möjligt att uppnå personliga mål. 
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Kopplingar till tidigare forskning  

De beskrivningar av ”gemenskap”, ”tillhörighet”, ”att vara förenade”, ”stötta varandra” och 

”socialt och jobba i grupp” som finns i materialet kan liknas vid Boninis (2005) resultat som 

pekar på att radio skapar en känsla av tillhörighet (”belonging”) och att radioproduktion kan 

medverka till social gemenskap (”connection”). Van Lith et al. (2011) pekar på hur även 

konstskapande bidrar till känslan av tillhörighet, vilket kan liknas vid radioproduktionens 

effekter. Respondenternas svar kan också liknas vid andra effekter av konstskapande, 

nämligen en samhörighet (”connectedness”) som härstammar från att kunna relatera till 

varandras berättelser (Van Lith et al., 2011).  

 

Flera av respondenterna beskriver hur deltagarna kommer med förslag och möter uppmuntran 

från de anställda. De beskriver också hur de själva genomför sina idéer med stöd och att det är 

”enkelt” och att de anställda ser möjligheter i deltagarnas idéer. Dessa berättelser visar att ett 

aktörskap främjas av deltagandet, att deltagarna betraktas som kapabla och kompetenta och att 

de bidrar till radioproduktionen tillsammans. Detta kan liknas vid de resultat som Brown 

(2009a; 2009b) visar av deltagandet i CRO:s. Att betraktas som kompetent och kapabel och 

vara med och bidra till radioproduktionen kan vara ett sätt att utveckla medhjälparroller 

istället för beroenderoller. Detta kan leda till förbättrat självförtroende och emotionellt 

välbefinnande men i förlängningen även till ökad känsla av självständighet (Brown, 2009a; 

Brown, 2009b). Även andra studier pekar på liknande resultat, att aktivt bidra istället för att 

vara en passiv mottagare är avgörande för människors känsla av empowerment (Ochocka et 

al., 2006). Att vara en person som ger svar på frågor och som därmed är ett stöd för andra 

människor, som är ett proffs, en slags expert, så som Ingmar beskriver människorna på RTN, 

kan också betraktas som att utveckla en medhjälparroll (”helper role”) (Brown, 2009a). 

Brown (2009a) menar att detta bidrar till självständighet genom att man är behövd och man 

ger lika mycket som man tar emot.  

 

Flera av respondenterna beskriver samarbetet med de anställda på RTN som att alla får 

komma med förslag, att alla genomför sina egna idéer och det finns stöd i detta om man söker 

sådant. Några av respondenterna använder ord som ”öppna”, ”enkelt”, ”frihet” och 

”möjligheter”. Detta liknar det samarbete som beskrivs när patienter gör konst (Van Lith et 

al., 2011). Då beskriver respondenterna hur de erfar både vägledning och struktur men också 

frihet och flexibilitet från handledarna. Resultaten från den aktuella studien ligger i linje med 
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Topor och Holmqvist (2011) som menar att RTN är ett projekt där brukare själva får 

bestämma över hur de ska använda radion och att det inte endast handlar om medverkan eller 

inflytande. Flera av respondenternas beskrivningar av hur de är delaktiga i verksamheten på 

RTN kan liknas vid de resultat som Bonini (2005) visar, att radioproduktion kan medverka till 

delaktighet.  

 

Johan betraktar RTN som ett ”bra demokratiskt uttryck” och menar att på grund av att det 

finns mer möjligheter till att vara aktiv på RTN så bidrar det till att demokratin har ett visst 

genomslag. Detta kan liknas vid resultat från en annan studie som visar att radioproduktion 

kan bidra till integration och känslan av aktivt medborgarskap (Mazzoni et al., 2011).   

 

Att få beröm och bekräftelse på grund av sina bidrag till radioproduktion kan tolkas som att 

bli betraktad och värderad på ett nytt sätt. Detta kan liknas vid studier över hur konstskapande 

är verksamt för människor. Man blir betraktad och värderad som konststudent istället för 

mentalpatient (Kivnick & Erikson, 1983) och utifrån sin kreativitet (Dick, 2001). Man blir 

sedd som någon som representerar hälsa istället för som en patologisk ”annan” (”other”) 

(Thompson, 2009, s. 165). Deltagarna får möjlighet till beröm och bekräftelse genom sina 

bidrag till radion, det vill säga positiv bekräftelse. Detta kan förstås som att de får bekräftelse 

för sitt aktörskap till skillnad från att få bekräftelse i sin roll som patient där man är mottagare 

av tjänster och i den bemärkelsen passiv. 

