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Sammanfattning 

Att begrepp ändras genom historien är ingen nyhet, hur begreppen utvecklats och vad 

begreppen har för innebörd väckte däremot vårt intresse. Denna studie undersöker 

transitionen av företeelsen psykisk sjukdom i statens offentliga utredningar, från början 

av 1900-talet till början av 2010-talet. Detta utifrån en analys av på vilka sätt psykisk 

sjukdom benämns i dessa utredningar, på vilka sätt personer med psykisk sjukdom 

beskrivs och konstrueras, samt vilka följder som går att utläsa utifrån dessa 

konstruktioner. Studien utgår från en socialkonstruktivistisk ansats och kritisk 

diskursanalys som teori och metod. Den kritiska diskursanalysen kompletteras med 

Foucaults begrepp makt och kunskap. Studiens material består av tolv utvalda 

utredningar från tre olika tidsnedslag (1923–1929, 1958–1964, 2006–2012) vilka lästes, 

kodades och tematiserades utifrån kritisk diskursanalys som metod. Vi fann olika typer 

av transitioner i förhållande till frågeställningarna, bland annat hur benämningar gått 

från sinnessjuk till person med psykisk sjukdom, hur språket medikaliserades och 

sedan även hur det sociala arbetet fått ta allt större plats. Ur resultatet utläste vi tre 

olika övergripande beskrivningar som fick representera de olika tidsnedslagen, 

förvaring, vård och rehabilitering. Varje beskrivning hade en dominerande diskurs. 

Förvaring karaktäriserades av en samhällsbeskyddande diskurs som präglades av att 

samhället ska beskyddas mot personer med psykisk sjukdom. Vård karaktäriserades av 

en samhällsbegränsande diskurs som handlade om samhället skapar begränsningar för 

personer med psykisk sjukdom på olika sätt. Rehabilitering karaktäriserades av en 

samhällsanpassande diskurs där utredningarna beskrev hur samhället skulle anpassas 

för personer med psykisk sjukdom.  

Nyckelord: psykisk sjukdom, konstruktion, kritisk diskursanalys 
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1. INLEDNING 

Att psykiatriska diagnoser byter namn och att biståndsutredningar formuleras olika genom åren är 

kanske inte en överraskning. Dessa fenomen fick oss ändå att fundera på vad det egentligen är som 

har hänt kring begreppen och språket om psykisk sjukdom.  

Höstterminen 2019 hade vi vår praktik. Praktiken genomfördes på en psykiatrisk 

öppenvårdsmottagning, samt en kommunal enhet för socialpsykiatri. Genom jämförelser av nya 

och gamla utredningar inom socialpsykiatrin och prat om olika diagnoser på psykiatrimottagningen 

så uppmärksammade vi den begreppsliga utveckling som skett. Detta väckte i sin tur ett intresse 

att undersöka denna utveckling närmare och skapa oss en bild av vad som hänt kring hur vi talar 

om psykisk sjukdom. 

Ett tydligt exempel på att hur vi talar om psykisk sjukdom har ändrats är att kvinnors vantrivsel i 

äktenskapet klassades som sjukdom under mitten av 1900-talet (Sevelius, 2013). Utifrån 

patientjournaler från Ulleråkers sjukhus under år 1948 har Sevelius undersökt vad som klassificerats 

som psykisk sjukdom. Det framkom bland annat att kvinnor som vantrivdes i sitt äktenskap 

beskrevs som neurotiska och ofta fick diagnosen hysteri. Sevelius (2013) menar att begreppen har 

utvecklats, och att bedömningar av vad som är psykisk sjukdom måste förstås i sin kulturella och 

historiska kontext. Idag talas det kanske snarare främst i termer av psykisk ohälsa och hur det är 

något som kan drabba alla någon gång i livet.  

Med bakgrund i detta uppstod frågor kring hur begreppen kring psykisk sjukdom har ändrats, vad 

begreppen har inneburit och vad en eventuell skillnad är mellan begrepp förr och begrepp nu – om 

det ens är någon skillnad. Har vi uppfunnit nya begrepp med nya innebörder eller är det nya 

begrepp för att beskriva gamla fenomen? 

Något vi bär med oss från utbildningen är att språk och ord kan användas som en maktfaktor i 

kategorisering av normalt och avvikande. Professionella möter inom många av det sociala arbetets 

verksamhetsområden personer med psykisk sjukdom, varav det är viktigt att ha kunskap om 

begreppens utveckling, historia och inverkan. I och med psykiatrireformen år 1995, som beskrivs 

närmare i nästkommande kapitel, har den psykiatriska omsorgen gått från att vara sjukvårdens 

ansvar till att vara ett samarbete mellan sjukvård och kommun. Ansvarsfördelningen för behandling 

av och insatser för psykisk sjukdom delas således mellan region och kommun. Link, Phelan, 

Bresnahan, Stueve och Pescosolido (1999) skriver att psykiatrins historia visar att kulturella 

föreställningar om psykisk sjukdom kan ha effekter på benägenheten att söka hjälp, samt på hur 

behandling och andra insatser skapas och utvecklas för dessa personer. Utifrån kommunernas 

ökade ansvar i arbetet med psykisk sjukdom, tillsammans med Link et al. (1999) beskrivning av 

språkets och föreställningars påverkan, ser vi en relevans av denna undersökning för socialt arbete 

i stort.  
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1.1 Syfte och frågeställningar 
Syftet med studien är att undersöka och analysera hur psykisk sjukdom framställts i statens 

offentliga utredningar från början av 1900-talet till början av 2010-talet. Detta undersöks utifrån 

följande frågeställningar:  

 

o På vilka sätt benämns psykisk sjukdom? 

o På vilka sätt beskrivs och konstrueras personer med psykisk sjukdom? 

o Vilka följder av konstruktionen av psykisk sjukdom går att utläsa? 

1.2 Begreppsdefinitioner 
SOU – Statens offentliga utredningar 

Psykisk sjukdom - Ett begrepp som innefattar allvarligare psykiska problem som uppfyller 

kriterierna för en psykiatrisk diagnos. Begreppet är således mer fast än psykisk ohälsa och inkluderar 

endast psykiatriska diagnoser.  

Psykisk ohälsa - Ett brett begrepp som inkluderar såväl lindrigare psykiska problem som psykiska 

symptom som uppfyller kriterierna för en psykiatrisk diagnos (Kunskapsguiden, 2016). Psykisk 

ohälsa är således ett mer flytande begrepp än psykisk sjukdom. 

Transition - Med begreppet transition syftar vi i denna uppsats på att belysa de förändringar som 

skett och de skillnader som finns i hur psykisk sjukdom har framställts i statens offentliga 

utredningar.  

1.2.1 Historiska begrepp 
Det empiriska materialet består till stor del av olika begrepp som skiljer sig från de begrepp som 

används idag. Repstad (2007, s. 117) påpekar att skriftliga källor från förr ofta feltolkas genom att 

källans sammanhang förbises och det förekommer ofta att historiska källor tolkas utifrån tankar 

och begreppsförståelse som uppkommit efter texten. Därför anser vi att det är av vikt att beskriva 

dessa begrepp utifrån deras dåvarande betydelse. 

Sinnessjukdom - Sinnessjukdom beskrivs i Nordisk familjebok enligt följande:  

Sinnessjukdom (grek. psykos), i mera vidsträckt betydelse själslidande af såväl lindrigare som 
svårare art. Långt ifrån alla sådana sjukdomar äro emellertid föremål för en mera speciell vård 
å sinnessjukanstalt, och äfven om det kan anses teoretiskt riktigt, så är det i hvarje fall praktiskt 
taget mindre lämpligt att ge begreppet sinnessjukdom ett alltför stort omfång. Man måste 
nämligen, när det gäller att bedöma, om en person är själsfrisk eller sinnessjuk, alltid göra 
gällande en praktisk måttstock, och den norm, som man har att hålla sig till, är vederbörandes 
handlingar och uppförande. En person kan i vissa afseenden förete abnorma drag, lida af 
tvångsföreställningar, hypokondriska idéer och sjukliga föreställningar af åtskilliga slag, utan 
att man har rätt att därför kalla honom sinnessjuk, för så vidt som dessa föreställningar, idéer 
och inbillningar ej påverka hans handlingar och uppförande på något anmärkningsvärdt 
praktiskt störande sätt och ej heller hindra honom att utöfva sitt yrke, förtjäna sitt uppehälle, 
fylla sin plats i samhället o.s.v. Så länge en person eger denna sin handlingsfrihet, och så länge 
han låter påverka sig af motiv, som äro mänskligt begripliga, de må vara goda eller dåliga, så 
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länge anser man honom praktiskt taget frisk, äfven om han på närmare håll och mera närgånget 
granskad företer vissa besynnerligheter. (Westrin, 1917 s. 632-633) 

Sinnessjukdom beskrivs således som ett brett begrepp där olika psykiska tillstånd ingår. Det 

beskrivs också som att en person endast anses sinnessjuk om de ”abnorma dragen” är synliga för 

omgivningen. Om personen klarar av att arbeta och inte är störande för omgivningen är det således 

inte fråga om sinnessjukdom, även om personen har olika psykiska symptom.  

Psykiskt abnorm - Ordet abnorm beskrivs i Nordisk familjebok som ”afvikande från det 

lagbundna; oregelbunden; onaturlig, sjuklig, missbildad” (Westrin, 1904, s. 50). En person som 

benämns som psykisk abnorm är således en person vars mentala tillstånd anses avvika från normen. 

Det är därmed ett brett begrepp som ger utrymme för vida och oprecisa bedömningar av normativ 

karaktär.  

Sinnesslö, idiot och imbecill - Sinnesslö beskrivs i Svenska Akademiens ordbok från 1968 enligt 

följande: ”som lider av sinnesslöhet, psykiskt utvecklingsstörd l. efterbliven; ofta i substantivisk 

anv., om person som lider av sinnesslöhet. Bildbara sinnesslöa, imbecilla. Obildbara sinnesslöa, 

idioter” (SAOB, 1968). I Nordisk familjebok hänvisar uppslagsordet ”sinnesslö” till ordet ”idiot” 

(Westrin, 1917, s. 650). Idiot beskrivs vidare i samma uppslagsbok som ”en, som är oförmögen att 

begripa eller lära något; fåne, sinnesslö individ 1. (som officiella termen numera lyder:) andesvag.” 

(Westrin, 1910, s. 355). Imbecill beskrivs i sin tur som ”svag (till förståndet); lindrigt sinnesslö, 

psykiskt undermålig. - Imbecillitet, förståndssvaghet; en lägre grad af sinnesslöhet.” (Westrin, 1910, 

s. 432). Det kan således förstås som att begreppen sinnesslö, idiot och imbecill med dagens 

terminologi skulle beskrivas som intellektuell funktionsnedsättning där begreppet idiot motsvarar 

en svårare intellektuell funktionsnedsättning och begreppet imbecill en lindrigare. 

1.3 Disposition 
I kapitel 2 Bakgrund presenteras grundläggande bakgrundsinformation om den tidsperiod som 

uppsatsen behandlar. Kapitel 3 Tidigare forskning innehåller en redogörelse för det forskningsfält 

som uppsatsen rör sig i. Sedan presenterar vi i kapitel 4 Teori de teoretiska utgångspunkter och 

begrepp som kommer att användas vid analys av det empiriska materialet. I kapitel 5 Metod redogör 

vi för studiens metodval och process för framställandet av resultat. Kapitel 6 Resultat och analys 

innehåller en presentation av studiens resultat och löpande analyser av materialet utifrån teoretiska 

begrepp. Uppsatsen avslutas med kapitel 7 Diskussion som innehåller en summering av studiens 

resultat och diskussioner i relation till metodval, teorival, tidigare forskning och det sociala arbetets 

praktik.  

2. BAKGRUND 

I detta kapitel presenteras en grundläggande översikt av den psykiatriska vårdens utveckling i 

Sverige under de tidsperioder uppsatsen behandlar. 

Under början av 1900-talet fanns ingen bot för patienterna på mentalsjukhusen, uppgiften för 

psykiatrin var då istället att ”hindra människor med dåliga gener att föröka sig” (Bülow, 2016, s. 

56) vilket skulle göras genom internering och tvångssterilisering. Bülow (2016, s. 56) skriver vidare 
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att ett villkor för att bli utskriven från mentalsjukhusen var för många patienter att ”acceptera” en 

sterilisering. Den nya sinnessjukhuslagen som trädde i kraft år 1929 innebar möjligheten att uppföra 

psykiatriska kliniker i anslutning till allmänna lasarett (Ottosson, 2003, s. 30). Detta innebar att den 

psykiatriska och somatiska sjukvården samordnades, patienter inom psykiatrin fick tillgång till 

somatiska behandlingsresurser och patienter inom den somatiska sjukvården fick tillgång till 

psykiatriska insatser. Ottosson (2003, s. 30) beskriver denna utveckling som att ”mer och mer insåg 

man helheten av kropp och själ”.  

El-behandling (ECT), insulinkoma och lobotomi introducerades som behandling under 1930-talet, 

ingen annan psykiatrisk behandling än dessa fanns före 1950 (Ottosson, 2003, s. 21). År 1954 

tillkom neuroleptika som behandlingsform inom den psykiatriska vården. Detta sågs som en 

revolution, eller en vändpunkt inom psykiatrin, många ansåg att mentalsjukhusen snart kunde 

avvecklas (Ottosson, 2003, ss. 21, 104).  Under 1960-talet uppkom en antipsykiatrirörelse där 

psykiatrin fick ta emot kritik (Ottosson, 2003, s. 202). Kritiken bestod i att psykisk sjukdom ansågs 

vara ”en stämpel av ett samhälle som inte accepterade avvikande beteenden” (Ottosson, 2003, s. 

202) och den psykiatriska vården sågs som en form av förtryck där psykofarmaka och ECT var 

bestraffningar.  

Utbyggnaden av mentalsjukhusen fortsatte in på 1960-talet, vid denna tid hade Sverige flest 

slutenvårdsplatser i Europa (Bülow, 2016, s. 63). Landstingen övertog driften av sjukhusen från 

staten år 1967, sjukhusen, som tidigare kallats sinnessjukhus, bytte nu namn till mentalsjukhus 

(Ottosson, 2003, s. 24).  Under slutet av 1990-talet genomfördes den så kallade psykiatrireformen 

vilken innebar att kommunen fick ta större ansvar för de psykiskt funktionsnedsatta i kommunen 

(Ottosson, 2003, s. 36). Psykiatrireformens syfte var bland annat att förebygga hospitalisering, 

integrera de psykiskt funktionsnedsatta i samhället och slutföra den avveckling av mentalsjukhusen 

som påbörjats (Ottosson, 2003, s. 36). I och med psykiatrireformen ställdes även krav på 

kommunerna att iordningställa boendeformer för de personer som tidigare spenderat lång tid på 

sjukhus och nu skulle skrivas ut. Reformen medförde även ett tillägg i socialtjänstlagen där det 

fastlades att ”kommunerna skall initiera, planera och samordna de sociala insatser som långvarigt 

psykiskt störda behöver” (Ottosson, 2003, s. 36). Således blev det en uppdelning av ansvaret mellan 

både på landstingen och kommunerna. Psykiatrireformen blev hett debatterad och möttes av 

omfattande kritik. Kritiken innefattade att personer med svåra psykiska tillstånd inte gavs adekvat 

vård och stöd (Bülow, 2016, s. 66). En offentlig utredning som fick namnet ”Nationell 

psykiatrisamordning” tillsattes av regeringen vilken sågs som en fortsättning på psykiatrireformen. 

Utredningen kom i slutbetänkandet ”Ambition och ansvar” fram till att psykiatrireformen var ett 

korrekt vägval, men hade vissa brister som behövde åtgärdas (Bülow, 2016, ss. 66–67).  

