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THE MENTAL BALANCE 

The purpose of this essay is to examine the everyday beliefs about mental illness surrounding the 

disease and how these are expressed and affects the sick life and identity. The focus is on the sick 

perspective, where a concept of norms, normalization and taboo forms a basis in the use of 

materials, which here consists of qualitative interviews and Internet forums. This is analyzed and 

then discussed with the help from structuralism and poststructuralism approach, where I mainly 

refer to the social anthropologist Mary Douglas, ethnologist Lars-Eric Jönsson and philosopher 

Michael Foucault. In the discussion vented even historical aspects of the subject and how these 

might have followed in our time and how beliefs about mental illness is created and maintained by 

the norms within a society / culture including the sick. 
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INLEDNING 

I en sidobyggnad till en gammal herrgård på länssjukhuset Ryhovs område i Jönköping har ett 

museum länkat till psykiatrins mörka historia fått sin plats. Det är inte stort och rummen är få, 

men känslorna det väcker inombords tar desto mer utrymme. Man berörs, förfasas och fylls av 

obehag och sorg på samma gång. Inom glasmontrar finns en mängd redskap. En del av det 

som har sparats hör till allas vår vardag, men det mesta hör till den sjukes värld. Det är ting 

från dåtidens psykiatri vars användningsområde man knappt vill tänka vidare i. Texten är 

sparsam och föremålen får tala för sig själva och de har förmodligen en större talan nu än vad 

patienten hade då.  I rummet står också dockor uppställda och iförda skötaruniformer, en för 

vardag och en för helg både gällande manliga och kvinnliga vårdare. Kläderna är strikta och 

prydliga som en symbol för dess upprättande av ordning i en kaotisk miljö. Mittemot finns 

ytterligare en docka iförd tvångströja. Den är lägre än de andra och placerad en bit ifrån, 

vilket för tankarna till utanförskap och underkastelse. Inte enbart inför ”vårdarna” utan inför 

hela samhället och dess uppbyggnad av normer och synen på normalitet. På en vägg har flera 

fotografier hängts upp med föremål som användes till att ”chocka” eller ”lugna” den sjuke, 

likt dårkistan och tvångsstolen. Denna vägg väcker givetvis en förfäran inför många 

människors lidande, men det som skrämmer än mer är vad okunskap, oförståelse och 

bristande empati kan göra mot en medmänniska byggd på de föreställningar varje kultur 

skapar. 

 

I denna uppsats är det just föreställningar kring psykisk ohälsa som jag vill undersöka. Jag har 

själv erfarenhet av psykisk ohälsa och är medveten om hur detta inverkar på vardagen och 

livet för den som är sjuk. Detta har styrt mitt ämnesval och min avsikt är att lyfta fram 

föreställningar kring psykisk ohälsa i ljuset, öppna upp för diskussioner och uppmärksamma 

de tabun som fortfarande existerar kring ämnet i stor utsträckning. 
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Syfte och frågeställningar 

Syftet med uppsatsen är att undersöka vilka vardagliga föreställningar kring psykisk ohälsa 

som omger den sjuke och hur dessa uttrycks och inverkar i den sjukes liv och identitet. Min 

frågeställning är: 

 Vilka föreställningar kring psykisk ohälsa, upplever den sjuke är rådande i samhället? 

  Hur uttrycks och inverkar dessa på den sjukes vardag? 

  Hur påverkas den sjukes jag och identitet i mötet med samhällets föreställningar? 

    

MATERIAL OCH METOD 

Mental sjukdom/psykisk ohälsa har genom tiderna varit laddat med föreställningar, symboler 

och ritualer som den sjuke drabbades hårt av och fick lida svårt för. Något som har funnits så 

starkt hos mänskligheten under så lång tid, kan inte bortses ifrån och det utgör troligen en stor 

grund till hur vi förhåller oss till psykisk ohälsa av idag. Jag använder mig av den sjukes 

perspektiv eftersom denne upplever, befattas och lever med föreställningarna i sin vardag. 

Detta inkluderar samhället i allmänhet såväl som i psykiatrin. Dessa båda inverkar i sin tur på 

varandra och skapar en gemensam bas beträffande föreställningar och hur dessa uttrycks i den 

sjukes tillvaro. Jag vill även här hänvisa till etnologen Lars-Eric Jönsson som i sin 

avhandling: Det terapeutiska rummet menar att det vore en brist att betrakta medicin och 

sjukhus som åtskilt från samhället, då de är väl sammanflätade. Psykiatrin kan snarare 

betraktas som ett koncentrat av samhälleliga normer (Jönsson 1998:20f). 

 

Mitt besök på Ryhovs arbetsplatsmuseum för psykiatrin och muséets bok: Ryhovsminnen- 

Psykiatrins historiska utveckling till modern tid, är en ingångskälla för uppstatsen. Boken 

bygger på ett omfattande underlag av material från arkiv, artiklar och intervjuer, sjukhus och 

museum i från Jönköping, Växjö, Vadstena, Lund och Kristinehamn. Detta har varit en bra 

utgångspunkt att använda sig av i mina tankar kring uppsatsen för att få en förförståelse om 

hur föreställningar kring psykisk ohälsa möjligen har uppstått. Vidare är jag av den 

uppfattningen att historia överlag kan ge upphov till intressanta tankegångar och 

mönsterbildningar som i sin tur kan ge oss en värdefull information om både samtiden och 

framtiden (Jfr Löfgren 1996:81). 
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Mina material skiftar mellan Internetsajter och forum och jag använder mig även av 

intervjuer, där tre olika informanter berättar om hur de har kommit i kontakt med samhällets 

föreställningar och vilka konsekvenser det eventuellt har fått för hur deras sjukdomsbild och 

vardag upplevs. Informanterna är valda utifrån att de har lång erfarenhet av psykisk ohälsa 

liksom hela den stora processen omkring i samhällssystemet, det vill säga från vård till 

myndigheter och omgivning. Det ska även tilläggas att det finns en svårighet i att hitta 

informanter till en intervju om ämnet, varav urvalet blivit begränsat. Intervjuerna måste bygga 

på ett samspel och ett förtroende och sådant tar i regel tid att skapa. Eftersom de tre 

informanterna är bekantas bekanta, har detta underlättat intervjun. Vid intervjun har 

informanterna själva fått välja plats och med hjälp av endast stödord, har det rört sig om 

relativt öppna samtal med informanten. Huvudsakligen har jag fört anteckningar då både jag 

och informanterna har varit mest bekväma med detta. Jag har på eget initiativ valt att vara 

sparsam med information om informanternas övriga civila och sociala liv utöver det som jag 

finner relevant för uppsatsen. Detta på grund av att eventuella sammanträffande likheter kan 

bringa generaliseringar länkat till psykisk ohälsa och snarare bidra till att stärka 

föreställningar istället för tvärtom. 

 

Internetforumen och organisationerna som jag vidare har tittat närmare på är följande: 

Hjärnkoll, som på regeringens uppdrag är sammansatt av Handisam och Nationell samverkan 

för psykisk hälsa (NSPH). Hjärnkolls syfte är att i en nationell kampanj belysa och upplysa 

om psykisk ohälsa. Vidare har jag tittat på Föreningen psykisk hälsa och SPES 

(Riksföreningen för Suicidprevention och efterlevandes stöd). Dessa arbetar alla mot 

föreställningar kring psykisk ohälsa, samtidigt som de är ett stöd för de drabbade. Vid sidan 

av detta har jag min egen erfarenhet av psykisk ohälsa, men det är intervjuerna och 

Internetforumen som bildar uppsatsens empiri. 

 

Teori 

Begrepp som jag ämnar ta hjälp av i uppsatsen är normalitet, normer och tabu. Normalitet 

liksom normativitet uttrycks ständigt i ett samhälle, vilket ställer människor i utanförskap och 

ensamhet. Passar man inte in i normen, anses man vara onormal och det som anses onormalt i 

samhället förses gärna med tabun. Dessa begrepp har jag använt som en grund i mitt sökande 
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på Internetforum och som ett stöd i mina samtal med informanterna. De kommer vidare att 

användas som verktyg i den senare diskussionen tillsammans med socialantropologen Mary 

Douglas strukturalistiskt inspirerade teori och begrepp. Hon ser ett samband i hur vardagliga 

symboler och ritualer klassificerar och organiserar samhället. Föreställningar om vad som är 

avvikelse och tabu, upprättar normer och i sin bok Renhet och fara, diskuterar hon bl.a. synen 

på smuts och renlighet med hjälp av begreppsparet kaos och ordning, vilket man t ex kan 

länka vidare till friskt och sjukt. Mary Douglas teori kan tillämpas på det mesta som utgör 

människans verklighet, oberoende av kultur, samhälle eller ämne och det finns flera 

intressanta aspekter att tillgå utifrån hennes tankegångar. Särskilt har jag haft användning av 

dessa i min diskussion om föreställningarnas inverkan på samhällstrukturen och människorna 

liksom hur det till synes ordinära, kan tillskrivas andra meningar. 

 

Etnologen Lars-Eric Jönsson har studerat den institutionella sinnessjukvården under perioden 

1850-1970, bl. a. hur subjektet uttrycks som objekt och relationen mellan kropp och rum, 

patient och läkare på anstalten. Bland hans böcker i ämnet återfinns även Berättelser från 

insidan. En av hans förlagor är historiken och filosofen Michel Foucault som i boken 

Vansinnets historia under den klassiska epoken kritiserar psykiatrin som en maktutövande 

faktor över den sjuke. Både Jönsson och Foucault kommer jag senare att ta hjälp av i min 

analys vid sidan av Mary Douglas.  