 

Johan understryker hur viktigt det är att vara aktiv istället för passiv. Han menar att 

deltagandet i RTN ger mer möjlighet till att vara mer aktiv än på andra platser. Han menar 

också att det är positivt för hans hälsa att vara aktiv, det är ett sätt att vårda sig. Detta kan 

liknas vid hur människor såg på att göra konst i en studie av Van Lith et al. (2011). Brukarna i 

denna studie såg på konstnärlig verksamhet som ett sätt för dem att förändras istället för att 

vara passiva mottagare av tjänster.  

 

 Beatrice beskriver att hon är ”en av radiorösterna” och betraktar detta som en avancerad 

uppgift. Detta ställs mot att hon tidigare upplevde sig vara en sjukförklarad förtidspensionär. 

Detta liknar det resultat som Bonini (2005) presenterar. Enligt hans studie utvecklar 

patienterna nya roller som ”the guys from the radio” istället för att vara ”the crazy ones” 

(Bonini, 2005, s. 150). 
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Flera av respondenterna beskriver att de vill använda RTN som en kommunikationskanal för 

att berätta om sina erfarenheter och åsikter av och om psykiatrin, försäkringskassan och föra 

en kamp för en utsatt grupp. Detta kan tolkas som att RTN ger deltagarna en möjlighet att 

göra sin röst hörd och kommunicera sina perspektiv på samhället och livet. Van Lith et al., 

(2011) kommer till liknande resultat, att konstnärlig verksamhet gav deltagarna en röst som 

kommunicerade deras uppfattningar och värderingar vilket i sin tur gav en bekräftande och 

stödjande effekt. 

 

Konstnärlig verksamhet kan bidra till att återbygga en persons självkänsla (Van Lith et al., 

2011). Konstskapande kan användas som ett verktyg för att ta kontroll och bemyndiga 

(”empower”) brukare vilket leder till att människor känner sig starkare och mer självsäkra 

(Van Lith et al., 2011). Dessa resultat kan liknas vid resultaten presenterade i denna studie. 

Precis som i fallet med konstskapande kan radioproduktion bidra till ökat självförtroende, 

självkänsla och att stärka människor. Att deltagandet i RTN kan bidra till att stärka 

respondenternas självförtroende och självkänsla kan liknas vid både Browns (2009a) resultat 

som visar på att detsamma gäller för deltagande i CRO:s och Topor och Holmqvists (2011) 

studie som visar att medverkan i RTN kan bidra till ökat självförtroende.  

 

Diskussion  

I detta avsnitt kommer jag att försöka besvara frågeställningarna som presenterades i 

inledningen. Därefter förs en diskussion om vilka möjliga slutsatser som kan dras av studien. 

Slutligen diskuteras metodens begränsningar och fördelar samt förslag på framtida forskning.  

 

Svar på frågeställningarna  

De svar som här beskrivs utgörs av utdrag ur människornas berättelser. 

 

Hur beskriver respondenterna deltagandet i Radio Totalnormals verksamhet? 

Flera av respondenterna beskriver deltagandet som gemenskap, tillhörighet och samhörighet. 

Deltagandet på RTN beskrivs av flera som att få hålla på med sin poesi, sin musik och sina 

intressen men också att få en kanal för att uttrycka detta. Resultaten pekar på att det på RTN 

finns utrymme för deltagarna att vara delaktiga och aktiva. Flera av respondenterna beskriver 

deltagandet som en källa till att få uppleva glädje och spänning och känna liv och lust. 

Deltagandet i RTN beskrivs också av många respondenter som en möjlighet till beröm och 



54 
 

bekräftelse. Att delta i RTN beskrivs av en del respondenter som att få uppleva enkelhet och 

följsamhet samt att ha en betydelsefull sysselsättning. Något som framträder i empirin är att 

deltagandet i RTN av flera respondenter beskrivs som att höras och kunna förmedla ett viktigt 

budskap om sina och andras erfarenheter, upplevelser och åsikter.  

 

Hur har deltagandet i Radio Totalnormals verksamhet påverkat respondenternas 

självbild? 

Resultaten visar på att deltagandet för vissa bidrog till att påverka respondenternas självbild 

på det sättet att det stärkte deras självförtroende. En del berättar också att deltagandet har 

påverkat deras självkänsla positivt. Deltagandet kunde för några bidra till att stärka dem vilket 

resulterade i att de vågade öppna sig mer och vara mer sociala. Deltagandet bidrog för en del 

av respondenterna till en positiv förändring av självbilden även på andra sätt. En del beskriver 

hur deltagandet har gjort att de vågar ta mer plats och göra misstag och andra beskriver ökad 

sjukdomsinsikt och medvetenhet som konsekvenser. Deltagandet i RTN kan också för vissa 

bidra till att få kontakt med en annan; aktiv sida av sig själv samt att det kan bidra till 

utvecklandet av en självbild som bygger på att vara en expert och vara ett stöd för andra 

människor. En del respondenter beskriver att RTN har haft betydelse i dessa 

förändringsprocesser men lyfter också fram att det är andra delar av livet som också har 

bidragit till förändring, så som exempelvis att besöka träfflokaler.  