3. TIDIGARE FORSKNING 

I följande kapitel presenteras tidigare forskning om psykisk sjukdom utifrån tre teman: ”synen på 

psykisk sjukdom och dess utveckling”, ”språkbruk” samt ”diagnostisering, klassificering och 

kategorisering”. I kapitlets första tema presenterar vi kort olika perspektiv på psykisk sjukdom och 

hur dessa har förändrats. Detta för att ge en överblick över olika tankar kring psykisk sjukdom och 

en kortare historisk överblick som grund för den empiriska undersökningen. I det andra temat 

presenteras olika typer av språkbruk och diskursiva idéer kring psykisk sjukdom som term eller 
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problem, något som kan komma att tangera vår egen kommande undersökning. I det sista temat 

beskriver vi diagnostisering och kategorisering för att ge en överblick i vad exempelvis psykiska 

diagnoser kan bidra med i samhället och för personer som blir diagnostiserade. 

3.1 Sökprocess 
Sökningarna gjordes i databaserna ASSIA (Applied Social Sciences Index and Abstracts) och 

Uppsala universitetsbiblioteks söktjänst. Sökord som använts är ”psykisk sjukdom”, ”psyk*” 

”sinnesslö”, ”diagnostisering”, ”kategorisering”, ”diskurs” i olika kombinationer med varandra 

samt enskilt. 

Då svenska sökord begränsade antalet träffar användes följande engelska sökord för att bredda 

sökträffarna: ”mental illness” i kombination med ”discourse”, ”labeling” och ”label”. För att 

smalna av sökträffarna till artiklar som berörde en utveckling använde sökorden ”changes” och 

”development”. Vidare har kedjesökningar utförts utifrån artiklarnas referenslistor.  

För att komplettera den tidigare forskningen med en svensk kontext valde vi att även använda 

böcker av relevans. Samtliga artiklar i översikten har sökts fram med kriteriet att det ska vara 

vetenskapligt kollegialt granskade (”peer reviewed”) för att försäkra att det är forskning av god 

kvalitet. 

3.2 Synen på psykisk sjukdom och dess utveckling 
Psykisk sjukdom har alltid varit närvarande i mänsklighetens historia, men synsättet på 

sjukdomarna och dess uppkomst har varierat genom tiderna (Ottosson, 2003, s. 15). Några 

framstående teorier om psykiska sjukdomars uppkomst är exempelvis Platon som menade att 

”galenskap” var sprunget ur störningar i själslivets harmoni, eller Hippokrates som påstod att 

sjukdomarna uppkom av att de fyra kroppsvätskorna (blod, slem, svart galla och vit galla) kommit 

i obalans (Ottosson, 2003, s. 15).  

Sedan Platon och Hippokrates tid har det skett stora förändringar i synen på psykisk sjukdom, 

dessa förändringar presenteras på olika sätt i forskningen. Å ena sidan finns studier som visar en 

trend om positivare attityder gentemot personer med psykisk sjukdom i till exempel Finland och 

Aten (se Ojanen, 1992; Madianos et al., 1999). Å andra sidan presenterar bland annat Angermeyer 

och Matschinger (2004) resultat som visar mer negativa trender i attityd och syn på psykisk sjukdom 

(se även Mehta, Kassam, Leesa & Butler, 2009). Angermeyer och Matschinger (2004) beskriver att 

en önskan om socialt avstånd från personer med djupa depressioner inte ändrats under en elva-

årsperiod, medan hypotesen var att önskan skulle blivit mindre. Även Bilić och Georgaca (2007) 

skriver i sin studie att framställningen av psykisk sjukdom i serbiska dagstidningar är genomgående 

negativa och menar att tidningarna stigmatiserar personer med psykisk sjukdom genom att 

presentera dem som farliga och passiva offer för medicinska tillstånd. Ett annat tidigt synsätt på 

psykisk sjukdom i Sverige presenteras i Boréus (2006) studie där ”mentally deficient” (sinnesslöa) 

under mellankrigstiden beskrivits som onormala, att de ej kan bidra till samhället, inte har ett värde 

och som bärare av dåliga gener. Dessa beskrivningar återfinns i olika statliga dokument inom 

debatten för steriliseringslagstiftning, samt encyklopedier och i medicinska beskrivningar. Ett 

begrepp som belyser både positiva och negativa attityder och återkommer i flertalet studier är not 

in my backyard (NIMBY) (se t.ex. Cowan, 2003; Ojanen 1992). Begreppet visar på att många har en 
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stark negativ attityd till att ha personer med psykisk sjukdom boendes i närheten av dem själva trots 

att de har en generellt positiv inställning till att personer med psykisk sjukdom integreras i 

samhället. Ojanen (1992) belyser exempelvis paradoxen mellan att medelålders och 

medelklasspersoner ofta har en positiv attityd mot personer med psykisk sjukdom, samtidigt som 

det är den grupp som är mest emot att öppna olika boendeformer för före detta institutionsvårdade 

personer.  

Andra förändringar som skett gällande psykisk sjukdom och personer med psykisk sjukdom 

återfinns i studier av Svavarsdóttir, Lindkvist, Jóhannesson och Júlíusdóttir (2018) samt Phelan, 

Link, Stueve och Pescosolido (2000). Svavarsdóttir et al. (2018) visar i sin studie att språket gällande 

psykisk och mental hälsa har förändrats i tidningsartiklar mellan 1960 och 1985. Författarna skriver 

att personer med psykisk ohälsa beskrevs mer i form av subjekt så som ”människor” och 

”individer” senare i tiden, snarare än som objekt vilket var vanligare längre tillbaka. Phelan et 

al. (2000) finner i sin studie att den allmänna definitionen och attityden kring psykisk sjukdom på 

1950-talet var smal och att psykisk sjukdom var något mer “extremt”. Över en tidsperiod på cirka 

50 år har definitionen och attityden kommit att bli allt mer bred, att psykisk sjukdom blivit något 

som ”kan drabba alla”. Phelan et al. (2000) menar dock att psykossjukdomar fortsatt är ett 

“fruktat” tillstånd och menar även att eftersom psykisk sjukdom kommit att innefatta mer, så har 

uppfattningen och attityden kring psykisk sjuka personer som våldsamma eller skrämmande 

ökat. Topor (2016, ss. 22, 24) beskriver ytterligare syner på psykisk sjukdom som det bio-

medicinska synsättet och ett socialt perspektiv. Det bio-medicinska synsättet har som grund att 

försöka belysa de psykiska sjukdomarnas biologiska bas, vilket Topor (2016, s. 22) kritiserar och 

menar att synsättet vilar på en svag vetenskaplig grund och har genererat behandlingar med 

bristande effekt och problematiska biverkningar. Det sociala perspektivet handlar istället om att se 

till personens livshistoria och levnadsvillkor och att se psykisk sjukdom som något med 

samhälleliga uppkomstmekanismer (Topor, 2016, s. 24).  Topor framhäver också vikten av att ha 

dessa synsätt och perspektiv parallellt, och framhäver en risk med att använda det ena eller det 

andra endast i sig självt. 

3.3 Språkbruk kring psykisk sjukdom 
Ett återkommande tema i forskningen kring psykisk sjukdom är språkbruket och diskurserna kring 

detta. I en diskursanalys av intervjuer med personer med psykiska sjukdomar kan olika ”grupper” 

av personer utläsas (Speed, 2005). Grupperna var ”patient”, ”konsument” och ”överlevare” och 

kategoriserades utifrån intervjupersonernas sätt att tala om sin diagnos, att söka vård, medicinering 

och liknande. Liknande teman eller kategorier kan även utläsas i medias framställning av psykisk 

sjukdom (se t.ex. Paterson, 2007; Bilić & Georgaca, 2007), där varje tema har olika sätt att 

presentera och beskriva psykisk sjukdom som ett problem, vad som ger upphov till problemet, 

moraliska attityder och lösningen på problemet.  

Bergmark, Bejerholm och Markström (2017) finner i sin studie av tre statliga policydokument i 

Sverige att det finns en utveckling i beskrivningen av psykisk sjukdom samt interventioner och 

strategier i arbetet med detta. På 1990-talet efter avinstitutionaliseringen inom den psykiatriska 

vården skrevs det främst om ekonomi och vilken aktör som ansvarar för psykisk sjukdom, medan 

det närmare 2010 blev mer fokus på vilka insatser och vilken service som ska finnas för personer 

med psykisk sjukdom och hur dessa ska utformas. I en annan studie finner Mancini (2011) att 
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dokument som finns i den psykiatriska vården kan fastställa diskurser och normer kring psykisk 

sjukdom. Mancini pointerar även vikten av att de skrivna dokument som används i vården är i 

samklang med det praktiska arbete som utförs, så att den skrivna diskursen och det praktiska arbetet 

stämmer överens. 

Gällande språkbruket kring psykisk sjukdom skriver Johannisson (2006) att ”I enlighet med /…/ 

att namngivning skapar verklighet, kan man säga att diagnosen gör sjukdomen verklig” (s. 30). Det 

framkommer att språkbruket kring psykiska sjukdomar, exempelvis diagnoser, är gränsdragningen 

för normalt och onormalt, friskt och sjukt (Johannisson, 2006, s. 30). Diagnoser som språkligt 

verktyg måste förstås i sin historiska och kulturella kontext, och Johannisson (2006, ss. 35–37) 

menar att diagnoser är en social konstruktion som skapas i samspelet mellan flera olika aktörer, 

såsom allmänheten, läkare, media och liknande. Även Topor (2016) skriver att psykiska problem 

och psykisk sjukdom kan förstås som en språklig, social konstruktion och skriver att ”Människor 

skapar sin omgivning och skapas av den.” (s. 34). 

Språkbruk och begrepp kring psykisk sjukdom och personer med psykisk sjukdom genererar olika 

förståelser av fenomenet (Topor, 2016, s. 19–20). Begreppet psykisk sjukdom menar Topor visar 

en tydlig förankring i en medicinsk förståelsemodell. De mer diffusa begreppen som psykisk hälsa 

och ohälsa kan också förstås utifrån den medicinska förståelsemodellen. Den medicinska 

förståelsemodellen innebär också att begreppen knyter an till en yrkesgrupp som kan definiera 

tillståndet – i detta fall en läkare som diagnostiserar. Även begrepp för personer med psykisk 

sjukdom, såsom patient eller klient, genererar olika förståelser. Patient tillhör enligt Topor det 

medicinska medan klient öppnar det sociala. Topor (2016, s. 21) skriver också att 

begreppsförändringen från sjukdom till funktionsnedsättning, som kom i samband med 

psykiatrireformen i Sverige, skapar mer utrymme för sociala insatser för personer med psykisk 

sjukdom eller funktionsnedsättning. 

3.4 Diagnostisering, klassificering och kategorisering 
Diagnostisering, och därigenom klassificering och kategorisering, är ytterligare ett återkommande 

tema i den tidigare forskningen. Att använda sig av diagnostiska etiketter är ett verktyg för det 

kliniska arbetet, men det kan också ha negativ påverkan på stigmatiseringen av personer med 

psykisk sjukdom (se t.ex. Been-Zeev, Young & Corrigan, 2010; Martinez, Piff, Mendoza-Denton 

& Hinshaw, 2011; Socall & Holtgraves, 1992). Ben-Zeev et al. (2010) beskriver att stigmatiserande 

etiketter i form av diagnoser kan påverka bostads- och arbetsmöjligheter såväl som individernas 

självkänsla och självförtroende. Diagnostisering är dock inte bara stigmatiserande, utan kan också 

bidra till en grupptillhörighet. Detta då diagnosen inte är individualistisk utan hänvisar den 

diagnostiserade till en större gemenskap (Kärfve, 2006, s. 67). En diagnos kan därmed anses 

lockande för människor som känt sig avvikande genom att det kan bidra till en känsla av 

grupptillhörighet. Topor (2016, s. 22) framhäver också att en diagnos ger tillgång till olika typer av 

samhällsinsatser såsom sjukförsäkring och att en diagnos kan avstigmatisera en persons beteende 

och ge en förklaring till detta beteende.  

Petersen (2003) beskriver att vi idag lever i en diagnoskultur. Diagnoskulturen karaktäriseras av att 

inte bara professionella, utan även allmänheten använder psykiatriska diagnoser och kategorier för 

att förstå olika former av lidande och avvikelser. Kärfve (2006, s. 67) beskriver också utvecklingen 
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av psykiatriska diagnoser, vilket hon kallar omdiagnostisering. Fynd från ”den nya kunskapen” 

ersätter psykiatriska kategorier som anses omoderna, vilket i princip blir ett nytt 

klassifikationssystem (Kärfve, 2006, s. 67). Vidare framkommer att diagnoser, och språket kring 

psykiska sjukdomar, verkar interaktivt (Johannisson, 2006, ss. 39–40). Med detta menas att då en 

person diagnostiseras, så kan personen anamma diagnosen och dess kriterier, och det påverkar då 

hur personen upplever sig själv i förhållande till diagnosen. Detta kan i sin tur leda till att personen 

allt mer beter sig på ett sätt som uppfyller diagnosen som den fått (Johannisson, 2006, ss. 39–40). 

Diagnoser har enligt Topor (2016, s. 25) låg validitet och reliabilitet eftersom diagnoskriterier inte 

bygger på en entydig definition av sjukdomstillståndet. Själva diagnostiseringen påverkas enligt 

författaren av den sociala interaktionen mellan diagnosgivaren och diagnostagaren, och 

interaktionen i sig påverkas av andra sociala och kulturella faktorer såsom kön, etnicitet, ålder och 

liknande. Att diagnoskriterier är diffust definierade och att kriterierna ändras över tid för att 

innehålla olika typer av symptom i olika kombinationer, leder även till diskussion gällande 

botbarhet (Topor, 2016, s. 28). Topor (2016, s. 28) ställer sig frågor såsom: Har en person blivit 

botad om diagnosen försvinner? Trots att svårigheter och symptom kvarstår. Om personen får en 

ny diagnos till följd av nya diagnoskriterier, har den blivit botad från en sjukdom och fått en ny? 

3.5 Reflektioner över kunskapsläget 
Sammanfattningsvis kan vi utifrån denna översikt utläsa olika syner på psykisk sjukdom, såväl 

positiva som negativa, samt hur synerna har förändrats över tid. Vidare ser vi språkets påverkan 

och betydelse för psykisk sjukdom och olika attribut som tillskrivs personer med psykisk sjukdom. 

Till sist beskriver vi diagnostiseringens betydelse för personer med psykisk ohälsa. 

Forskningsfältet gällande psykisk sjukdom är stort och brett och spänner över flera vetenskapliga 

discipliner, däribland inom medicin, psykologi och sociologi. Forskningen gällande konstruktionen 

av psykisk sjukdom är däremot smalare och forskningen gällande just transitionen av denna ännu 

smalare - varför vi inkluderat forskning som tangerar på ämnet men inte specifikt undersöker det. 

Utifrån den tidigare forskningen finner vi ingen som undersökt den frågeställning samt den 

tidsperiod vi planerar att undersöka. Bergmark et al. (2017) uppmärksammar i sin artikel den 

skiftande terminologin gällande psykisk ohälsa och sjukdom i de svenska dokument de undersökt 

men väljer att inte utforska det närmare. Vi väljer att ta avstamp i detta och ser det som att Bergmark 

et al. (2017) belyser en kunskapslucka som vi önskar fylla.  

4. TEORI 

I detta kapitel presenteras studiens teoretiska ramverk. Först presenteras studiens teoretiska 

utgångspunkt, socialkonstruktivism. Därefter presenteras diskursanalys som teori följt av Foucaults 

idéer om vansinne, makt och kunskap.   

