
Ingenting om oss 
utan oss

 
Allmänna Arvsfondens 
stöd till projekt rörande 
människor med psykiska 
problem

Alain Topor och Sara Holmqvist 
Institutionen för Socialt Arbete 
Stockholms Universitet, 2011



Ingenting om oss utan oss 2

INNEHÅLL

SAMMANFATTNING . .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 4

INLEDNING .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. 6
Tack. .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 6

INTRODUKTION. .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 8
Vad.är.Arvsfonden?. .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 8
Uppföljningen . .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 8
Metod . .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 8
Upplägg. .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 9
Till.sist. .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 9

ETT.FÖRSTA.NEDSLAG. .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .11
De.psykiatriska.projektens.plats.i.Arvsfondens.
verksamhet. .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .11
117.beviljade.projekt . .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .11
När?. .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .11
Projektanslagen .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. 13
Projektens.inriktning. .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 13
Sammanfattning . .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 14

ARVSFONDENS.PROJEKTBIDRAG..
–.EN.FÖRSTÅELSERAM. .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 16
Nuet.i.sitt.sammanhang. .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 16
Förnuftets.samhälle. .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 16
Institutionaliseringen. .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 18
Att.vara.eller.inte.vara. .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 18
Avinstitutionalisering?. .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 20
Avinstitutionaliseringen.på.svenska . .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 22
Vad.är.en.institution?.Sociala.och.fysiska.institutioner. .22
Återhämtning. .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 24
Brukarrörelsens.uppkomst.och.motsägelser. .  .  .  .  .  . 24
Ett.nytt.skifte. .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 26
Brukarkunskap.–.brukarinflytande.och.makt. .  .  .  .  .  . 27
Motståndet?. .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 28
Brukarförnuftets.gränser. .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 31
Arvsfondens.roll . .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 31

TRE.FALLBESKRIVNINGAR. .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 33
Tre.projekt. .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 33

RADIO.TOTALNORMAL. .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 34
En.plattform.för.kunskapsspriddning. .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 34
I.vimlet. .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 34
Kvinnor . .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 35
Nutid.och.framtid. .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 35
Jag.rättade.upp.mig.själv.inuti.mig.själv. .  .  .  .  .  .  .  .  . 36
Erfarenheter.och.framtid. .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 37
Så.. .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 38

FÖRENINGARNAS.HUS. .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 39
”Det.är.bara.att . . .” . .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 39
En.ansökan. .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 40
Tiden.efter.projektens.slut. .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 40
Utbildningar. .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 40
Revision. .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .41

I.höjd.med.andra. .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 42
Framtiden . .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 42
RoseMarie. .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 43
Adelina .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. 43
Man.drog.sig.undan .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. 44
Ramla.neråt. .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 44
Tid.att.tänka . .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 45
Föreningarnas.Hus. .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 45
Konstigt.med.medicinen. .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 46
Anställd. .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 46

Så.…. .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 47

VÅLDSUTSATTA.KVINNOR.MED..
PSYKISKA.FUNKTIONSHINDER. .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 48
Bemötande,.skydd.och.hjälp.för.kvinnor.med..
psykiska.funktionshinder.som.varit.utsatta.för.våld..
och.övergrepp. .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 48
Hur.det.hela.började. .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 48
Projektet . .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 49
Att.bli.insläppt . .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 49
Resultat. .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 50
Mottagande.och.motstånd. .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 50
Efter.projektet . .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 51
Så.…. .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 52

PROJEKTENS.VARDAG.OCH.FRAMTID.-.
BRUKARNAS.STÄLLNING,.KVARLÄMNADE....
SPÅR,.HINDER.OCH.GENDER. .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 54
En.enkät . .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 54
Brukarnas.ställning.i.projekten.samt.projektens.
inriktning. .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 55
Att.uppnå.projektets.syfte. .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 56
Vilka.hinder.har.projekten.stött.på?. .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 57
Framkomliga.vägar. .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 58
Projektet.efter.projekttiden . .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 58
Vilka.avtryck.bedömer.du.att.projektet.lämnat.efter.sig?. 59
Gender . .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 59

AVSLUTANDE.REFLEKTIONER. .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 61
Det.psykiatriska.fältets.specifika.villkor. .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 61
Projektens.individuella.följder. .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 61
Efter.projekttidens.slut. .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 62
Förändringar.över.tiden. .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 62



Ingenting om oss utan oss 3

Kön,.ålder,.migration.och.funktionsnedsättning . .  .  . 62
Ett.bidrag.till.evidensbaserade.kunskaper .. .. .. .. .. .. .. .. 63
Sammanfattningsvis . .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 63
Till.sist. .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 64

REFERENSER. .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 65

Författarna.ansvarar.för.analys.och.slutsatser .

Omslagsmålning:.Maria.Hagelby



Ingenting om oss utan oss 4

SAMMANFATTNING

Den här utvärderingen handlar om 117 projekt som fick 
bidrag av Allmänna Arvsfonden under åren 1994 till 
2008. Gemensamt för dessa projekt var att de handlade 
om människor med psykisk funktionsnedsättning.

Uppdragets syfte var att ta tillvara de erfarenheter 
och kunskaper som gjorts i projekten som beviljas 
medel för ”verksamheter som riktar sig till personer 
med psykiska funktionshinder. 

De övergripande frågeställningar var: 
 • Vilka spår lämnar Allmänna arvsfondens pengar 

och under vilka betingelser lämnar pengarna spår?
 • Vilka framkomliga vägar finner projekten och vilka 

hinder stöter de på?
 • Hur upplever målgruppen insatserna?
 • ”Beakta genusperspektivet”. 
 • Kvantitativa aspekter så som antal personer 

som varit verksamma/deltagit i den aktuella 
verksamheten och eventuella kostnadsbesparingar 
som kan göras med hjälp av erfarenheter från 
projekten. 

Dessa övergripande frågor konkretiserades i följande 
frågor:
 • Vad kännetecknar de projekt som fått bidrag 

(verksamhetsinriktning, målgrupp och 
projektägare)?

 • Vilken ställning har brukarna i projektet? Hur 
förhåller sig projektens innehåll till brukarmakt och 
autonomifrågor?

 • Hur förhåller sig projekten till de professionella 
aktörerna och det omgivande samhället?

Utvärderingen har genomförts med hjälp av dels 
en dokumentstudie av projektansökningarna och 
redovisningarna som lämnats till Arvsfonden, dels en 
enkät till samtliga projekt. Dokumenten analyserades 
med hjälp av strategier inspirerade av metoden 
Grounded Theory, som är lämplig för studier av nya 
fält. Svaren på enkäten presenteras med hjälp av 
deskriptiva sammanställningar. 

Tre projekt valdes ut för en närmare presentation 
som skulle återspegla vidden av projekten som 
studerats, deras innehåll från ett aktörsperspektiv och 
vad ett projekt kan betyda för enskilda personer som 
deltar i det.

Projekten inom det psykiatriska fältet utgjorde 
två procent av alla beviljade projekt under samma 
period och dessa 117 projekt beviljades bidrag 
som motsvarade fyra procent av alla bidrag som 

Arvsfonden beviljade under perioden 1994–2008.
Totalt hade 73 av de 117 projekten en 

brukarorganisation som huvudsökande. Lägger vi till 
anhörigorganisationerna, som ofta även organiserar 
brukare så drevs nära tre fjärdedelar av projekten av 
organisationer med en brukaranknytning.

Inriktningen på projekten kan kategoriseras i 
tre huvudkategorier (ett fåtal kom att hamna i två 
kategorier):
 • 51 projekt är ”kunskapsprojekt”, som samlar, 

sammanställer och förmedlar kunskaper.
 • 41 projekt är ”insatsprojekt”, vars syfte främst 

är att erbjuda brukare behandlings- eller 
rehabiliteringsinsatser.

 • 28 projekt är ”särgruppsprojekt”, som riktar 
sig till en avgränsad grupp av de psykiskt 
funktionsnedsatta; exempelvis kvinnor, personer 
med utländsk bakgrund och studenter.

Dokumentstudien visar att Arvsfondens stöd till 
brukarorganisationer gör det möjligt för dem och deras 
medlemmar att själva ansvara för den kunskap och 
de insatser som de vill förmedla till sina medlemmar, 
professionella och allmänheten. Detta resultat kan 
framstå som oproblematiskt och ligger väl i linje med 
Arvsfondens övriga utvärderingar inom andra fält och 
i ett medborgar- och traditionellt handikapperspektiv. 
Men jämför man projekten i det psykiatriska fältet som 
ingår i den här utvärderingen med projekt inom andra 
handikappområden får Arvsfondens stöd till dessa 
projekt en annan betydelse. 

Psykiatrin och dess brukare har på många sätt en 
särställning bland handikapporganisationer. Personer 
med allvarliga psykiska ”störningar” har genomgående 
definierats som angripna av ”sjukdomar” som bryter 
ner deras mest grundläggande mänskliga funktioner 
(att tänka logiskt, känna adekvata känslor, upprätta 
sociala relationer, planera och genomföra beslut i 
stora och små frågor). Denna definition resulterade i 
att många av dessa människor i åratal blev intagna på 
slutna vårdinstitutioner utan någon rättsprövning ända 
in på 1990-talet. Många blev också omyndigförklarade 
och placerade under en förmyndare ända in till slutet 
på 1980-talet. 

Trots en minskning av den slutna psykiatriska 
vårdens omfattning dominerar fortfarande de 
traditionella psykiatriska kunskaperna, även 
om de utmanats på senare tid. Utmaningen har 
kommit från en politisk vilja att stärka de psykiskt 
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funktionshindrades medborgerliga rättigheter, från 
brukarorganisationerna och från forskningen om 
återhämtningsprocessen. Verksamheter där den 
traditionella psykiatriska kunskapen dominerar kan ha 
svårt att integrera i sitt arbete tankarna om brukarnas 
medborgerliga rättigheter, brukarinflytande och 
brukarmedverkan. 

Genom sitt stöd till projekt initierade av 
människor med psykiska funktionsnedsättningar har 
Arvsfonden bidragit till att utveckla verksamheter där 
brukarinflytande förverkligats inom det psykiatriska 
fältet. Detta visar sig genom att utvärderingens projekt 
inte har särbehandlats på något sätt:
 • Projekten har bedömts enligt Arvsfondens kriterier 

som gäller för alla projekt.
 • Projekten har inte underställts någon 

bedömning där de sökandes eventuella psykiska 
funktionsnedsättningar skulle ses som ett hinder.

 • Projekten har underställts samma krav på 
redovisning som alla andra projekt.

 • Utgångspunkterna att personer med egna 
erfarenheter av psykiatrisk vård har erfarenheter 
och kunskaper som kan vara av värde för andra har 
inte ifrågasatts. Inte heller föreställningen om att 
dessa personer kan leda, anställas i och medverka i 
olika projekt.

Utvärderingens övergripande slutsats är att 
sammantaget utgör projekten en praktisk skola för 
brukarinflytande och brukarmedverkan, samtidigt som 
de visar att ett sådant ansvar inte står i konflikt med de 
problem som dessa människor har. 

Projekt där människor med egen erfarenhet 
av psykiatrisk vård har mött psykiatrins och 
socialtjänstens personal på jämbördig fot kan anses 
vara banbrytande för utvecklingen av evidensbaserade 
insatser och kunskaper. Brukare har undervisat 
vårdpersonal och socialarbetare. I vissa fall har de 
till och med kvalitetsgranskat de professionellas 
insatser. I flera fall har de sålt sina tjänster till 
kommun och landsting. En del projekt har anställt 
professionella för olika insatser. Samtidigt omnämner 
flera projekt motståndet från i första hand psykiatriska 
verksamheter som ett av de främsta hinder de mött i 
sitt arbete och för sin fortsatta existens.

Projekten utgör även arenor för de medverkande 
att utvecklas personligt både inom ramen för sina 
psykiska problem, men även bortom dessa problem. 
I flera fall har noterats personliga utvecklingar som 
skulle kunna betecknas som terapeutiska.

Samtidigt problematiserar utvärderingen andra 
aspekter:

 • Genomgången av ansökningarna visar att 
personer med psykiska funktionshinder och deras 
organisationer söker och beviljas medel, men att 
de fortfarande utgör en relativt mindre andel av 
de projekt som söks i förhållande till de psykiska 
funktionshindrens förekomst i befolkningen.

 • Även om flera projekt lever vidare efter projekttiden 
så har många svårt att finna en trygg ekonomisk 
bas.

 • Det finns en risk att gender, utländsk härkomst och 
andra särskiljande frågor hamnar i skymundan 
för det handikapp som förenar personerna inom 
projektet.

 • Ett gott samarbete med den lokala psykiatriska 
organisationen och socialtjänsten har stor betydelse 
för projektens genomförande och överlevnad efter 
projekttiden, men många har svårt att upprätta 
ett fungerande samarbete. Här kan den psykiskt 
funktionshindrade särställning i samhället och 
stigmatiseringen av denna grupp bidra till att 
försvåra uppkomsten av ett sådant samarbete.
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INLEDNING ”Nothing about us without us” 
Paroll från den amerikanska handikapprörelsen

Den här utvärderingen handlar om Arvsfondens 
stöd till projekt riktade till människor med egen 
erfarenhet av den psykiatriska vården. Det rör sig om 
ett komplicerat fält, där många anser sig vara kallade 
att företräda de rätta ståndpunkterna. Motsättningarna 
syns redan när man ska försöka definiera de enklaste 
begreppen, till exempel vilka dessa projekt är och 
vilka den här utvärderingen handlar om.