 

Slutsatser 

En slutsats som är möjlig att dra från den teoretiska analysen är att förhållandet på RTN 

verkar utmärkas av en stor andel konkret socialitet. Detta kan ses som värdefullt eftersom 

människor behöver en balans mellan konkret och abstrakt socialitet i sin livsvärld (Sundgren, 

2005). Sundgren menar att det sociala arbetet som utmärks av konkret socialitet utvecklar 

förutsättningar för återhämtningsprocessen (Sundgren, 2011). Deltagandet på RTN kan alltså 

bidra till återhämtningsprocessen genom att det präglas av konkret socialitet. Det finns 

anledning att tro att människor med allvarlig psykisk ohälsa som har mycket erfarenhet av 

långvarig behandling på institution och inom öppenvård har levt sina liv till stor del inom 

ramen för abstrakt socialitet. Sundgren (2005) beskriver det som att man i egenskap av patient 

möter abstrakt socialitet i form av roller som läkare, sjuksköterska och vårdbiträde. Som 

patient är man objekt för abstrakt omsorg även om det kan finnas drag av konkret socialitet. 

Normalitetens villkor vilar på att det finns både social och konkret socialitet i livsvärlden 

(Sundgren, 2005). Det blir i ljuset av detta viktigt att få verka inom ett sammanhang där den 
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konkreta socialiteten får utrymme, detta för att uppnå balans i livsvärlden. Deltagande i RTN 

kan sägas bidra till denna balans. Där den konkreta socialiteten råder finns ömsesidighet som 

är en grund för tillit, vilket i sin tur skapar möjligheter till att våga utrycka sig själv 

(Sundgren, 2011). Den teoretiska analysen visar tecken på att det på RTN råder konkret 

socialitet och ömsesidighet. En möjlig tolkning är att det ur detta föds en tillit som skapar en 

grund för att deltagarna kan uttrycka sig själva i verksamheten och i radion. Respondenternas 

berättelser tyder på att så är fallet. Detta skulle kunna förklara varför deltagarna kan 

kommunicera sina egna berättelser och erfarenheter, det vill säga uttrycka sig själva. Detta 

knyter an till en annan slutsats som är möjlig att göra, nämligen att deltagarna ges möjlighet 

att vara kommunicerande subjekt på RTN. Detta sker genom att de tillåts sända ut sina egna 

responser på sina egna villkor och får även respons på dessa, i forma av beröm och 

bekräftelse, men även genom att de upplever att de blir hörda, lyssnade till och får kontakt 

med beslutsfattare.  

 

En tolkning av resultaten i denna uppsats är att den konkreta socialitet som dominerar 

interaktionen på RTN intersubjektivt bidrar till att påverka deltagarnas självbild. Jaget skapas 

intersubjektivt och människors bilder av sig själva kommer från andra människors attityder 

till dem. Jaget skapas genom att människor tar över dessa attityder. De erfarenheter vi gör av 

konkret social responsivitet förändrar jaget (Sundgren, 2011). Respondenterna kan sägas möta 

positiva bilder av sig själva på RTN. Genom att få gehör för sina idéer, få beröm och 

bekräftelse för sina bidrag, genom att få kontakt och kommunikation och få gehör för sin 

historia, erfarenhet och åsikt möter de attityder, bilder av sig själva hos andra människor som 

intersubjektivt bidrar till att förändra deras självbild. Detta kan betraktas som en försiktig 

tolkning av respondenternas berättelser då det inte presenteras några belägg för kausaliteten 

mellan samspelet och självbilden i denna uppsats.  

 

Den teoretiska analysen har även visat att olika dimensioner av empowerment är verksamma 

på RTN. Deltagande i RTN kan sägas bidra till empowerment. Detta ligger i linje med resultat 

från tidigare studier som visar att radioproduktion (Mazzoni et al., 2011) men även 

konstskapande (Van Lith et al., 2011) och att ställa ut patienters konst (Thompson, 2009) kan 

bidra till empowerment. En möjlig tolkning av resultaten från denna studie är att 

radioproduktion inte med automatik skapar förutsättningar för empowerment. Det verkar 

snarare handla om hur, på viket sätt, det aktuella projektet genomförs. De delar av deltagandet 

som kan kopplas till empowerment i den här studien är att respondenterna ges möjlighet att ta 
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kontroll över sitt eget bidrag till radioproduktion och själva utför handlingen för att uppnå 

målet. Detta kan betraktas som empowerment så som Adams (2003, s. 8) beskriver det, 

nämligen de medel som gör det möjligt för människor att ta kontroll över omständigheter och 

uppnå sina egna mål och genom detta försöka arbeta mot att hjälpa sig själva. Att utveckla en 

mer positiv och stark självkänsla är en dimension av empowerment (Lee, 2001). 