4.1 Socialkonstruktivism  
Studiens teoretiska utgångspunkt är socialkonstruktivism, detta då diskursanalys vilar på en 

socialkonstruktivistisk ansats (Boréus, 2015, s. 177). Det socialkonstruktivistiska perspektivet 

handlar bland annat om hur människor med språk och begrepp kan skapa och konstruera 
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exempelvis “det heliga” inom religion eller hur galenskap och avvikande kategoriseras (Sohlberg & 

Sohlberg, 2013, s. 270). Socialkonstruktivismen och det konstruktivistiska vetenskapsparadigmet 

kan härledas till den vetenskapsfilosofiska traditionen ontologi (Sohlberg & Sohlberg, 2013, s. 59). 

Sohlberg och Sohlberg (2013, ss. 47–49) beskriver ontologi som frågan om världsbilder och att 

traditionen utvecklats till att behandla diskurser, till exempel att analysera det språk som används 

för att kommunicera och befästa sociala konstruktioner.  Det ontologiska idealistiska synsättet 

handlar enligt Sohlberg och Sohlberg (2013, s. 56) om att skapa och konstruera idéer om något, för 

att det ska bli verkligt.  

4.2 Diskursanalys som teori  
Diskursanalys beskrivs av Winther Jørgensen och Phillips (2000, s. 7) som en tvärvetenskaplig 

ansats där det inte finns en konsensus om vad diskurser är eller hur de ska analyseras. Winther 

Jørgensen och Phillips (2000) beskriver begreppet som “ett bestämt sätt att tala om och förstå 

världen” (s. 7). Diskursanalys är både en teori och en metod, den teoretiska ståndpunkten 

presenteras här medan den metodologiska delen av diskursanalys presenteras i nästkommande 

kapitel. Winther Jørgensen och Phillips (2000, ss. 11–12) beskriver att diskursanalys vilar på en 

socialkonstruktivistisk grund, som beskrivs i stycket ovan. I denna studie kommer vi att använda 

oss av kritisk diskursanalys. Den kritiska diskursanalysen används enligt Winter Jørgensen och 

Phillips (2000, ss. 66, 71) för att teoretiskt problematisera relationer mellan diskurser och social och 

kulturell utveckling i olika sociala sammanhang och beskrivs som en textorienterad diskursanalys.  

Winther Jørgensen och Phillips (2000, s. 67) skriver vidare att det finns fem drag hos kritisk 

diskursanalys. Det första är att diskursiva praktiker, då texter produceras och tolkas, är en viktig 

form av social praktik som bidrar till att konstituera den sociala världen, identiteter och relationer. 

Det andra är att diskursiva praktiker både skapar, konstituerar, den sociala världen samt skapas, 

konstitueras av sociala praktiker (Winther Jørgensen och Phillips, 2000, s. 67–68). Det tredje är att 

språket analyseras i dess sociala sammanhang (Winther Jørgensen och Phillips, 2000, s. 68). Det 

fjärde är att diskursiva praktiker har ideologiska effekter, såsom att skapa och reproducera 

maktförhållanden mellan sociala grupper, klasser eller liknande (Winther Jørgensen och Phillips, 

2000, s. 69). Och till sist att kritisk diskursanalys inte är neutral, utan är enligt författarna ett 

angreppsätt förknippat med social förändring och att stå på undertryckta gruppers sida (Winther 

Jørgensen och Phillips, 2000, s. 70).  

4.3 Foucault – vansinnet, makten och kunskapen  
Foucault beskriver i sin avhandling Vansinnets historia under den klassiska epoken (1972/2010) hur 

“vansinne” som begrepp har konstruerats och förändrats från 1400-talet till 1800-talet. Foucault 

skriver där att “Språket är vansinnets första och sista struktur, den form som bildar det. På språket 

är alla de cykler i vilka vansinnet artikulerar sin natur baserade” (Foucault, 1972/2010, s. 123). Detta 

kan förstås som att Foucault menar att språket är en nyckel i skapandet och kategoriserandet av 

vansinne, vilket i sin tur ger upphov till normer i hur allmänheten bemöter tillståndet. Beronius 

(1991) skriver att ett av Foucaults viktigaste resultat i hans avhandling är att det är “först när de 

vansinniga interneras som en avgränsad grupp kan de bli föremål för vetenskaplig kunskap…” (s. 

97). Detta ses, i samband med den utveckling som Foucault (1972/2010) beskriver i sin avhandling 

om det psykiatriska kunskaps- och forskningsfältet, som att det är genom en språklig konstruktion 

och kategorisering av vansinne och de vansinniga som ett behov av ett kunskapsfält växer fram.  
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Beronius (1991, ss. 92–93) skriver utifrån Foucault att en premiss för psykiatrin som vetenskap är 

att en kulturell gräns dragits mellan vansinne och icke-vansinne, att det är genom denna 

gränsdragning som vansinne har någon mening och psykiatrin får ett objekt.  Beronius (1991) 

skriver vidare att Foucault beskriver att det är ”en historiebeskrivning av hur vår kultur sätter 

gränser, med vilkas hjälp vi kan tillbakavisa det som anses ligga utanför dessa” (s. 93). Beronius 

menar vidare att det går att peka på gränsdragningarnas makteffekter genom att undersöka 

gränslandet där förnuft och vansinne delas upp. Vansinne beskrivs därmed som en kulturell 

företeelse snarare än en medicinsk genom att vansinne är en föränderlig föreställning som 

framställs på olika sätt under olika tidsperioder snarare än en konstant (Beronius, 1991, s. 99). 

Alvesson och Sköldberg (2017, s. 360) beskriver utifrån Foucault att kunskap inom det psykiatriska 

kunskapsfältet är baserad på indelning och kategorisering av psykiskt sjuka. Författarna beskriver 

även sambandet mellan makt och kunskap i detta fall. Att makten över personer med psykisk 

sjukdom är en förutsättning för att skapa kunskap gällande gruppen, då makten ger förutsättningar 

för observationer av gruppen. Samtidigt menar Alvesson och Sköldberg (2017, s. 360) att det är 

kunskap som möjliggör makt, att diskursen och kunskapen om psykisk sjukdom är grunden för 

makten, den psykiatriska institutionen. Vidare beskriver Alvesson (2002, s. 67) att makt enligt 

Foucault inte är en isolerad egenskap, utan endast kan studeras då det utövas. Makt ska således 

förstås där det uttrycks och utövas, genom praktiker, tekniker och procedurer, vem som har makten 

är enligt Foucault ointressant (Alvesson, 2002, s. 68). Alvesson (2002, s. 70) presenterar Foucaults 

begrepp disciplinär makt, och beskriver det som en maktutövning som kretsar kring övervakning 

och normaliserande bedömningar. Olika beteenden regleras, observeras och kategoriseras som 

normala eller lämpliga. Utifrån Foucault beskriver Alvesson (2002, s. 71) att vansinne inte är något 

som bara existerar, utan det är något som framträtt och skapats under olika perioder med hjälp av 

tekniker och procedurer som differentierat och klassificerat vansinne som just vansinne. Kunskap 

och makt är parallella begrepp, där kunskap för att kategorisera avvikelse och normalitet, är ett 

maktutövande som kan bidra till sociala effekter – såsom inspärrning, behandling och reglering av 

personers beteende (Alvesson, 2002, s. 70–71) 

Att utgå från Foucaults tankar om språket som konstruktör samt makt och kunskap i vår egen 

studie kan därför tänkas vara fruktbart för att undersöka hur psykisk sjukdom konstruerats i en 

svensk kontext under 1900-talet och framåt. 

5. METOD 

I detta kapitel presenteras studiens metod och material. Inledningsvis presenteras hur vi gått tillväga 

vid datainsamlingen samt urvalet. Sedan presenteras Faircloughs kritiska diskursanalys följt av hur 

vi gått tillväga vid analysen av materialet. Därefter diskuteras studiens trovärdighet, tillförlitlighet, 

och överförbarhet följt av etiska överväganden. Kapitlet avslutas med en metoddiskussion.   

5.1 Datainsamling och urval  
Boréus (2015) skriver att olika textmaterial på olika sätt kan manifestera och uttrycka allmänna 

diskurser kring ett ämne (ss. 184–185). Boréus skriver vidare att offentliga dokument såsom 

propositioner eller SOU:er kan ge uttryck för en offentlig och generell diskurs. För studien har 
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vi därför valt att analysera SOU:er för att undersöka den allmänna diskursen gällande psykisk 

sjukdom i olika tidsperioder och hur dessa diskurser har utvecklats. I studien har vi analyserat 12 

SOU:er, urvalskriterierna för dessa presenteras nedan.  

För att samla data till undersökningen användes en databas från Linköpings universitet (LiU) som 

tillgängliggör SOU:er digitalt. Där fanns möjlighet att använda sökord och filtrera årtal för att söka 

efter relevanta SOU:er. I databasen fanns SOU:er mellan åren 1922 och 2019. Urvalet av SOU:er 

gjordes selektivt och kriterier för dessa val presenteras nedan. För att få en överblick över 

materialtillgången, begrepp och liknande för att kunna göra en avgränsning började vi med 

generella sökningar på psykisk sjukdom i databasen från LiU. Utifrån dessa fann vi äldre begrepp 

såsom sinnesslö och sinnessjuk, vilka vi kombinerade med nutida begrepp som psykisk sjukdom 

och psykiatri för att avgränsa sökningarna ytterligare. Efter en första översikt valde vi tre nedslag: 

1923–1929, 1958–1964 samt 2006–2012. Dessa motiveras med att det första nedslaget 

representerar det tidigaste vi kan få tillgång till genom LiU:s databas, samt att det under denna tid 

tillkom en ny sinnessjukhuslag. Det andra nedslaget börjar och slutar med två SOU:er som 

behandlar en ny mentalsjukvårdslag, var en tidsperiod strax efter att neuroleptika introducerats i 

Sverige (Ottosson, 2003, s. 20) och innefattar välfärdssamhällets expansion. Med det tredje och 

sista nedslaget vill vi fånga tiden efter psykiatrireformen på 1990-talet samt belysa en någorlunda 

nutida begreppsanvändning. Vid ett ytterligare steg av sållning i materialet sökte vi i LiU på 

tidsnedslagen i samband med begreppen psykisk sjukdom, sinnessjuka, sinnesslöa och psykiatri. 

Härifrån öppnade vi de texter som på titeln verkade vara relevanta för ämnet, allt från 

sinnessjukvård och mentalvård till rehabilitering och arbetslivsinsatser. De som inkluderades var 

SOU:er som benämnde psykisk sjukdom på olika sätt samt berörde områden såsom vård, 

arbetsrehabilitering och liknande. De som exkluderades var SOU:er som behandlade vård i 

organisatorisk mening, brott och rättspsykiatri, lösdriveri och tvångsarbete, enbart litteraturstudier, 

utredningar om psykisk sjukdom i andra länder, migration, barn, äldre, funktionshinder och LSS, 

texter där psykisk sjukdom eller liknande endast nämndes ett fåtal gånger samt SOU:er som inte 

uppfyllde ovan presentade inklusionskriterier. Efter detta hade vi fyra SOU:er från respektive 

nedslag att analysera. I det första nedslaget återstod SOU 1923:74, SOU 1927:10, SOU 1927:18 

samt SOU 1929:14. I det andra nedslaget återstod SOU 1958:38, SOU 1960:21, SOU 1961:29 samt 

1964:40. I det tredje nedslaget återstod SOU 2006:100, SOU 2009:89, SOU 2009:93 samt SOU 

2012:31. Ur dessa SOU:er valde vi att läsa de delar som var av relevans för studiens frågeställningar, 

det vill säga de delar som berörde psykisk sjukdom, vilket till sist blev ett material på ungefär 460 

sidor. Detta material lästes i sin tur selektivt, vissa kapitel berörde exempelvis psykisk sjukdom i 

samband med andra teman, i dessa fall lästes endast de delar som berörde psykisk sjukdom.  

5.2 Kritisk diskursanalys 
Diskursanalys omfattar flera olika inriktningar. Enligt Padgett (2008, s. 34–35) är diskursanalys en 

text eller talbaserad form av narrativ analys, där den narrativa utgångspunkten syftar till att 

undersöka makten i det talade språket, både hur saker uttrycks och vad som uttrycks. Den narrativa 

utgångspunkten är i sin tur en del av den kvalitativa vetenskapsmetodologin (Padgett, 2008, ss. 30, 

34). I denna studie har Faircloughs kritiska diskursanalys använts. Målet med kritisk diskursanalys 

är att utforska förhållandet mellan språk och social praktik (Winther Jørgensen & Phillips, 2000 s. 

76). Enligt Fairclough (i Winther Jørgensen & Phillips, 2000, s. 72) är textanalysen i sig självt inte 

tillräcklig utan kritisk diskursanalys handlar om att analysera texter och sedan se förbindelser mellan 
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texterna och samhälleliga och kulturella processer och strukturer. Analysen blir således en 

kombination av textanalys och social analys. Diskurser är enligt Fairclough (i Bergström & Boréus, 

2012, s. 357) både konstituerande och konstituerade, de påverkar alltså de processer de ingår i likväl 

som de påverkas själva. Det vill säga att diskurser både skapar kunskap, identiteter och sociala 

relationer samt skapas genom dessa. 

Två begrepp som används inom kritisk diskursanalys är intertextualitet och modalitet. Intertextualitet 

handlar om hur texter relaterar till varandra (Bergström & Boréus, 2012, s. 376). Det kan handla 

om att texter bygger på andra texter, exempelvis hur en del av en text återkommer i en annan text 

(Winther Jørgensen & Phillips, 2000, s. 77; Bergström & Boréus, 2012, s. 376). Modalitet handlar 

om med vilken säkerhet något sägs. En analys av modalitet har fokus på graden av med vilken 

säkerhet något sägs, vilket kallas ”affinitet” (Winther Jørgensen & Phillips, 2000, s. 87). Exempelvis 

”det är varmt” (hög affinitet) jämfört med ”jag tycker att det är varmt” (låg affinitet). 

För genomförandet av en diskursanalys finns ingen specifik mall att följa (Bergström & Boréus, 

2012, s. 381). Nilsson Hammar (2018, s. 144) framhäver att diskursanalysen snarare är ett analytiskt 

perspektiv som genererar en viss typ av frågor. Trots bristen på konkreta mallar för genomförandet 

av en diskursanalys så finns riktlinjer och analysmodeller för hur diskursen kan analyseras på olika 

nivåer (Nilsson Hammar, 2018, s. 144). Winther Jørgensen och Phillips (2000, ss. 74–75) och 

Bergström och Boréus (2012, ss. 375–376) presenterar Faircloughs kritiska diskursanalys i tre 

analytiska nivåer, det vill säga Faircloughs tredimensionella modell som illustreras nedan. Den 

första nivån handlar om textens egenskaper i sig, där forskaren analyserar textens ord, ordval och 

grammatiska uppbyggnad på detaljnivå. Den andra nivån analyserar den diskursiva praktiken, hur 

texten har producerats och konsumerats och vilka diskurser och genrer som kan utläsas. Den tredje 

och sista nivån handlar om den sociala praktiken, där forskaren relaterar den diskursiva praktiken 

till ett större socialt sammanhang. Bergström och Boréus (2012, s. 374) beskriver den sociala 

praktiken som sociala identiteter och sociala relationer och enligt Winther Jørgensen och Phillips 

(2000, s. 90) så är den sociala praktiken relationen mellan den diskursiva praktiken och samhället, 

hur diskurser reproduceras, förändras och vad diskursen får för konsekvenser socialt. Den kritiska 

diskursanalysen har som övergripande syfte att undersöka relationerna mellan diskurser och sociala 

strukturer (Bergström & Boréus, 2012, s. 376). Vårt eget genomförande utifrån ovanstående 

analysnivåer presenteras närmare nedan. 