Människor med … mental … psykisk … sjukdom 
… störning … handikapp … funktionshinder … 
besvär … problem … nedsättning … psykpatienter 
… galningar … dårar … brukare … överlevare … 
konsumenter …Begreppen varierar över tid och med 
de perspektiv man närmar sig det fält som berörs i 
den här utvärderingen. Det är ingen oskyldig variation 
som vi kommer att se och här krävs tydlighet för de 
ställningstaganden som görs (McLaughlin 2009).

För egen del kommer vi att använda oss av 
begreppet ”brukare”, som är den beteckning som 
brukarrörelsen valt åt sig själv, om det inte i texten 
handlar specifikt om tvångsåtgärder riktade till 
patienter, dvs. när man kommer i kontakt med 
sjukvården. Ytterligare ett skäl att begränsa bruket av 
patientbeteckningen är att människor med psykiska 
störningar inte är enbart patienter, dvs. i kontakt 
med sjukvården, utan många är även klienter inom 
kommunens verksamheter och alla helt vanliga 
medborgare. Begreppet brukare, och alla andra 
begrepp inom det psykiatriska fältet, har utsatts för 
berättigad kritik, men ett val måste göras.

På samma sätt så finns många sätt att beteckna 
dessa personers problematik. Här har vi valt begreppet 
”störning” (på engelska disorder). Inte heller detta 
begrepp är invändningsfritt, men det är den officiella 
beteckning som valts av den amerikanska psykiatriska 
föreningen vars diagnosmanual (Diagnostic and 
Statistical Manual of Mental Disorders – DSM) 
används inom den svenska psykiatrin. Dessutom 
markerar detta begrepp en utveckling som kommer 
att tas upp senare i den här utvärderingen. I 
Nationalencyklopedins upplaga från 1994 kan man 
under ”psykisk störning” bland annat läsa: ”Termen 
psykisk störning har numera fått ersätta psykisk 
sjukdom för att markera att ett biologiskt underlag 
inte kan påvisas vid en del tillstånd som faller inom 
psykiatrins verksamhetsområde”. Här antyds att andra 
perspektiv än enbart det medicinska kan ha en plats i 
förståelsen av det som tidigare, men fortfarande alltför 
ofta, betecknas som ”psykisk sjukdom”. Ett alternativ 

hade varit ”psykisk funktionsnedsättning”, som ersatt 
begreppet ”funktionshinder”. 

Poängen med dessa val är inte att slå fast 
något perspektiv i denna rapport, utan att placera 
Arvsfondens verksamhet inom det psykiatriska fältet 
i ett sammanhang. Och detta sammanhang finns både 
inom och utanför psykiatrin som medicinsk disciplin.

Psykiatrins och socialpsykiatrins1 praktik, kunskap 
och personal, brukarna och deras anhöriga är delar 
av samhället, oberoende av om de återfinns i slutna 
institutioner eller ute bland övriga människor och 
institutioner. Arvsfonden är även en del av samhället. 
Dess val av målgrupp och projekt reflekterar 
”tidsandan” och kan ibland föregå och påverka den, 
men den kan inte vara oberoende av samtiden och 
samhälleliga rörelser.

Ett sista begrepp som bör problematiseras 
redan inledningsvis är ”psykiatri”. Psykiatrin har 
flera betydelser: kliniskt arbete, forskning och en 
traditionstyngd kunskapsmassa. Psykiatrin är flera på 
andra sätt: Den kan vara medicinsk, psykologisk och 
social … Inom olika delar av ”psykiatrin” råder det 
delade meningar i grundläggande frågor: Vad som är 
psykiatrins objekt och hur detta objekt kan delas upp, 
studeras och påverkas. Vilka är de lämpliga insatserna? 
Denna motstridiga mångfald möter de professionella, 
lekmännen och brukarna och vi kanske snarare borde 
prata om ”psykiatrierna”, trots upprepade krav på ett 
gemensamt språk och en gemensam kunskap. Här 
kommer vi ibland även att skriva om ”det psykiatriska 
fältet” för att inkludera alla aspekter av ”psykiatrin”.

I denna rapport kommer Arvsfondens bidrag till 
projekt som berör människor med psykiska störningar 
att sättas i samband med samtiden och i första hand
 • avinstitutionaliseringen av den psykiatriska vården 
 • framväxten av självständiga brukarorganisationer 
 • utvecklingsprocessen från patientskap till 

medborgarskap.

Tack
Föreliggande rapport är frukten av många människors 
arbete. Först och främst skulle vi vilja tacka alla de 
personer som tagit initiativ till och medverkat i de 
117 projekt som vi har haft förmånen att bekanta oss 
med. Det psykiatriska fältet kan ibland vara en källa 
till nedstämdhet, men att ta del av den kreativitet, det 

1  ”Socialpsykiatri” används här som samlingsnamn på de 
verksamheter som utvecklats i kommunerna för människor med 
psykiska störningar.
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engagemang och det arbete som har lagts ned i dessa 
projekt har varit oerhört stimulerande och upplyftande. 
Några som vi skulle vilja tacka speciellt är de som 
besvarat enkäten och de som ställt upp på intervjuer 
för att berätta om sina verksamheter. För många måste 
enkäterna ha kommit som en oväntad påminnelse 
om en svunnen tid, men ovanligt många har tagit sig 
tid och besvarat den och gett ett unikt bidrag till vår 
studie.

Ytterligare några personer måste omnämnas 
här. Annica Thomas på Arvsfonden tog initiativet 
till studien och har bistått oss med sin kunskap och 
praktisk hjälp när sådan har behövts. Tack även till 
Anne Denhov, Simonetta Di Girolamo, Magnus 
Sundgren och Klas Sundström för deras välbehövliga 
kommentarer och förslag.

Tillsammans har vi arbetat oss igenom det material 
om projekten som finns insamlat på Arvsfonden. 
Sedan har vi analyserat detta material gemensamt 
och utvecklat den enkät som sänts till projekten. Sara 
Holmqvist har ansvarat för kontakten med projekten 
och enkätens bearbetning. Alain Topor har arbetat med 
de tre närstudierna som presenteras i rapporten och 
skrivit rapporten i sin helhet. Tillsammans har vi sedan 
gått igenom rapporten.

Tack vare denna studie har vi fått kunskap 
om Arvsfondens insatser och fått sätta oss in i ett 
omfattande utvecklingsarbete som genomförts på s.k. 
gräsrotsnivå. Studien har tvingat oss att sätta oss in 
i frågan om brukarmedverkan och de motsättningar 
den medför inom psykiatrins fält. Vi har även fått 
möjligheten att möta människor som varje dag skapar 
viktiga förändringar på detta fält, både vad gäller 
praktik och kunskap. Rapporten har blivit försenad. 
Orsaken är Lorenza, som föddes 2010. Rapporten är 
tillägnad henne.

Stockholm 2011
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INTRODUKTION

Vad.är.Arvsfonden?1

Ideella föreningar och organisationer kan söka 
bidrag från Arvsfonden för att pröva nya idéer 
som utvecklar verksamheter för till exempel barn, 
ungdomar eller personer med funktionsnedsättning. 
Ett viktigt krav från Arvsfonden är att målgruppen ska 
vara med. Projekten ska sedan kunna bli inspirerande 
förebilder och sprida idéerna över hela landet. 
Arvsfonden uppmuntrar också projekt som har ett 
jämställdhetsperspektiv, verkar för en etnisk och 
kulturell integration samt är tillgängliga för personer 
med funktionsnedsättning. 

Verksamheten som får projektbidrag från 
Arvsfonden ska skilja sig från den ordinarie 
verksamheten. Det kan till exempel vara att pröva 
en ny metod eller en helt ny verksamhet eller att 
vidareutveckla en redan etablerad verksamhet i en 
ny riktning. Förhoppningen är att lärdomarna från 
projekten eller projekten i sig ska kunna bli en del av 
den ordinarie verksamheten.

Varje år redovisar regeringen de prioriterade 
områdena för Arvsfonden. Många av de projekt som 
får bidrag arbetar för jämlikhet, integration, mångfald 
och tillgänglighet. 

Uppföljningen.
Uppdragets syfte var att ta tillvara de erfarenheter och 
kunskaper som gjorts i projekten som beviljas medel 
för ”verksamheter som riktar sig till personer med 
psykiska funktionshinder.

De övergripande frågeställningar var: 
 • Vilka spår lämnar Allmänna arvsfondens pengar 

och under vilka betingelser lämnar pengarna spår?
 • Vilka framkomliga vägar finner projekten och vilka 

hinder stöter de på?
 • Hur upplever målgruppen insatserna?
 • ”Beakta genusperspektivet”. 
 • Kvantitativa aspekter så som antal personer 

som varit verksamma/deltagit i den aktuella 
verksamheten och eventuella kostnadsbesparingar 
som kan göras med hjälp av erfarenheter från 
projekten. 

Dessa övergripande frågor konkretiserades i följande 
frågor:
 • Vad kännetecknar de projekt som fått bidrag 

1  Följande beskrivning baserar sig på Arvsfondens egen presentation 
på sin egen webbplats: www.arvsfonden.se. En historisk genomgång 
finns i Qvarsell & Sandén (2008).

(verksamhetsinriktning, målgrupp och 
projektägare)?

 • Vilken ställning har brukarna i projektet? Hur 
förhåller sig projektens innehåll till brukarmakt och 
autonomifrågor?

 • Hur förhåller sig projekten till de professionella 
aktörerna och det omgivande samhället?

Metod
På Arvsfonden genomfördes en sökning efter beviljade 
projekt som berörde ”psykisk (o)hälsa”. Perioden för 
sökningen begränsades till mellan 1994 och 2008. 
Dels berodde det på osäkerhet i materialet i databasen 
före 1994, dels på att ett datum måste sättas när det 
kan anses rimligt att hoppas finna spår efter ett projekt 
(exempelvis någon att skicka en enkät till). Antalet 
projekt blev 117 (se bilaga 1).

Vad kan man välja för metod när man ska följa 
upp över 100 verksamheter, som startats över en 
period på mer än 15 år och där flertalet är avslutade, 
åtminstone i sina ursprungliga projektformer? Flera 
metoder har använts. Uppföljningen inleddes med 
en period av dokumentstudier av de 117 projekten. 
Ansökningarna och redovisningarna från samtliga 
projekt lästes igenom. En enkät sammanställdes och 
sändes till de projektansvariga för samtliga projekt. Tre 
projekt valdes ut till en fördjupningsstudie. För dessa 
tre projekt kontaktades de projektansvariga och andra 
personer som var inblandade i projektet. Projekten 
besöktes och de medverkande intervjuades.

Inledningsvis valde vi att läsa igenom de 117 
projekten för att försöka förstå vad de handlade 
om och om det gick att se några mönster i deras 
uppkomst, innehåll och inriktning. Även om vi 
gick systematiskt igenom den dokumentation 
som samlats på Arvsfonden, så blev resultatet 
svåröverskådligt. Dokumentationens karaktär 
varierade också och inkluderade filmer, böcker 
broschyrer, informationsblad mm. Över tid visade 
projekten en allt tydligare strävan efter att lämna en 
rik dokumentation efter sig till Arvsfonden. Samtidigt 
varierade dokumentationen kraftigt dels beroende på 
när i tiden projektet startades och rapporterades, dels 
beroende på lokala projektansvariga och medarbetare. 
I vissa projektredovisningar märks en vana att 
hantera och redovisa projekt, medan andra visar en 
ovana att behöva rapportera det självklara arbete som 
genomförts, men som ändå innehåller starka mänskliga 
aspekter. Det kanske inte alltid blev som det var tänkt, 
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men det blev något: Man gjorde det man hade sagt att 
man skulle göra. Man träffades och livet blev bättre. 
Variationen i rapporteringen kan tolkas på olika sätt. 
En tolkning är att Arvsfonden lyckats nå människor 
nära vardagen inom det psykiatriska fältet. Människor 
som inte är vana att förhandla med myndigheter på 
den nivån, men som är nära den verklighet de försöker 
påverka genom sina respektive projekt.

Ojämnheten i rapporteringen kan därför ses som en 
brist, men också som tecken på framgång. För oss som 
skulle följa upp projekten såg vi det som en kunskap. 
Samtidigt kom det att ta lång tid för oss att gå genom 
det ostrukturerade materialet som sänts till Arvsfonden 
för att kunna strukturera det. Detta arbete gav oss 
dock en första känsla för vad projekten rörde sig om, 
men också för någonting annat som förenade ett flertal 
av dessa projekt på ett speciellt och avvikande sätt. 
Detta ”någonting annat” tog tid att definiera närmare. 
Tillsammans med de mål som fanns i vår projektplan 
bidrog detta ”någonting annat” till den enkät som vi 
utformade och sände till alla projekten (se bilaga 2).

Från början hade vi alltså några specifika frågor, 
som formulerats i projektplanen, men också en mycket 
allmän inriktning som gick ut på att, så öppet som 
möjligt, sätta oss in i det material som fanns och se 
vad vi skulle finna där. Först när enkätsvaren började 
sammanställas och närstudierna av tre verksamheter 
hade påbörjats började hypoteser ta form om en möjlig 
förståelseram för verksamheterna och för den roll som 
Arvsfondens projektmedel har spelat för dem.

Inledningsvis uppstod hypoteser om en 
dominerande socialpsykiatrisk inriktning för de 
verksamheter som skapades inom projekten, eftersom 
mycket kretsade kring människors vardag. Men i det 
fortsatta analysarbetet utvecklades andra hypoteser, 
utan att de första skisserna behövde överges helt.