 

Utöver användandet av ovan nämnda begrepp och teorier, har dikotomier som friskt-sjukt, 

kaos-ordning, natur-kultur liksom vi– och dem varit till hjälp i analysen. Som med alla teorier 

finns risken att falska innebörder kan skapas och därför behövs en balans även i 

tolkningsförfarandet av materialet och diskussionen. 

 

Avgränsningar 

Precis som vid fysiska sjukdomar finns det en mängd psykiska diagnoser så därför är en 

avgränsning nödvändig. I uppsatsen riktar jag in mig på depression, panikattacker, 

panikångest och ångest. Dessa är vanliga delar i många diagnoser av psykisk ohälsa, samtidigt 

som de även kan länka till varandra eller agera vad för sig. Det är därmed väldigt individuellt 

vilken/vilka symptom man har och hur de yttrar sig liksom när de yttrar sig. Trots det finns 
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det många likheter i vad som händer med kropp och psyke då man utsätts. Jag inriktar mig 

också på den svårare och djupare graden av psykisk ohälsa, vilket är där man hittar de flesta 

föreställningar och tabun och där även självskadebeteende och självmordstankar är vanligast. 

Utbrändhet, stress, ”gå in i väggen” är annars mer vedertagna och accepterade uttryck av idag, 

men dessa ingår inte i uppsatsens material. Det ska också tilläggas att det är föreställningar 

kring psykisk ohälsa som är huvudtemat i uppsatsen och vad dessa får för konsekvenser för 

den sjuke. Det är därmed inte den psykiska ohälsan i sig eller vad man har för diagnos eller 

symptom som utgör uppsatsens fokus. Geografiskt avgränsas undersökningen till Sverige.  

 

Förtydligande av begrepp: 

Jag använder mig av ordvalet ”de sjuka/ den sjuke” eller vissa fall ”de drabbade”, när jag i 

uppsatsen beskriver den eller dem som lider av psykisk ohälsa, men det är inte min avsikt att 

tillskriva en prägel eller generalisering av den som har psykisk ohälsa. I synnerhet inte som 

man har olika definitioner av dessa tillstånd. 

 

TIDIGARE FORSKNING 

Det finns mycket forskning om psykisk ohälsa, beroende på ämnets breda karaktär och de 

många discipliner där forskning inom området har bedrivits, t.ex. i historia, medicin, 

psykologi, filosofi och etnologi. 

 

Lars-Eric Jönsson har forskat kring psykiatrin under främst 1800-talet och framåt. Han har 

skrivit både avhandling och flera böcker i ämnet ur både den institutionella vårdens och den 

sjukes perspektiv. 

      

Etnologen Anna Johansson har skrivit avhandlingen Självskada, där hon följt med i 

diskussionsforum på Internet och intervjuat människor om psykisk ohälsa och skärande och 

hur detta är länkat till mening och identitet. Hon riktar främst in sig på yngre kvinnor, men när 

jag refererar till Anna Johanssons avhandling gör jag det med båda könen i tankarna eftersom 

självskadebeteende är en vanlig problematik hos både män och kvinnor. 

 



6 

 

 

Historiken Cecilia Riving vid Lunds Universitet och hennes doktorsavhandling Icke som en 

annan människa, psykisk sjukdom i mötet mellan psykiatrin och lokalsamhället under 1800-

talets andra hälft, ger en inblick i hur psykisk sjukdom har uppfattats i både lokalsamhället 

och inom psykiatrin i ett historiskt perspektiv. Hon menar att psykisk sjukdom är 

kulturbunden och att den skapas i relation till omgivningen i kontrast till det som anses 

normalt och accepterat. Hennes avhandling, liksom idéhistorikern Inga Sanners artikel 

”Psykisk ohälsa - ett växande hot?”, återkommer jag till senare i uppsatsen. Vidare kommer 

jag även att hänvisa till en artikel av etnologen Billy Ehn ur tidsskriften Ethnologia Europea, 

som behandlar hur självmystifikation skapas i relation till jaget, vilket ger perspektiv på min 

frågeställning kring identitet och psykisk ohälsa. 
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DEN MENTALA BALANSEN 

Vid kristendomens födelse, kopplades galenskap samman med en mer religiös 

föreställningsvärld. Det var ett uttryck för synd och ett Guds straff eller att man besatt onda 

andar. Detta var allra mest påtagligt, då reformatorn Martin Luther och hans lära togs i 

anspråk. Enligt honom berodde sjukdomar och olyckor på djävulens makt. Andra mer 

medicinska tankar vid denna tid, var att kroppsvätskorna inte var i balans med varandra. 

Psykologiskt förklarade man det med en bristande balans mellan känsla och förnuft. Alla 

dessa tre synsätt har i den västerländska kulturen levt vidare fram till 1800-talet, då en mer 

medicinsk och behandlingsinriktad tid tog vid (Lyxell 1996, Sanner 2009). Den mentala 

balansen som titeln åsyftar, är ständigt det grundläggande för att skapa kontroll över sin 

situation. Det handlar om att uppnå en viss balans i livet, hos sig själv och i sitt agerande att 

passa in i mönstret och i samhället. 

 

Föreställningar om psykisk ohälsa i det svenska samhället 

Föreställningar om vad psykisk ohälsa innebär och hur den uttrycks, tycks ur ett historiskt 

perspektiv ha förekommit under en stor del av människans existens. Hur man har definierat 

och definierar den skiljer sig dock beroende på tid, rum och social miljö. Med hjälp av olika 

källor från bl.a. Karolinska Institutet, Statens Folkhälsoinstitut, Socialstyrelsen, avhandlingar 

och litteratur byggd på erfarenhet etc. har organisationen Hjärnkoll tagit fram en lista över tio 

vanliga myter som cirkulerar dagligen i samhället och som länkar till psykisk ohälsa.                                               

(www.hjarnkoll.se/.../tio%20myter_slutversion_22%20mars%202011.pdf) 

o En psykiskt sjuk person är farlig. 

o En psykiskt sjuk kan inte jobba. 

o Psykisk sjukdom drabbar andra. 

o En psykiskt sjuk antas vara mindre begåvad.  

o Psykisk sjukdom är orsakad av föräldrarna  

o Psykisk sjukdom är ingen riktig sjukdom. 

o Depression är ett tecken på svaghet.  

o Psykiskt sjuka hör röster som de följer.  

o En psykiskt sjuk person tros heller aldrig kunna bli frisk.  

o Psykiatrin förmår inte hjälpa honom/henne. 

http://www.hjarnkoll.se/.../tio%20myter_slutversion_22%20mars%202011.pdf
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Detta är myter och föreställningar som blir synliga först då de sker i en dialog, det vill säga de 

förmedlas i samhället och den som är psykiskt sjuk tar emot, upplever och upprätthåller dem. 

Relationen mellan just samhället och den som anses avvikande, liksom mellan förnuft och 

vansinne är ett ständigt återkommande tema i ämnet (Jönsson 1998:7).  

 

Michael Foucault menar att begreppen förnuft och vansinne samspelar, åtskiljs och existerar 

beroende av varandra, men utan kommunikation. Detta skapar ett tomrum mellan dem som i 

sin tur bringar en blind fläck i samhället, då man tillskriver dem motsatta värden. När man 

definierar vad som är förnuft ger man samtidigt vansinnet ett ansikte, men det som utvecklas 

till följd av detta undersöks sällan vidare (Foucault 2001:9ff). Foucault ger här exempel på ett 

tydligt gränsland, som ofta förbises. Fokus ligger på själva uppdelningen att kategorisera vad 

som anses vara förnuftigt och normalt och vad som inte är det. När väl detta är gjort ställs inte 

de viktiga frågorna: Varför och hur definierar och kategoriserar vi vad som är förnuft och 

vansinne? Varför behöver vi kunna skilja dessa åt och vad händer när vi gör det? Foucault 

ställer också förnuftet i samband med dominans, vilket har använts gentemot de sjuka genom 

disciplinering och inspärrning (Foucault 2001). ”Det är inte genom att låsa in sin nästa man 

övertygar sig om att man är klok”, citerar han Dostojevskij (Foucault 2001:9). Denna mening 

sammanfattar varför en kategorisering anses vara en nödvändighet. Människan lägger en stor 

vikt vid kategoriseringar. Detta kan bero på att i organiserandet av sin egen tillvaro och 

omvärld, vill man känna igen det som anses vara ”sjukt eller onormalt” för att veta hur man 

själv bör agera och uttrycka sig. Uppdelningen skapar trygghet hos både individen och 

samhället som ger en bekräftelse på huruvida man är frisk alternativt normal eller inte. ”Få 

saker har i det moderna samhället varit mer stigmatiserande än att vara intagen på 

sinnessjukhus”, skriver Lars Erik Jönsson (Jönsson 2010:15).  