 

Faircloughs tredimensionella modell (Fairclough, 1992, s. 73)  
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5.3 Tillvägagångssätt vid analys 
Vi började vårt analytiska arbete genom att läsa igenom de utvalda SOU:erna noggrant och stryka 

under ord och meningar som bedömdes vara av relevans för studiens syfte och frågeställningar. Vi 

har båda läst alla texter för att försöka säkerställa att vi inte missar något eller har tolkat våra 

frågeställningar allt för olika. Under läsningen arbetade vi med analysfrågor till texterna som förhöll 

sig till studiens frågeställningar. Vi letade efter benämningar på psykisk sjukdom, beskrivningar av 

psykisk sjukdom och personer med psykisk sjukdom, i vilken kontext de nämns, vem som gör 

beskrivningen och liknande och till sist letade vi efter vad dessa beskrivningar av psykisk sjukdom 

kunde ha för följder för personerna. I ett andra steg gick vi igenom texterna igen för att i diskussion 

med varandra komma fram till teman och diskurser. Här analyserade vi även de ord och meningar 

vi strukit under utifrån den kritiska diskursanalysens begrepp modalitet och intertextualitet. Till sist 

tog vi gemensamt ut centrala delar som vi ansåg relevanta för att analysera vidare och besvara 

studiens frågeställningar. 

5.4 Trovärdighet, tillförlitlighet och överförbarhet 
Lindgren (2014, s. 83) beskriver att det finns olika kriterier och begrepp för att kvalitetssäkra en 

kvalitativ studie. Begreppen är bland annat trovärdighet, tillförlitlighet och överförbarhet, vilka 

beskrivs som synonymer till kvalitetsbegrepp såsom validitet, reliabilitet och generaliserbarhet. 

Begreppen diskuteras närmare nedan. 

Kvalitativa studier generellt och diskursanalys specifikt beskrivs ha svårigheter att uppnå krav på 

bland annat reliabilitet och validitet då det saknas konkreta analysverktyg och att metoden inte är 

standardiserad (Lindgren, 2014, s. 82; Bergström & Boréus, 2012, s. 405). Detta är dock 

kvalitetsbegrepp som enligt Lindgren (2014, s. 82) inte är applicerbara på kvalitativ forskning. Vi 

kommer istället att använda begrepp som trovärdighet och tillförlitlighet för att kvalitetssäkra vår 

studie. För att uppnå trovärdighet och tillförlitlighet med vår studie har vi strävat efter att vara 

transparenta med vårt arbete, urval, begränsningar och tillvägagångssätt genom till exempel 

beskrivningar av genomförande av olika steg och källhänvisningar, något som även bidrar till 

studiens överförbarhet. Utifrån Nilsson Hammars (2018, s. 133) resonemang om att iaktta 

försiktighet i att med nutidens begrepp och förståelse tolka historien, vi försöker istället se till det 

historiska materialet som del av sin tid och sin kontext, för att öka vår tillförlitlighet och 

trovärdighet. En annan aspekt av tillförlitlighet och trovärdighet är att vi i studien är medvetna om 

de selektiva urval och begränsningar vi gör och att vi är öppna med samt motiverar dessa. Vi vill 

även iaktta försiktighet i att dra allt för stora och generella slutsatser i och med att urvalet är 

begränsat, vi kan möjligtvis uttala oss om tendenser vi ser utifrån vårt urval. 

5.5 Etiska överväganden 
Då empirin i denna undersökning är offentliga statliga textdokument så blir några etiska principer 

som används vid forskning på och med människor inte relevanta (se t.ex. Vetenskapsrådet, 1990). 

Övriga etiska principer som beskrivs av Vetenskapsrådet (2017) såsom att tala sanning i 

forskning, redovisa metoder och resultat, att inte stjäla forskningsresultat och liknande fanns med 

oss kontinuerligt under arbetets gång. 
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Något som vi reflekterade över i det initiala arbetet med undersökningen är begreppsanvändningen 

och vad vårt resultat kan bidra med. Vi såg att vi måste precisera och diskutera hur vi använder 

begrepp såsom psykisk sjukdom, vad vi menar med det, samt överväga användningen av äldre 

begrepp för att å ena sidan belysa språkbruk, men å andra sidan inte bidra till ett nedsättande 

språk. Vi såg även att vi i framställningen av studien behövde vara vaksamma över vår hållning 

gentemot resultatet, då diskursanalysen bygger på våra subjektiva tolkningar. Till exempel har vi 

reflekterat över ifall undersökningen på något sätt skulle kunna bidra till att psykisk 

sjukdom kategoriseras som mer avvikande, vilket är något vi vill undvika. Vi vill även vara 

noggranna med att tolka äldre begrepp i kontexten av sin egen tid och med försiktighet förstå dåtid 

med nutida ögon. 

5.6 Metodöverväganden 
Bergström och Boréus (2012, s. 410) presenterar olika argument för diskursanalysens 

användningsområde. Bland annat framhäver de att diskursanalys med fördel kan användas för att 

studera förändringar i synsätt över tid, undersöka identitetskonstruktioner samt integrera frågor 

om makt för att besvara frågor som ”vad är det som gjort gruppen x marginaliserad?” (Bergström 

& Boréus, 2012, s. 410). Författarna beskriver även att metoden begränsas då den inte i sig självt 

kan förklara fenomen i orsak och verkan. Därför använder vi teoretiska begrepp som hjälp för att 

förstå. Vidare framkommer att diskursanalytiska studier berör omfattande forskningsfrågor och 

kräver mycket tid, detta menar författarna dock att den kritiska diskursanalysen lättare kan avgränsa 

sig till tid och rum för studien (Bergström och Boréus, 2012, s. 410). Ytterligare aspekter att vara 

medveten om vid en diskursanalys är enligt Alvesson och Sköldberg (2017, s. 337) att en analys av 

endast språket riskerar att borste från andra mänskliga mekanismer och intentioner som inte 

uttrycks i texten som analyseras. Författarna belyser även vikten av att vid studier av språk och 

språkanvändning ha en reflektiv inställning till när språket bara är en utsaga och när språket kan 

vara en utgångspunkt i tolkningar av faktiska förhållanden. Med bakgrund i detta behöver vi i 

studien vara medvetna om de studerade texternas historiska kontexter samt att anpassa studiens 

frågeställningar för att se till att vi undersöker det vi kan undersöka. 

6. RESULTAT OCH ANALYS 

I följande kapitel presenteras resultatet och analysen av det empiriska materialet i tre teman som 

har arbetats fram utifrån studiens frågeställningar: benämningar, beskrivningar samt följder. Då 

studien utgår från tre tidsnedslag presenteras dessa var för sig under varje tema där analyser i mindre 

skala sker i relation till citat och referat, dessa knyts sedan ihop i en analys av transitionen. Kapitlet 

avslutas med en vidare analys av samtliga teman där slutsatser dras.  

6.1 Benämningar 
I detta avsnitt presenteras hur psykisk sjukdom och personer med psykisk sjukdom har benämnts 

under de tre tidsnedslagen. De tre tidsnedslagen presenteras var för sig för att sedan knytas ihop i 

en analys av benämningarnas transition. I det andra tidsnedslaget berördes resonemang kring byten 

av benämningar, därav är det avsnittet längre i förhållande till de övriga två avsnitten i detta tema.  



Emma Eriksson & Sandra Henriksson 

18 (40) 

6.1.1 1923–1929 
I utredningarna (SOU 1923:74, SOU 1927:10, SOU 1927:18, SOU 1929:14) under denna första 

tidsperiod benämns psykisk sjukdom som sinnessjukdom. Personer med psykisk sjukdom benämns 

återkommande med begrepp såsom sinnessjuka, de sjuka, intagen, idiot, sinnesslö, bildbar eller 

obildbar sinnesslö, imbecill, psykiskt abnorm. I vissa sammanhang benämns även personer med 

psykisk sjukdom som ”personer”, ofta i samband med inneliggande psykiatrisk vård, exempelvis 

”… å sinnessjukanstalt intagen person …” (SOU 1923:74, s. 122). Utredningarna under denna 

tidsperiod använder även andra benämningar för personer med psykisk sjukdom såsom psykiskt 

sjuk eller patient, dessa är dock mindre vanliga. 

6.1.2 1958–1964 
Benämningarna för psykisk sjukdom i utredningarna (SOU 1958:38, SOU 1960:21, SOU 1961:29,  

SOU 1964:40) under denna tidsperiod varierade mellan sinnessjukdom och psykisk sjukdom. 

Angående sinnessjukdom framgår det i utredningarna att begreppet under denna tid innebar psykos 

(se t.ex. SOU 1964:40, s. 174). Även psykisk ohälsa nämndes ett fåtal gånger i utredningarna. 

Personer med psykisk sjukdom benämndes med ord såsom patient, den sjuke, individen, klientelet, 

den som är (sjuk), medborgare och människa. Dessa personbenämningar förekom även ofta i 

samband med olika psykiatriska diagnoser som exempelvis person lidande av neuros, person med 

psykiska besvär, den som är sinnessjuk eller den schizofrene. Patient är under denna tidsperiod den 

mest vanliga benämningen för personer med psykisk sjukdom och används ofta i samband med 

vård och medicinsk behandling. Språket är av medicinsk karaktär vilket visar på en pågående 

medikalisering av psykisk sjukdom. Flera olika benämningar har således använts under denna 

period och resonemang kring begreppsändringar har varit återkommande i utredningarna under 

denna tid. Detta exemplifieras i de två nedanstående citaten. 

Kommittén har övervägt möjligheten att, till framhävande av den snäva räckvidd 
äktenskapshindret i praktiken redan äger och även framgent bör äga, ersätta benämningen 
sinnessjukdom med någon mera kvalificerad beteckning, närmast »allvarlig psykisk sjukdom». 
Otvivelaktigt skulle härigenom bättre överensstämmelse vinnas med det medicinska 
språkbruket, där »sinnessjukdom» ofta ges en vidare betydelse än som här åsyftas. (SOU 
1960:21, ss. 45–46) 

I detta citat kan vi se hur kommittén önskar ersätta begreppet sinnessjukdom med allvarlig psykisk 

sjukdom i en utredning gällande medicinska äktenskapshinder. Utifrån Foucaults maktbegrepp kan 

detta tolkas som att maktutövandet att konstruera benämningen för psykisk sjukdom finns i denna 

utredning och formulering. Tillsammans med den kritiska diskursanalysens intresse av den 

makthavande aktören kan vi tolka det som att det är den utredande kommittén som äger denna 

makt. Även ordet kvalificerad i detta citat blir intressant, att kommittén besitter makten att säga att 

en benämning är mer kvalificerad än en annan. Frågor väcks då kring motivet varför ett begrepp 

är mer kvalificerat än något annat. Vidare syns även en vilja att sammanbinda det juridiska 

språkbruket med det medicinska, genom att i formuleringen önska ”bättre överensstämmelse med 

det medicinska språkbruket”. I citatet kan vi också se att det används modaliseringar med hög 

affinitet så som att kommittén beskriver det som ”otvivelaktigt” att allvarlig psykisk störning 

överensstämmer bättre med det medicinska språket. 

Skäl torde inte föreligga att för den allmänna pensioneringen ifrågasätta annan ändring av 
beskrivningen av det medicinska momentet i invaliditetsbegreppet än att orden »kropps- eller 
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sinnessjukdom» utbytes mot ordet »sjukdom» samt att ordet »sinnesslöhet» utbytes mot orden 
»psykisk efterblivenhet», komma vilken term nu allmänt inom lagstiftningen användes som 
betäckning för sinnesslö. Dessa ändringar, vilka förordas av kommittén, är uteslutande av 
terminologisk natur. (SOU 1961:29, s. 64) 

Vidare förs i detta citat resonemang om att sammanföra den fysiska och psykiska sjukdomen i en 

enda benämning, nämligen sjukdom och även byta begreppet ”sinnesslöhet” till ”psykisk 

efterblivenhet”. Här beskriver kommittén rent språkliga och terminologiska begreppsändringar, 

medan det nya ordet fortfarande förväntas ha samma innebörd som det gamla. Som tidigare 

diskuterats kan vi även i detta citat utläsa den utredande kommitténs makt att konstruera 

benämningar. 

Med sinnessjukdom förstår allmänheten som regel sådana psykiska tillstånd, där det är 
uppenbart att det föreligger mycket svårartade personlighetsförändringar. Allmänhetens 
begreppsbestämning influeras säkerligen också av rädsla för ett allvarligt förlopp. Ofta 
förbinder man uttrycket sinnessjukdom med uppfattningen, att sjukdomen varar livet ut och 
tvingar den sjuke till ett liv i avskildhet från andra människor, t. ex. »inspärrad» på 
sinnessjukhus. (SOU 1964:40, s. 175)  

Slutligen återfinns i ovanstående citat kommitténs beskrivning av allmänhetens uppfattning kring 

benämningen av psykisk sjukdom under denna tidsperiod. Det kan här tolkas som att kommittén 

åtar sig makten att konstruera och beskriva den allmänna förståelsen och kunskapen av psykisk 

sjukdom. Samtidigt tydliggörs hur allmänhetens förståelse av begreppet sinnessjukdom konstruerar 

en bild av vad sinnessjukdom är och kan få för följder, vilka presenteras i avsnitt 6.3. 

6.1.3 2006–2012 
Utredningarna (SOU 2006:100, SOU 2009:89, SOU 2009:93, SOU 2012:31) under denna period, 

som får stå för en mer nutida begreppsanvändning, benämner psykisk sjukdom i termer av 

psykiatriska diagnoser, psykisk sjukdom och psykisk ohälsa.  Personer med psykisk sjukdom 

benämns som ”personer” med olika efterföljande benämningar och några exempel är personer 

med psykisk funktionsnedsättning, personer med psykiskt funktionshinder, personer som har en 

viss diagnos, person som lider av någon allvarlig psykisk sjukdom, person med sjukdom. Andra 

begrepp som används är till exempel patienter, klienter och den enskilde.  

6.1.4 Transition 
Den främsta transitionen vi kunnat utläsa gällande benämningar för psykisk sjukdom och personer 

med psykisk sjukdom är hur det gått från sinnessjukdom till psykisk sjukdom och psykiska 

funktionsnedsättningar. En tydlig brytpunkt finner vi i vårt andra nedslag där det återfinns många 

resonemang kring vilka begrepp som ska användas samt att de under den tiden (1958–1964) 

använder både de äldre och de mer nutida benämningarna i olika sammanhang och syfte. 

En annan förändring vi sett är att det i utredningarna i de två första tidsnedslagen skrivs mycket 

om den sjuke, den psykiskt sjuke, den sinnessjuke samt mer grupperande benämningar såsom de 

sjuka och de sinnessjuka. I det senaste nedslaget återfinner vi denna typ av benämningar men inte 

i lika hög utsträckning. Att det i det senaste nedslaget även talas i större grad om personer med 

olika sjukdomar eller nedsättningar, finner vi även belyser en sorts individualisering av 

benämningarna. Det har gått från gruppbenämningar till individbenämningar. En ytterligare 

förändring på detta ämne är att benämningarna tycks ha gått från att en person är sin sjukdom, 



Emma Eriksson & Sandra Henriksson 

20 (40) 

såsom ”den schizofrene”, till att personen har en sjukdom, ”person med schizofreni”. Vidare har 

vi utläst en transition gällande hur benämningarna ändrats från sjukdomsbegrepp i de tidiga 

utredningarna till tal om funktionsnedsättning i de senare. Å ena sidan kan det tolkas som att 

benämningen funktionsnedsättning är ett ”snällare” begrepp, inte lika hårt. Å andra sidan kan det 

diskuteras att sjukdom som benämning kommer med en föreställning om botbarhet, något en 

person kan bli frisk ifrån, medan funktionsnedsättning istället är en livslång stämpel. I koppling till 

citatet i avsnitt 6.1.2 från SOU 1964:40 kan vi dock utläsa allmänhetens tolkning av sinnessjukdom 

och sjukdomsbegreppet som något kroniskt, således är kanske inte benämningen sjukdom något 

som automatiskt förutsätter botbarhet. Så även om det låter mjukare att benämna psykisk sjukdom 

som en funktionsnedsättning och är det begrepp vi använder idag, vad har det egentligen för 

innebörd? 