På flera sätt inspireras detta arbetssätt av den metod 
som kallas för Grounded Theory (Glaser & Strauss 
1961, Topor 2001). De viktigaste ingredienserna 
som stämmer överens med Grounded Theory är för 
det första en viss okunnighet hos forskaren om det 
specifika fältet som studeras (i detta fall forskningen 
om det civila samhället och den frivilliga sektorn), 
parat med en relativ god kunskap om det psykiatriska 
fältet och dess utveckling. För det andra finns 
en inriktning på att finna centrala teman hos de 
verksamheter som studerades utan att ha en från början 
tydlig formulerad inriktning och frågeställningar.

På andra sätt avviker vår metod från Grounded 
Theory. Till skillnad från ett arbete enligt Grounded 
Theory, var de verksamheter vi undersökte givna från 
början. Vi kunde inte genomföra ett strategiskt urval 

och välja projekt som kunde motsäga de kategorier vi 
byggde upp under analysen. Men samtidigt rör det sig 
i detta fall om en totalstudie (utom fördjupningsdelen), 
så att mångfalden och motsägelserna i projekten torde 
ha inkluderats i datainsamlingen.

Fördjupningen i tre enskilda projekt har två 
funktioner. Den ena funktionen är att ge läsarna (och 
oss själva) en känsla av hur ett projekt kan se ut i sin 
vardag. Här handlar det om illustrationer. Den andra 
funktionen är att få en fördjupad (och ibland motstridig 
och problematiserande) kunskap i förhållande till 
de bärande hypoteser som vuxit fram i dokument- 
och enkätstudierna. Denna del bygger i huvudsak 
på studiebesök och intervjuer med de inblandade. 
Intervjuerna har spelats in och skrivits ut. Intervjuer 
som innehåller berättelser med beskrivningar av 
personliga förhållanden har sänts för godkännande av 
de intervjuade. Anonymisering kan förekomma, men 
flera av de tillfrågade uppgav att de ville stå med sitt 
eget förnamn i rapporten; vilket kanske kan ses som 
ett tecken på en ny kultur om psykiska problem som 
håller på att växa fram i Sverige vid sidan om vissa 
massmediers skräckartiklar om ”psyksjuka”. En kultur 
där psykiska problem inte längre självklart är förenade 
med skam och tystnad.

 Analysen av den dokumentation vi hade tillgång 
till om projekten pekade på tre fenomen som blev 
vägledande för det fortsatta arbetet:
 • stora variationer i antal beviljade projekt över tid
 • många brukarorganisationsstyrda projekt
 • brukarna som bärare och förmedlare av en egen 

erfarenhetskunskap och även som mottagare av 
kunskap.

Upplägg
Rapporten inleds med ett nedslag där vi tittar 
på samtliga projekt som ingår i studien. Dessa 
nedslag ledde till att några särskilda aspekter hos 
de 117 projekten framträdde i ett historiskt och 
teoretiskt sammanhang. Därefter presenteras en 
fördjupningsstudie hos tre av dessa verksamheter 
och svaren på den enkät som sändes till projekten. 
Avslutningsvis skissas på några generella reflektioner 
utifrån studien.

Till.sist
En av oss (Alain Topor) är verksam som behandlare 
och forskare inom socialtjänsten och psykiatrin och 
har deltagit i olika former av samarbete med både 
brukar- och anhörigorganisationer. Eftersom Topor 
medverkat i ett projekt med RSMH som huvudsökande 
som fick bidrag från Arvsfonden diskuterades om 
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denna medverkan kunde påverka uppdraget och om 
detta projekt skulle uteslutas från uppföljningen. I båda 
fallen blev svaret nej. Vi beslutade att det projekt Alain 
Topor hade varit inblandad i skulle ingå i studien, men 
endast i den kvantitativa sammanställningen, som 
ett av de 117 projekt vi följde upp. Genom att dessa 
förhållanden klargörs blir läsaren medveten om denna 
bakgrund och kan ta den med sig i sin fortsatta läsning.
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ETT.FÖRSTA.NEDSLAG

De.psykiatriska.projektens.plats.i.
Arvsfondens.verksamhet
Vilken plats intar projekt riktade till människor med 
psykiska funktionsnedsättningar i förhållande till 
Arvsfonden totala verksamhet? För att få reda på detta 
genomförde vi en specialstudie. Vi ville både se hur 
många projektansökningar som kom in, hur många 
som beviljades och vilka summor som beviljades. Vi 
var intresserade av att få fram uppgifter för alla projekt 
och specifikt för de projekt inom det fält vår studie 
fokuserar.

För detta fick vi tillgång till Arvsfondens 
administrativa databas – Adeldia – med uppgifter om 
projektansökningar från augusti 1994 och framåt. 
Arvsfondens personal informerade oss om hur vi 
skulle gå till väga. Samtliga ansökningar under 
perioden 1994–2008 för projektstöd och lokalstöd som 
hade registrerats under kategorin ”psykisk störning”1 
filtrerades fram. Därefter söktes avslag och bifall. 
Resultatet redovisas i tabell 1.

Tabell 1. Ansökningar och beviljade projekt. Alla kate-
gorier och inom det psykiatriska fältet. 1994–2008.

År

Antal ansök-
ningar alla ka-
tegorier inkl. 
psykiatri

Varav 
 beviljade

Varav bevil-
jade inom det 
psykiatriska 
fältet

1994 781 316 5

1995 1 494 445 6

1996 1 544 438 5

1997 1 552 438 5

1998 1 285 420 25

1999 1 510 516 10

2000 1 584 535 9

2001 1 565 489 13

2002 1 342 484 6

2003 1 129 391 2

2004 1 176 375 2

2005 1 229 392 7

2006 1 189 354 5

2007 1 284 393 11

2008 1 454 404 6

S:a 20 118 6 390 117

Under de 15 år som denna undersökning täcker, 
fick Arvsfonden totalt in 20 118 projektansökningar 
(alla kategorier och både förstagångs- och 

1  Projektansökningarna sorteras inledningsvis in i tre olika kategorier 
när de inkommer till Arvsfonden, av vilka ”psykisk störning” är en.

fortsättningsansökningar). 13 772 (68 procent) 
ansökningar blev avslagna och 6 390 (32 procent) blev 
beviljade. Totalt beviljades 3 751 411 093 kronor till dessa.

De 117 ansökningarna med inriktning på det 
psykiatriska fältet fick sammanlagt 150 714 764 
kronor i projektmedel fram till juni 2011. Projekten 
inom det psykiatriska fältet utgjorde två procent av 
alla beviljade projekt och dessa projekt beviljades 
medel motsvarande fyra procent av alla medel som 
Arvsfonden beviljade under perioden 1994–2008.

117.beviljade.projekt
Till vilka sökande och när i tiden beviljas 
projektmedel? Brukarrörelsen, brukarnas självständiga 
organisationer, intar en dominerande ställning bland 
de projekt som beviljats medel av Arvsfonden. Över 
hälften av projekten har drivits av Riksförbundet 
för social och mental hälsa (RSMH) och dess 
ungdomsorganisation Riksförbundet Ungdom för 
social hälsa (RUS). Inkluderar vi även de övriga 
brukarorganisationerna2 har 73 av de 117 projekt 
som beviljats bidrag haft en brukarorganisation 
som huvudman. Lägger vi dessutom till 
anhörigorganisationerna, som ofta även organiserar 
brukare, så drevs nära tre fjärdedelar, 85 av de 117 
projekten, av organisationer med en brukaranknytning.

När?
Antalet projekt som beviljats medel under respektive 
år varierar kraftigt under undersökningsperioden med 
som mest 25 beviljade projekt under ett och samma år 
och som minst två. 

Undersöker vi när i tiden projekten beviljades kan 
vi notera tydliga ojämnheter. 57 projekt, eller nära 
hälften av alla projekt, påbörjades under en period på 
4 år mellan 1998 och 2001. Av dessa projekt drevs 41 
(drygt två tredjedelar) av brukarrörelsen, varav 21 av 
RSMH/RUS.

Kan dessa variationer sättas i samband med externa 
faktorer? Här kan det bara röra sig om antaganden. 
Perioden 1998–2001 inträffar förbindelsen med 
genomförandet av den s.k. ”Psykiatrireformen”. I 
samband med denna reform anslog staten 900 miljoner 
kronor under en treårsperiod (1995–1998) till olika 

2  Fontänhusrörelsen är inte någon brukarorganisation i traditionell 
bemärkelse, eftersom majoriteten i dess styrelse inte väljs av och 
bland medlemmar med egen brukarerfarenhet. Samtidigt är det en 
verksamhet med tydlig brukarprägel och har därför inkluderats bland 
brukarorganisationerna.
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projekt för att gagna målen med reformen. Flera 
miljoner öronmärktes till projekt under brukarrörelsens 
ledarskap:

US 5 million were directed towards the further 
development of user organizations. Ninety-five 
projects were started. (Stefansson & Hansson 
2001, s. 86)

Ytterligare motsvarande fem miljoner amerikanska 
dollar riktades till anhörigorganisationerna och 
resulterade i 75 projekt. Staten tog därmed initiativ 
till ett inte tidigare skådat stöd till olika grupper inom 
brukarrörelsen på det psykiatriska fältet.

Brukarrörelsen fick på så sätt en ekonomisk 
stimulans för att starta verksamheter utanför 
psykiatrin och socialtjänsten, där brukare kunde 
anställas för att stötta andra brukare eller för att skapa 
och medverka i utbildningar och informationsinsatser 
riktade till andra brukare, professionella och 
allmänheten. Det ekonomiska stödet gick direkt till 
brukarrörelsen, till en rörelse som bestod och leddes 
av människor som ofta diagnostiserats med allvarliga 
psykiska störningar, utan någon prövning av vare 
sig mål, medverkande eller genomförande från den 
psykiatriska expertisen.

Men statens insats var tidsbegränsad. Tanken var 
att dessa stimulansmedel just skulle stimulera 
kommun, landsting och brukarrörelsen att utveckla 
nya verksamheter, först i projektform och sedan 
permanent, i de fall projekten fick ett gott resultat. I 
en utvärdering av reformen konstaterade två svenska 
forskare bland annat följande:

”It is evident that user-controlled peer support 
based on, for instance, self-help groups, are 
effective in developing good occupational 
or leisure activities. In some local services, 
user councils have been implemented with 
an advisory function to the local service 
authorities. However, it is still rare that client 
or relative organizations exert any decisive 
influence over the specific organization or 
content of care and social support received. 
(Stefansson & Hansson 2001, s. 87)

Utfallet var alltså gott. Många projekt startades och 
var framgångsrika, men när de statliga projektbidragen 
tog slut var det få som permanentades med hjälp av 
ekonomiskt stöd från landstingen och kommunerna. 
Det kan finnas många olika orsaker till detta. En sådan 
kan vara den ekonomiska krisen i början på 1990-talet, 

Tabell 2: Antal beviljade projekt/år och huvudsökande fördelat på RSMH/RUS, övrig brukarorganisation, 
 anhörigorganisation samt övriga. 1994–2008.

År RSMH/RUS
Övriga brukar-
organisationer*

Anhörig-** 
 organisationer Övriga*** Total antal

1994 2 0 0 3 5

1995 5 0 1 0 6

1996 5 0 0 0 5

1997 5 0 0 0 5

1998 16 2 3 4 25

1999 7 1 2 0 10

2000 5 1 0 3 9

2001 4 0 1 8 13

2002 1 1 0 4 6

2003 2 0 0 0 2

2004 2 0 0 0 2

2005 1 1 2 3 7

2006 1 1 0 3 5

2007 5 1 3 2 11

2008 2 2 0 2 6

Totalt 63 10 12 32 117

* Övriga brukarorganisationer är i huvudsak RFHL och Fontänhuset.
** Schizofreniförbundet, IFS, Gyllenkroken.
*** Övriga organisationer kan vara universitet, kommun, kunskapscentrum m.m. 
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vars konsekvenser drabbade statens, kommunernas och 
landstingens budget under många år. En annan orsak 
kan vara de lokala brukarorganisationernas ovana att 
förankra sina verksamheter lokalt. Ytterligare en orsak 
kan vara ett motstånd mot brukarstyrda självständiga 
verksamheter i första hand från professionella 
grupper. Detta till trots kan projekt läggas ner, men de 
erfarenheter och den kunskap som de bidragit till kan 
leva vidare. De kan integreras i andra projekt eller i 
landstingens och kommunernas verksamheter eller i 
allmänhetens förståelse av psykiska funktionshinder 
och i enskilda människors förhållande till psykiskt 
funktionshindrade i deras omgivning.

Oberoende orsak, så kan vi märka i de data vi 
presenterar att det är vid denna tidpunkt när de statliga 
stimulansmedlen tar slut som brukarorganisationerna 
söker sig till Arvsfonden. På det sättet fullföljer stödet 
från Arvsfonden den vändpunkt som initierats i 
samband med Psykiatriutredningen och som innebär 
att ett självständigt fält av brukarstyrda verksamheter 
får utrymme att utvecklas. Det nya fältets uppkomst 
och utveckling kan ha betydande följder även utanför 
den egna verksamheten och för dem som är direkt 
inblandade i dem. Det kan få konsekvenser för 
personalen inom psykiatrin och socialtjänsten, som 
får möta ”sina patienter och klienter” i helt nya roller, 
som kollegor, föredragshållare och förhandlingsparter. 
Det kan därmed få konsekvenser för den kunskap som 
utvecklas om människor med psykiska problem och 
om dessa problem. Sist, men inte minst, kan det få 
betydelse för psykiatrins och socialtjänstens praktik.