     

 Man kan anta att många av föreställningarna har följt med ur ett historiskt perspektiv, men en 

annan förklaring är den bild som medierna återger av psykisk sjukdom i synnerhet då den 

kopplas till våld och brott. Psykiska sjukdomar kan förstås bidra till sådana handlingar, men 

det är ett fåtal och det ligger ofta fler orsaker bakom, som till exempel ett missbruk 

(www.hjarnkoll.se/.../tio%20myter_slutversion_22%20mars%202011.pdf). Det finns också 

en mängd diagnoser och grader av psykiska sjukdomar, så att enbart sätta en stämpel som 

http://www.hjarnkoll.se/.../tio%20myter_slutversion_22%20mars%202011.pdf
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inkluderar alla är vanskligt. Sällan visas dock motbilden i media dvs. den stora majoritet som 

har en psykisk sjukdomsdiagnos, men som varken är våldsamma eller begår brott 

(www.hjarnkoll.se/.../tio%20myter_slutversion_22%20mars%202011.pdf). 

 

I relation till denna föreställning kan vi diskutera vidare kring dikotomierna natur och kultur, 

kaos och ordning, vilket Foucault och Jönsson gör i sina respektive undersökningar. Det var 

och är till viss del fortfarande vanligt att man sätter våldsamhet i samband med psykisk 

ohälsa. Våldsamhet och raseri kopplas till naturen och den animala världen. Det var det vilda 

och djuriska i människan, som kom till uttryck och måste tämjas (Foucault 2001:84ff). Längre 

tillbaka har även magin hört naturen till och detta var också något som man måste beskydda 

sig från (Foucault 2001:84ff). Som svar på detta har olika tvångsmetoder inom psykiatrin gått 

ut på att ”lugna” den sjuke och därmed återupprätta ordningen, vid sidan av att förhindra 

olyckor (Jönsson 1998: 185, 207). Konceptet att ”lugna” den sjuke är den dominerande 

metoden även idag. Vid sidan av lugnande mediciner, sker detta fortfarande genom inlåsning 

och bältesläggning. Den sjuke bedöms av det som är synligt medan det inre tystas ner 

(Foucault 2001:268f). Man tolkar med andra ord utifrån det man ser; man utgår ifrån objektet 

istället för subjektet (Foucault 2001:281). Detta bidrar till att man uppfattar beteendet som en 

signal på något sjukt och avvikande istället för en normal reaktion i en svår och utsatt 

situation (Foucault 2001). 

    

Ett vi och dom-tänkande är vanligt när det handlar om psykisk ohälsa 

(www.hjarnkoll.se/.../tio%20myter_slutversion_22%20mars%202011.pdf). Det finns en 

föreställning om att man inte kommer att drabbas själv liksom att psykisk sjukdom är något 

som händer andra (www.hjarnkoll.se/.../tio%20myter_slutversion_22%20mars%202011.pdf). 

Ofta tillskrivs psykisk sjukdom vissa samhällsgrupper, huvudsakligen underklassen (Jönsson 

2010:8). Förr kunde fattigdom, en oförmåga att försörja sig eller brist på anhöriga som man 

kunde få hjälp av, vara en orsak till att man intogs på hospital (Riving 2008, Lyxell 1996). 

Foucault ser en parallell med spetälskans roll i samhället under medeltiden och hur denna roll 

senare har fått bäras vidare av fattiga, kriminella och som han uttrycker det ”galningar”, när 

spetälskan försvinner. Detta sker på grund av minnen och strukturer som lever kvar i ett 

samhälle (Foucault 2001:17).  

http://www.hjarnkoll.se/.../tio%20myter_slutversion_22%20mars%202011.pdf
http://www.hjarnkoll.se/.../tio%20myter_slutversion_22%20mars%202011.pdf
http://www.hjarnkoll.se/.../tio%20myter_slutversion_22%20mars%202011.pdf
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Det är svårt att frånse ett samband mellan fattigdom och sjukdom, där det ena föder det andra. 

Fattigdom innebär en psykisk påfrestning av ängslan, oro och ångest över att inte kunna klara 

det allra mest basala i tillvaron. Det är en kamp för överlevnaden som har funnits i alla tider, 

så även av idag. Den psykiska pressen tar ut sin rätt på kroppen till slut om inte andra 

omständigheter redan har gjort det. Sjukdom kan även leda till fattigdom, då man inte har 

möjlighet att försörja sig. Sjukdom och fattigdom kan väcka desperation och en människa 

som anses vara desperat, tas det avstånd ifrån. Därefter är steget inte långt till att han eller hon 

uppfattas som ”galen”. I och med detta kan man se en länk till Foucaults resonemang. 

Spetälskan blev en yttre faktor som fick folk att hålla sig borta ifrån den sjuke. Sjukdomen 

gav det annorlunda ett ansikte. Genom att någon ses som obalanserad tillskrivs detta en inre 

annorlundahet som agerar utåt och som kan få en liknande effekt på omgivningen, det vill 

säga att man tar avstånd. Man kan därför inte enbart kategorisera psykisk sjukdom som en 

sjukdom, utan det finns ibland sociala aspekter som påverkar (Jönsson 2010:138).  

 

I Sverige beräknar man att cirka tre av fyra har någon slags erfarenhet av psykisk ohälsa 

antingen själv eller som närstående. Trots dessa siffror säger samtidigt var tredje person att 

man inte kan tänka sig att arbeta med en person som har psykiska problem. 

(www.hjarnkoll.se/.../tio%20myter_slutversion_22%20mars%202011.pdf). Detta är i hög 

grad intressanta och talande undersökningar som tyder på att man inte vill kategorisera varken 

sig själv eller någon nära som psykiskt sjuk, vilket i sin tur upprätthåller en tystnad och en 

skam över dessa sjukdomar (jfr Jönsson 2010:15). 

 

Arbetet och förmågan att arbeta samt sysslolöshet har i en historisk tillbakablick varit nära 

kombinerat med en psykisk ohälsa eller snarare en galenskap, som man uttryckte då. Från 

1600–talets mitt och framåt var det i Europa vanligt att domstolar, polis och andra styrande 

myndigheter, kopplade samman arbetslöshet, fattigdom och tiggeri som följd med vanvett, 

vilket gjorde att många dömdes, intogs på anstalt och beblandades med grovt kriminella. 

Detta beskriver Foucault som den stora interneringen (Foucault 2001:49ff). Man gjorde ingen 

urskiljning, utan alla behandlades som fångar oavsett om de var sjuka eller hade begått brott 

(Foucault 2001:77).  

http://www.hjarnkoll.se/.../tio%20myter_slutversion_22%20mars%202011.pdf


11 

 

 

Vad förmågan till arbete beträffar av idag, så beror det på vilken grad av en psykisk sjukdom 

som man har och i vilken sjukdomsfas som man befinner sig. Detta avgör huruvida man kan 

jobba eller inte och i vilken utsträckning. Det finns många som lider av psykisk ohälsa och 

som ändå arbetar, men trots detta så cirkulerar fortfarande mycket fördomar ute i arbetslivet. 

Ofta är det däremot så att personer med en psykisk diagnos inte är lika välkomna på 

arbetsmarknaden. Sjukdomen kan även ha inträtt i en så tidig ålder att man inte har haft 

möjlighet och etablera sig i arbetslivet. Något som många med psykisk ohälsa emellanåt 

också upplever är att de behandlas som obegåvade och mindre vetande, vilket kan ha sin 

grund i historien då man kategoriserade psykiskt sjuka som ”idioter och sinnesslöa”. 

(www.hjarnkoll.se/.../tio%20myter_slutversion_22%20mars%202011.pdf) 

 

Föreställningen om att psykisk ohälsa beror på en svår barndom, bildar snarare en 

föreställning gentemot anhöriga. Undantagen finns alltid givetvis, men bortsett från det 

handlar det om en generalisering. Denna syn börjar dock förändras allt mer från att man har 

isolerat den sjuke från de anhöriga och skuldbelagt dem till att och man tar hjälp av dem (Jfr 

www.hjarnkoll.se/.../tio%20myter_slutversion_22%20mars%202011.pdf). Psykisk ohälsa 

kan hända alla, när som helst och oavsett uppväxt, social status, etnicitet, ålder och kön. Man 

kan även föra in den rådande diskussionen av arv och miljö. Det finns exempelvis genetiska 

aspekter att ta med i beräkningen så väl som den miljömässiga. Forskningen har dock ganska 

långt kvar då det gäller att kartlägga hur i synnerhet arvet inverkar på psyket 

(www.hjarnkoll.se/.../tio%20myter_slutversion_22%20mars%202011.pdf). Ofta kopplas 

psykisk ohälsa samman med en konstnärlighet, men huruvida det stämmer eller inte är förstås 

individuellt (www.hjarnkoll.se/.../tio%20myter_slutversion_22%20mars%202011.pdf). 