Självförtroende och självkänsla kan på detta sätt betraktas som en del av empowerment. 

Deltagandet i RTN kan betraktas som bidragande till empowerment genom att det stärker 

deltagarnas självförtroende och självkänsla.  

 

En viktig aspekt av deltagandet i RTN:s verksamhet verkar handla om det aktörskap som 

främjas och den delaktighet som respondenterna upplever i verksamheten. Att bli betraktad 

som kapabel och kompetent bidrar till ett aktörskap. Respondenterna vittnar om hur 

deltagandet i RTN har bidragit till att stärka dem och deras självförtroende och självkänsla. 

Det är möjligt att göra tolkningen att detta självförtroende delvis har sin källa i ett aktörskap. 

Att få vara en aktör, som kommer med förslag på idéer och själv genomför dem, med stöd om 

så önskas och som sedan får uppmärksamhet och beröm för dessa insatser kan betraktas som 

bidragande till självförtroende och självkänsla och i längden självständighet.  

  

En intressant aspekt av empirin som bör lyftas fram är att respondenterna framhåller 

deltagande i RTN:s verksamhet som en källa till spänning, glädje, lust och liv. Davidson, 

Shahar, Staeheli Lawless, Sells, & Tondora (2006) presenterar en forskningsöversikt kring 

vilken roll ”play, pleasure and other positive life events” spelar för människor med psykisk 

ohälsa. De menar att det finns anledning att betrakta dessa faktorer som betydelsefulla för 

återhämtning från psykisk ohälsa. Att RTN kan skänka deltagarna glädje, lust och spänning 

kan alltså i ljuset av detta betraktas som ett bidrag till återhämtning från psykisk ohälsa.  

 

En tolkning av denna lust och lek är att den är sprungen ur en förståelseorienterad 

handlingsnorm. Den förståelseorienterade handlingsnormen verkar inom ramen för den 

konkreta socialiteten och ömsesidigheten. Det framgångsorienterade handlandet utmärks 

istället av att den ene blir objekt för den andre (Sundgren, 2005). Asplund menar att en 

levande kultur förutsätter redundans, som exempelvis lek, för att inte bli till ett avtalsverk 

(Asplund, 1987). En möjlig tolkning är att när den förståelseorienterade handlingsnormen 

råder finns det utrymme för redundans, det vill säga att allt som människor gör inte behöver 

leda till resultat i direkt bemärkelse. Istället råder ömsesidighet och människor blir till subjekt 
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istället för objekt. Det paradoxala i detta är att denna känsla av redundans, eller lust och 

glädje, verkar vara verksamt för människor och verkar ge just resultat genom att det bidrar till 

återhämtning. Skillnaden mellan den förståelseinriktade handlingsnormen och den 

framgångsinriktade ligger i syftet med handlingen, handlingen syftade inte från början till att 

ge resultat och just därför gjorde den det.  

 

Topor och Denhov (2008) understryker att en evidensbaserad praktik handlar om att ta hänsyn 

både till brukarens och den professionellas erfarenheter samt till forskningsresultat. Det 

handlar alltså inte endast om att ta till sig evidensbaserade metoder utan om att ta hänsyn till 

både forskning, professionell- och brukarerfarenhet. Med denna uppsats hoppas jag komma 

med ett bidrag till utvecklandet av evidensbaserad praktik genom att presentera brukarnas 

erfarenhet och perspektiv på sina liv. Resultaten från den här uppsatsen antyder att ett konkret 

socialt samspel är positivt för människor med psykisk ohälsa. Det kan vara värdefullt att 

fundera över vad detta innebär för socionomers arbete både inom socialtjänsten och på andra 

arenor. Kanske behövs det mer utrymme för konkret socialitet inom socialt arbete? 

 

Topor och Denhov (2008) vänder sig emot att se på evidensbaserat arbete som att endast söka 

svar på människors problem i en diagnos, en medicin eller en behandlingsmetod. Istället 

menar de att evidensbaserat arbete handlar om att intressera sig för klientens/patientens 

livshistoria och sammanhang. Författarna pekar också på den status som randomiserade 

kontrollerade studier (RCT) har när det gäller evidensbaserad praktik. Forskningen bör inte 

endast handla om metodutvärdering utan författarna förespråkar att man breddar perspektivet 

och intresserar sig för andra frågor som kräver andra forskningsmetoder (Topor & Denhov, 

2008). Om man inte gör detta menar jag att man försvårar upptäckten av sådana fenomen som 

att nöjen och lek är positivt för människors återhämtning (Davidson et al., 2006). Om man 

endast fokuserar på metodutvärdering kan man heller inte upptäcka fenomen som stödjer 

människors återhämtning utan att syfta till det. Den här studien tyder på att deltagande i Radio 

Totalnormal påverkar respondenternas självbild och psykiska mående trots att verksamheten 

inte syftar till det.  