Andra ansökningar kan vara en följd av specifika 
tidsrelaterade faktorer när många projekt startats, 
vilket kan ha lett till en kreativitet för nya projekt 
som dock inte kunde få stöd från de statliga 
stimulansmedlen. Variationen under den studerade 
perioden, med en topp för åren 1998–2001, bekräftas 
om vi studerar det totala antalet ansökningar som kom 
in och de projekt som beviljades. 

Variationen från ett år till ett annat mellan 
brukarrörelsedrivna projekt och övriga huvudmän 
är stor. 1999 drivs alla tio beviljade projekt av 
brukarrörelsen varav sju av dem av RSMH/RUS. 2001 
beviljas endast fyra projekt med brukarrörelsen som 
huvudman. De åtta andra projekt som beviljas bidrag 
detta år har andra sökande.

Projektanslagen
Som nämndes ovan beviljades totalt 150 714 
764 kronor till projekt relaterade till psykiska 
funktionsnedsättningar (i genomsnitt, medelvärdet, 
var bidragen 1 288 160 och medianen 547 500 per 

projekt). Anslagen mellan de olika projekten varierar 
kraftigt, från 24 000 kronor för ett projekt med 
syfte att organisera ett seminarium om boende till 
ett treårigt projekt under ledningen av Föreningen 
Nationella Hjälplinjen, RSMH, Föreningen Ananke, 
Svenska Ångestsyndromsällskapet, Förening Balans, 
Riksförbundet för suicidprevention och efterlevandes 
stöd, RUS samt Riksföreningen Autism, som 
sammanlagt har fått 12 719 000 kronor

Vilka sammanlagda projektmedel fick respektive 
organisationer under perioden 1994–juni 2011? Den 
största mottagaren av projektmedel är RSMH som var 
huvudsökande för projekt som tog emot 80 731 264 
kronor (inklusive över 12 miljoner kronor för ett 
stort samverkansprojekt: Nationella Hjälplinjen). 
Handikappombudsmannen var näst största mottagare 
med projektmedel på 10 972 000 kronor. Därefter kom 
RUS med 6 262 000 kronor, RFHL med 6 064 000 
kronor och Stiftelsen Gyllenkroken som fick 5 897 000 
kronor beviljade.

Dessa siffror ger oss en aspekt av det mångfald som 
inryms i Arvsfondens projekt. 

Projektens.inriktning
Projektansökningarna kännetecknas av en stor 
variation när det gäller syfte och målgrupp. Under 
upprepad läsning av ansökningarna och den inskickade 
rapporteringen skapades en databas och ansökningarna 
kategoriserades. En del betonar klart en speciell 
grupps behov, som exempelvis kvinnor och personer 
med utländsk bakgrund, medan andra handlar om att 
skapa verksamheter och mötesplatser för att förbättra 
vardagen för brukare i största allmänhet eller deras 
psykiska och fysiska hälsa. Många ansökningar går ut 
på att organisera konferenser, utbildningar och förmedla 
information om människor med psykiska problem. I 
några fall riktar sig informationen till brukarna.

Denna kategorisering växte fram och applicerades 
på projekten, som först delades i en projektnära 
uppdelning. Sedan sammanfördes de under tre 
huvudkategorier:
 • projekt som strävar efter att skapa olika former av 

stödinsatser för brukarna
 • projekt som är kunskapsförmedlande 
 • projekt med en inriktning på en specifik grupps 

behov.
En grundläggande skillnad mellan projekten och den 
ordinarie verksamheten inom kommun och landsting 
är att projekten drevs av brukarorganisationer. Även 
om i några fall innehållet i projektet inte skiljer sig på 
något avgörande sätt från offentliga insatser (boende, 
sysselsättning, arbetsträning mm), så utgör detta en 
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skillnad. I många av dessa projekt spelar också brukare 
en annan roll än i traditionella verksamheter. Det är en 
annan skillnad. De flesta projekten skiljer sig dock från 
verksamheter i offentlig regi genom att de lyfter fram 
brukarna som källa till kunskap och som förmögna att 
leda, ansvara för och delta i projekten.

I några fall betonas två inriktningar tydligt i 
ansökan och projekten placerades då i två olika 
kategorier, eftersom bägge bedömts vara av lika stor 
betydelse i projektansökan, exempelvis information 
och kvinnor. Detta innebär att det sammanlagda 
antalet inriktningar något överstiger antalet projekt.

Tabell 3. Huvudinriktning på projekt riktade till 
psykiskt funktionsnedsatta, som beviljats medel från 
Arvsfonden 1994–2008.

Inriktning Antal

Antal inom 
respektive 
kategori

Arbete, sysselsättning, 
 rehabilitering

19

Behandling 1

Boende 12

Idrott, friskvård 2

Kultur 7

Stödinsatser riktade till personer 
med psykiska funktionsnedsätt-
ningar

41

Brukarinflytande, självhjälp 17

Information, utbildning, kunskap 34

Kunskap till, från och om männis-
kor med psykiska funktionshinder

51

Kvinnor 6

Personer med utländsk bak-
grund

4

Specifik diagnos 1

Barn, ungdom, anhöriga 10

Övrigt (män, personligt ombud, 
studenter etc.)

7

Projekt riktade till en specifik 
undergrupp av människor med 
psykiska funktionshinder

28

Projektens huvudinriktning har delats upp i tre 
huvudfåror. Den största gruppen är projekt som 
handlar om kunskap. Här kan det röra sig om vanlig 
kunskapsförmedling, men flera projekt lämnar ett 
utrymme för enskilda brukare eller grupper av brukare 
att formulera och förmedla sina specifika kunskaper 
till allmänheten och andra brukare, men även till 
professionella inom psykiatrin och socialtjänsten. 
Den näst största gruppen projekt är inriktade på stöd 
och hjälp för brukarna. Dessa projekt kan handla 

om direkta behandlingsinsatser, men även om social 
integration och normalisering, vanligtvis riktar de sig 
till bostad, arbete och social samvaro. Den tredje och 
minsta gruppen projekt har som gemensam nämnare 
att de fokuserar på en specifik egenskap hos brukarna, 
som diagnos, kön eller härkomst.

En bred majoritet av de projekt som beviljats bidrag 
av Arvsfonden tar fram, utvecklar, sprider eller bygger 
på brukarnas erfarenhetskunskap. Flera projekt har 
som utgångspunkt att brukarna besitter erfarenheter 
som utgör grunden för specifika kunskaper. Dessa 
projekt har då som mål att formulera denna kunskap 
eller att bidra till att brukarna får verktyg för att 
möta psykiatrin utifrån sin kunskap. Projekten 
sprider brukarnas kunskap via utbildningsinsatser, 
utbildningsmaterial och konferenser. Andra projekt 
gör det genom att bedriva verksamheter med syfte att 
hjälpa (rehabilitering, behandling) andra brukare.

Det verkar som om Arvsfonden skapat möjligheten 
för personer med allvarliga psykiska störningar att få 
ett fredat utrymme för att först formulera sin kunskap 
och sina erfarenheter på egen hand, för att sedan möta 
psykiatrin, socialtjänsten och allmänheten. Men inte 
bara det, utan de har även fått medel att själva utveckla 
och driva verksamheter som traditionellt skulle ha 
tillfallit den offentliga sektorns aktörer att bedriva. 
Brukarna har alltså dels kunnat erbjuda kunskap 
till sina behandlare, dels utvecklat praktik där dessa 
behandlare brustit i sitt utbud och slutligen erbjudit 
de professionella möjligheterna att utveckla sina 
verksamheter.

En speciell genomgång av de projekt där någon 
brukarorganisation var huvudsökande genomfördes. 
Oväntat nog visade sig bara två av de 14 projekten 
vara inriktade på anhörigas specifika situation, och 
då med fokus på barn till människor med psykiska 
funktionsnedsättningar. Sex projekt hade en inriktning 
på arbetsrehabilitering eller arbetsträning av personer 
med egen erfarenhet av den psykiatriska vården. I 
detta sammanhang kan arbetet ses som ett centralt 
tema i en normalisering och återgång till ett vanligt, 
och kanske självständigt, liv. Övriga projekt där 
anhörigorganisationer är huvudsökande hade en 
inriktning på information riktad till anhöriga och till 
allmänheten.

Sammanfattning
I förhållande till de psykiska problemens 
utbredning i Sverige (den näst vanligaste orsaken 
till sjukskrivning – och näst största andel av 
förtidspensionerade), så tillfaller en förhållandevis 
mindre andel av Arvsfondens projektmedel de psykiskt 
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funktionsnedsatta. Cirka två procent av projekten och 
fyra procent av projektmedlen gick till projekt riktade 
till denna målgrupp under perioden 1994–2008. Detta 
trots att en högre andel ansökningar i det psykiatriska 
fältet beviljades jämfört med alla ansökningarna.

De flesta projekt som beviljats bidrag har sökts av 
olika grenar av brukarrörelsen. Projekten har ofta haft 
en inriktning på att ta tillvara brukarnas erfarenheter 
och kunskap, antingen via utbildningar och 
konferenser eller genom att brukare stöttat varandra. 
På det sättet har flertalet projekt antingen kompletterat 
den formella behandlings- och stödapparatens insatser 
eller erbjudit ett alternativ till den, samtidigt som 
projekten erbjudit sig att förmedla nya perspektiv såväl 
till professionella som till allmänheten.
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ARVSFONDENS.
PROJEKTBIDRAG.–.EN.
FÖRSTÅELSERAM

En sak är märklig. I den stora litteraturen 
över vansinnet finns ett egendomligt tomrum, 
en tystnad i själva centrum. Det är få som tar 
ställning för dårarna själva, försökt förstå dem 
inifrån. Dårskapen har varit ett främmande, 
besvärande fenomen att antingen normalisera 
eller bedöma i relation till normalitet.
Johannisson, K. (1998, s. 22) 

Nuet.i.sitt.sammanhang
Bakom det till synes självklara döljer sig ibland en 
komplicerad och motsägelsefull historia.

När det gäller människor med allvarliga psykiska 
problem, men även andra grupper som söker 
bidrag hos Arvsfonden, är det blotta faktum att de 
ansöker om bidrag tecken på djupgående sociala 
förändringsprocesser. Att deras ansökningar blir 
beviljade på samma grund som andra projekt och att 
projekten blir genomförda är än mer märkligt i ett 
historiskt perspektiv. Låt oss därför sätta nuet och 
därmed Arvsfondens insatser i ett sammanhang.

I detta kapitel kommer jag att ta upp psykiatrins 
utveckling från dess start vid sekelskiftet mellan 1700- 
och 1800-talet. Framställningen kommer att fokusera 
på förhållandet mellan de psykiatriska institutionerna 
och psykiatrins kunskap om psykiska problem.

Det verkar som om psykiatrins kunskap är 
beroende av de institutioner där den möter brukarna. 
På de slutna institutionerna blev de intagna fråntagna 
alla sina medborgerliga fri- och rättigheter och 
blev bedömda som kroniska patienter som saknade 
förnuft och därmed kapacitet att klara sig i samhället. 
I takt med att dessa institutioner lades ner kunde 
kunskapen om psykiska problem och de människor 
som hade drabbats av dem bli mer nyanserade. 
Föreställningarna om ”kroniska sjukdomar” och 
brukarna som irrationella varelser är idag ifrågasatta 
och deras rättsliga ställning har förändrats. Till 
exempel avskaffades möjligheten att omyndigförklara 
någon i Sverige först 1989. Istället har en 
självständig brukarrörelse vuxit fram, och frågor 
om brukarmedverkan i både den egna vården och i 
styrningen av vårdverksamheter har aktualiserats.

För att förstå Arvsfondens roll när det gäller den här 
gruppen är det därför nödvändigt att förstå framväxten 
av de psykiatriska institutionerna och den kunskap 

om sinnessjukdomarna som är kopplad till dessa 
institutioner. Om vi vill förstå avinstitutionaliseringen 
måste vi först förstå institutionaliseringen som 
föregick den.

Förnuftets.samhälle
De demokratiska samhällen som växer fram i 
Västeuropa och i Nordamerika under 1800-talet 
ställs inför en rad problem som det kungliga enväldet 
hade hanterat på sitt sätt. En sådan central fråga 
handlade om rättssäkerheten för medborgarna. Den 
nya samhällsordningen vilar på föreställningen om 
medborgarnas fria och förnuftiga val. Om staten 
skulle kunna garantera medborgarnas valfrihet så 
skulle dessa samlade förnuftiga val garantera alla 
medborgare maximalt välstånd.

I de fall någon bryter mot lagarna som reglerar 
denna frihet är brottet en medveten handling 
genomförd av en person som gjorde en förnuftig 
avvägning mellan riskerna och fördelarna som 
brottet kunde medföra. Straffsatserna ska sättas på 
en avpassad nivå för att avskräcka människor från att 
bryta mot lagen. En förnuftig medborgare är tänkt att 
avstå från brott. Bryter medborgaren ändå mot lagen är 
straffet utformat för att förebygga återfall. Straffet har 
även en allmänpreventiv aspekt: att avskräcka andra 
från att begå det brott som någon annan har blivit 
dömd för. Medborgaren är en förnuftig varelse och det 
gäller att skapa villkoren för den maximala förnuftiga 
valfriheten.

Några grupper var dock svåra att inordna i denna 
förnuftiga ordning och de kunde inte bli medborgare, 
eftersom de aldrig haft något förnuft, eller förlorat 
det. För var och en av dessa grupper kommer de 
demokratiska staterna att utforma anpassade lösningar. 
Den gemensamma konsekvensen för dessa grupper, 
som står utanför medborgarskapet, är att de saknar 
rösträtt. I och med att de inte kan föra ett förnuftigt 
resonemang gäller inte straffrätten för dem. Inte på 
samma sätt som för de andra, de riktiga medborgarna.