 

Oavsett orsaken så har de flesta av idag någon i sin omgivning som är utsatt för psykisk 

ohälsa. Enligt Världshälsoorganisationen är det den psykiska ohälsan som ökar allra mest då 

det handlar om folkhälsan. I synnerhet då det gäller depressioner och ångest 

(www.hjarnkoll.se/.../tio%20myter_slutversion_22%20mars%202011.pdf). Depression och 

annan psykisk ohälsa är likvärdig med en somatisk sjukdom och detta är en viktig del att 

framföra för att uppnå en ökad förståelse inför den som är drabbad. Tas inte en depression på 

allvar, så kan den få en dödlig utgång. Likaså finns det föreställningar om att psykisk ohälsa 

http://www.hjarnkoll.se/.../tio%20myter_slutversion_22%20mars%202011.pdf
http://www.hjarnkoll.se/.../tio%20myter_slutversion_22%20mars%202011.pdf
http://www.hjarnkoll.se/.../tio%20myter_slutversion_22%20mars%202011.pdf
http://www.hjarnkoll.se/.../tio%20myter_slutversion_22%20mars%202011.pdf
http://www.hjarnkoll.se/.../tio%20myter_slutversion_22%20mars%202011.pdf
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är en fantasi, vilket troligtvis har med den begränsade synligheten att göra 

(www.hjarnkoll.se/.../tio%20myter_slutversion_22%20mars%202011.pdf). En somatiskt sjuk 

kan relateras till en rullstol, ett provsvar eller en röntgenbild, men psykisk ohälsa är svårare att 

påvisa för andra och därmed blir den svårare för andra att upptäcka och 

förstå(www.hjarnkoll.se/.../tio%20myter_slutversion_22%20mars%202011.pdf). Detta kan 

även gälla den sjuka, som inte förstår vad det egentligen är som sker med honom eller henne. 

 

Man kan ändå återhämta sig relativt bra från psykisk ohälsa, men det är också beroende av 

diagnos och vård (www.hjarnkoll.se/.../tio%20myter_slutversion_22%20mars%202011.pdf). 

Har man en gång drabbats, så finns en stor risk för återfall eller återkommande svackor. 

Mycket handlar om kunskapen i hur man hanterar sin sjukdom, vilket gör att man kan leva ett 

bra liv trots allt även vid återkommande psykiska ohälsotillstånd. Andra faktorer som också 

spelar in är livssituationen, den sociala nivån, vilken hjälp man får osv. Samhällets hanterande 

av psykisk ohälsa är oerhört viktigt och därför behövs föreställningar och brister ständigt 

synliggöras för att förhindra att isolering och utanförskap sker (Jfr 

(www.hjarnkoll.se/.../tio%20myter_slutversion_22%20mars%202011.pdf). 

Negativa föreställningar, diskriminerande attityder och beteenden skapar hinder 

för återhämtning och fungerande livsstrategier. Skam- och skuldkänslor hämmar 

både den med psykisk ohälsa och människorna runt omkring. Många blundar inför 

problemen och väntar med att söka hjälp. Många förlorar sina jobb, vänner och 

familj. På så sätt blir vi sjukare i Sverige. Helt i onödan. (hjärnkoll.se 2013-03-

03.) 

 

De tysta forumens röster  

På Internet har flera webbsidor som berör psykisk ohälsa startats upp av framförallt 

organisationer som vill motverka fördomar och upplysa samhället om ämnet, och samtidigt 

vara ett stöd för sjuka och anhöriga. På dessa sajter får man ta del av vad psykisk ohälsa 

innebär och vilka olika uttryck det kan ta sig. Hjälplinjer via telefon och chatt har upprättats 

liksom råd om hur man går till väga för att få hjälp och vad man själv kan göra både för den 

som är drabbad och för den närstående. Det finns också som medmänniska en möjlighet att 

http://www.hjarnkoll.se/.../tio%20myter_slutversion_22%20mars%202011.pdf
http://www.hjarnkoll.se/.../tio%20myter_slutversion_22%20mars%202011.pdf
http://www.hjarnkoll.se/.../tio%20myter_slutversion_22%20mars%202011.pdf
http://www.hjarnkoll.se/.../tio%20myter_slutversion_22%20mars%202011.pdf
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visa sitt stöd och därför tillhandahas en kortare utbildning av volontärer. Deras uppgift är att 

ha en kommunikation med den som är psykiskt sjuk via telefon, mail eller chatt.  

 

Det som utgör en värdefull källa för den som vill göra sig hörd, anförtro sin situation eller få 

kontakt är forumen. Dessa är också en stor tillgång om man vill föra studier kring psykisk 

ohälsa eller lära sig mer. Forumen ger en god inblick i hur det är att må psykiskt dåligt samt 

vilka problem och föreställningar som man möter i vardagen och i samhället. Man får här ta 

del av människors innersta känslor och tankar liksom den ensamhet och utsatthet som många 

upplever. Berättelserna som cirkulerar tillhör flera av dem som av olika skäl har svårt att 

anförtro sin omgivning sitt sinnestillstånd och sin situation. Det finns framförallt en oro kring 

att inte bli förstådd eller att man ska väcka ohanterliga känslor hos andra. Så här skriver 

exempelvis signaturen Denise: 

Jag är inte galen, det bara känns så. För ett år sedan så blev jag sjuk. Ett långt år 

sedan fullt med panikattacker och helvete. Det är fortfarande en kamp att klara av 

vissa saker, och värst är nog rädslan. Rädslan för vad som händer näst när jag 

hamnar i en panikattack. De flesta i min närhet har ingen som helst erfarenhet av 

panikattacker, och kan varken förstå eller i vissa fall visa förståelse för mig och 

min sjukdom. (hjärnkoll.se, 2012-11-11.)  

 

Något som man ofta ser på forumen där de drabbade av psykisk ohälsa skriver, är att de 

alternativa namnen i regel förknippas med hur man känner eller upplever sig själv. Ibland 

finns det även en koppling till död och himmel. Forumen är ett sätt att finna en samhörighet 

med andra i liknande situationer, men steget till att sen skapa en närmare kontakt tycks långt, 

då tabun och föreställningar blir ett oöverstigligt hinder. Man avslöjar vidare helst inte sina 

innersta känslor om man inte är anonym och i synnerhet inte sina självmordstankar, men 

genom tystnaden finns heller inte möjligheten att kanske få hjälp. Anonymitet innebär en 

trygghet och ett sätt att beskydda sig själv från utsatthet eftersom man kan vara tveksam till 

hur inläggen ska tas emot av andra deltagare på forumet. Kommer man att bli betraktad som 

galen eller själv tro att man är det? Man ger sig imaginära egenskaper som föga stämmer 

(Foucault 2001:40). Man kan även uppleva en oro i att bli funnen eller igenkänd på forumen. 

Signaturen Crackhead är en femtonårig flicka som skriver:  
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”Vet inte riktigt hur öppen man vågar vara på den här sidan? Min senaste “ångestblogg” blev 

hittad och nu har jag hamnat i trubbel inom familj och skola” (sjalvmordsupplysningen.se 

2012-12-17).  

 

Det finns även andra orsaker till att en försiktighet beaktas, då man är rädd att av exempelvis 

myndigheter bli fråntagen sina barn eller sin frihet. Detta resonemang låter oss ana att det 

finns ett stort mörkertal kring den psykiska ohälsan. Det kan bli en paradoxal balansgång 

mellan att vilja berätta men ändå förhålla sig till sin anonymitet. Likväl är responsen hos 

andra en viktig bekräftelse på att man inte är ensam om sin känsla. Signaturen Vera Virrpanna 

nämner i sitt inlägg: 

Är det någon som känner igen sig i den fruktansvärda ångesten över att man vill 

dö men att man inte klarar av att ta steget? Att man är för misslyckad och hopplös 

och värdelös för att klara av livet men för feg för att genomföra ett självmord? Det 

känns för mig som ett totalt hopplöst tillstånd att befinna sig i…//…Omgivningen 

lugnas ofta av att man säger att man nog inte kommer ta livet av sig, men de 

verkar missa det faktum att det betyder att man lider, lider, lider utan utväg. 

Samma sak med psykiatrin, jag får gå hem och må fruktansvärt dåligt så länge jag 

inte tar livet av mig. Borde vi inte fokusera på det fruktansvärda lidandet i stället 

när vi försöker hjälpa människor? Förr eller senare blir det ju så pass hopplöst att 

man faktiskt tar livet av sig till slut. (självmordsupplysningen, 2012-10-08.)  

 

Några dagar senare fortsätter hon med inlägget: 

Jag sitter sannerligen inte bara och tycker synd om mig själv och väntar på att 

livet ska ordna sig av sig själv. Men jag är sjuk. Och jag behöver hjälp. Jag klarar 

inte allt på egen hand…//...Jag vet att allt detta är depressionens röst. Men med 

tiden har den blivit densamma som min. Jag har inte längre något normalläge att 

jämföra med i självskattningar. Depressionen har utplånat min person och kanske 

är det enda vettiga att utplåna även min kropp. (självmordsupplysningen.se, 2012-

10-16.) 

 

Signaturen Malte är en av flera som svarar så här på hennes inlägg: 
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Jag känner väl igen mig i det Vera skriver och det är skönt att höra någon annan 

sätta ord på det jag känner, det får mig att känna mig mindre ensam, tack för det. 

Ingen vet om att jag mår dåligt och utåt sätt ses jag nog som en glad och lyckad 

person med många vänner, bra jobb, bor fint och lever hälsosamt. Jag vet inte 

exakt varför jag är olycklig och kan känna att jag varken har rätt att vara olycklig 

eller att få stöd med mina problem. Men jag mår verkligen dåligt och det har med 

åren bara blivit värre. (självmordsupplysningen.se 2012-11-04.) 

 

Dessa inlägg är bara några få av ett otal som beskriver en låg självkänsla och att man inte ser 

något värde, varken hos sig själv eller i livet. Detta blir på så vis en inåtvänd föreställning 

riktad mot jaget. Man ropar på hjälp och vill bli sedd av sin omgivning. Samtidigt begränsar 

man sig genom bristen på självkänsla, vilket är en del av sjukdomsbilden.  