 

Metodens begränsningar och fördelar  

En begränsning som jag redan tagit upp ovan är att det inte är möjligt att göra statistisk 

generalisering av studiens resultat. Andra är svårigheter att reproducera resultatet vid en 

annan tid eller med en annan intervjuare, vilket påverkar studiens reliabilitet negativt.  



58 
 

 

En annan begränsning med metoden är att det inte gjordes ett systematiskt urval vilket innebär 

att resultaten bör betraktas med försiktighet. Resultaten kan betraktas som ett exempel på 

deltagarnas erfarenheter vilket kan vara vägledande i vidare studier.  

 

Forskarens roll som observatör är ytterligare en begränsning och undersökaren bör därför se 

kritiskt på sin roll. Lilja menar att observatör och aktör tolkar samma händelse på olika sätt. 

Om man försöker att se händelsen utifrån den andres perspektiv så ökar det möjligheterna till 

att upprätta kommunikation dock leder det inte med säkerhet till samstämmighet i tolkningen 

(Lilja, 2005). Att se kritiskt på min egen roll som observatör har varit vägledande i arbetet 

med denna uppsats. Att försöka förstå respondenternas perspektiv har varit ett mål, men trots 

detta måste observatörsrollen betraktas som en begränsning med metoden. Dock kan man 

fråga sig vilken metod som undkommer observatörsrollen. Är vi människor inte alltid fångna i 

våra egna perspektiv på verkligheten?  

 

Att jag som student är en ovan intervjuare måste betraktas som en begränsning. När jag i 

efterhand ser tillbaka på intervjuerna inser jag att jag skulle göra vissa saker annorlunda om 

jag skulle följa upp med fler intervjuer. En begränsning i detta avseende var min rädsla för att 

ställa personliga frågor. Om jag nu skulle fortsätta med uppföljningsintervjuer tror jag att 

dessa skulle ge mer värdefull information dels på grund av de lärdomar jag gjort men också 

på grund av att jag nu lärt känna intervjupersonerna lite mer vilket skapar bättre 

förutsättningar för en givande och djup intervju.  

 

Resultaten i denna studie visar på hur medverkan i Radio Totalnormals verksamhet är positiv 

för människor. Det har inte hörts några kritiska röster mot Radio Totalnormal i mina 

intervjuer. Det kan vara värdefullt att fundera kring detta. Resultaten bör tas på allvar men bör 

också betraktas med försiktighet. Jag blev inbjuden till Radio Totalnormal av projektledaren 

och det var genom de anställda som jag fick kontakt med respondenterna. Det kan därför ha 

upplevts som att jag var en del av de anställda och arbetade på deras uppdrag. Detta kan ha 

förhindrat att kritiska röster ville delta i studien eller förmedla sin kritik. Det kan också vara 

av rädsla för att inte kunna vara anonym som man inte vill förmedla kritik. Detta underkänner 

inte de berättelser som jag fått ta del av, men man bör vara medveten om förekomsten av 

andra berättelser.  
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En fördel med den valda metoden är att den passar väl när man intresserar sig för att förstå 

hur människor upplever sin livsvärld vilket stämmer väl med syftet för den här uppsatsen.  

 

Framtida forskning 

Det har startat en liknande radiostation, RadioSkugga, där människor som lever i hemlöshet 

eller socialt utanförskap gör radio (www.RadioSkugga.org). Det vore intressant att göra en 

jämförande studie över RadioTotalnormal och RadioSkugga.  

 

Något som skulle vara givande är att med stöd av denna uppsats slutsatser utforma en enkät 

för att göra en kvantitativ studie av deltagarnas erfarenheter av att göra radio. Detta skulle 

kunna komplettera den här studien.  

 

Något som framkommit i denna uppsats är på vilket sätt arbetssättet och bemötandet på RTN 

har påverkat deltagarna. Det vore därför intressant att undersöka de anställdas syn på RTN 

och fokusera på den metod som de använder i sitt arbete och vilka värderingar och ideologier 

som är verksamma där. Det vore intressant att fördjupa analysen av empowerment på RTN 

genom att undersöka de anställdas syn på verksamheten och empowerment. Det vore även 

intressant att undersöka andra projekt inom produktionsbolaget Fanzingo och de metoder man 

använder i sitt arbete.  

 

När det gäller ämnet psykisk ohälsa har det framkommit mycket intressanta resultat som inte 

är relevanta för den här uppsatsen syfte. Det är viktigt att ta vara på människors egna 

erfarenheter och tillsammans försöka finna framkomliga vägar. Detta är en viktig del av 

evidensbaserat arbete (Topor, 2011). Det skulle därför vara värdefullt att få fortsätta med 

intervjuer med deltagarna på RTN, men vidga syftet till vilka delar av livet och vilka 

händelser som har varit viktiga för deras återhämtning.  