Resonemanget i citatet i avsnitt 6.1.2 från SOU 1961:29 om att ändra benämningen från ”sinnesslö” 

till ”psykiskt efterbliven” kan med dagens ögon ses som något anmärkningsvärt då benämningen 

”psykisk efterbliven” idag är starkt förknippat med stigmatisering och ett begrepp som kanske 

främst är förknippat med användning som skällsord. Ur detta väcks frågor kring om det egentligen 

är någon skillnad på innebörden av begreppen vi använder idag och de begrepp som användes då. 

Benämningar kan ses som neutrala utan någon egentlig stigmatiserande innebörd vid införandet av 

dem, och att det är genom omgivningens stigmatiserande användning av dem - genom att använda 

dem som skällsord och liknande - som medför de tankar som gör att vi idag höjer på ögonbrynen 

åt dessa benämningar.  

I ljuset av ovanstående resonemang samt diskussionerna som fördes i 1958–1964 års utredningar 

kan vi i de olika tidsnedslagen se byten av begrepp. Frågan kan ställas vad dessa begreppsändringar 

hade för motiv. Det kan dels tolkas som ett försök att minska stigmatisering för gruppen och dels 

som ändringar till följd av ny kunskap i ämnet. Vidare kan vi utifrån utredningarna belysa den 

konstruerande och kategoriserande makt som utredningarnas skribenter hade att konstruera 

benämningarna för psykisk sjukdom på sin tid. Dessa skribenter, en kommitté med olika 

sakkunniga på området, kan ses som både en spegel av de allmänna benämningarna under 

respektive tidsperiod samtidigt som de konstruerar nya begrepp som de menar ska användas 

framöver. Utifrån detta utläser vi ett tydligt exempel på den kritiska diskursanalysens kärna, att en 

diskurs är konstituerande och konstituerad samtidigt. 

6.2 Beskrivningar 
I detta avsnitt presenteras hur psykisk sjukdom och personer med psykisk sjukdom har beskrivits 

under de tre tidsnedslagen. De tre tidsnedslagen presenteras var för sig för att sedan knytas ihop i 

en analys av beskrivningarnas transition. 

6.2.1 1923–1929 
Gruppen psykiskt sjuka, eller sinnessjuka under denna tidsperiod, beskrivs ofta i utredningarna 

(SOU 1923:74, SOU 1927:10, SOU 1927:18, SOU 1929:14) som samhällsfarliga, samhällsvådliga, 

samhällsodugliga eller ”för omgivningen synnerligen störande” (SOU 1923:74, s. 111). Personer 

med psykisk sjukdom beskrivs i dessa utredningar främst i negativ bemärkelse. Ofta i termer av 

farliga, störande, bråkiga, oroliga, våldsamma, vanvettiga, svårskötta, vilket visar på en 
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farlighetsdiskurs. Dessa personer beskrivs även som opålitliga, indisciplinerbara, svaga, klena och 

hjälplösa, vilket exemplifieras genom följande citat:  

Helt naturligt måste det ofta bliva förenat med obehag för [övriga understödstagare] att leva 
tillsammans med sinnessjuka, vilka genom osnygghet eller högljuddhet kunna vara nog så 
störande för trevnaden. (SOU 1923:74, s. 111)  

Här beskrivs ”den sinnessjuke” som störande för trevnaden för ”övriga understödstagare” vilket 

visar på en gränsdragning mellan sinnessjuka och icke-sinnessjuka som vidare kan tolkas som en 

konstruktion av vad som är normalt och onormalt. Författaren uttrycker sig i citatet med hög 

affinitet, det uttrycks med stor säkerhet att sinnessjuka är störande för trevnaden genom att 

meningen inleds med ”helt naturligt måste det ofta”. Samtidigt framhäver utredningarna även en 

mer gynnsam bild och skriver att de sinnessjuka kan vara pålitliga, lugna, stillsamma, renliga, 

ofarliga, i någon mån arbetsdugliga, icke samhällsfarliga, lättskötta. Detta skulle, utifrån 

socialkonstruktivismen och Foucaults uppfattning om språket som konstruerande, kunna tolkas 

som att personerna med psykisk sjukdom delas in, kategoriseras och konstrueras som bra eller dåliga 

sinnessjuka. 

En ytterligare aspekt och uppdelning av beskrivningarna av personer med psykisk sjukdom är 

huruvida deras sjukdom är botlig, obotlig, akut eller kronisk. Psykisk sjukdom beskrivs i 

utredningarna å ena sidan som att sjukdomen kan vara av övergående natur och att personer kan 

till hälsan återställas, medan sjukdomen å andra sidan kan vara kronisk och obotlig. Utifrån detta 

har vi utläst en sjukdomsdiskurs. 

… periodiskt sinnessjuka, som vilka förut varit intagna å sinnessjukanstalt och vilka, då de få 
en förkänsla av att en ny sjukdomsperiod är i annalkande, ofta innan påtagliga symtom på nytt 
givit sig till känna, hänvända sig till den anstalt, varest de förut åtnjutit vård och återvunnit 
hälsa. (SOU 1923:74 ss. 171–172) 

Citatet ovan belyser diskursen om att psykisk sjukdom är något en person går igenom, blir frisk 

från och kan drabbas av igen och då benämns det som en ny sjukdomsperiod. Psykisk sjukdom 

beskrivs däremot ibland också, som ovan nämnt, som kronisk och obotligt. Detta kan även ses 

som en konstruktion och uppdelning av vad som är friskt och sjukt. En vidare beskrivning av 

psykisk sjukdom och personer med psykisk sjukdom är den kontext som de beskrivs i. Under denna 

tid skrivs det om psykisk sjukdom, eller sinnessjukdom, mycket i samband med missbruk, 

kriminalitet, sinnesslöhet, fattigdom och epilepsi. Dels är dessa kontexter sådana som ger personer 

med psykisk sjukdom attribut som att de ofta även har annan problematik såsom missbruk, 

kriminalitet eller ekonomiska svårigheter. Dels ger dessa kontextuella benämningar också en 

kategorisering och sammanslagning av många olika typer av grupper och problematiker till samma, 

och likställer dem för vad de behöver för stöd för sina svårigheter. 

Utifrån detta nedslag har vi kunnat utläsa diskurser såsom en farlighetsdiskurs, en 

graderingsdiskurs, vilken innefattar beskrivningar av bra och dåliga sjuka, samt en sjukdomsdiskurs, 

som behandlar friskt och sjukt. I diskursanalytisk mening är det intressant att se vilken aktör som 

skapar dessa diskurser i vår empiri. Utredningarna är skrivna av olika kommittéer bestående av 

olika konstellationer av sakkunniga på respektive område som utredningarna behandlar. 

Kommittéerna kan därför ses som den diskursskapande aktören. Samtidigt bygger de sina 

resonemang och motiveringar på mycket andra texter och aktörer, vilket gör att kommittéerna och 
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återskapar och speglar en redan befintlig diskurs. Såsom den kritiska diskursanalysen beskriver 

diskurser att vara både konstituerade och konstituerande (Winther Jørgensen och Phillips, 2000, s. 

67–68). Utredningarnas skribenter hänvisar till såväl tidigare SOU:er och kungörelser som 

överinspektörer, svenska psykiatriska föreningen, och medicinalstyrelsen, vilket visar på en 

intertextualitet. De lägger även mycket vikt vid läkarens makt att utreda personers psykiska tillstånd, 

avgöra om personer behöver vård, vad de behöver för vård och makten att friskförklara från 

psykisk sjukdom. Vi kan utifrån Foucaults idéer om kunskap och makt även se läkarens kunskap i 

ämnet psykiatri som grunden till läkarens makt över personer med psykisk sjukdom. 

6.2.2 1958–1964 
I utredningarna (SOU 1958:38, SOU 1960:21, SOU 1961:29, SOU 1964:40) under denna tidsperiod 

uttrycks beskrivningarna av psykisk sjukdom samt personer med psykisk sjukdom i form av hur 

sjukdomen är handikappande och invalidiserande för individen. Personerna beskrivs i olika 

omfattning i termer av ömtåliga, ängsliga, svaga, defekta, farliga, våldsamma, som personer med 

nedsatt motståndskraft emot psykiska påfrestningar eller bristande anpassningsförmåga till 

omgivningen. Ytterligare en beskrivning av personer med psykisk sjukdom illustreras med 

nedanstående citat. 

Psykisk sjukdom, psykisk efterblivenhet och psykopati är betydelsefulla tillstånd av den 
anledning, att människor, som företer tecken därpå, ibland kommer att intaga en särställning i 
samhället. På grund av sjukdomstillståndet företer individen ett annat beteende än andra 
människor och blir isolerad från den vanliga mänskliga gemenskapen. (SOU 1964:40, s. 74) 

Ur citatet går att utläsa en beskrivning av personer med psykisk sjukdom, och andra tillstånd, som 

personer som har en särställning i samhället. Vidare beskrivs hur personer med psykisk sjukdom 

har ett annat beteende än andra, vanliga människor. Citatet ses som ett exempel på den 

kategorisering av människor som leder till en konstruktion av det normala och det onormala som 

återfinns i dessa utredningar. Personer med psykisk sjukdom sätts i jämförelse med andra vanliga 

människor, och tillskrivs ett onormalt, eller som i citatet ”annat beteende”, på grund av sin 

sjukdom. Den kategorisering som en sjukdomsdiagnos här kan innebära, kan tolkas som en 

konstruktion av personen med psykisk sjukdom. 

Personer med psykisk sjukdom beskrivs ofta i utredningarna under denna tidsperiod med 

kopplingar till arbete och arbetsförmåga, exempelvis genom att beskrivas som arbetsför, inte 

arbetsför eller ha nedsatt arbetsförmåga. Vidare beskrivs personer med psykisk sjukdom även i 

relation till andra människor och samhället och anpassningen därtill. Anpassning är ett 

genomgående ämne i utredningarna under tidsperiod, ur vilket vi utläser en anpassningsdiskurs. 

Denna diskurs exemplifieras genom beskrivningar såsom oförmögen att delta i samlivet med andra 

människor, anpassningssvårigheter, omställningssvårigheter och misslyckad samhällsanpassning, 

vilket illustreras nedan: 

Det stora flertalet psykiskt abnorma möter man inom mentalsjukvården, när de på ett eller 
annat sätt misslyckats med sin samhällsanpassning. De förekommer som klienter i samband 
med äktenskapskonflikter, bland de s. k. arbetsovilliga, vid oro och störningar på arbetsplatser, 
som åtalade vid brott i olika former, som alkoholmissbrukare etc. (SOU 1958:38, s. 56) 

I ovanstående citat går det att utläsa att ”psykiskt abnorma” inom mentalsjukvården beskrivs som 

personer som på olika sätt har misslyckats med samhällsanpassningen. Det går även att utläsa att 
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”psykiskt abnorma” beskrivs som att de hamnar i äktenskapskonflikter, är arbetsovilliga, skapar 

oro och störningar på sina arbeten, begår brott och missbrukar alkohol. Vidare i utredningarna 

beskrivs personer med psykisk sjukdom ha tendenser att råka i konflikter med sin omgivning och 

ses som farliga, våldsamma, svårskötta och aggressiva, vilket visar på en farlighetsdiskurs.  

Vidare vill vi lyfta gruppkontexten som personer med psykisk sjukdom nämns i. Det skrivs om 

psykisk sjukdom ofta i samband med alkoholism, narkomani och annat missbruk, brottslighet samt 

epileptiker. Tolkningen här är såsom i tidigare tidsnedslag att utredningarna dels tillskriver personer 

med psykisk sjukdom annan typ av problematik såsom missbruk, kriminalitet och epilepsi, dels att 

utredningarna fogar samman dessa grupper och ger dem liknande attribut och behov. 

Tidsperioden har fokus på personer med psykisk sjukdom som patienter och sjuka och det skrivs 

återkommande om vården för dessa personer med inslag som psykoterapi och olika medikament. 

Vidare utgår utredningarna i mångt och mycket från olika medicinska och psykiatriska forskare, 

böcker och läkare i beskrivningarna av olika former av psykisk sjukdom. Utifrån detta har vi utläst 

en medicinsk diskurs. I samband med den medicinska diskursen kommer också konstruktioner av 

vad som anses friskt och vad som anses sjukt. 

”Det får anses vara specialistens sak att söka fastställa diagnosen och därmed sjukdomsbildens 
kategorisering” (SOU 1964:40, s. 179) 

”… sjukdomssymtom och /…/ normalpsykologiska företeelser.” (SOU 1964:40, s. 182) 

I det första citatet kan vi utläsa den medicinska diskursen i form av diagnostisering och 

läkarkunskap och i det andra citatet utläsa särskiljandet på sjukdom och ”normala” företeelser. Här 

kan även läkarens diagnostiserande makt utläsas, som kan sägas tillskrivs läkaren av utredningens 

författare. 

I detta tidsnedslag har vi utläst olika diskurser, bland annat en diskurs som behandlar det onormala 

och normala, en farlighetsdiskurs, en anpassningsdiskurs och en medicinsk diskurs. Återigen blir 

frågan intressant om vem som besitter denna makt att tillskriva dessa egenskaper. Å ena sidan kan 

det tolkas som att utredningarnas olika författare har makt, å andra sidan går det ur intertextuell 

synpunkt att i utredningarna se att de olika kommittéerna och sakkunniga bygger sina resonemang 

på andra SOU:er, psykiatrisk litteratur, psykiatriker såsom Sigmund Freud samt organisationer som 

WHO, vilka också kan tolkas besitta en konstruerande makt. 

6.2.3 2006–2012 
Psykisk sjukdom beskrivs i utredningarna (SOU 2006:100, SOU 2009:89, SOU 2009:93, SOU 

2012:31) under denna tid som ett besvär som personer kan lida av och som ger sociala 

konsekvenser, men utredningarna visar även olika grad av sjukdomstillstånd såsom lindrig och 

allvarlig och pointerar att en diagnos inte automatiskt behöver innebära ett hinder för individen. 