 

Etnologen Billy Ehn har i en artikel i Ethnologia Europea under titeln Självmystifikation, 

diskuterat hur vi människor strävar efter normer och normalitet för att bli som ”de andra” och 

inte utmärka sig i vissa sammanhang. Detta blir en paradox. Samtidigt som man upplever 

främlingskap inför de andra, så strävar man efter att vara som andra för att bekräftas som 

normal och bli bekräftad som ett subjekt, som en individ och ett jag. Detta leder till vad Ehn 

kallar självmystifikation. Genom meningsskapande symboler och ritualer sätts individen i 

centrum, och man ifrågasätter sin egen identitet och sitt agerande. Man värderar sin egen 

person; man tror att man är ensam om en känsla, tanke eller hemlighet och för en inre 

kommunikation. (Ehn 2005) 

 

Ett av de svåraste och mest tabubelagda ämnena är just självmord som emellanåt diskuteras 

på forumen. Men ibland kan man stöta på detta inlägg skrivet av ansvariga för webbsidan: 

Detta inlägg har blivit borttaget av moderatorn. Syftet med 

Självmordsupplysningen är att förebygga självmord genom att erbjuda en öppen, 

icke-dömande och stödjande dialog om självmord och psykisk hälsa. Eftersom 

ämnet är tabubelagt vill vi att det ska vara högt i tak på webbplatsen. I 

undantagsfall tar vi bort inlägg, när vi anser att det finns en risk för att inlägget 

kan framkalla suicidalt beteende hos andra läsare, t ex genom att detaljerat 

beskriva ett tänkbart självmord. (självmordsupplysningen.se, 2012-12-05.)  
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Det blir ett dilemma mellan huruvida man ska redovisa allt eller censurera vissa delar. Även 

på en webbsida som arbetar med psykisk ohälsa och självmord finns det alltså tabun. Hos 

organisationen SPES möts man däremot istället av anhöriga som mist någon i självmord och 

här sökt stöd eller tagit som uppgift att stödja andra. Dessa vill arbeta för en förändring av den 

höga självmordsstatistiken bl.a. genom att bryta tabun och föreställningar kring psykisk 

ohälsa. Karin skriver: 

Det är nu det åttonde nyåret för oss som vi firar utan vår dotter som tog sitt liv på 

Mors Dag-04. De första åren var så smärtfyllda och smärtan satt inte bara i själen 

utan i hela kroppen. Det trauma vi faktiskt upplever att förlora någon på detta sätt 

är så fruktansvärt så ingen som inte gått igenom det kan förstå hur mycket 

kunskap de än har! Att sedan också behöva bli förnedrad av FK är som att få salt 

på såret, det gör en ännu mera sjuk...//…//…det hjälper mig att fortsätta kämpa för 

andra som drabbats av detta smärtsamma det är att förlora någon i självmord men 

även i psykisk ohälsa för alla kan vi drabbas och ingen väljer att ta sitt liv om man 

mår bra! Det tyder på att psykisk ohälsa fortfarande är så tabubelagt att tala om att 

man i sin ensamhet slåss mot så mörka krafter och inte orkar leva eller ens be om 

hjälp! Det är inte ett samhälle jag vill ge mina andra barn o barnbarn! Att vara 

deprimerad är dödsfarligt! Precis som vi nu har strategier mot t ex stroke, vi har 

hjärtstartare i varenda kommun,...//… Borde vi inte kunna ha en bra strategi för att 

hjälpa o ta hand om människor när de får ont i själen också? …//… Därför att 

våga tala om psykisk ohälsa och självmord, räddar faktiskt liv.                                                  

(spes.se, 2012-12-31.) 

 

Tabut mot psykisk ohälsa och självmord är ett stort problem som påverkar sjuka och anhöriga 

hårt. Socialantropologen Mary Douglas analyserar tabu som något som faller mellan systemen 

och befinner sig vid de yttersta gränserna (Douglas 1997). Etnologen och författaren Karl-

Olov Arnstberg skriver i boken Svenska tabun, att till en början syftade begreppet på att skilja 

mellan religion och magi och senare fördes även vetenskapen in. Det handlade om det 

förbjudna och det heliga och att bryta tabun i folktron, vilket fick följder och straffade sig 

alltid på något vis. Arnstberg påpekar att tabun innebär begränsningar (Arnstberg 2007:7ff). 

”Ett tecken på att ett ämne är tabuerat är den laddade stämningen som ofta blir fallet om man 

för det på tal i ett socialt sammanhang” (Arnstberg 2007:16).  
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Förr var det förbjudet att begå självmord och detta straffade sig med att man exempelvis 

grävdes ner utanför kyrkogården för att man inte ansågs äga tillträde till himlen. Här har vi 

just två nyckelord i förbud och straff, som orsak till att man brutit ett tabu och dit hör 

självmord sedan länge. Både folktro och Kristendom har under århundranden styrt 

människors liv och ligger djupt rotade i människor, då en tradering skett i generationer. Detta 

tror jag också ligger till grund för tabut kring självmord. Förändringar tar tid och kräver att 

många öppnar upp sig i vilket ämne det än gäller och det är först egentligen under det sista 

decenniet, som man kan se en början till att detta tabu bryts.  

 

Vid sidan av självmordet, finns även självskadebeteendet omgärdat av tabun och 

föreställningar. Etnologen Anna Johansson har skrivit en avhandling om detta, där hon både 

har intervjuat och använt sig av diskussionsforum som material. I dessa berättas om 

känslorna, hur de uttrycks, om hur det är att må dåligt och hur man kan hantera detta genom 

att exempelvis skära sig själv. Att skära sig själv är att ge psykisk smärta ett fysiskt uttryck 

som gör det lättare att kunna hantera sin ångest. När känslorna blir för starka inombords, 

måste de få utlopp och att tillfoga sig själv skada blir en följd av detta. (Johansson 2010)  

 

Tre perspektiv på psykisk ohälsa och föreställningar. 

Även om man egentligen inte kan fastställa en klar och rättvisande bild av vad psykisk ohälsa 

är, så har definitionen av detta tillstånd i regel bestämts kollektivt trots att det är en individuell 

erfarenhet. Ändå har man i sin tur skapat generaliseringar av hur man som psykiskt sjuk 

agerar och varför liksom på vilka sätt, detta avviker ifrån det normala. Här finns en parallell 

till Douglas teori om hur kollektivet formar individen. Gemensamma värderingar i en kultur 

kategoriserar normer och skapar föreställningar om normalt och onormalt, vilket bringar en 

maktstatus över den enskilda människan. Den som uppfattas vara avvikare i samhällssystemet 

riskerar att bringa oordning och ses vidare som en fara och inför sådana situationer krävs 

åtgärder för att upprätta ordning (Douglas1997).  

 

En som upplevt detta på nära håll och nu vill medverka till att åstadkomma förändringar i 

synen på psykisk ohälsa är Linnea, 30 år. I samtalet väljer hon att berätta om en specifik 
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händelse som har påverkat henne och hennes anhöriga väldigt starkt och som säger en del om 

hur föreställningar etableras i samhället inklusive i vården, samt hur bristande kunskap och 

resurser kan skapa svåra situationer för de drabbade. Linnea har återkommande depressioner 

och även panikångestattacker till och från, vilket hon har levt med i större delen av sitt liv. 

Likt så många andra visste hon inte vad som skedde med henne eller varför hon kände som 

hon gjorde. Hon hade befunnit sig i en djup svacka länge där ingenting fungerade av sömn, 

mat, vardag eller livet överhuvudtaget. Till slut var hon så pass dålig att hon önskade dö.  

 

När man säger att man vill dö, blir orden väldigt laddade. Det är meningen att vi ska bejaka 

och älska livet. Döden framstår som något mörkt och något som man bör undvika på alla sätt, 

så länge man kan. Att tillfoga skada eller till och med hjälpa döden på traven är brottsligt och 

straffbart oavsett sammanhang då det riktas mot en medmänniska och fyllt av skuld och skam 

då det riktas mot en själv. Här framträder perspektiven från den som är frisk respektive sjuk. 

Som frisk är det lätt att följa den förutsatta och ofta kulturbundna synen om att bejaka livet, 

men som sjuk kan detta ta andra vägar. Antingen kan man uppleva en oerhört stark livslust 

eller också tvärtom. Då det gäller psykisk sjukdom tillhör det senare alternativet, det som 

överväger och även präglar en psykisk ohälsa. Däremot grundar sig känslan i att man vill dö, 

snarare i att man önskar sig ifrån outhärdliga känslor och tankar och därför blir egentligen 

orden missriktade. Linnea menar att man dels är väldigt levande för att det gör så ont inuti, 

men samtidigt är man som död i själen. Det är en erfarenhet som är svårt att förklara och man 

måste uppleva det för att det ska bli förståeligt, tror hon. Det handlar om att försöka hantera 

sin sjukdom. 