 

Andra intressanta ämnen att fortsätta utforska är sambandet mellan den konkreta socialiteten 

och hur människan intersubjektivt skapar sitt jag. Slutsatserna från denna studie antyder att 

det konkreta sociala samspelet kan bidra till en positiv förändring av självbilden. Detta är 

dock något som vidare behöver utforskas för att kunna fördjupa och öka förståelsen för detta.  
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Bilagor 

Bilaga 1 

BAKGRUND  

 

Radio Totalnormal är ett närradioprogram som sänds en gång i veckan från 

Fountain House i Stockholm, av och med personer med erfarenhet av psykisk 

ohälsa. Vi direktsänder på torsdagar kl 14-15:30 från Götgatan 38 i Stockholm, 

Fountain House, inför publik. Programmet kan höras på 101,1 MHz eller genom 

vår webradio på www.radiototalnormal.se     

Det är öppet för vem som helst att komma förbi och sitta med i publiken, och 

det bjuds på fika. Radio Totalnormal ger människor med erfarenhet av psykisk 

ohälsa en röst i radion och i samhället. Alla som är med uttrycker sig 

ocensurerat hur, och om vad de vill.  

 

Radio Totalnormal sänder även i Sveriges Radio P4 ett par gånger per år och 

har varit med i Utbildningsradions satsning på psykisk ohälsa, tv-serien 

”Inferno” som sändes på Svt i höst. Materialet kan nu användas i utbildningar 

inom bland annat socialpsykiatrin. 

 

Målet med radion är dels att skapa förståelse för psykisk ohälsa som det idag 

finns mycket fördomar om. Men även att skapa en plattform och delaktighet i 

samhället för människor med psykisk ohälsa. Vi jobbar för en ökad delaktighet 

i samhället, för alla människor. Målet är också att det är människorna med 

erfarenhet som själva ska göra radion varför den bygger på att ett antal 

personer handleder frivilliga att göra radioprogrammet varje vecka. 

 

Många som har psykisk ohälsa lider av ett stort utanförskap i samhället, är 

oerhört ensamma och har inget nätverk, inte minst de unga, och har därför 

inte heller något som ger dem möjligheten att delta i aktiviteter som ger 

gemenskap. Genom vår plattform så kan vi på ett unikt sätt nå dessa 

individer. Och kan tillsammans med andra skapa och slussa vidare till 
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aktiviteter och nätverk där vår målgrupp kan känna sig inbjudna och 

delaktiga och får en möjlighet att känna samhörighet med andra i liknande 

situationer. 

 

Radio Totalnormal är idag ett projekt som drivs av Föreningen Fanzingo i 

samarbete med Fountain House Stockholm. Projektet finansieras av till största del 

av Arvsfonden till och med 2012-07-31. Övriga finansiärer är Fountain House 

Stockholm, Radiohjälpen och Internationella programkontoret (Gruntvig). 

 

Arbetet med att handleda människor med erfarenhet av psykisk ohälsa i att göra 

radio leds av projektledare Bodil Lundmark 75%, samt producent Melinda Wrede 

60 % . Gustav Sondén arbetar med projektet som tekniker 40 %. Emma 

Lundenmark arbetar som timanställd ungdomscoach 16 tim i veckan under 

hösten, anställningen finansieras av Radiohjälpen. 

 

 

Samarbete Fountain House Stockholm Fountain House Stockholm upplåter i 

dagsläget sina lokaler för radions verksamhet. Samarbetet fungerar mycket 

bra och vi drar båda fördelar av varandra. Fountain House finansierar idag 

projektet med lokaler för sändning samt två av tre dagar av producentens 

tjänst. 

 

Om Fanzingo 

http://fanzingo.se/ 

Fanzingo är en förening som arbetar med film, radio & TV av unga och 

människor från samhällets periferi. Fanzingo är ett mediehus och en plats som 

gör det möjligt för nya grupper att få berätta sina historier. Fanzingo har 

sedan starten 2005 utvecklat särskilda processer och verktyg för att få ovana 

berättare att våga stå fram.  

 

Ett exempel är genom projekt som Botkyrkas röster. En hemsida där man inför 
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valet kunde höra vad andra unga tycker och tänker, lyssna på deras 

berättelser i radio och läsa om samhälls-informatörernas arbete med valet 

2010.  http://www.botkyrkasroster.se/ 

 

 

Om Fountain House  http://www.fountainhouse.se/ 

Fountain House är arbetsinriktad rehabilitering och dagverksamhet, samt ett 

klubbhus för människor med psykisk ohälsa.  Fountain House grundades i New 

York 1948 och idag finns det flera hundra Fontänhus över hela världen. 

http://www.fountainhouse.org/ 
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Bilaga 2 

Hej, 

  

Jag heter Melinda Degerman och är 28 år. Jag skulle behöva Er hjälp med min uppsats. 