Diagnosen förutsäger dock inte individens funktion och grad av delaktighet i samhällslivet. 
Även om de allvarligare diagnoserna, till exempel psykosdiagnoserna, oftare ger långtgående 
sociala konsekvenser, betyder inte en sådan diagnos att individen måste ha ett funktionshinder. 
Den psykiatriska diagnosen är otillräcklig för att beskriva konsekvenserna för den enskilde. 
Detta är skälet till att begreppet psykiskt funktionshinder införts. (SOU 2006:100, s.93) 
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Ovanstående citat belyser att det under denna tidsperiod talas om att en psykisk diagnos inte per 

automatik är ett hinder för individen. Det skrivs om allvarligare psykisk sjukdom och i 

utredningarna skrivs generellt psykisk sjukdom samman med besvär. Att de är personer i behov av 

stöd, att de kan vara våldsamma och ha oförutsägbart beteende samtidigt som utredningarna 

beskriver en vilja kring personer med psykisk sjukdom att de ska må så bra som möjligt och få 

insatser som är anpassade efter deras individuella behov. Detta skulle kunna tolkas som att å ena 

sidan utifrån citatet att utredningarna och diskursen gör en kategorisering av personer med psykisk 

sjukdom som mer eller mindre välfungerande, som bättre eller sämre utifrån grad av funktionshinder 

till följd av psykisk sjukdom. Samtidigt kan beskrivningarna av anpassning och ”att må så bra som 

möjligt” tolkas som ett inkluderande tankesätt. Däremot kan oviljan att tillskriva en person med 

psykisk sjukdom ett funktionshinder väcka vidare tankar. Å ena sidan kan det ses som ett sätt att 

undvika stigmatisering av personer med psykisk sjukdom genom att tillskriva ett funktionshinder, 

å andra sidan kan det också ses som ett sätt att undkomma de rättigheter som finns för personer 

med ett uttalat funktionshinder. Exempelvis en psykiatrisk diagnos som utgör ett funktionshinder 

som kan ge rätt till sjukförsäkring. Vidare kan vi utifrån citatets och övriga utredningar under denna 

tidsperiods fokus på funktion utläsa en funktionsdiskurs. Detta utifrån den ökade inriktningen på 

just funktion, snarare än sjukdom.  

I utredningarna beskrivs även skillnaderna mellan diagnostiserbara psykiska sjukdomar kontra ett 

nedsatt psykiskt välbefinnande som inte klassificeras som sjukdom. Detta kan tolkas som en 

konstruktion av verkliga och legitima sjukdomstillstånd och tillstånd som personer lider av men som 

inte legitimeras som sjuka. Utredningarna beskriver normala känsloreaktioner, exempelvis sorg, 

och onormala, sjukliga reaktioner på händelser, såsom depression. En vidare tolkning av detta är 

konstruktionen och kategoriseringen av vad som anses vara onormalt och sjukt, och vad som anses 

som normalt och friskt. Å andra sidan inkluderas även ”lättare sjukdomstillstånd” i en bild och 

konstruktion av det som är friskt och normalt, att alla kan bli ledsna men personen behöver inte 

vara deprimerad för det. Kanske kan detta tolkas som ett inkluderande och avstigmatiserande 

tankesätt. 

Området psykisk hälsa/psykisk sjukdom är särskilt kultur- och erfarenhetsberoende. Sjukdom 
förknippas med hjälplöshet, oansvarighet och bristande normalitet, något som i och för sig 
kan leda till en humanare behandling av de sjuka, men som samtidigt kan leda till utstämpling 
eller i värsta fall inspärrning av oliktänkande. Det gäller att vara uppmärksam på hur psykiatrin 
används. (SOU 2009:89, s. 141) 

Ovanstående citat visar hur psykisk sjukdom beskrivs och förknippas med sjukdom. Beskrivningen 

av sjukdom som ”bristande normalitet” skapar även en bild av att sjukdom är onormalt, och 

därigenom är friskhet normalt. I detta citat påpekar utredningens författare att det är psykiatrin 

som kunskapsfält som i detta fall konstruerar sjukdom som något onormalt och att kunskapen kan 

användas på olika sätt för att få olika utfall – human behandling eller inspärrning. 

I utredningarna beskrivs också personer med psykisk funktionsnedsättning som en 

befolkningsgrupp som ställs i jämförelse med andra befolkningsgrupper när det gäller 

boendeförhållanden, ekonomi, sysselsättning och andra liknande områden. Gruppen beskrivs 

också som en ”handikappgrupp” som också jämförs med andra handikappgrupper, exempelvis att 

personer med psykisk funktionsnedsättning ”bor sämre än befolkningen i övrigt, men inte sämre 

än alla andra handikappgrupper” (SOU 2006:100, s. 99) 
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Våld och kriminalitet är ett ämne som tas upp i utredningarna i relation till psykisk sjukdom vilket 

exemplifieras i citatet nedan:  

Sambandet mellan psykisk sjukdom, bristande psykiatrisk behandling och våldsbrottslighet har 
varit föremål för debatt i Sverige /…/ det förekommer att personer begår våldshandlingar 
därför att de på grund av sin psykiska sjukdom upplever sig hotade eller inte förmår att 
kontrollera impulser och aggressivitet. (SOU 2006:100, s. 101) 

Utifrån detta kan vi utläsa att det inte är fråga om en diskurs gällande att personer med psykisk 

sjukdom i regel är våldsamma utan att det ibland förekommer att personer på grund av sin psykiska 

sjukdom begår våldshandlingar och att det till stor del handlar om bristande behandling av den 

psykiska sjukdomen. 

I denna tidsperiod har vi utläst diskurser kring psykisk sjukdom såsom en funktionsdiskurs, en 

sjukdomsdiskurs som behandlar det verkliga och legitima i jämförelse med deras motsatser, samt 

en diskurs kring det normala och onormala. De som kan utläsas som den konstruerande makten 

av dessa diskurser är utredningarnas författare. Även bestämmelser de hänvisar till, såsom 

sjukförsäkringen, kan ses som en konstruerande makt gällande vad kategoriseras som en sjukdom 

och inte. Andra intertextuella hänvisningar som utredningarna gör är till exempel 

psykiatrireformen, Socialstyrelsen, Nationell psykiatrisamordning, SCB, professorer och 

diagnosmanualer (ICD och DSM). Diagnosmanualerna kan utifrån Foucaults maktidé ses som en 

maktfaktor i gränsdragandet mellan sjukt och friskt. Manualens makt ligger däremot i utövandet – 

genom att använda diagnosmanualen för att sätta en psykiatrisk diagnos eller inte och därigenom 

kategorisera vad som är psykisk sjukdom eller inte.  

6.2.4 Transition 
En transition vi utläst är att personer med psykisk sjukdom i de tidiga utredningarna beskrevs vara 

samhället till last eller vara utanför samhället, medan det i de senare utredningarna skrivs om att 

personer med psykisk funktionsnedsättning ska kunna leva ett ”normalt liv” och delta i 

samhällslivet ”som andra”. Vidare har vi utläst en förändring gällande hur personer med psykisk 

sjukdom beskrivits som lätt- eller svårskötta medan de begreppen inte används i utredningarna i 

det senaste tidsnedslaget. I utredningarna i det senaste tidsnedslaget (2006–2012) kan vi däremot 

utläsa en kategorisering av psykisk sjukdom mellan lindrig respektive allvarlig psykisk sjukdom. 

Detta väcker frågor om det är någonting annat än en lättskött eller svårskött psykisk sjukdom det 

handlar om, eller om det i själva verket är just detta som det faktiskt handlar om fortfarande - men 

klätt i en finare kostym. På liknande sätt kan transitionen från en diskurs om ”bra eller dålig 

sinnessjuk” till en diskurs om en funktionsnedsättning som funktionshinder eller inte, ses på. En 

funktionsnedsättning beskrivs i utredningarna under det sista tidsnedslaget (2006–2012) inte lika 

uttalat som en bra eller dålig funktionsnedsättning som ”sinnessjukdom” gjorde i de första 

tidsnedslaget (1923–1929). Däremot beskrivs en funktionsnedsättning som att den antingen utgör 

ett funktionshinder eller inte. Detta kan då tolkas som att en funktionsnedsättning beskrivs som en 

”bra” funktionsnedsättning om den inte utgör ett funktionshinder och en ”dålig” 

funktionsnedsättning om den utgör ett funktionshinder. Funktionshinderbegreppet har däremot 

en stark koppling till omgivningen och att omgivningen ska anpassas för att eliminera det som 

utgör funktionshindret - vilket kan ses som en mer inkluderande diskurs för personer med psykisk 

sjukdom. Dessa exempel visar på hur uttryck och begrepp har ändrats - men har innebörden av 

dem egentligen ändrats?  
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Ytterligare en transition vi kunnat utläsa är att det i utredningarna i de två senare tidsnedslagen 

börjar skrivas om en psykisk ohälsa, allmän nedstämdhet eller nedsatt psykiskt välbefinnande, som 

inte klassificerades som en sjukdom utan som ett mer utbrett folkhälsoproblem. I utredningarna 

från det första tidsnedslaget skrevs det mer i termer av att en person antingen är psykiskt frisk eller 

psykiskt sjuk, utan något vidare mellanläge, medan det i de senare utredningarna, som sagt, skrivs 

om en psykisk ohälsa som inte specifikt är en sjukdom. Det skrivs också om skillnaden mellan 

normala reaktioner och psykisk sjukdom. Detta kan tolkas som att gränsen för vad som anses vara 

normalt förskjutits en del, från att vara antingen psykiskt frisk eller sjuk till att vara frisk, sjuk eller 

frisk med psykisk ohälsa. Samtidigt som gränsen kan sägas ha förskjutits en del kvarstår fortfarande 

en diskurs om vad som är normalt och vad som är onormalt.  

En transition vi kunnat utläsa gällande beskrivningar av personer med psykisk sjukdom är att de i 

de tidigare utredningarna beskrevs som samhällsfarliga och våldsamma vilket inte lika tydligt 

framträder i de senare utredningarna (2006–2012) även om våld fortfarande nämns i relation till 

psykisk sjukdom. I de senare utredningarna beskrivs det istället i termer av att det finns personer 

som begår våldshandlingar på grund av sin psykiska sjukdom, snarare än att personer med psykisk 

sjukdom är våldsamma eller farliga, vilket är en återkommande diskurs i utredningarna under både 

det första och andra tidsnedslaget. 

Ett område där vi inte kunnat utläsa någon vidare transition är gällande vilka grupper personer med 

psykisk sjukdom nämns tillsammans med. Under samtliga tidsnedslag nämns personer med psykisk 

sjukdom återkommande tillsammans med, och i relation till, missbruk, kriminalitet och fattigdom. 

Att nämnas tillsammans med andra grupper kan som tidigare nämnt dels tolkas som att personer 

med psykisk sjukdom tillskrivs andra sociala problem såsom missbruk och fattigdom, dels som att 

dessa grupper ses som en homogen grupp med samma behov och därför behandlas på samma sätt. 

I övrigt ser vi även hur personer med psykisk sjukdom ofta klumpas samman med olika somatiska 

sjukdomar och personer med olika typer av psykiska funktionsnedsättningar, inte bara psykiska 

sjukdomar. Med bakgrund i detta kan det tolkas som att gruppen ”personer med psykisk sjukdom” 

har en bred inklusionsbas som inkluderar allt från att vara ”störande för allmänheten” till att ha 

missbruksproblematik eller att vara fattig. 

6.3 Följder 
I detta avsnitt presenteras vilka följder beskrivningarna har haft för personer psykisk sjukdom 

under de tre tidsnedslagen. De tre tidsnedslagen presenteras var för sig för att sedan knytas ihop i 

en analys av transitionen av följderna. 

6.3.1 1923–1929 
Utifrån ovan presenterade beskrivningar av psykisk sjukdom och personer med psykisk sjukdom 

kan vi i utredningarna (SOU 1923:74, SOU 1927:10, SOU 1927:18, SOU 1929:14) under denna tid 

utläsa olika typer av följder för dessa personer. Till att börja med finner vi att personer med psykisk 

sjukdom, här sinnessjuka, behöver omhändertas såsom citaten nedan visar.  

Detta gäller särskilt sådana sinnessjuka, vilka i samhällsskyddets intresse behöva 
omhändertagas, enär de på grund av sjukdomsyttringarna äro samhällsvådliga eller i högre grad 
samhällsbesvärliga. (SOU 1923:74, s. 111) 
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Vidare hava de sakkunniga i samma paragraf upptagit sinnessjukstadgans bestämmelse därom, 
att de sinnessjuka skola omsorgsfullt vårdas och behandlas med mildhet efter 
människokärlekens fordringar. (SOU 1923:74, s. 148) 

Det första citatet visar på en samhällsbeskyddande diskurs gentemot personer med psykisk 

sjukdom och att dessa ska omhändertas på grund av samhällsvådlig- och samhällsbesvärlighet. 

Omhändertagandet kan tolkas som något negativt, men i ljuset av det andra citatet ser vi även en 

samhällsvilja att personer med psykisk sjukdom ska vårdas och behandlas milt, omsorgsfullt och 

”efter människokärlekens fordringar”. Följden av en beskrivning av en person med psykisk 

sjukdom som farlig för samhället, blir således att personen ska omhändertas och vårdas. Vidare 

beskriver utredningarna hur personer med psykisk sjukdom ska kontrolleras, vilket exemplifieras 

med nedanstående citat. 

…vid sinnessjukanstalter använda skyddsmedel, som innebär mekaniskt tvång. Då de 
förmöjliggörande av kontroll är av vikt att den sådan förteckning alltid föres, där dylika 
skyddsmedel användas å sinnessjuka, har en bestämmelse härom intagits i sista stycket av 
denna paragraf. (SOU 1923:74, s. 298) 

Citatet beskriver hur personer med psykisk sjukdom på anstalt får utsättas för mekaniskt tvång. 

Den kontrollen och det tvånget kan av citatet även förstås som ett skydd, både för personal och 

omgivning samt för den sjuke själv. I andra utredningar exemplifieras andra typer av kontroll såsom 

isolering och övervakning, men även reproduktiv kontroll såsom sterilisering vilket presenteras 

nedan. 

Att förhindra sinnesslöa kvinnor att föda barn torde ej vara möjligt med mindre än att de 
interneras eller steriliseras. (SOU 1927:18, s. 18) 

Ovanstående citat visar på ett resonemang om att ”sinnesslöa kvinnor” inte kan hindras från att 

föda barn på annat sätt än att dessa kvinnor spärras in eller steriliseras. Citatet belyser först och 

främst att ”sinnesslöa kvinnors” barnafödande ses som ett problem men visar också på en 

föreställning om att dessa kvinnor inte går att resonera med, eller kanske till och med inte förstår - 

och därmed behöver stoppas genom inskränkande åtgärder i form av internering och sterilisering.  

Flera av dessa sjukdomar äro av sådan art, att de för den sjuke omöjliggöra ett liv under vanliga 
samhälleliga former och inskränka hans förmåga av självförsörjning. I den mänskliga 
samlevnaden bliva dessa sjuka tärande och icke närande personer. Från samhällets synpunkt 
sett, måste det framstå som ett betydelsefullt önskemål att kunna förebygga födelsen av sådana 
individer, vilka genom arvsanlag äro predestinerade att måhända redan under barnaåren eller 
senare under livets verksamma skeden förete dylika psykiska rubbningar och vilka där jämte 
kunna föra det ogynnsamma arvsanlaget vidare till sina efterkommande. Så länge de sjuka 
endast utgöra ett fåtal av befolkningen, kunna de visserligen icke vålla samhället mera allvarliga 
olägenheter. (SOU 1929:14, s. 7) 

Citatet ovan belyser inledningsvis en föreställning av vad som är normalt och inte genom 

formuleringen ”vanliga samhälleliga former”. Det beskrivs att vissa psykiska sjukdomar medför att 

personen inte kan leva ett sådant vanligt liv och istället blir ”tärande och icke närande” personer. 

Återigen visas också exempel på en samhällsbeskyddande diskurs, där det här beskrivs som att det 

är önskvärt ur samhällssynpunkt att förhindra födseln av individer med eventuell ärftlig psykisk 

sjukdom. Vidare beskrivs det att det är bättre för samhället om antalet personer med psykisk 

sjukdom begränsas genom att dessa personer då inte kan orsaka samhället mer besvär.    
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Denna oansvariga, ohejdade, i grunden motbjudande barnalstring giver upphov till en 
avkomma, som icke blott mycket ofta är andligen lytt liksom föräldrarna utan även i regel faller 
samhället till last – liksom föräldrarna. Möjligheten att taga vård om barnen saknas ju hos 
dessa. (SOU 1929:14, s. 33) 

Ovanstående citat visar återigen på hur det ses som ett problem att sinnesslöa och sinnessjuka 

personer skaffar barn genom att det beskrivs som oansvarigt, ohejdat och motbjudande. Det 

beskrivs vidare att dessa barn och föräldrarna generellt ”faller samhället till last”, vilket visar på en 

föreställning om att dessa personer inte klarar sig själva. Genom formuleringen ”samhället till last” 

tolkar vi det också som att det är besvärande för samhället att ta hand om dessa personer. 