 

Anna Johansson undersöker i sin avhandling menings- och identitetsskapande kring 

självskada och hur det kan mynna ut i ett dualistiskt tänkande. Hon använder sig av två 

sammanlänkande antaganden, dels att känslorna finns inombords, dels att de är självständiga i 

relation till subjektet. Normen blir att självständiga känslor måste hanteras på något sätt. Det 

blir en fråga om utlopp och kontroll mot något som uppfattas som hotfullt. Då man skadar sig 

upprättar man en ordning och för en stund upplevs även ett lugn. Det blir en konflikt mellan 

jaget och känslorna som skapar ett inre kaos, vilket genom skärning och blodutgjutande, 

skapar kontroll. Det blir också en inre kamp att motstå självskadande eftersom det strider mot 
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vad som anses friskt, vilket blir ett ständigt växlande av position för subjektet. Den som 

skadar sig själv blir subjekt och objekt, förövare och offer på samma gång. (Johansson 2010) 

 

Linnea var ärlig med alla sina tankar och känslor inför sina samtalskontakter och inför läkarna 

som hon mötte inom den psykiatriska öppenvården. Vissa kontakter gav förstås mer än andra 

uppger hon, men det fanns många förutfattade meningar och sällan några idéer om hur man 

skulle arbeta, liksom att man inte följde upp saker. Samtalen blev på så sätt ganska fattiga och 

de styrdes av generaliseringar. Något som bar henne emot var att fylla i förtryckta påståenden, 

där den som är sjuk ska sätta poäng för huruvida dessa stämmer. Dessa bildade sedan ett 

underlag för bedömning av ens sinnestillstånd. Själv upplevde hon att hon aldrig passade in i 

något mönster eller att man såg henne som individ. Likaså fann hon det tråkigt att man snarare 

uppfattades som ett problem istället för att se individens egen potential. 

 

Douglas diskuterar hur man kan falla mellan kategorier i samhällets system och hamna i ett 

gränsland eller befinna sig i en övergång från en kategori till en annan, vilket bidrar till 

oordningen. Detta tillstånd kan upplevas som det allra svåraste eftersom det förblir odefinierat 

och därmed utgör ett större hot för både subjektet och samhället, inte minst för att det 

oordnade symboliserar kraft (Douglas 1997). Informanten ger just ett exempel på hur man kan 

förpassas i ett gränsland och hamna emellan kategorier. Hennes ifrågasättande av påståendena 

blir även ett ifrågasättande av henne själv. Både ur hennes och samhällets synvinkel blir hon 

svårplacerad. Kanske skulle påståendena ha känts mindre laddade om man likställde dem med 

de somatiska provtagningarna, men inte heller dem kan anses vara helt tillförlitliga och även 

här kan ett gränsland uppstå.    

 

Den som drabbas av psykisk ohälsa får ofta sin världsbild förändrad. Vår sociala mask faller 

och blottar det innersta. Man orkar inte och bryr sig sällan heller om hur omgivningen ska 

uppfatta en. Samtidigt är man medveten om att man avviker ifrån sin person, både den sanna 

och den man förväntas bära i det sociala spelet. Normer och kategoriseringar lämnar ett ytterst 

litet rum för det avvikande. Då en öppen dialog mellan kollektiv och individ ofta saknas, är 

det lätt att det sätts en viss stämpel på dem som har en psykisk sjukdom. Man upprättar 

kännetecken för att se vem som faller utanför mallen för vad som är friskt och normalt, istället 

för att begrunda den enskildes situation. På ett vis både exkluderar och inkluderar man den 
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sjuke p.g.a. vilket perspektiv man använder. I psykiska såväl som i fysiska sjukdomar finns 

givetvis även flera symptom som förenar, liksom ett igenkännande mellan dem som är sjuka. 

Men i slutändan är allas upplevelser, sinnen och kroppar individuella.  

 

Inom psykisk ohälsa skapas en ordning via hanterandet av sjukdomen, både från samhället, 

genom regler, institutioner, vård, samtal och medicinering och från den som är sjuk genom att 

söka hjälp, agera på egen hand eller likt via Internetforumen finna likasinnade. På grund av 

gemensamma värderingar och föreställningar i en kultur finns det en eftersträvan både från 

samhället som kollektiv liksom från den sjuke som individ att söka en ordning i tillvaron. 

Psykisk sjukdom innebär ofta ett kaotiskt liv både inuti och utanför sig själv och det leder till 

allt från en komplikation av känslor, tankar och oförståelse inför sina egna upplevelser till en 

fullständig likgiltighet. Är man på det här stadiet i en psykisk sjukdom, så är det svårt att 

tänka på livet runt omkring vad beträffar arbete, utbildning och socialt liv. Kraften läggs på att 

överhuvudtaget kunna fungera som människa, vilket var fallet med Linnea.  

 

Det som har hjälpt henne att klara av sina djupa depressioner och panikattacker är familj och 

vänner, samt att hon har lärt sig att lyssna till signaler, se tecken och agera utifrån dem. Detta 

inverkar på hela livet och man måste planera allt som man ska ta sig för ytterst noga, för att 

minska risken att hamna i ett värre psykiskt tillstånd. Efter många års kamp orkade dock inte 

Linnea längre och hon försökte ta sitt liv genom tabletter. Föräldrarna hittade henne, ringde 

ambulansen och hon befann sig snart på sjukhuset. Av detta har hon själv inga större minnen. 

Inte förrän senare på kvällen började hon bli mera medveten om allting. Då kom 

skuldkänslorna gentemot sin familj och hon kände en stor skam inombords, som fick henne 

att döma sig själv hårt. Samtidigt visste de alla att hon var sjuk och hade sökt hjälpt länge. 

Linnea själv beskriver att det som skedde var oundvikligt utan rätt behandling. Det var något 

som funnits inom henne en så lång tid och att det var tvunget att komma ut till slut. Hon 

kände sig nu ändå hoppfull över att hon äntligen skulle få rätt vård efter det som hade hänt. 

Det fick hon emellertid inte. Hon väntade sig att få tala med en psykolog, men ombads istället 

att låta sig skrivas in på en psykiatrisk avdelning. Då hon vidhöll sin önskan om att först få 

träffa en psykolog, påpekades det att hennes villkor blev bättre om hon lade in sig frivilligt. 

För Linnea lät det som om hon snarare hade begått ett brott och skulle i fängelse, vilket gjorde 

henne misstänksamt inställd. Hennes envisande mynnade till slut ut i ett beslut om 
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tvångsomhändertagande av en läkare, som just hade avslöjat att han inte alls visste något om 

psykvård. Hon var emellertid tvungen att acceptera hans beslut, då de nu hade rätten att hålla 

kvar henne mot sin vilja. Det fanns även tal om att hämta förstärkning om hon motsatte sig 

mer. Dessa ord fick Linnea att lämna sjukhuset omedelbart, då hon upplevde sig trängd och 

hotad.  

 

Berättelsen ger ett perspektiv på hur samhället uppfattar psykisk sjukdom, hur man tar itu med 

den utifrån tidigare givna föreställningar och hur detta sen påverkar den som är sjuk. Michel 

Foucault menar att sättet hur man har behandlat de psykiskt sjuka, bottnade i en utstuderad 

maktutövning. Man skulle skilja det sjuka från det normgivande och normala för behovet av 

att disciplinera människor (Foucault 2001).  

 

Själv finner Linnea än idag hela situationen väldigt märklig och ogripbar. Plötsligt befann sig 

hon och modern som var hos henne, på flykt och senare fick hon även vetskap om att polisen 

faktiskt sökte efter dem. Sent samma kväll stod också polisen plötsligt utanför dörren och 

meddelade att de var tvungna att ta med sig Linnea eftersom hon stod under tvångsvård.  

Linnea fördes till länssjukhuset i sällskap av polisen och sin pappa, där hon möttes av två 

vårdare och en bår med spännbälten på. Då hon dock uppfattades stabil, slapp hon läggas på 

den. Hon berättar att hon kände sig egendomligt lugn och trygg i sig själv. Det viktigaste var 

att hon visade sig stark inför sin pappa, så att han skulle orka lämna henne efter allt som hade 

hänt menar hon. Hon påpekar däremot vidare att det inte var frågan om att få vård längre, utan 

att det handlade om att agera med eftertanke hela tiden på allt hon sa och gjorde för att inte 

försvåra sin situation och bli kvar.  

 

Hon inser att det förstås även handlade om skyddstillsyn för att hon inte skulle skada sig själv, 

men samtidigt ser hon ett hyckleri i det. Från det att hon skuldbelastades för att hon försökt 

begå självmord, till att hon ideligen lämnades ensam på det första sjukhuset och inte fick tala 

med en psykolog. Hon beskriver hur hon satt själv vid ett köksbord framåt midnatt på 

sjukhuset och väntade på en sängplats medan hon tänkte att hon skulle kunna begå självmord 

här på otaliga sätt om hon ville. Därför hade hon svårt att se hur detta tvångsomhändertagande 

kunde vara för hennes bästa, utan det kändes mer som om det var för vårdens bästa. Ingen 

hade ju brytt sig om henne förut, anser hon. Linnea förblev ensam dagen därpå också, utan 



22 

 

 

någon samtalskontakt. Med hjälp av sin familj blev hon dock snart utskriven av en läkare som 

äntligen lyssnade och tog hänsyn till hennes behov. Efter denna händelse, så finns det inget i 

livet som hon uppskattar mer friheten och den fria viljan. När sådant plötsligt rycks ifrån en, 

förstår man vilken gåva det är man vanligen har och hur viktig kampen är för dem som inte 

har den anser hon. 