För dessa grupper gäller det att finna 
”ställföreträdande förnuft”, personer som får i 
uppdrag att förvalta de förnuftslösas egendom och 
liv. En av dessa grupper står lite för sig själv. Det 
är ”proletärerna”, de som bara äger sin arbetskraft 
som de kan sälja på arbetsmarknaden. Att vara 
egendomslös anses vara ett tecken på att de inte 
besitter det förnuft som skulle kunna få dem att bli 
välbärgade. Istället slösar de sina inkomster på fel 
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saker och har sällan uppbyggliga fritidsintressen. I 
deras fall blir aldrig något formellt ställföreträdande 
förnuft utnämnt, men såväl staterna som en lång rad 
välgörenhetsorganisationer ägnar tid och kraft att 
skaffa sig makt över deras ekonomi (exempelvis genom 
kupongsystemet) och lära ut hur de ska hantera sina 
pengar och sin fritid för att komma upp sig ur armodet. 
Dessa insatser har dock ofta nedslående resultat 
(Zelizer 1994). I många länder förblir rösträtten 
länge beroende på inkomstnivå och förmögenhet, 
vilket utesluter proletärerna från den demokratiska 
processen.

En annan betydelsefull grupp som anses sakna 
förnuft i det moderna samhället utgörs av kvinnorna 
(Castel 1976, Johannisson 1994, Björk 2008). 
Kvinnor representerar det emotionella och anses 
oberäkneliga. Under en lång tid får inte kvinnor 
äga produktionsmedel och disponera sin eventuella 
förmögenhet. De tilldelas ett ställföreträdande förnuft, 
först i form av deras fäder och sedan, när de gifter 
sig, i form av deras män. Skulle de sakna båda blir de 
ställda under förmyndarskap. Kvinnorna som problem 
för det demokratiska förnuftsbaserade samhället 
märks i att de får rösträtt först under 1900-talet. I 
Sverige sker det 1919 och i Frankrike 1944 i samband 
med krigsslutet. I Schweiz är det först 1971 som den 
allmänna rösträtten genomförs.

Barnen är en tredje grupp som inte tillerkänns 
något förnuft. Barn är inte ”straffmyndiga”, det vill 
säga att de inte kan dömas eftersom de inte förväntas 
kunna känna till och förstå ett lands lagar. De kan 
därmed bryta mot lagar utan att veta om det. De kan 
inte heller resonera förnuftigt och begår brott utan att 
kunna överväga konsekvenserna av sina handlingar, 
vare sig för brottsoffret eller för sig själva. Barn har 
inte heller någon rösträtt.

Barnens ställföreträdande förnuft blir under en 
period deras fäder; numera deras målsman. I flera 
länder står fadersmakten till och med länge över 
statens och fäder kan placera sina barn i fängelse utan 
något domstolsförfarande. Detta är något som stoppas 
när det visar sig att fattiga fäder placerar sina barn i 
fängelse så att de ska få mat (Meyer 1977).

 Den sista gruppen som ställer till problem är de 
som senare kommer att kallas för sinnessjuka och 
psykiatriska patienter.

Dessa beter sig på de märkligaste sätt, bryter 
mot lagar och förordningar, stör den allmänna 
ordningen. Men de gör det ofta utan att ens försöka 
dölja sina brott, som en förnuftig person skulle göra. 
De saknar vetskap om att de bryter mot lagarna och 
under rättegångarna erkänner de villigt sina brott och 

även brott som de inte har begått. De försvarar sig 
inte och kan uppvisa en total brist på att kunna föra 
ett förnuftigt resonemang. Många gånger uppfattar 
de inte straffet som avskräckande, vare sig innan 
de begår sina brott eller under rättegången. Straff 
saknar förebyggande verkan för dem. Ibland utstår 
de tortyr utan att visa prov på att den förorsakar dem 
någon smärta. De saknar förnuft och mot dem står 
rättsapparaten handfallen.

Under en övergångsperiod, när de demokratiska 
staterna etableras, tillämpas olika kortsiktiga 
lösningar för att hindra dem att störa ordningen. I 
vissa fall omhändertas de enligt förordningar för lösa 
kreatur. Detta är dock högst otillfredsställande för 
samtiden, som försöker etablera sig som garant för 
rättssäkerheten mot det kungliga enväldets godtycke. 
Möjliga ställföreträdande förnuft saknas för många i 
denna grupp. Deras familjer överger dem i många fall 
och varken vill eller kan ta ansvar för dem.

Först en bit in på 1800-talet börjar en lösning 
skissas fram. En ansedd samhällsgrupp träder fram 
och erbjuder sig som lämpade att ta ansvar för dårarna: 
läkarna. På dåtidens institutioner förekom sällan 
läkare och många sådana institutioner drevs av olika 
sammanslutningar. Mest kända är kväkarna i England, 
där Samuel Tukes drev den så kallade Retreat, som 
ofta beskrivs som en stor inspirationskälla för en 
humanistisk institutionsvård (Scull 1981). I första 
hand har läkarna ansvar för de intagnas somatiska 
hälsa, men med tiden får de även en roll i egenskap 
av representanter för det framväxande samhällets 
vetenskapliga förnuft. De är garanter för att de 
frihetsberövanden som drabbar människor med 
”sinnessjukdomar” är motiverade av individens 
bästa. I kraft av sin kunskap är de de enda som kan 
delegeras en enväldig makt över andra människors liv. 
De är den enda gruppen i samhället som med en viss 
trovärdighet och vetenskaplighet kan hävda att för en 
person med en psykiatrisk problematik kan inte ett 
frihetsberövande ses som ett tecken på godtycke och 
rättslöshet. Tvärtom utgör det ett nödvändigt villkor för 
att den personen ska ha en möjlighet att återhämta sig. 
Intagningen på en sluten institution utmålas som själva 
grunden för behandlingen, något som ”patienten” själv 
skulle önska, om patienten var vid sina sinnens fulla 
bruk (Castel 1976, Foucault 1972). 

Sinnessjukhusen betraktas alltså som ett 
behandlingsinstrument. Genom att tvinga den intagne 
att följa en förnuftig plan som härmar ett förnuftigt 
vardagsliv, är tanken att denna förnuftiga ordning ska 
leda till att det kaos som invaderat personens sinne 
ersätts av den yttre ordningen och därmed av förnuft.
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Inom en ganska kort tidsrymd täcks den moderna 
världen av ett nät av mentalsjukhus. Men läkarnas 
terapeutiska ambitioner kommer snart på skam 
och samtidigt som sinnessjukhusen förlorar sin 
terapeutiska funktion så får de ta emot en aldrig 
sinande ström av lidande människor med olika 
problematik. 

I litteraturen anges olika anledningar 
till sinnessjukhusens misslyckande som 
behandlingsinstrument (Castel 1976, Scull 1981, 
Davidson, Raakfeldt & Strauss 2010):
 • Behandling under tvång motverkar sitt terapeutiska 

syfte.
 • Psykiska sjukdomar är kroniska och obotliga.
 • Själva vistelsen på en sluten institution skapar 

institutionsskador. Behandlingen skapar de problem 
som den är tänkt att bota.

 • De terapeutiska institutionerna som skulle skapas 
blev snabbt överbelagda.

 • Mycket stora institutioner motverkade det tänkta 
individualiserade behandlingsupplägget som var 
tänkt.

 • På dessa institutioner blandades olika kategorier av 
människor med och utan psykiatrisk problematik.

 • Antalet läkare var mycket lågt.

Trots detta misslyckande byggdes slutna psykiatriska 
institutioner vidare i hela den industrialiserade världen; 
i Sverige ända till mitten av 1960-talet.

Institutionaliseringen
När man tänker på avinstitutionaliseringen riskerar 
man att glömma den institutionalisering som 
föregick den. Vi har sett vilka tankar som vägledde 
institutionaliseringens epok. Låt oss nu se vad denna 
epok innebar konkret.

Tabell 4. Antal inneliggande på psykiatriska institutio-
ner i Sverige. 1840–1960. 

År

Antal 
 inneliggande 
på  hospital Folkmängd

Antal 
 inneliggande/
100 000 invånare

1840 1 016 3 138 887 32,4

1870 1 247 4 168 525 29,9

1900 4 602 5 136 441 89,6

1930 15 861 6 142 191 258,2

1960 33 752 7 497 967 450,0

(Sjöström 1992)

Läkarna får sin delegation som ställföreträdande 
förnuft för de sinnessjuka under första hälften av 
1800-talet, vilket sammanfaller med inledningen 
av sinnessjukhusepoken. Denna utveckling syns i 

tillgänglig svensk statistik. Efter en blygsam ökning 
av antalet intagna och platser kring 1800-talets mitt, så 
exploderar formligen utbyggnaden av sjukhusplatser 
mot sekelskiftet och därefter. 

Den kraftiga uppbyggnaden av mentalsjukhusen i 
Sverige återspeglar troligtvis flera samtidiga processer; 
dock knappast en verklig ökning av antalet människor 
med en allvarlig psykiatrisk problematik. Några 
processer kan vara
 • industrialiseringen – dels problemen med 

de befolkningsgrupper som inte klarar av 
omställningsprocessen, dels det minskade 
utrymmet för avvikande människor i takt med 
samhällets ökade krav på normalisering

 • tilltron till mentalsjukhusen, psykiatrernas 
möjligheter att behandla sinnessjukdomarna och 
mentalsjukhusens misslyckande som terapeutiska 
instrument – fler sändes till psykiatrin för 
behandling, men stannade kvar på mentalsjukhusen 
när deras tillstånd inte förbättrades, utan snarare 
försämrades

 • psykiatriseringen av en rad beteenden som tidigare 
ansågs utgöra moraliska problem, eller inga 
problem alls.

Förhållandet mellan individ och institution, mellan 
identitet och socialt sammanhang och samspel 
är från psykiatrins begynnelse i centrum för 
uppmärksamheten. Om mentalsjukhusens och 
psykiatrernas speciella ställning motiverades av deras 
förmodade, vetenskapligt grundade, förmåga att bota 
psykiskt störda människor med miljöterapeutiska 
medel, så övergår snart denna behandlingsoptimism 
till dess motsats. Patienterna beskrivs som drabbade av 
obotliga sjukdomar och som kroniker; onåbara genom 
och oförmögna till sociala relationer.

Att.vara.eller.inte.vara
Det finns från början på 1800-talet en vetenskaplig 
diskussion om individens relation till sin psykiska 
problematik. Enkelt uttryckt: Är den psykiatriska 
patienten helt sjuk eller har individen en sjukdom? Är 
individen övertagen av sin sjukdom och upphör som 
individ för att reduceras till sina symptom, eller förblir 
individen en person som, utöver den individen är, nu 
dessutom har ett antal symptom – en sjukdom?

Denna diskussion blev åter aktuell i samband 
med avinstitutionaliseringen. Den amerikanske 
socialantropologen Sue Estroff (1989, 1993) tar upp en 
indelning bland sjukdomar i antingen ”jag är”- eller 
”jag har”-sjukdomar. Ett avgörande kriterium för 
bedömningen är problemens varaktighet. Så kallade 
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kroniska sjukdomar tenderar att uppfattas som ”jag 
är”-sjukdomar, eftersom individens identitet med tiden 
präglas alltmer av individens problematik. 

När det gäller psykiska störningar finns det en 
speciell aspekt av hur man definierar begreppet. Andra 
sjukdomar och funktionsnedsättningar angriper inte 
primärt personens identitet, utan det är genom att 
vara och leva som sjuk och funktionsnedsatt under 
en längre tid som identiteten hos någon kan påverkas. 
Individen förblir densamma, men förändras av 
sina erfarenheter. När det gäller allvarliga psykiska 
störningar är det individen själv som symptomen 
angriper. ”Sjukdomen” i sig medför en förändring av 
individen. Man är inte längre den man var, känns inte 
igen. Och denna förändring inträffar inte på grund av 
de sociala följdverkningarna av störningen, utan av 
själva ”sjukdomen”. Detta kan märkas i att personens 
identitet kan förändras mycket fort och inträffa även 
innan ”sjukdomen” upptäcks och individens samspel 
med sin omgivning påverkats av rollen som ”sjuk” eller 
”funktionsnedsatt”. 

Utöver störningens angrepp på personligheten 
tillkommer sociala följdverkningar i form av 
stigmatisering. Personer med psykiska problem anses 
tillhöra de mest stigmatiserade bland olika grupper 
funktionsnedsatta (Socialstyrelsen 2006). Den 
officiella psykiatrin går ibland så långt som att påstå att 
den psykiskt störda individen inte kan påverkas av sina 
erfarenheter, utan att personens identitet följer en egen 
sjukdomsbestämd väg, ett ”naturalförlopp”.

Ett sådant synsätt har historiska rötter inom 
psykiatrin. I den åttonde upplagan av sin klassiska bok 
Dementia Praecox (1919/1971) skriver den moderna 
psykiatriska diagnostikens fader, Emil Kraepelin, om 
vad som kännetecknar de patienter som drabbats av 
”schizofrenin”:

… emotional dullness, failure of mental 
activities, loss of mastery over volition, of 
endeavour, and of the ability for independent 
action. The essence of the personality is thereby 
destroyed. (…) The annihilation of personal will 
(...). The loss of the inner unity of the activities 
of intellect, emotion and volition. Incoherence 
in the train of thought, in the sharp change 
of moods as well as in the desultoriness and 
derailments in practical work.  
Emotions do not correspond to ideas.