Påståendet i slutet av citatet tillskriver dessutom sinnesslöa och sinnessjuka personer egenskapen 

av att inte kunna ta hand om sina barn, vilket genom formuleringen ”saknas ju” i termer av 

modalitet uttrycks med hög affinitet.  

Det måste ju nämligen ligga i anstaltens intresse att så fort som möjligt bliva befriad från en 
sinnessjuk, för vars vård anstalten saknar resurser och vilken genom sjukdomens yttringar ofta 
blir störande för anstaltens verksamhet. (SOU 1923:74, s. 301) 

I detta citat beskrivs det som att en anstalt blir ”befriad från en sinnessjuk”. Genom användningen 

av denna formulering tolkar vi det som att en sinnessjuk person ses som en belastning eller börda 

för anstalten, som anstalten därmed kan bli ”befriad från”. Intressant i sammanhanget är att detta 

citat är ett utdrag från samma utredning där det beskrivs att sinnessjuka ska ”behandlas med mildhet 

efter människokärlekens fordringar” (SOU 1923:74, s. 148). Detta visar på en ambivalens och vi 

tolkar det som ett motsägelsefullt synsätt med bakgrund i å ena sidan viljan att behandla personer 

med mildhet och kärlek, samtidigt som de å andra sidan ”befrias” från ”störande” sinnessjuka. 

6.3.2 1958–1964 
I utredningarna (SOU 1958:38, SOU 1960:21, SOU 1961:29, SOU 1964:40) under denna tid kan 

vi utläsa olika typer av följder för personer med psykisk sjukdom. I SOU 1960:21 beskrivs 

exempelvis hur personer med psykisk sjukdom ska hindras från äktenskap samt att dessa personer 

ska kunna steriliseras. 

Det är tydligt, att förefintligheten av psykisk sjukdom av allvarligt slag hos part i en 
äktenskapsförbindelse kan vara ägnad att ge samlivet makarna emellan en prägel helt oförenlig 
med äktenskapets natur av en på ömsesidig tillgivenhet och förståelse grundad livsgemenskap. 
Än allvarligare är att genom den sjukes onormala, stundom skrämmande och i allt fall för 
omgivningen oförståeliga värderingar, uppträdande och livsföring betydande risk kan förelägga 
för de i hemmet uppväxande barnen tar bestående skada i sin själsliga utveckling och 
försummas eller missleds i sin uppfostran. (SOU 1960:21, s. 44) 

I citatet ser vi att denna tids tolkning av psykisk sjukdom leder till en syn på och ett resonemang 

kring att dessa personer inte kan, eller ska få, gifta sig. Det argumenteras att makarnas samliv inte 

kan fungera och att en uppväxt med en förälder med psykisk sjukdom medför risker för de 

eventuella barnen. Ur citatet går således att utläsa att personer med psykisk sjukdom inte ska få 

gifta sig, då det kan vara en olägenhet för andra, i detta fall maka eller barn. Syftet med att lyfta 

barnens perspektiv kan i detta citat tolkas på olika sätt. Å ena sidan kan det ses som en vilja att 

skydda barn från en ”dålig” uppväxt, medan det å andra sidan kan ses som en ursäkt för att 

rättfärdiga äktenskapshinder för personer med psykisk sjukdom. Med utgångspunkt i 
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diskursanalysens begrepp modalitet kan vi i citatet även se att författarna med hög affinitet menar 

att psykisk sjukdom är ett hinder i parets samliv, med utgångspunkt i citatets början; ”det är tydligt”. 

Vidare följder för personer med psykisk sjukdom som har kunnat utläsas kan tolkas vara av mer 

inkluderande karaktär. Dessa inbegriper till exempel olika typer av arbetsanpassningar för personer 

med psykisk sjukdom, anpassad vård för den enskilde individens specifika behov, stöd och hjälp 

av en kurator med exempelvis hjälp att hitta en bostad och mycket rehabilitering och återanpassning 

i samhället. 

För samhället har de psykiska sjukdomarna och de olika formerna av psykisk abnormitet blivit 
en viktig angelägenhet och föremål för omfattande åtgärder. Från en tidigare inställning att 
mentalsjukvården skulle bestå i ett omhändertagande av sådana sjuka och abnorma, som på 
grund av sina avvikelser från det friska och genomsnittliga kunde betraktas som farliga för sig 
själva eller andra, har en omsvängning skett till ett allt klarare medvetande om behovet av en 
dels förebyggande och dels aktivt resocialiserande vård. Den medicinska forskningens 
framsteg inom olika discipliner har också givit allt större betingelser för en vård, som siktar 
utöver skydd och lindring till mera markant förbättring och återanpassning i samhället även av 
de svårare sjuka. (SOU 1958:38, s. 40) 

I detta citat ser vi brytpunkten för inställningen att personer med psykisk sjukdom ska omhändertas 

och vårdas till inställningen om förebyggande och resocialiserande vård. Det handlar framledes om 

återanpassning i samhället för personer med psykisk sjukdom. Detta tolkas vidare som en 

brytpunkt där det sociala får en större inverkan, både på vården (kurator, resocialiserande) men 

även på målet med vården (återanpassning i samhället). 

Varje psykiskt sjuk eller abnorm människa har sina individuella problem och ställer sina 
speciella krav på just en för denne avpassad vård. Schablonmässigt handlade och tänkande 
leder sällan till framgång. (SOU 1958:38, s. 40) 

Citatet presenterar en syn på personer med psykisk sjukdom som en heterogen grupp med olika 

problem, behov och krav. Det medvetandegör vikten av en individuellt ”avpassad vård” och 

påpekar att schablonmässighet sällan ger framgång i fall som dessa. 

Viktigast blir emellertid en rehabilitering, som dels söker undanröja påfrestande eller skadande 
miljöfaktorer, dels syftar till en omskolning och en återanpassning i samhället för att befria den 
sjuke från så mycket som möjlig av invaliditeten. (SOU 1958:38, s. 48) 

I detta citat ser vi återigen om hur återanpassning i samhället ligger i fokus. Vi ser även att en person 

med psykisk sjukdom ses som ”invalid” (funktionsnedsatt) men att de insatser och det stöd som 

erbjuds ska kunna ”befria” en person från sin ”invaliditet” i så stor utsträckning det är möjligt. De 

tre citaten ovan belyser således dessa följder gällande vård och rehabilitering för personer med 

psykisk sjukdom. Andra utredningar, såsom SOU 1961:29, behandlar rättigheten av invalidpension 

för vissa personer med psykiska sjukdomar, vilket även kan ses som en – kanske mer gynnsam – 

följd av kategorisering av psykisk sjukdom. 

6.3.3 2006–2012 
I detta tidsnedslag, som är det mest nutida, skrivs det i utredningarna (SOU 2006:100, SOU 

2009:89, SOU 2009:93, SOU 2012:31) genomgående om olika typer av rehabilitering och 

anpassningsinsatser för personer med psykisk sjukdom.  
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Vid varje given tidpunkt finns det alltid ett mindre antal personer som har en komplicerad 
problematik. Det är dock inte alltid samma människor som har dessa behov över en längre tid. 
Många tillstånd förändrar karaktär under livet, människor försämras och återhämtar sig. 
Behoven kan minska när stöd och insatser arrangeras så att åtgärderna effektivt kompenserar 
funktionsnedsättningen. Det finns psykiska sjukdomar och tillstånd som inte ens med dagens 
bästa kunskap och alla tänkbara insatser går att förbättra. (SOU 2006:100, ss. 224–225) 

Ur citatet kan vi utläsa att stöd och insatser för en person kan kompensera dennes 

funktionsnedsättning. Utifrån detta, och i samband med övriga utredningar, ser vi att det i kontext 

med personer med psykisk sjukdom skrivs mycket om hur samhället, exempelvis arbete och 

insatser, ska anpassas för att personen med psykisk sjukdom ska kompenseras sin 

funktionsnedsättning och kunna leva i samhället som andra. Slutet av citatet belyser dock en 

uppgivenhet gällande att det även finns tillstånd som är ohanterbara för både individen och 

samhället. Ett krav för dessa insatser utläses ur utredningarna att vara en diagnos. 

”Behovet av sjukskrivning p.g.a. nedsatt funktions- och arbetsförmåga till följd av olika 
diagnoser …” (2009:89, s. 147) 

”När grupper av symptom uppkommer /…/ brukar de kunna etableras som ett syndrom, en 
diagnos, för vilka behandlingsprogram kan utvecklas …” (2009:89, s. 147) 

Citaten ovan belyser hur sjukskrivning och behandling vilar på att personen som är föremål för 

dessa har en diagnos på sin psykiska sjukdom. En fortsatt tolkning på detta blir då hur 

konstruktionen och kategoriseringen av en diagnos, ger förutsättningar för stöd och hjälpinsatser i 

samhället, som en person utan denna diagnos men liknande behov kunnat bli utan. Vidare tas i en 

utredning även upp frågan om tvång (SOU 2006:100). 

”En liten del av insatserna kommer sannolikt alltid, hur väl vi än utformar vården, att behöva 
ske med tvång” (SOU 2006:100, s. 409) 

Här ser vi att en följd för vissa personer med psykisk sjukdom, utöver den ovan beskrivna 

anpassningen och rehabiliteringen, kommer att vara tvångsvård och tvångsinsatser. Kanske är det 

för den målgrupp som i avsnittets första citat beskrivs som de psykiska sjukdomar och tillstånd 

som inte går att förbättra. I citatet ser vi även att det används en modalisering med hög affinitet, 

genom formuleringen att det ”sannolikt alltid” kommer att behövas tvång för vissa personer med 

psykisk sjukdom. 

6.3.4 Transition 
I ljuset av det ovan presenterade resultatet och den historiska begreppsförståelsen av begreppet 

sinnessjukdom som presenteras i avsnitt 1.2.1 har vi inte utläst någon vidare transition vad gäller 

sambandet mellan sjukdom och arbetsförmåga. I samtliga tidsnedslag dominerar arbetsförmågan 

kategoriseringen av friskt och sjukt. Den som är arbetsför är frisk och den som inte är arbetsför är 

sjuk. Däremot har vi utläst en transition gällande följderna av arbetsförmåga och sjukdom. Det har 

gått från att den person som klassificerats som sjuk och inte arbetsför interneras bort från 

samhället, till att samma person ska vårdas för att återanpassa sig till arbetslivet, till att personen 

ska rehabiliteras och arbetet ska anpassas så att personen kan återgå till arbetslivet. Med bakgrund 

i detta utläser vi en transition gällande att det gått från en diskurs om att individerna ska anpassa 

sig till, eller tas bort ifrån, samhället i utredningarna i de två första tidsnedslagen, till en diskurs om 

att samhället ska anpassa sig efter individen i det senaste tidsnedslagen. Det har gått från att handla 
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om samhällsbeskydd till att handla om samhällsanpassning. Utöver arbetsförmågan, ser vi rent 

konkret utvecklingen från tvång, isolering och sterilisering till vård och äktenskapshinder och till 

sist anpassning och rehabilitering. Tvånget är dock närvarande i alla tidsnedslag, i olika grad och 

form. Citatet i avsnitt 6.3.2 från SOU 1958:38 som beskriver att vården för psykisk sjukdom 

utvecklats från skydd och lindring till förbättring och återanpassning i samhället (SOU 1958:38, s. 

40) belyser just denna transition. I det andra tidsnedslaget ser vi även en brytpunkt där det sociala 

får ta allt större plats. 

Ytterligare en transition, eller brist på transition beroende på hur det tolkas, är att utredningarna i 

tidsnedslagen på olika sätt beskriver vad som är rätt och bra vård och stöd, samtidigt som det skrivs 

och argumenteras om saker som tvångsinsatser och sterilisering. Det är intressant att de i det första 

tidsnedslaget påpekar vikten av vård utifrån människokärlek samtidigt som isolering och 

institutionalisering är mycket återkommande, medan det i det senaste tidsnedslaget handlar mer om 

den anpassade vården med mindre inslag av tvång. Transitionen kan ses som hur det ”positiva” 

och det ”negativa” får ta olika stor plats i olika tider. Det är också viktigt att se att isolering, 

institutionalisering och tvång på 1920-talet troligtvis inte sågs i samma negativa ordalag som vi 

tolkar det idag. På 1920-talet, med den kunskapen som fanns tillgänglig, sågs kanske 

institutionalisering och tvång som en rättfärdigad och rimlig insats, något vi med dagens ögon och 

kunskap kan tycka var befängt. 

6.4 Sammanfattande analys 
Utifrån det presenterade resultatet har vi identifierat tre övergripande beskrivningar som 

sammanfattar diskurserna under respektive tidsnedslag och steg i transitionen. Dessa har vi valt att 

kalla för förvaring (1923–1929), vård (1958–1964) samt rehabilitering (2006–2012).   

Förvaring (1923-1929) präglas av en samhällsbeskyddande diskurs. Personer med psykisk sjukdom 

benämns här som ”den sjuke” eller att de är sin diagnos, till exempel ”den schizofrene”. 

Beskrivningarna av dessa personer fokuserar på att de är sjuka, farliga och störande för 

omgivningen och ”lösningen” på detta är att de ska låsas in och/eller steriliseras. Det senare för att 

förhindra att ”ogynnsamma arvsanlag” sprids vidare och därmed i förlängningen utrensa psykisk 

sjukdom. Diskursen fokuserar på att samhället ska skyddas från dessa personer, snarare än att dessa 

personer ska kunna leva ett drägligt liv.  

Vård (1958-1964) utmärks av en genomgående medicinsk diskurs. Benämningarna är ofta ”patient” 

eller ”den sjuke”, ord vi tolkar som medicinska. Beskrivningarna handlar delvis om olika symptom 

på psykiska sjukdomar och hur personer ska vårdas, men samtidigt också om att personer med 

psykisk sjukdom är defekta och farliga. Vi menar att denna tidsperiod är en brytpunkt, med ett ben 

i både förvaring och rehabilitering. Det präglas även av en samhällsbegränsande diskurs där 

samhället skapar begränsningar för individer. Detta i form av att personer med psykisk sjukdom 

ska steriliseras eller hindras från äktenskap på grund av ogynnsamma gener. Samtidigt beskrivs hur 

personer med psykisk sjukdom ska vårdas med anpassad vård och sedermera rehabiliteras och 

anpassas in i samhället. Under denna tid handlar det om att individen ska anpassas till samhället. 

Rehabilitering (2006-2012) präglas i sin tur av en samhällsanpassande diskurs. Benämningarna 

handlar här om personer med psykisk sjukdom eller funktionsnedsättning, något vi tolkar som en 

individualiserande utveckling från förvaring och vård där det beskrevs som att personer är sjuka. 
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Utredningarna beskriver olika rehabiliterande och anpassade insatser för personer med psykisk 

sjukdom, så att de ska kunna leva som andra. Det skrivs om hur samhället ska anpassas för att 

personer med psykisk sjukdom ska kunna leva som andra, inte hur personer med psykisk sjukdom 

ska anpassas.  