 

Genom Douglas analys av smuts och renhet, ser man parallellen med samhällets konstruktion 

och behov av klassifikation för en ordnad och strukturerad tillvaro. Men det är inte det 

avvikande i sig som oroar, utan var det befinner sig (Douglas 1997). En synligt avvikande 

människa placerad på en institution, väcker ingen uppmärksamhet. Det avvikande är trots allt 

en del av samhället och så länge det befinner sig på det som tillskrivs vara den rätta platsen 

inom en kultur, råder ordning (Douglas 1997).  Det avvikande kan kontrolleras, men om 

någon som anses avvika placeras ute i samhället väcks oron. Det som anses skapa oordning, 

kan också ha en förmåga att skapa nya ordningar resonerar Douglas, vilket tillskriver det eller 

den som bidrar till oordningen både fara och kraft (Douglas 1997). Det som sen blir än mer 

komplicerat är om en person som har uppfattats som ”normal” av omgivningen plötsligt 

ändrar karaktär och uppför sig annorlunda. Detta gör att man inte vet var man ska placera eller 

hur man ska bemöta personen samtidigt som en osäkerhet riktas mot det egna jaget och man 

frågar sig huruvida detta skulle kunna hända en själv? 

 

Min andra informant Jenny 32, menar att vanligtvis finns det mycket av en ”ryck-upp-dig” 

attityd, då det handlar om föreställningar kring psykisk ohälsa. Det är ofta svårt att bli tagen 

på allvar, utan det känns snarare som om man hittar på. Hon berättar att det svåraste är att tala 

om varför man har problem, inte att man har det och allra känsligast är det att just nämna 

självmordstankar. Det får många att känna sig besvärade då självmord fortfarande är så 

skambelagt, är Jennys uppfattning.  Hon har själv i drygt 10 års tid levt med depression, 

ångest och panikångest. I början visste hon inte vad som hände med henne och när hon fick 

sin diagnos kom oron över att hon var galen och kanske skulle hamna på ett hem någonstans, 

vilket gjorde henne rädd. Psykisk ohälsa talades det aldrig om, så för henne var det okänd 

mark. Det fanns även en stor okunskap ute i samhället och hon blev ofta skeptiskt bemött. 

Detta gjorde att hon slöt sig ännu mer pga. alla fördomar. Familjen har annars alltid funnits 
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vid hennes sida som ett stöd, men det kunde vara mer komplicerat att bli förstådd av vissa 

släktingar i början. 

 

 Ehn diskuterar kring begreppen Vi och de andra och hur oförståelse ändå har ett syfte i 

samhället, som ett sätt att hantera främlingskap. Själva konfrontationen med oförståelsen inför 

en annan, blir även en konfrontation med sig själv. (Ehn 2005) 

 

Inom vården har bemötandet för Jenny varit väldigt skiftande. Det bästa är förstås de som har 

egen erfarenhet av psykisk ohälsa. Jobbigast upplever hon är när man behöver öppna sig inför 

olika myndigheter som exempelvis Försäkringskassan, samt viss vårdpersonal. Det är svårt att 

vara helt ärlig i terapi och gentemot olika kontaktpersoner. Det tar tid innan man får 

förtroende och det måste få ta den tiden också, enligt Jenny. I början var hon orolig att de 

skulle tycka illa om henne och finna henne konstig. Numera finner hon sig däremot mycket 

mer öppen än tidigare om sin psykiska ohälsa och särskilt med sin terapeutiska kontakt. Det 

har även blivit en förändring till det bättre av synen på psykisk ohälsa, även om det finns 

mycket kvar att göra. Det har blivit mer upplyst i samhället, är Jennys erfarenhet. (Intervju: 

2012-12-05.)  

 

Lennart 63 år ger en annan bild. Till skillnad ifrån många andra inklusive mina andra två 

informanter, har han aldrig mött några föreställningar om psykisk ohälsa. Han menar att det 

har i sådana fall varit mer vanligt att han haft föreställningar om hur andra ska bedöma 

honom. Detta ger exempel på att det också finns föreställningar hos den sjuke om hur man 

uppfattas. Eftersom den sjuke är en del av samhället så upprätthålls därmed tabun, normer och 

en normalisering också från den sjuke själv genom att han/hon ser sig som en avvikare. 

 

Det Lennart däremot erfarit är en känsla av underläge, då man förr hade en stor respekt inför 

läkare. Det hände också att läkare och sjuksystrar pratade över huvudet på honom, som om 

han inte var närvarande. Utöver det har han funnit sin psykiska ohälsa accepterad och han har 

alltid kunnat vara öppen med hur han mår. Lennart berättar vidare om hur han genomgick 

flera utredningar utan att man hittade några fel på honom och till slut misstänkte man att det 

var psykiskt. När han lades in visste han själv ingenting om psykisk ohälsa. Han berättar dock 
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att han som vuxen fått veta att även hans far och farfar led av psykisk ohälsa och som tredje 

generation ser han förstås en koppling till det genetiska arvet såväl som till miljön.  

 

Ofta när psykisk sjukdom diskuteras så är frågorna om arv och miljö närvarande. 

Idéhistorikern Inga Sanner undrar i sin artikel ”Psykisk ohälsa – ett växande hot”, om rätt 

miljö kan forma människors psyke på ett lyckosamt sätt eller om psykisk sjukdom beror på en 

bristande balans i vår själsliga eller biologiska rustning (Sanner 2009). I intervjun med 

Lennart finns en ärftlig faktor att ta ställning till, som sen vidare har påverkat hans liv. Man 

kan ärva psykisk ohälsa, man kan födas med en hög känslighet och man kan få det senare i 

livet p.g.a. olika orsaker som antingen händer i livet eller som beror på en somatisk sjukdom. 

En psykisk sjukdom kan likaså tvärtom bringa en somatisk eller vara ett tecken på det. 

 

Vändningen kom då Lennart träffade en psykolog, som ägde samma stora musikintresse som 

han. Detta gjorde att de fann en gemensam grund att mötas på. Lennart fick börja i en 

samtalsgrupp och insåg då att det även fanns andra som hade liknande erfarenheter. Jag är 

förvånad över den rehabilitering han ändå fick på den tiden. Lennart förklarar det med, att det 

fanns mer resurser förr än idag. Han påpekar hur psykiatriska kliniker stängdes ner på 1990-

talet och hur svårt sjuka, som levt där i åratal plötsligt skulle klara sig själva ute i samhället. 

De förlorade sin trygghet och många hamnade som uteliggare istället. Det skulle rehabiliteras 

in i samhället, men så blev det aldrig. Det krävde för mycket resurser och samhället behövde 

spara.  

 

Hans egen öppenhet har av idag gjort att andra har ställt frågor till honom och berättat att de 

har liknande känslor. Det viktigaste är att lära känna sin kropp och sig själv. Lennart har även 

blivit bra på att uppfatta andra människor och vad de sänder ut för signaler genom sina 

beteenden.  Hans resonemang är att man själv måste ta klivet framåt till slut, då ingen annan 

gör det åt en. Något han är noga med att påpeka är vikten av bra vänner, särskilt då man är 

yngre och mer osäker och mottaglig. Mår man sämre och hamnar i fel gäng, så kan det 

förstöra för livet. Förutom sin mamma som alltid ställt upp för honom, har just vännerna varit 

av allra största vikt för Lennart. Samhällets normer har han länge uppfattat som svårt, särskilt 

i juletid. Han menar hur t ex reklamen ofta ger en bild av ”den perfekta familjen” och hur 

dåligt den stämmer med verkligheten. Normerna styrs framförallt av media är hans åsikt. På 



25 

 

 

grund av hur han själv har mått, fattade han tidigt beslutet att han aldrig skulle skaffa familj, 

eftersom han betraktar det som en alltför stor börda att bära. (Intervju: 2012-12-19.) 

 

Samhällets normer är just något som mina tre informanter känner tydligt av. De förutsätter att 

man ska må och vara på ett visst sätt liksom man ska ha uppnått en viss plats i livet beroende 

på ålder. Detta kan t ex. gälla utbildning, arbete, ekonomi, hem och familj etc. Normerna 

bidrar till utanförskapet och ensamheten och bringar vidare tankar om vad som uppfattas som 

normalt och onormalt. Detta bildar i sin tur ett ifrågasättande av en själv, som sätter ner 

självkänslan och förstärker den psykiska ohälsan. Att drabbas av psykisk ohälsa är ur ett 

kulturellt perspektiv en avvikelse från det normala, det socialt acceptabla eller förväntade. Det 

blir ett vi och dem och ett jag och dem. ”Vi ser oss själva i förhållande och i kontrast till 

andra” (Jönsson 2010:17). 

 

En annan sak som dessa informanter nämner är vikten av stöd från familj och vänner, vilket 

de alla har haft och detta bidrar troligen till att de känner en styrka att vara öppen med hur de 

mår. Ser man detta parallellt till forumen där många känner sig hindrade att tala om sitt 

tillstånd av olika skäl, får man en aning om hur stort mörkertal är angående de som själva 

försöker hantera sin sjukdom. ”De som kan berätta är just de som har förmågan att berätta, de 

andra är tysta”, skriver Lars-Erik Jönsson (Jönsson 2010:126). 