Såväl de kognitiva funktionerna som känslo- och 
viljelivet är sålunda angripna och ”personlighetens 
kärna förstörs”. Idag kvarstår denna typ av 

föreställningar, även om det är i ett modernare 
språkbruk. Tittar vi i en av världens två dominerande 
diagnosmanualer, som används i Sverige DSM 
IV (APA 2000) kan vi läsa att ett kriterium för en 
psykosdiagnos är:

... impairment that grossly interferes with the 
capacity to meet ordinary demands of life and a 
gross impairment in reality testing. (s. 297)

Och när det gäller schizofrenidiagnosen är ett av 
kriterierna:

… restrictions in … the initiation of goal-
directed behavior (avolition). (s. 299).

Tittar vi på den andra dominerande diagnosmanualen, 
ICD 10, som produceras av Världshälsoorganisationen, 
så möter vi liknande beskrivningar (WHO 2007):

The schizophrenic disorders are characterized 
in general by fundamental and characteristic 
distortions of thinking and perception, and 
affects that are inappropriate or blunted. Clear 
consciousness and intellectual capacity are 
usually maintained although certain cognitive 
deficits may evolve in the course of time. The 
most important psychopathological phenomena 
include thought echo; thought insertion or 
withdrawal; thought broadcasting; delusional 
perception and delusions of control; influence 
or passivity; hallucinatory voices commenting 
or discussing the patient in the third person; 
thought disorders and negative symptoms.

En ledande amerikansk psykiater, Nancy Andreassen, 
tog ytterligare ett steg i avhumaniseringen av den 
individ som diagnosticerats med schizofreni. 1984 
skrev hon i en bok som fick stor spridning:

… ’the burned-out’ schizophrenic is an empty 
shell – [s/he] cannot think, feel, or act… She or 
he has lost the capacity both to suffer and to 
hope – and at present, medicine has no good 
remedy to offer for this loss.

Här har individen helt upphört att finnas som mänsklig 
varelse och reducerats till ett ting: ett tomt skal, utan 
tankar, känslor och handlingsförmåga.

I Sverige bygger beskrivningarna av allvarligt 
psykiskt störda människor på samma tradition. DSM 
är en diagnosmanual som används inom många 



Ingenting om oss utan oss 20

psykiatriska verksamheter. I en lärobok publicerad på 
2000-talet kan man läsa följande:

De allmänna symptomen på psykos är: 
Störd verklighetsuppfattning, som innebär att 
personen ser och uppfattar verkligheten på ett 
helt annat sätt.  
Störd jaguppfattning, som innebär att personen 
inte alltid vet var gränserna för kroppen och 
tankarna går. 
Ingen eller liten sjukdomsinsikt, som innebär 
att personen inte inser att han är sjuk. Det kan 
vara tvärtom. Personen tycker att omgivningen 
är sjuk. 
Störd objektrelation, som innebär en störd 
förmåga att lita på eller knyta an till andra 
människor. (Andersson Högglund & Hedman 
Ahlström 2000, s. 112)

Detta synsätt återkommer även i statliga skrifter. I en 
nyligen publicerad skrift från Socialstyrelsen (2010) 
kan man läsa följande beskrivning av människor med 
en schizofrenidiagnos:

… personerna tenderar att försjunka i sig själva, 
leva i sin egen värld och te sig inaktiva med 
nedsatt drivkraft och förändrat känsloliv. Andra 
förekommande symtom är oförmåga att fatta 
beslut och tankestörningar. […] hallucinationer 
och vanföreställningar. (s. 107)

Det är självklart svårt att föreställa sig hållbara 
argument för att ge människor som drabbats av 
sjukdomar med så förödande följdverkningar ett ansvar 
för sitt liv och för valet av behandlingsinsatser. Istället 
bör samhällets insatser fokuseras på att erbjuda dem en 
så god vård och omhändertagande som möjligt utifrån 
de senaste forskningsrönen. Forskningsresurserna bör 
koncentreras på att finna ständigt bättre sätt att mildra 
effekterna av deras sjukdom och på sikt bota dem.

Mot en sådan bakgrund blir frågor om 
medbestämmande, empowerment och brukarmakt 
knappast aktuella. Definitionsmässigt kan inte så 
pass störda människor veta vad som är bäst för dem, 
och skulle de trots allt kunna ha tankar om det, så 
har de svårt att kommunicera dem och genomföra 
de beslut som de har varit med och bestämt. Det 
viktiga i relationen till dessa personer är att höja deras 
”compliance”, det vill säga deras följsamhet till de 
behandlingsåtgärder som de professionella experterna 
bestämt åt dem.

Inflytande kan utövas över perifera frågor och i 

huvudsak när brukarens önskemål stämmer överens 
med personalens bedömning. Personalen är och 
förblir ett ställföreträdande förnuft, som sätter 
gränserna för brukarnas medbestämmande och skapar 
”objektiva” kriterier för att bedöma brukarnas förmåga 
att bestämma, utifrån vad de anser att brukaren 
ska bestämma. I sina slutsatser från en studie om 
brukarnas åsikter i kliniskt arbete skriver Velpry 
(2008):

… the perception of the patient as a rational 
and narrative actor is in conflict with another 
version of the patient, less present in the 
discourse but observable in practice: one that 
I have called the ‘psychotic actor’. From there 
it appears that to be granted a legitimated 
and rational ‘point of view’, a patient has to 
walk a fine line between showing autonomy 
and conforming to the staff’s idea on the limits 
of the patient’s capacities. If the patient is 
‘too independent’, they risk being discredited 
as ‘irresponsible’. If they don’t show enough 
independence, they will appear too passive and 
therefore ‘too sick to get well’. (s. 254)

Och Velpry tillägger:

The more patients’ actions correspond with 
providers views, the less their behaviour and 
words risk being interpreted as symptoms of 
mental illness. (s. 254)

Avinstitutionalisering?
Trots att detta synsätt på människor med psykiska 
störningar fortfarande dominerade den psykiatriska 
kunskapen inleddes en minskning av antalet platser 
inom den slutna psykiatriska vården under 1900-talets 
andra hälft. Denna minskning kan noteras i hela den 
industrialiserade världen. 

Orsakerna till denna förändring är många. Olika 
aktörer lyfter fram olika orsaker:
 • Politiska: I samband med andra världskriget 

uppstod en medvetenhet om riskerna med totalitära 
samhällen och därmed även totala institutioner. 
Efter andra världskriget vände sig kritiken mot både 
totalitära stater och de spår av denna typ av system 
i de demokratiska ländernas institutioner.

 • Ekonomiska: Eftersom experterna bedömde att fler 
och fler personer var i behov av stöd och behandling 
på grund av psykiatriska orsaker, upphörde 
mentalsjukhusen att vara en verklig lösning. Till 
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exempel ansåg en arbetsgrupp inom Socialstyrelsen 
(odaterad) att upp till en tredjedel av befolkningen 
skulle vara i behov av psykiatriskt stöd i Sverige. 
Det var omöjligt att ta in alla som ansågs vara i 
behov av vård utan att hota produktionen och hota 
ländernas ekonomi.

 • Terapeutiska: Dels hade mentalsjukhusen inte visat 
sig kunna leva upp till de terapeutiska löften som 
deras förespråkare formulerat, dels uppstod en ny 
period av behandlingsoptimism i och med att nya 
mediciner började användas och att olika former 
av miljö- och individualterapeutiska metoder fick 
insteg i psykiatrin.

De historiska rötterna till en kritik av de psykiatriska 
institutionerna kan spåras till psykiatrins begynnelse. 
Istället för att se förändringarna hos människor med 
psykiska problem som följden av inre patologiska 
processer, pekade vissa psykiatrer och andra på 
dessa förändringar som orsakade av miljön och det 
bemötande som patienterna fick på de psykiatriska 
institutionerna. Redan under första hälften av 
1800-talet skrev en psykiater:

Utifrån min erfarenhet kan jag inte hindra 
mig från att känna att en av mentalsjukhusens 
effekter är att de gör de intagna till permanent 
sinnessjuka. (Scull 1981)

Och en annan skriver 1839:

Hur kan man förvänta sig att en behandling som 
skulle skada en frisk själ skulle kunna återställa 
en störd själ? (Scull 1981)

Samma kritik bildar en grund för den moderna 
avinstitutionaliseringsprocessen. De patienter som 
vi möter inne på psykiatriska institutioner har inte 
blivit som vi känner dem på grund av någon sjukdom, 
utan till följd av det liv de tvingas leva på dessa 
institutioner. Det är behandlingen, våra ansträngningar 
att hjälpa och bota dem, som skadat dem. Det som 
traditionellt betraktas som sjukdomstecken kan istället 
beskrivas som institutionsskador. Till exempel så 
beskriver den engelska psykiatern Russel Barton 
(1959) de skador som drabbar patienterna som vistas 
på totala institutioner som en ny sjukdom, som han 
kallar för institutionell neuros, en sjukdom som 
institutionsvistelsen skapar. Han skriver att sjukdomen

… kännetecknas av apati, bristen på initiativ, 
förlusten av intresse för omvärlden främst 

om den inte direkt berör den sjuke, en passiv 
underkastelse, en oförmåga att bygga upp 
framtidsplaner, en brist på individualitet 
samt en ibland speciell kroppsställning och 
rörelsemönster.

Likheten mellan denna beskrivning och exempelvis 
Kraepelins tidigare återgivna beskrivning av 
symptomen för diagnosen schizofreni är slående. 
Den avgörande skillnaden är att Kraepelin anser att 
sammanhanget kring patienterna och kring hans 
observationer av dem inte spelar någon roll för deras 
identitet och beteenden, medan Barton beskriver just 
detta sammanhang som orsaken till de symptom som 
båda beskriver i liknande termer.

Goffmans arbete har haft stor betydelse för 
analysen av sociala institutioner. Han beskriver 
uppkomsten av patientidentiteten och symptomen på 
allvarliga psykiska problem inom ramen för det sociala 
samspelet som utvecklas på totala institutioner:

Den nyblivna patienten finner sig helt fråntagen 
många av sina invanda trygghetsförsäkringar, 
möjlighet till tillfredsställelse och försvar 
osv., och utsätts för alla tänkbara kränkande 
erfarenheter.

Han börjar lära sig i vilken begränsad 
utsträckning en viss uppfattning av den egna 
personligheten kan upprättas när den vanliga 
omgivningens stöd uteblir.

En återkommande tanke bakom avinstitutionaliser-
ingen är att om människor slipper de skadliga 
miljöerna, så kommer de att kunna återhämta sig.

Avinstitutionaliseringen kom från början att 
kopplas till två rörelser: den ena med förankring i 
behandlingsvärlden och den andra i den politiska 
sfären. Behandlingsperspektivets utgångspunkt var 
att det skulle vara möjligt att erbjuda mer effektiva 
behandlingsinsatser med så lite slutenvård som 
möjligt. Fokus lades på utvecklingen av ett utbud 
i öppna vårdformer, ofta förankrade i närmiljön. 
Det politiska perspektivet betonade medborgerliga 
fri- och rättigheter för alla. I många fall tycktes båda 
perspektiv komplettera varandra och tydliggjordes 
genom böcker med titlar som ”From the mental patient 
to the person” (Barham & Hayward 1991).

Flera har även visat att båda perspektiven gick att 
förena, så att tillgången till medborgerliga rättigheter 
och den makt detta ger den enskilde medborgaren inför 
staten och dess institutioner hade terapeutiska effekter, 
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på samma sätt som maktlösheten hade motsatta följder 
(Fitzsimons & Fuller 2002). Men det visade sig att 
verkligheten inte var lika enkel.

Avinstitutionaliseringen.på.svenska
Minskningen av antalet sängplatser inom den slutna 
psykiatriska vården påbörjades i vissa amerikanska 
delstater redan under andra världskriget, långt innan 
de första moderna medicinska behandlingarna 
(neuroleptikum) gjorde sitt intåg (Scull 1984). I Sverige 
fortsatte man att bygga ut mentalsjukhusvården ända 
in till mitten av 1960-talet, långt efter det att Hibernal 
och andra neuroleptika introducerats.

 Nedläggningen av den psykiatriska slutenvården 
i Sverige har varit en långsam och motsägelsefull 
process.

Långsam. I mitten på 1960-talet hade 
Sverige världsrekordet när det gällde andelen av 
vuxenbefolkningen intagen på psykiatriska anstalter. 
Då fanns cirka 36 000 platser. Trettio år senare hade 
detta antal reducerats till cirka 6 000 platser. Idag, 
ytterligare tio år senare, har antalet psykiatriska 
slutenvårdsplatser förblivit tämligen konstant på 
samma nivå.

Motsägelsefull. Minskningen av antalet 
slutenvårdsplatser är egentligen inte så stor som de 
ovan citerade siffrorna kan få en att tro. Ett okänt 
antal platser har inte lagts ner, utan överförts till 
kommunerna. I samband med det har de slutat att 
räknas med i den officiella statistiken om psykiatriska 
heldygnsvårdplatser, trots att de vanligtvis förts över 
med byggnader, personal och brukare.