Jag skulle vilja intervjua Er och få höra Er berättelse om Radio Totalnormal. 

 

Jag går på Socialhögskolan i Stockholm. Jag går där för att jag vill arbeta med socialt arbete. 

Den här terminen ska vi skriva en uppsats. Jag skulle vilja skriva en uppsats om Radio 

Totalnormal.  

  

I uppsatsen kommer inte Era namn att stå med. Det är meningen att man inte ska förstå 

vem det är som har blivit intervjuad när man läser uppsatsen. Men det kan vara så att någon 

annan på Radio Totalnormal som vet att ni blivit intervjuade förstår att det är Ni om de läser 

uppsatsen. Men Ni behöver inte berätta det för någon om Ni inte vill.  

  

Uppsatsen kommer att läsas av studenter och lärare på Socialhögskolan och kommer att gå 

att få tag på via internet. Så kan vem som helst läsa den på internet. Uppsatsen kommer också 

att läsas av alla som vill på Radio Totalnormal.  

  

Under intervjun spelar jag in vad vi säger och sedan skriver jag ut det. Om Du vill kan du 

läsa intervjun efteråt och lägga till saker eller ta bort saker.  

  

Det är helt frivilligt att vara med  och bli intervjuad och Du gör det om Du vill. Intervjuerna 

är i början av november. Om det är någon som har lust att hjälpa mig att göra en testintervju i 

mitten av oktober så säg till mig.  

  

Om Du är intresserad så kom fram och prata med mig eller ring mig eller maila mig. Om du 

har några frågor eller undringar så kan du bara ringa eller maila mig.  

Mina kontaktuppgifter:  

mail: melindadegerman@hotmail.com 

mobiltelefon: 0709 22 90 44                             Med Vänliga Hälsningar/ Melinda Degerman  
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Bilaga 3 

Intervjuguide   

Innan intervjun:  

Först går vi igenom brevet med information om uppsatsen och informerat samtycke.  

Melinda:  Om det är ok för dig så skulle jag vilja spela in intervjun. Det blir lättare för mig att 

komma ihåg vad vi har sagt då. Är det ok?  

Du kan när som helst säga till om det känns olustigt eller obehagligt så kan vi avbryta 

intervjun. Det är som sagt helt frivilligt.  

Först skull jag bara vilja fråga hur gammal du är.  

Och hur länge du har varit med och arbetat på RTN, om du kommer ihåg det.  

Vad gör du på RTN?  

1. Frågeställning 1: Vilken mening ger respondenterna sitt deltagande i Radio 

Totalnormal? Vilken betydelse har deltagandet i Radio Totalnormal för 

respondenterna?  

 

- Kan du berätta för mig om RTN och hur det kom sig att du började arbeta där?  

- Vad var det som lockade dig att börja arbeta på RTN? (hur menar du? Kan du ge ett ex?) 

- Vad tycker du om RTN? / Hur tycker du att det är på RTN? 

- Vilken är den viktigaste anledningen till att du arbetar på RTN? (hur menar du? Kan du ge 

ett ex?) 

- Hur har det påverkat dig att arbeta på RTN? / Vad tycker du att du har lärt dig på RTN? 

- Hur skulle du beskriva RTN för någon som inte vet vad det är? / Vad är det första du 

kommer att tänka på när jag säger RTN? 

- Vad har det betytt/betyder det för dig att arbeta på RTN? / Vad ger det dig? 

- Vad är RTN? / Vad står RTN för? / Vad är det som är så speciellt med RTN?  

- Vad är det bästa/sämsta med RTN? 

- Vad skulle du vilja berätta om RTN? Vad är viktigt för mig att få veta?  

 -  Kan du berätta för mig om ett tillfälle när du pratade i radio och hur det var? Vad tyckte du 

om det? / Vad tänker du om det? 

- Har du fått några lyssnarreaktioner? Vad tyckte du om det? Vill du berätta om det?  

- Är det viktigt att andra kan lyssna på dig? / Vad betyder det att någon lyssnar? (på vilket 

sätt? varför?) 

- Vad vill du säga i radio? / Vad vill du använda RTN till?  
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- Vad skulle hända om inte RTN fanns? Hur hade det varit för dig? 

 

Frågeställning 2: Hur upplever respondenten att medverkan i Radio Totalnormal har 

påverkat deras syn på sig själva? 

- Om du ser tillbaka på tiden innan du var på RTN, kommer du ihåg hur det var? hur såg 

ditt liv ut då? 

- Vem var du då? Hur såg du på dig själv då? Hur värdesatte du sig själv då? Hur tänkte du 

om dig själv?  

- Om du tänker på ditt liv ser ut nu: Vem är du nu? Hur ser du på dig själv nu? Hur 

värdesätter du dig själv nu? Hur tänker du om dig själv nu?  