 

Det inre jaget och den yttre identiteten 

Omgivningen kan tillskriva dig en identitet, som egentligen inte är din och som rentav kan 

kännas främmande. Antingen bortser du från den tillskrivna identiteten eller så inverkar den 

så pass mycket att du ikläder dig den till slut. Psykisk sjukdom skapar ofrivilligt en identitet 

som kan krocka eller växa samman med jaget, vilket i båda fall leder till en vilsenhet. Många 

upplever också svårigheten att möta sig själv i spegeln, vilket underbygger främlingskapet 

inför sig själv, sina tankar och känslor. Man ställer frågan: Om jag inte kan förstå mig själv, 

hur kan man då förstå andra? (Ehn 2005). Men här finns även fler aspekter till en osäkerhet, 

vilka man får fram om man flyttar runt dessa ord och tillsätter ett nytt. Om jag förstår andra, 

varför kan jag då inte förstå mig själv? Här ifrågasätter man sitt jag, sina känslor och tankar 

ännu mer samtidigt som man ser på sin omgivning och känner sig utanför samhället, normen 
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och det som uppfattas ”normalt”. Självkänslan är som tidigare nämnt, på en lägsta nivå och 

detta föder ensamhet och isolering. 

 

Lars-Eric Jönsson skriver om den yttre och inre ensamheten. Den yttre ensamheten är den 

som det fokuseras på och som behandlas, medan den inre inte tycks existera för psykiatrin. 

Den inre ensamheten är den som driver den sjuke bortom jaget såväl som bortom 

omgivningen (Jönsson 2010:85ff). Lars-Eric Jönsson behandlar även den kulturella 

identiteten och ställer frågan: Hur ser patienten på sig själv som patient? (Jönsson 1998:40) 

Han riktar in sig på den institutionella vården och behandlar i synnerhet journalernas roll som 

avidentifierar den sjuke. Förlusten av egennamnet och personlig tillhörighet ersätts av ett 

patientnummer (Jönsson 1998:92f). Han refererar till Foucault som kallar upprättandet av 

journaler som ” det skrivnas makt”. Det individuella formaliseras och journalerna definierar 

patienten (Jönsson 1998:39). I sin bok Berättelser från insidan -En essä om personliga 

erfarenheter i psykiatrins historia går Lars-Erik Jönsson närmare in på den sjuke, identiteten 

och hur detta beskrivs i journaler, vilket han kallar ett biografiskt skildrande av en människans 

liv som patient (Jönsson 2010:12). Denna dokumentation över behandling, vård, 

omhändertagande ger psykiatrins perspektivbundna berättelse om den intagna (Jönsson 

2010:54). Denna grundade sig tidigare även på information som hämtades från anhöriga 

(Jönsson 2010:46). Detta betyder att den sjuke då inte haft möjligheten att först berätta utifrån 

sig själv. Närstående och psykiatrin hade tillsammans gjort sin bedömning. Den sjuke blir ett 

objekt i journalerna istället för ett subjekt (Jönsson 2010:17). Trots att de anhöriga har bäst 

kännedom om den sjuke, utesluts de i regel av vården och i bland också av den sjuke, som 

drar sig undan och sluter sig. De anhöriga hamnar i ett gränsland (jfr Jönsson 2010:92ff). 

 

Mary Douglas ser psyke och kropp som system och hur de kan förses med olika laddningar, 

inte minst det som berör sexualitet, kroppsvätskor eller kroppsöppningar vilket hon menar har 

med ett utlämnande av sig själv att göra (Douglas 1997). Hur laddat detta blir har med både 

olika tider och kulturer att göra, men om det relateras till psykisk ohälsa, så är en tanke att 

psyke och kropp både samspelar och är skilda från varandra, liksom psyket och jaget är det. 

Det är inte ovanligt att det blir en konfrontation här emellan och som är svår att balansera och 

uttrycka för den som är sjuk. En inre vilsenhet och en förvirring skapar frågan om vem som är 

jag och vad som är sjukdomen, eller är vi båda detsamma? Att inte själv veta riktigt var jaget 
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slutar och sjukdomen tar vid är förvirrande för den som genomgår den, och svår att klä i ord 

inför andra. I det ögonblick du gör det, tillhör inte längre tankarna och känslorna dig utan de 

cirkulerar utanför din kontroll. Du har öppnat och lämnat ut en privat del av dig själv. I detta 

finns en föreställning om galenskap hos den sjuke och en rädsla att bli betraktad som galen. 

Många som ändå tagit steget att söka hjälp finner det svårt att vara helt öppen med vad man 

genomgår och ofta behövs en lång tid för att skapa ett förtroende. 

 

I Internetforumen däremot vågar individen komma fram mer. Flera skriver om sin ensamhet 

och hur de känner sig tvungna att hemlighålla sin sjukdom av oro, att det på något vis ska 

användas emot dem, både vad den närmsta omgivningen och samhället beträffar. En annan 

orsak är att de inte upplever sig bli förstådda eller att de ska uppfattas som galna och bli 

inlåsta på en institution. Om man beaktar det utifrån Linneas berättelse så är det ett uttryck för 

en föreställning. Hon valde att berätta hur hon mådde, men det gick så långt som till ett 

självmordsförsök innan hennes tillstånd uppmärksammades. Då tvångsomhändertogs hon 

omedelbart för att inte skada sig själv igen. Man höll henne i förvar och hade det behövts 

fanns det alternativ likt inlåsning och i värsta fall bälte. I ett historiskt perspektiv var detta ett 

sätt att ”lugna och kontrollera” den sjuke samt skydda henne/honom ifrån sig själv och sin 

omgivning. 

 

 Lars-Eric Jönsson frågar vilken debatt det är som egentligen förs fram då det handlar om 

psykisk sjukdom? Han urskiljer i huvudsak två teman, vilka jag har varit inne på tidigare i 

uppsatsen: Vansinnesdåd som utförts av en psykiskt sjuk och huruvida psykisk sjukdom är 

biologiskt betingad eller inte (Jönsson 2010:121f). Det råder som följd även en debatt om 

huruvida det är individens ansvar eller om det ska betraktas som genetiskt, vilket man kan 

översätta med alternativen självvald eller slump. Samhället och de sociala villkoren för den 

drabbade hamnar i skymundan, istället för att föras fram i en diskussion om eventuella 

åtgärder (Jönsson 2010:123). Detta betyder inte att samhället är roten till psykisk sjukdom, 

men i vissa fall kan det vara en bidragande orsak och följden liksom hanterandet av en 

psykisk sjukdom, är väldigt avgörande för både den enskilde individen och dennes omgivning 

(jfr Jönsson 2010:133ff). 
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AVSLUTANDE REFLEKTIONER 

Som kulturvarelse kategoriserar människan alltid sin omvärld. Människan vill ha kontroll och 

det som avviker och inte riktigt kan placeras in i systemen blir ett orosmoment. Det som inte 

kan definieras hamnar i ett gränsland och hit hör exempelvis psykisk ohälsa och de tankar och 

känslor som medföljer, vilket begränsar öppenheten kring ämnet. Ett ifrågasättande och 

värderande av sig själv bidrar till tystnaden och på så sätt får omgivningen sällan all vetskap 

om hans/hennes sinnestillstånd. Det blir ett tomrum i kommunikationen som bildar ett 

moment 22. De anhöriga tar dock nu saken alltmer i sina händer och engagerar sig, tack vare 

en större möjlighet att få kontakt med andra i liknade situationer, inte minst via forum och 

organisationer. 

 

Mina slutreflektioner är att det som bidrar till att motverka en förändring i synen på den 

psykiskt sjuke är i synnerhet två saker: Sekretesslagen och skiljandet mellan psykisk och 

fysisk ohälsa. Om vi börjar med sekretesslagen så gör dess skyddande av individen att denne 

innesluts och vissa möjligheter till hjälp utesluts. Om den sjuke är myndig utestängs anhöriga 

från information om den sjuke, vilket i sin tur skapar isolering, ensamhet och utanförskap. 

Detta är just ett stort problem hos den som är sjuk och som vi har stött på både i forumen och 

vid intervjuerna i uppsatsen. 

 

Det andra är hur man idag skiljer på psykisk och fysisk ohälsa. Trots att de finns i samma 

kropp och inverkar på varandra, så talas det om dem i delade termer. Fysisk smärta är mer 

accepterad än psykisk. Blir man psykiskt sjuk pga. en somatisk åkomma så möts det i 

allmänhet av större förståelse än om det vore tvärtom. Då blir steget till föreställningen om 

”inbillningssjuk” inte så långt. Berättar man att man är sjuk så är det en godtagbar förklaring 

vid de flesta tillfällen, just där för att man gör kopplingen till en kroppslig sjukdom. Påtalar 

man att man är psykiskt sjuk, så föder det genast en laddning och det blir en större osäkerhet i 

hur man ska bemöta personen. 

 

För att till sist återgå till tidigare diskussion, kan man se hur samhällen och kulturer hela tiden 

balanserar mellan vad som är acceptabelt och inte, normalt och onormalt, beroende på vilka 

referensramar man förhåller sig till. Socialiseringen bygger på att vi känner till dolda regler. 
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Vi agerar och beter oss på ett visst sätt, vilket skapa normer. Detta sker i ständiga tysta 

överenskommelse i vår vardag. Att människor sen uppvisar en mental balans utgör grunden 

för att människor ska kunna fungera tillsammans. Medveten om hur systemet är uppbyggt 

skapar det konflikt hos den som befinner sig i obalans och det bidrar än mer till utanförskapet. 

Kanske skulle det inte vara fel att låta obalansen få träda fram lite oftare? Väger man mellan 

balans och obalans så kanske vi till slut flyttar gränser, vidgar perspektiven och ökar 

förståelse inför varandra och … ja kanske helt enkelt, skapar en bättre balans.  
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