En första sådan överföring skedde i samband med 
den s.k. Ädelreformen. Då gick en betydande del av de 
personer som var intagna inom ”geropsykiatrin” först 
över till den somatiska långvården inom landstingen 
och sedan till kommunala sjukhem. Detta upprepades 
sedan i samband med den s.k. Psykiatrireformen 
som exempelvis överförde alla sjuk- och vårdhem 
som hörde till den psykiatriska slutenvården till 
kommunerna, där de förekommer än idag bland annat 
i form av s.k. hem för vård och boende (HVB). Dessa 
platser som en gång i tiden räknades in i psykiatrins 
36 000 sängplatser ingår inte idag i siffran 6 000. En 
studie som Socialstyrelsen (2003) genomförde visade 
att utöver dessa 6 000 platser fanns ytterligare cirka 
8 000 platser som drevs i kommunal eller privat regi 
(betalda med kommunala medel).

Sammanfattningsvis kan man konstatera att 
antalet slutenvårdsplatser inom det psykiatriska 
fältet har minskat, men att minskningen dels utgick 
ifrån en mycket hög nivå i Sverige, dels att den 

inte är lika omfattande som man ibland kan tro 
och att den inte skett under en kort tid, utan över 
en 40-årsperiod. Frågan kvarstod och kvarstår än 
idag: Hur kan vi analysera förändringsprocessen i 
Sverige: Avhospitalisering? Avinstitutionalisering eller 
transinstitutionalisering?

Vad.är.en.institution?.Sociala.och.
fysiska.institutioner
I flera industrialiserade länder har de traditionella 
mentalsjukhusen ersatts med ett nätverk av mindre 
institutioner, exempelvis psykiatriska kliniker 
och avdelningar på somatiska sjukhus, olika 
former av boenden, träfflokaler samt arbets- och 
sysselsättningsverksamheter. Samverkan mellan olika 
huvudmän har påkallats vid upprepade tillfällen och 
brukarna har numera rätt till vård-, behandlings- och 
rehabiliteringsplaner samt samordnade planer mellan 
olika offentliga och privata aktörer.

Under en lång tid fokuserades uppmärksamheten 
på de nya institutionernas antal; om de klarade 
av att ersätta det omhändertagande som de slutna 
institutionerna erbjöd. På senare tid har kvalitativa 
aspekter på omhändertagandet på nytt börjat 
uppmärksammas.

En del forskare har börjat ifrågasätta begreppet 
avinstitutionalisering som en adekvat beteckning 
för utvecklingen (Konrad 2002, Lamb & Bachrach 
2001, Priebe & Turner 2003; Priebe et al 2005, Priebe 
et al 2008). Flera har påpekat att även om en viss 
nedläggning av sjukhusplatser genomförts, så kan det 
handla enbart om en avhospitalisering. Sjukhusplatser 
läggs ner utan att ersättas av några som helst alternativ. 

I flera fall kan det också vara frågan om en 
transinstitutionalisering, dvs. en förflyttning av 
brukarna från en form av totalt omhändertagande 
till en annan. Omhändertagandet kan ske i fängelser 
eller i olika former av boenden där brukarna saknar 
möjlighet att påverka vare sig var de bor eller hur deras 
liv gestaltar sig i boendet och utanför det.

Några av dessa forskare har till och med lanserat 
hypotesen om en reinstitutionalisering som skulle 
inkludera institutionernas invasion av brukarnas 
privatsfär, deras egen bostad, arbetsplats och sociala 
nätverk. Forskarnas artiklar aktualiserar frågan: Vad är 
en total institution?

Inom psykiatrin har begreppet institution ofta 
likställts med byggnader: ett mentalsjukhus eller 
någon form av sluten institution. Även om begreppet 
”sluten” lätt för tankarna till de murar som omgärdade 
mentalsjukhusen och slöt dem till en värld utanför 
världen, så finns en annan aspekt, som främjas av 
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denna slutenhet och som uttrycks i ytterligare ett 
begrepp: de totala institutionerna.

Totala institutioner är inte i första hand byggnader. 
Totala institutioner är ett sociologiskt begrepp som 
hänvisar till i vilken grad institutionen har kontroll 
och makt över olika delar av livet för dem som är i 
kontakt med institutionen. Mentalsjukhusen och andra 
slutna institutioner inom omsorgen och äldrevården 
är totala institutioner. Men totala institutioner är 
alltså inte nödvändigtvis slutna institutioner och inte 
nödvändigtvis mentalsjukhus kringgärdade med en 
hög mur. 

Goffmans (1961) klassiska arbete kan utgöra en bra 
utgångspunkt för att analysera totala institutioner:

En grundläggande social ordning i det moderna 
samhället är att individen brukar sova, roa sig 
och arbeta på skilda håll, med olika människor, 
under skilda auktoriteter, utan att följa någon 
övergripande rationell plan. Det centrala draget 
för totala institutioner kan beskrivas som ett 
nedbrytande av de murar som vanligen skiljer 
dessa tre livssfärer åt. (s. 14)

Utifrån en sådan definition kan man tänka sig att 
totala institutioner mycket väl kan bestå av ett nätverk 
av mindre till synes öppna institutioner spridda i 
lokalsamhället. De som lever inom dessa institutioner 
riskerar dock att befinna sig lika mycket utanför 
samhället som om de befann sig på en sluten institution 
omgivna av murar. Det kan vara så att deras liv 
fortsätter att regleras av en ”övergripande rationell 
plan” där deras tillvaro planeras och styrs inom ramen 
för en samverkan mellan de olika mikroinstitutionerna 
och där deras ekonomiska fattigdom utgör ett hinder 
för deras inträde i det omgivande samhället. Så även 
om den individuella aspekten betonas i de centrala 
texter som reglerar vårdplaneringen, kan praktiken 
tendera att motsvara Goffmans definition på totala 
institutioner:

De totala institutionernas viktigaste drag är att 
mänskliga behov av stora grupper av människor 
behandlas genom byråkratisk organisation – 
oavsett om detta är en obetingat nödvändig eller 
lämplig organisationsform. (s. 15)

Regler, scheman och planer som gäller för alla med en 
viss diagnos eller problematik tenderar att organisera 
deras vardag i detalj enligt aldrig problematiserade 
normer. Ett socialt perspektiv innebär också, som 
vi såg i fallet med institutionsskador, att de sociala 

villkoren bidrar till att skapa de människor som 
institutionen tar hand om. Därmed bidrar de till att 
skapa den kunskap vi har om dessa människor och i 
sista hand den kunskap som vi har om deras problem 
eller ”sjukdom”. 

Den identitet som skapats på de psykiatriska 
institutionerna och genom den stigmatisering som 
förekommer i samhället går inte att omskapa genom 
en enkel förflyttning från en total institution till andra 
institutioner. Lindow skriver:

It is difficult for a person who has been treated 
for years as a ‘mental patient’ to realize that her 
(or his) thoughts and actions are valid and could 
make a difference. (…) With our powerlessness 
goes poverty of an enduring and humiliating 
nature. (citerad i Barham 1992, s. 116)

Warner och många andra betonar att 
avinstitutionalisering inte enbart handlar om 
en förflyttning från slutna institutioner till nya 
institutioner i samhället, men att denna process även 
måste innefatta:

a much more systematic revaluation of the kind 
of people we take people with mental illness to 
be and of the disadvantage to which they have 
been subject. (citerad i Barham 1992, s. 98)

För Warner går avinstitutionaliseringen genom en 
medvetandeprocess där brukarna blir varse de olika 
sätt som de segregeras på:

The patient should therefore be helped to see 
his or her low self-concept as a product of the 
larger society. (…) To achieve desegregation, 
the mentally ill must first confront their debated 
status. As in many processes of consciousness-
raising they should expose, through sharing of 
experiences, the hidden social indicators of power 
and status – to discuss openly the subtle influences 
of stigma. (citerad i Barham 1992, s. 98)

Det är till viss del frånvaron av denna typ av 
kritisk granskning av psykiatrins och samhällets 
segregerande inslag som gör att en del forskare 
och aktiva inom det psykiatriska fältet talar om en 
fortsatt eller ny institutionalisering. Tankegångarna 
om en fortsatt institutionalisering, efter de stora 
institutionernas nedläggning, pekar på en fortsatt 
maktlöshet för brukarna och en fortsatt dominans 
av professionellas intressen i styrningen av vården 
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och omsorgen och deras innehåll. Samtidigt har 
frågor om brukarinflytande, brukarmedverkan, och 
empowerment kommit allt tydligare på dagordningen 
även på det psykiatriska fältet.

Två faktorer uppges ligga bakom denna utveckling. 
Dessa två faktorer är kunskaperna om möjligheten 
att återhämta sig från allvarliga psykiska problem 
och uppkomsten av en självständig brukarrörelse. 
Båda dessa faktorer kan sättas i samband med 
avinstitutionaliseringen: att människor med allvarliga 
psykiska problem inte längre tillbringar huvuddelen av 
sina liv på mentalsjukhus.

Återhämtning
Tanken att någon skulle kunna återhämta sig från en 
diagnos som schizofreni kan vara så omöjlig att över 
huvud taget tänka inom den traditionella psykiatrin att 
patienter som ändå gör det kan beskrivas antingen som 
feldiagnosticerade, eller att deras återhämtning enbart är 
skenbar och att deras ”sjukdom” fortsätter att utvecklas 
under ytan. Inom kort kommer de att få ett ”återfall”.

Vi har nu tillgång till ett flertal studier som pekar 
på att mellan hälften och två tredjedelar av de patienter 
som får en schizofrenidiagnos av psykiatrin inte går 
en kronisk och nedbrytande utveckling till mötes, utan 
förbättras och till och med återhämtar sig helt och 
hållet (Bleuler 1978, Ciompi 1980, Harding et al 1987, 
Warner 2004).

Modern forskning uppvisar flera oväntade fynd, 
som att andelen patienter med schizofrenidiagnos 
som återhämtar sig har varit tämligen konstant över 
årtiondena – från de första uppföljningsstudierna i 
början på 1900-talet till våra dagar (Warner 2004). 
Detta är oberoende av vårdorganisationernas och 
behandlingsutbudets växlingar. Än mer oväntade 
var WHO:s undersökningar som pekar på en högre 
sannolikhet att återhämta sig för personer i U-länder 
jämfört med dem i I-länder (WHO 1979, Harrisson 
et al 2001, Hopper et al 2007). Forskningen pekar 
alltså inte på något statistiskt samband mellan 
behandlingsinsatser och återhämtning (Armelius et al 
1989).

Efter att möjligheten till återhämtning accepteras 
av vissa delar av det psykiatriska fältet började 
forskare intressera sig för hjälpande faktorer i 
återhämtningsprocessen. Många vände sig då till 
personer som återhämtat sig för att fråga dem vad 
de ansåg hade bidragit till deras återhämtning. 
I sig utgjorde detta ett tydligt erkännande av att 
brukarna besitter en erfarenhetsbaserad kunskap, som 
kunde samlas, analyseras och bidra till psykiatrins 
kunskapsutveckling.

Återhämtningsperspektivet innebar även ett växande 
intresse för positiva faktorer både hos individen själv 
och i individens sociala omgivning. Detta intresse står 
i kontrast till den traditionella psykiatrins fokusering 
på patologin, sjukdomsprocessen och den sociala 
omgivningens skadliga inverkan på individen och 
”sjukdomen”.

Återhämtningsprocessen berör inte enbart enstaka 
individer som Perceval (se Batesons återpublicering 
av hans text, 1961) eller Beers (1921/1981), utan är den 
utveckling som kan förväntas även för en majoritet 
av de patienter som fått psykiatrins så kallade tyngsta 
diagnos. Idag lever många människor som tidigare 
skulle ha blivit intagna i åratal på slutna psykiatriska 
institutioner ute i samhället. Deras närvaro i samhället 
beskrivs som en av faktorerna bakom den nya fasen i 
en fortsatt avinstitutionaliseringsprocess.

Brukarrörelsens.uppkomst.och.
motsägelser
De moderna brukarrörelsernas uppkomst är kopplad 
till samhällsförändringar och kanske i första 
hand välfärdsstatens utveckling. Först när andra 
medborgargrupper erövrat sina rättigheter och 
höjt sin levnadsnivå verkar de mest avvikande och 
missgynnade grupperna i ett samhälle kunna ingå i 
denna process. 

De första tecknen på att människor med 
psykiska problem som var intagna på mentalsjukhus 
skulle kunna ha rättigheter spåras vanligtvis till 
Storbritannien vid 1800-talet mitt. 1846 startades 
”Alleged Lunatics’ Friend Society” (Föreningen för 
de påstådda galningarnas vänner) av John Thomas 
Perceval, som själv suttit inspärrad på mentalsjukhus 
i två år, men lyckats bli släppt när han återhämtat sig. 
Perceval skrev en klagoskrift över psykiatrin (Bateson 
1961) och startade en förening. Föreningen var ingen 
egentlig brukarrörelse utan dess medlemmar bestod 
främst av ”vänner” till de intagna. Föreningen hade 
tillgång till advokater och gjorde rättssak av de fall där 
det kunde misstänkas att människor blev intagna på 
sinnessjukhus på felaktiga grunder.

I USA startades den första brukarorganisationen 
av Clifford Beers, en advokat som själv varit intagen i 
sluten psykiatrisk vård. Även Beers skrev en bok om 
psykiatrins övergrepp (Beers 1921/1981) och senare 
startade han en förening som drev mentalvårds- och 
rådgivningsbyråer med stöd av professionella inom 
psykiatrin (Davidson et al 2010).

I Sverige uppmärksammades problemen inom 
psykiatrin i samband med ett antal rättsskandaler där 
människor anklagade psykiatrin för att ha spärrat 
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in dem utan att de hade psykiska problem. Sådana 
klagomål förekom över hela Europa, då familjer kunde 
försöka bli av med besvärliga familjemedlemmar som 
inte hade begått något brott (Castel 1976). Skandalerna 
och klagomålen ledde dock inte till någon form av 
självorganisering bland dåtidens patienter i Sverige. 