Genom dessa presenterade övergripande beskrivningar kan vi alltså se hur diskurser kring psykisk 

sjukdom och personer med psykisk sjukdom förändrats och haft olika mening i olika tider. Och i 

likhet med vad Beronius (1991) beskriver utifrån Foucault så är vansinne, eller psykisk sjukdom i 

detta fall, något som formats och formas utifrån kulturella föreställningar och idéer under olika 

tider. Vi kan även utläsa makten att utforma dessa idéer, eftersom vi utifrån tidsnedslagen finner 

olika typer av kunskapsanvändning och maktutövande i form av kategorisering av gruppen 

personer med psykisk sjukdom. 

Även om vi idag inte tycker att vi använder ett stigmatiserande språk väcks tankar om vad som 

kommer sägas om det nutida språkbruket om 100 år. Kunskapen ökar kontinuerligt och ordens 

innebörd kan komma att tillskrivas stigmatiserande egenskaper likt de har gjort under dessa 100 år. 

Från utredningarna från det sista tidsnedslaget (2006–2012) kan vi redan nu se vissa förändringar i 

språket som används, exempelvis genom att vissa diagnoser fått nya namn. Det är även av vikt att 

se saker i ljuset av sin tid, att de på 1920-talet arbetade med den kunskap de hade, även om vi idag 

kan tycka att de var ”knäppa som inte visste bättre”. Vi kan se i dessa utredningar att resonemangen 

liknar de resonemang som återfinns i de mer nutida utredningarna i form av att de gör avvägningar, 

diskuterar för- och nackdelar ”å ena sidan - å andra sidan” och för resonemang om personlig 

integritet och säkerhet kontra tvång. Samtidigt som utredningar beskriver att personer med psykisk 

sjukdom ska ”…vårdas och behandlas med mildhet efter människokärlekens fordringar” (SOU 

1923:74 s. 148) diskuteras det under samma tidsperiod i termer av att utrensa sjukdomen genom 

att sterilisera samma personer. Således görs liknande avvägningar under de olika tidsnedslagen, men 

slutsatserna och utfallen blir olika - troligtvis utifrån den kunskap som finns vid den specifika 

tidpunkten.  

Utifrån de begrepp och benämningar som använts för psykisk sjukdom i de undersökta 

utredningarna, tillsammans med den historiska begreppsförståelsen som presenterats i uppsatsens 

början och vår egen begreppsförståelse för nutida begrepp, kan vi se en utveckling i betydelsen av 

exempelvis begreppet idiot. Det som förr varit en sorts beskrivande benämning för ett specifikt 

tillstånd, är numera mer av ett skällsord. Därav kan vi utläsa både att begrepp i sig får olika 

innebörder i olika kontexter och olika tider och att begrepp skapas för att ersätta och byta ut gamla 

begrepp. 

I ljuset av studien ser vi därmed den maktutövning som benämningar, beskrivningar och 

kategoriseringar innebär – och vad maktutövningen kan få för följder. Att se en benämning av ett 

fenomen, och den beskrivning som hör till, blir därför viktigt för att kunna se orsaker till hur en 

kategoriserad grupp behandlas i samhället. Skillnaden mellan att vara sinnessjuk eller att ha en 

psykisk sjukdom torde kanske vara mindre än vi först trott, kontentan är någonstans att dessa 

personer ska vårdas, omhändertas eller rehabiliteras och möjlighet till tvångsåtgärder finns. Att tala 

om att språket förfinats, skiftats och blivit mer inkluderande, handlar kanske istället om en enkel 

omskrivning där den faktiska och egentliga innebörden av orden inte ändrats betydligt. 
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7. DISKUSSION 

I följande kapitel summeras den genomförda studien. Vidare diskuteras studiens resultat i relation 

till den tidigare forskningen. Sedan diskuteras teori och metodval, vad de bidrog med och vad vi 

fann vi för begränsningar. Avslutningsvis presenterar vi studiens bidrag till socialt arbete, både 

inom det sociala arbetets praktik och forskningsmässigt och vi diskuterar framtida forskningsidéer 

inom ämnet. 

7.1 Summering 
Syftet med denna uppsats har varit att undersöka och analysera transitionen av företeelsen psykisk 

sjukdom i statens offentliga utredningar från 1900-talets början till början av 2010-talet. 

Frågeställningarna behandlade hur psykisk sjukdom benämns, hur personer med psykisk sjukdom 

beskrivs och konstrueras samt vilka följder av konstruktionen av psykisk sjukdom som kan utläsas.  

Utifrån vår första frågeställning har vi kunnat se en transition från benämningen sinnessjukdom till 

psykisk sjukdom och psykisk funktionsnedsättning. Gällande beskrivningar har resonemangen gått 

från att människor är sinnessjuka, samhällsfarliga och samhället till last till att personer har en 

psykisk funktionsnedsättning, att de kan vara farliga men att de behöver vård och anpassning. Dock 

är resonemangen liknande, men att vågskålen där det ”negativa” vägt tungt i de tidiga nedslagen, 

så har det ”positiva” fått ta mer plats, men att det negativa fortfarande finns. Beskrivningarna har 

även gått från att en person är frisk eller sjuk, till att en person kan vara frisk, sjuk eller frisk med 

psykisk ohälsa. Gällande följderna, ser vi en transition där det gått från tvång, internering och 

sterilisering (med inslag av vård med människokärlek), till anpassad vård, äktenskapshinder och 

sterilisering och till sist rehabilitering och anpassade stödinsatser – med vissa inslag av 

tvångsåtgärder. Även här finns liknande resonemang genom tiderna, men att vågskålen tippat från 

det vi uppfattar som negativt, till det vi uppfattar i mer positiva ordalag. 

Utifrån vår analys har vi identifierat tre olika övergripande beskrivningar som representerar 

respektive tidsnedslag. Dessa är förvaring, som karaktäriseras av en samhällsbeskyddande diskurs 

där samhället ska beskyddas mot personer med psykisk sjukdom. Vård, som karaktäriseras av en 

samhällsbegränsande diskurs där samhället skapar begränsningar för personer med psykisk 

sjukdom. Rehabilitering, som karaktäriseras av en samhällsanpassande diskurs där samhället ska 

anpassas för personer med psykisk sjukdom. Dessa är våra beskrivningar och sammanfattningar av 

de tankar, resonemang och begrepp som funnits i respektive tid.  

Med hjälp av de teorier som använts i studien har vi kunnat utläsa olika typer av makthavande 

aktörer, såsom läkare och författare, maktutövande praktiker, såsom diagnostisering och 

kategorisering, samt de följder som argumenteras för i utredningarna. Vi kan även utifrån Foucault 

belysa tidernas olika kulturella kännetecken och förändringen i kulturer och diskurser. I detta fall 

begrepps- och tankekulturerna kring psykisk sjukdom, som dels skapas av sin tids kultur, men också 

skapar en kultur för den tiden. Detta återknyter till den kritiska diskursanalysens idé om diskurser, 

eller i detta fall kulturer, som både konstituerad och konstituerande. 
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7.2 Studien i ljuset av tidigare forskning 
Som nämnt i kapitel tre om tidigare forskning är den tidigare forskningen gällande just transitionen 

av företeelsen psykisk sjukdom begränsad. Vi har däremot funnit att vissa aspekter av vårt resultat 

bekräftas av slutsatser dragna i tidigare forskning. Studiens resultat visar att personer med psykisk 

sjukdom har gått från att benämnas i form av som ”den sjuke”, ”den sinnessjuke”, ”den 

schizofrene”, till att benämnas mer i individualiserade former så som ”person med en psykiatrisk 

diagnos”, ”person med psykisk funktionsnedsättning” eller ”person med schizofreni”. Denna 

utveckling bekräftas av Svavarsdóttir et al. (2018) som beskriver förändringen från att personer 

med psykisk sjukdom benämns i form av objekt till att de benämns i form av subjekt. Studiens 

resultat visar även att det sker en transition från att det skrivs i form av att en person antingen är 

psykisk frisk eller sjuk till att det börjar skrivas om ett slags mellanläge: psykisk ohälsa eller allmän 

nedstämdhet som inte klassificeras som en sjukdom - vilket visar på att gränsen mellan vad som är 

friskt och vad som är sjukt förskjutits en del. Detta resultat överensstämmer med vad Phelan et al. 

(2000) kommer fram till gällande att definitionen och attityden kring psykisk sjukdom har breddats 

till att bli något som ”kan drabba alla”. En annan presenterad transition är följderna där vi såg att 

personer med psykisk sjukdom i det första nedslaget var föremål för tvång och isolering, till att i 

de nutida utredningarna behandla olika stöd och serviceinsatser. Detta står i likhet med vad 

Bergmark et al. (2010) beskriver att i det gällande personer med psykisk sjukdom, är mer fokus på 

insatser och service för gruppen, ju närmare ”nutid” vi kommer. Ytterligare en transition vi fann 

var hur det sociala fick allt mer utrymme i det andra och tredje tidsnedslaget, något som tangerar 

vad Topor (2016, s. 21) beskriver om hur bytet av begrepp kring personer med psykisk sjukdom 

öppnat upp för ett socialt synsätt, snarare än ett medicinskt. 

Psykisk sjukdom är ett mycket utforskat ämne inom många olika vetenskapliga discipliner och 

utifrån flera aspekter, bland annat inom medicinsk, psykologisk och sociologisk forskning. Den 

tidigare forskningen är bred och täcker en stor mängd kunskap, vi tror däremot att vi med denna 

studie har bidragit med en bild av just transitionen av konstruktioner och begrepp kopplat till 

psykisk sjukdom. Vi har även belyst brytpunkten för begreppsbyten på 1960-talet och resonemang 

kring detta, något vi tycker är viktigt för att förstå var våra begrepp idag kommer ifrån, och vilken 

innebörd de har. 

7.3 Teoridiskussion 
De teorier som använts för att analysera studiens material har påverkat resultatet på olika sätt. Till 

att börja med använder vi en socialkonstruktivistisk utgångspunkt och har utifrån Foucault letat 

efter tecken på makt och kunskap i texterna. Vår utgångspunkt har vi upplevt som subjektiv och 

vi har själva tolkat in konstruktion och makt i meningar som kanske egentligen inte haft som syfte 

att konstruera utan bara att redogöra. Tolkningen har lätt blivit att alla författare till SOU:erna och 

deras källor är makthavare som stigmatiserar och kategoriserar en grupp, tillskriver dem egenskaper 

samt argumenterar för olika insatser för dessa personer. Vidare ser vi att det hade varit möjligt att 

analysera materialet utifrån fler vinklar, såsom att gå djupare in på hur kön, ålder, kriminalitet, 

missbruk, fattigdom och andra aspekter har påverkat beskrivningar samt deras följder. Analysen 

har fokuserat på diskurser, begrepp och deras transitioner, något som gör att vi inte vidare 

undersökt specifikt vad i samhället som påverkat dessa diskurser eller sett till organisatoriska eller 

byråkratiska teorier gällande de följder som dessa diskurser kan ha haft. 
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I användningen av Foucaults maktbegrepp har vi även uppmärksammat hur vi själva tolkar makt. 

Vi upplever att vi till en början såg makt som något negativt, då det konstruerade och klassificerade 

en grupp av människor. I analysen fick vi därför reflektera kring vad makt egentligen är och kan 

vara. Vi fick påminna oss om att se texterna och begreppen i ljuset och kontexten av sin egen tid 

och vi fick även tänka igenom huruvida den nutida begreppsanvändningen och förståelsen 

egentligen är så mycket bättre nu, jämfört med förr. I början av analysarbetet upplevde vi det svårt 

att få ihop teorikopplingar, men såg sedan hur diskursanalysen och Foucault kunde komplettera 

varandra. Utifrån diskursanalysen såg vi vilken aktör som hade en konstruerande och diskursiv 

makt, medan vi med hjälp av Foucaults maktbegrepp kunde utläsa hur denna makt utövades i form 

av utlästa följder för personer med psykisk sjukdom. 

7.4 Metoddiskussion 
Utifrån den kritiska diskursanalysen som metod har vi kunnat läsa och tolka de för studien valda 

utredningarna för att utläsa benämningar, diskurser och följder samt transitionerna i dessa. 

Eftersom metoden är kvalitativ och bred har det i genomförandet varit svårt att hitta hur just vi 

ska använda oss av metoden och skapa vår egen mall för undersökning och analys. Detta, 

tillsammans med att vår diskursanalys bygger på våra egna subjektiva tolkningar och att 

undersökningen på grund av tidsbrist skett väldigt selektivt, gör det viktigt att komma ihåg att det 

kan finnas områden, diskurser, benämningar, följder och transitioner som vi missat. Vilket är något 

vi är medvetna om. 

I slutskedet av det analytiska arbetet insåg vi även att vi hade svårt att infoga de diskursanalytiska 

begreppen i presentationen och analysen av resultatet. Detta då det vi egentligen var intresserade 

av snarare var transitionen av diskurserna och benämningarna än med vilken affinitet personer med 

psykisk sjukdom beskrivits som farliga under en specifik tidsperiod. 

De texter som vi studerat har på grund av den långa tidsperiod som studeras haft vitt skilda 

språkbruk och disposition. Det har varit en utmaning i läsningen att läsa väldigt gamla texter och 

försöka förstå dem samtidigt som vi inte vill tolka in allt för mycket ”nytt” i de gamla texterna – 

utan förstå dem i ljuset av sin tid. Gällande dispositioner har det också varit svårt att i de nyare 

texterna, där dispositionen är mer flytande och rubrikerna är mer fantasifulla, hitta relevanta stycken 

för studien. I de äldre utredningarna upplevde vi att rubriker och disposition var mer rakt på sak 

och behandlade en grupp av personer i en utredning, medan i det i de nya utredningarna mer 

handlade om ett ämne där olika grupper av personer togs upp i samma utredning. 

Det som dock varit en fördel med den valda metod är att vi upplevt den som flexibel. Vi har själva 

kunnat välja hur vi har velat gå till väga. En svårighet har samtidigt varit just flexibiliteten. Att inte 

ha en mall att luta sig emot och veta om vi gör rätt eller fel. Vi har helt enkelt fått skapa vårt eget 

arbetssätt och luta oss emot det. 

7.5 Implikationer för socialt arbete som forskning och praktik 
Vi menar att denna studie praktiskt bidrar med en redogörelse för vad benämningar och 

beskrivningar av psykisk sjukdom och personer med psykisk sjukdom haft för bakgrund och 

belyser hur goda intentioner med nya begrepp inte alltid i efterhand ses som god 

begreppsanvändning. Inom det sociala arbetets praktik är det av vikt att vara medveten om att 
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språket medför konsekvenser, då språket konstruerar vad som är normalt och onormalt. Inom det 

sociala arbetet är det därför nödvändigt att reflektera över språkbruket och vad som egentligen 

menas med en viss benämning. I och med detta hoppas vi att vi genom att ha haft en kritisk blick 

och försökt problematisera både dåtida och nutida begreppsanvändning kan bidra till reflektion 

över det egna språkbruket. 

Vi hoppas också att studien bidrar till ett ökat intresse för forskningsområdet, och implikationer 

att studera andra typer av texter, andra typer av grupper och andra år. Vidare kan det även vara 

intressant att i relation till tidsnedslagen gå in djupare på den tidens samhällsutveckling och vad 

som faktiskt påverkar begreppsutveckling och argument för olika typer av följder. Framöver ser vi 

även att det kan bli intressant att studera vår nutida begreppsanvändning, om den är så bra och 

medveten som vi just nu kan tycka att den är. Det kan även vara intressant att i framtiden kunna 

studera mer ingående hur begrepp används och deras transition på en mer individuell nivå nu när 

vi har en utbredd användning av digitala plattformar såsom sociala medier och internetforum. 
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SOU 2009:93 Inkluderande arbetsliv.  

SOU 2012:31 Sänkta trösklar - högt i tak. Arbete, utveckling, trygghet.  
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