- Kan du se någon förändring? (kan du ge ett ex? beskriva en situation?) 

- Upplever du att du har förändrats av att vara med och prata i radio? (kan du ge ett ex? hur 

tänker du då?) 

 

Frågeställning: Hur upplever respondenten att medverkan i Radio Totalnormal har påverkat 

hur andra ser på henne/honom? 

- Om du ser tillbaka på tiden innan du började på RTN, hur upplever du att andra såg på dig 

då?  

- Hur tror du att andra tänkte om dig? 

- Hur blev du behandlad av andra människor? 

- Om du tänker på ditt liv nu: Hur tror du andra människor tänker om dig nu? Hur blir du 

behandlad av andra människor nu? 

- Upplever du att andra människor ser annorlunda på dig nu? (på vilket sätt?) 

- Upplever du att du blir behandlad på ett annat sätt nu? (På vilket sätt? kan du beskriva en 

situation?) 

Efteråt:  

Melinda:  Jag har inga fler frågor nu. Är det något du känner att du vill säga, lägga till eller 

fråga om? 

Jag stänger nu av bandspelaren. 

Melinda:  

Hur kändes det? var det jobbigt eller kändes det kul?  

Jag kommer nu att gå hem och skriva ner intervjun när jag lyssnar på inspelningen. Sedan får 

du läsa den utskrivna intervjun om du vill. Kan jag maila den till dig? Eller vill du att jag ger 
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den personligen? Du får sedan en vecka på dig att läsa igenom den och att godkänna intervjun 

eller inte. Du kan komma med tillägg eller om det är något du vill ta bort från intervjun under 

denna vecka.  
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Bilaga 4 

Informationsbrev om uppsats  

 

Syftet med min uppsats är att öka kunskapen och förståelsen för hur personer med egen 

erfarenhet av psykisk ohälsa upplever att ha tillgång till och makt över en offentlig 

kommunikationskanal.   

 

Frågeställningarna är:   

1. Vilken mening ger respondenterna sitt deltagande i Radio Totalnormal?  

2. Hur upplever respondenten att det är att göra sin röst hörd i radio?  

3. Hur upplever respondenterna att medverkan i Radio Totalnormal har påverkat deras 

syn på sig själva? 

4. Hur upplever respondenterna att medverkan i Radio Totalnormal har påverkat hur 

andra ser på henne/honom? 

 

Syftet och frågeställningarna kan ändras under uppsatsens gång. Men så här ser det ut idag. 

Jag skulle vilja intervjua dig om Radio Totalnormal och vad du tycker om Radio Totalnormal. 

Vad du gör där och hur länge du har varit där. Vad det betyder för dig att arbeta på Radio 

Totalnormal och vad det har gett dig. Sen undrar jag lite om hur du ser på dig själv och om det 

har förändrats av att arbeta på Radio Totalnormal. Jag undrar också över hur du tror andra ser 

på dig. Intervjun tar ungefär en timme beroende på hur mycket du vill berätta för mig. 

 

När jag har gjort intervjun så skriver jag ut den. Sen får du läsa den utskriva intervjun om du 

vill och säga vad du tycker. Du får säga om du vill lägga till något eller ta bort något. Sen får 

du godkänna att jag använder intervjun i min uppsats om du vill.  

 

Om du godkänner intervjun så kommer jag att använda den i min uppsats. Det är min 

skoluppgift att analysera intervjun. Jag kommer att göra tolkningar av intervjun. Det kommer 

att vara mina tolkningar av vad du har sagt. Jag kommer att använda olika teorier för att tolka 

intervjun.  

 

Att delta i uppsatsen och bli intervjuad är frivilligt och det finns ingen som kan tvinga dig. Du 

behöver bara vara med om du vill. Du kan när som helst under intervjun avbryta om du vill.  
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Uppsatsen kommer sedan att läsas av studenter och lärare på Socialhögskolan och av alla som 

vill på Radio Totalnormal och Fountain House. Den kommer också att ligga på internet så att 

vem som helst kan läsa den.  

 

Jag kommer inte att skriva ut ditt namn i uppsatsen och ta bort andra uppgifter som gör att 

man kan veta vem du är, tex. ändra ålder och ortnamn. Det är meningen att du ska vara 

anonym. I uppsatsen kommer det att stå att jag har intervjuat personer som arbetar på Radio 

Totalnormal så det kan vara så att någon som vet att du arbetar där förstår att du varit med i 

uppsatsen. Även dina kompisar och kollegor på Radio Totalnormal och Fountain House kan 

förstå det. Det är upp till dig vem du vill berätta för om din medverkan men jag råder dig att 

inte berätta om din medverkan för någon som kan tänkas läsa uppsatsen.  

 

Om du skriver på här nedan så visar du att du har läst denna information.  

 

 

 

 

 

 

Underskrift: 
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