Brukarorganisationer bildas i Sverige först på 
1930-talet, men det är andra brukargrupper som 
är aktuella då, främst människor med tuberkulos, 
polio, epilepsi, men även döva, blinda och ”vanföra” 
(Engman 1997). Vi får vänta till 1960-talet för att se 
grupper med en mer social problematik organisera 
sig. ”Läkemedelsmissbrukare” är de första med 
Riksförbundet för hjälp åt läkemedelsmissbrukarna 
(RFHL) 1965, följda av kriminella som bildar KRUM 
(Riksförbundet för kriminalvårdens humanisering) 
1966. Psykiatrins patienter bildar sin första 
organisation i Sverige 1967 under namnet RMH 
(Riksförbundet för mental hälsa). Först fem år senare 
får organisationen sitt nuvarande namn, RSMH, då ett 
”S” för ”social” läggs in.

Tidsmässigt uppstår de så kallade R-förbunden 
i en tid av politisk och social radikalisering som 
i ett första skede präglas av den amerikanska 
medborgarrättsrörelsen, av kvinnokampen och även av 
en allmän antiauktoritär rörelse som berör många av 
de statliga verksamheterna, som förskolan, skolan och 
vården.

RSMH:s existensberättigande var dock långt 
ifrån självklart. ”Patientorganisationernas ställning 
ifrågasattes dock av många som menade att förbundet 
inte borde ha något med vården att göra.” (Engman 
1997, s. 1) Röster höjdes för att påpeka att ”de 
mentalsjuka befann sig i en speciell situation”… 
därigenom att de ”ofta inte själva kan anföra besvär 
och klagomål” och att det därför behövdes ”personer 
som företrädde dem.” (Engman 1997, s. 3)

Behovet av en organisation togs upp av en patient 
som intervjuades i ett radioprogram från 1964 när han 
påpekade: ”Som patient på ett mentalsjukhus talar man 
ensam och i egen sak och där är det sällan någon som 
vill höra.” (Engman 1997, s. 3)

I detta korta citat aktualiseras ett flertal frågor:
1. Brukaren som ska inverka på sin egen behandling 

är ensam. I förhållande till en personalgrupp, som 
vanligtvis bildar en enad front, är det svårt att hävda 
egna åsikter som skulle avvika för mycket från det 
som personalen anser vara önskvärt (evidensbaserat, 
i nutidens språkbruk).

2. Brukaren talar i egen sak. Brukaren är från början i 
en problematisk situation som patient inom den psy-
kiatriska vården. Dessutom ska brukaren tala i egen 

sak och eventuellt ansöka om hjälp och insatser som 
är kostsamma och speciella för brukaren själv.

3. Det är ”sällan som någon vill höra” på patientens 
synpunkter och önskemål. Dessa kan reduceras till 
symptom på patientens ”sjukdom” och leda till diag-
noser som kverulansparanoia (se exempelvis Eber-
hard 2010). Patientens uttalanden kan alltid vändas 
mot honom vilket begränsar hans handlingsfrihet. 

Vid sidan om RSMH har flera andra 
brukarorganisationer vuxit fram. De flesta av dessa 
organiserar brukare med en specifik diagnos, till 
exempel OCD/Ananke (1989) inriktad på att stödja 
människor med tvångssyndrom och deras anhöriga, 
ÅSS; Svenska Ångestsyndromsällskapet (2001). 

Ytterligare två organisationer kan räknas till 
brukarrörelsen i Sverige, även om de har speciella 
kännetecken. Den första är Fontänhuset som även 
kallas Fountain House. Den initierades under 
1940-talet i New York, innan den blev en rörelse 
med verksamhet i många länder. 1980 öppnades i 
Stockholm på RSMH:s initiativ det första fontänhuset 
utanför USA (Meeuwisse 1997, Karlsson 2007). 
Fountain House är en stiftelse där styrelsen endast har 
två brukarrepresentanter och de övriga ”är personer 
som har valts för sitt engagemang och – i många fall – 
för att de har en position eller särskilda kunskaper som 
kan vara värdefulla för Fountain House.” (Karlsson 
2007, s. 65).

Den andra är anhörigrörelsens olika grenar. 
Anhörigrörelsen i Sverige började organisera sig 
lokalt i Göteborg 1976. En riksorganisation bildades 
först 1987 under namnet Intresseförbundet för 
schizofreni, Riks – Intresseförening för Schizofreni, 
som sedan bytte namn till Intresseförbundet för 
personer med schizofreni och liknande psykoser, 
Schizofreniförbundet 2001. Inom den organisationen 
finns även medlemmar med egen erfarenhet av 
psykiatrisk vård.

Anhöriga har en speciell plats i brukarrörelsen, 
eftersom de är brukare via sin släkting, även om 
många kan få psykiska men av sina erfarenheter. 
Anhörigas förhållande till psykiatrin skiljer sig därför 
från ”patienternas”, samtidigt som det finns en rad 
anmärkningsvärda likheter som kan nämnas, utan 
att vi fördjupas oss i dem. Ett genomgående tema 
som återkommer i den psykiatriska litteraturen och 
praktiken är familjens negativa roll för brukaren. 
Från den allra tidigaste psykiatrin anses anhöriga 
försvåra behandlingsansträngningarna och ett 
syfte med mentalsjukhusen är just att isolera den 
”sinnessjuka” från den miljö som skapat sjukdomen; 
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från familjen. Relationen till släkt och vänner regleras 
och begränsas noggrant på psykiatriska institutioner. 
Denna misstänksamhet till anhöriga märks även 
senare. Psykoanalytiskt skolade behandlare har 
vid återkommande tillfällen pekat ut brukarnas 
familjer och kanske främst deras mödrar som en 
viktig faktor bakom brukarens problematik. Även i 
modern psykiatri pekar teorierna bakom ”expressed 
emotions” familjen som den som den främsta orsaken 
till återfall hos brukaren och som därför måste 
kontrolleras.

Det är mot den bakgrund som vi kan förstå många 
anhörigas klagomål över den nedvärdering av deras 
erfarenheter och kunskaper som de har varit med om. 
På det sättet kan vi se en parallell mellan personer med 
egen erfarenhet av den psykiatriska vården och deras 
anhöriga i förhållande till den etablerade psykiatrin. 

Engman (1997) daterar genombrottet för tanken 
om människor med allvarliga psykiska störningar 
som kunskapsbärare till 1989, då RSMH för första 
gången inbjuds att medverka i en statlig utredning, 
den som ledde till den s.k. Psykiatrireformen, 1995. 
Brukarrörelsens position förändrades, från kritisk 
men utanförstående röst, till medaktör. Utredningen 
övertar flera av RSMH:s synpunkter och integrerar 
dem i sitt slutbetänkande: ”RSMH:s krav handlar på 
ett mer övergripande plan om vikten av att ta till vara 
’klienternas eller brukarnas erfarenheter, det så kallade 
brukar- eller klientperspektivet. (…) Läkarna och 
vårdpolitikerna borde ’lyssna på oss klienter och oss 
brukare, ta vara på vår erfarenhet och vår kunskap’. 
Denna kunskap och erfarenhet skulle sedan kunna 
ligga till grund för ett samarbete med personalen inom 
vården.” (s. 5) 

RSMH drev under 1970- och 80-talet kravet på 
nedläggningen av mentalsjukhusen och har sedan 
dess följt upp och framfört kritik av utvecklingen 
inom psykiatrin. I en text som ingår i RSMH:s 
intressepolitiska skriftserie Från maktlöshet till 
partnerskap (1995), kan man läsa:

En vanlig uppfattning är att dessa 
institutionsskador kommer att försvinna när 
mentalsjukhusen försvinner och ersätts av 
öppnare vårdformer och när kommunerna tar 
över ansvaret för boende och sysselsättning. (…) 
När patienterna flyttas ut till ett trivsammare 
gruppboende och erbjuds sysselsättning, så blir 
allt bra.

Och texten fortsätter:

Men man har då glömt den absolut viktigaste 
och överordnade beståndsdelen i begreppen 
institutionsskada – maktlösheten. Utan makt 
att bestämma över vårt eget liv kan vi aldrig 
bygga upp en social identitet. Maktlösheten är 
förnedrande och nedbrytande. (s. 4)

På detta sätt formulerar RSMH en analys av 
institutioner som inte bara byggnader, utan även som 
sociala relationer och maktförhållanden.

Ett.nytt.skifte
Mot den skissade bakgrunden (avinstitutionalisering 
som främst en avhospitalisering) är det möjligt att tala 
om en avinstitutionaliseringens andra våg som innebär 
ett radikalt skifte jämfört både med den traditionella 
psykiatrins syn på människor med psykiska 
problem och deras behandling och med den första 
avinstitutionaliseringsvågen. 

Något schematiskt kan utvecklingen sammanfattas 
på följande sätt:
 • Den traditionella psykiatrin såg svåra psykiska 

störningar som obotliga och patienterna behövde 
därför ett livslångt professionellt omhändertagande 
i specifika miljöer.

 • Den första avinstitutionaliseringsvågen ansåg att 
de som hade allvarliga psykiska störningar kunde 
bli behandlade, botade och rehabiliterade (vilket i 
sig var ett betydande steg). Därför ansåg man att 
de var i behov av behandling och rehabilitering i 
speciella miljöer först för att sedan kunna skrivas 
ut i samhället och få tillgång till sina medborgerliga 
rättigheter, 

 • Den senaste avinstitutionaliseringsvågen är inriktad 
på att först garantera brukarna deras medborgerliga 
rättigheter, däribland rätten och resurserna för att 
leva ett liv ute i samhället. Behandlingens och de 
professionellas roll är mer oklar i detta perspektiv, 
förutom att deras insatser måste bestämmas i 
överenskommelse med brukaren. 

Här vänds den professionella ordningen som 
innebär att brukarna först ska behandlas, botas och 
normaliseras innan de kan integreras och få samma 
rättigheter som andra.

…people should not be made to wait until 
a certain material, social or political 
preconditions are in place in order to begin to 
choose, as people are active agents who are 
already making choices in their lives on an 
everyday basis. (Davidson et al 2010, s. 219)
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Innebörden av avinstitutionaliseringsprocessen har 
fördjupats och man skiljer mellan att vara i samhället 
och att delta i det. Den avgörande punkten här 
handlar om integration. Den tidigare fokuseringen på 
var individerna befann sig (på institution eller inte) 
har kompletterats med sociala dimensioner. Många 
människor med allvarliga psykiska problem…

… lack socially valued activity, adequate 
income, personal relationships, recognition and 
respect from others and a political voice. They 
remain, in a very real sense, socially excluded. 
(Ware et al 2007, s. 469)

Integrationens två aspekter har beskrivits som för det 
första medborgerliga rättigheter och, för det andra, 
”connectedness” som står för ”the construction and 
successful maintenance of reciprocal interpersonal 
relationships.” (Ware et al 2007, s. 469)

Davidson et al (2010) pratar om en ”revolution” 
och den amerikanska presidentens ”New Freedom 
Commission” (1999, 2003) om en ”transformation”. 
En skillnad mellan det pågående skiftet och tidigare 
försök till förändring är att dessa försök planerades 
och genomfördes av professionella för patienterna. Nu 
är situationen annorlunda:

… a movement conceived and led by people 
with mental illnesses themselves who have 
advocated for and begun to secure their own 
rights to be afforded the same opportunities and 
responsibilities as everyone else. (Davidson et 
al 2010, s. 213)

Denna utveckling kopplas inte främst till någon 
vetenskaplig kunskapsutveckling inom det 
psykiatriska fältet, utan till kampen för medborgerliga 
rättigheter som bedrivits av exempelvis svarta, 
kvinnor och HBT-grupper. Många hänvisar även 
till den övriga handikapprörelsens utgångspunkter 
och framgångar i kampen för medborgerliga 
rättigheter. Forskare som beskriver denna utveckling 
(Burchardt 2004, Ware et al 2007, Davidson et al 
2010) söker sig också utanför det psykiatriska fältet 
för att analysera utvecklingen. En tänkare som 
återkommer i detta sammanhang är den indiske 
nobelpristagaren i ekonomi, Amartya Sen, och hans 
kapacitetsmodell, som också associeras till en social 
modell av psykiska problem. Två viktiga följder av 
detta är att såväl individen med psykiska problem 
som de psykiska problemen analyseras i sitt sociala 
sammanhang och att man bryter med den traditionella 

psykiatrins fokusering vid individens symptom och 
tillkortakommanden.

Risken med fri- och rättigheter är att de 
förblir formella, och det som nu betonas är deras 
tillämpning i sociala relationer. Fokus skiftar från 
individens tillkortakommanden till omgivningens 
tillkortakommanden. Att ett sådant skifte kan ske är 
inte enbart eller främst en ideologisk vändning, utan 
bygger på det faktum att många människor, som av 
”vetenskapen” ansågs oförmögna till sociala relationer, 
har visat sig kunna utveckla sådana relationer och 
vara med och göra rationella val. De har kunnat ta 
förnuftiga beslut om sig själva och sina liv, även när 
de mått mycket dåligt, och än mer i samband med att 
de återhämtade sig; när dessa beslut sätts i sitt sociala 
sammanhang. (Roe et al 2009, Topor & Di Girolamo 
2010).

Brukarkunskap.–.brukarinflytande.
och.makt
Flera forskare, däribland Peter Beresford, professor 
i social politik vid Brunel University och med 
egen brukarerfarenhet, anger två faktorer bakom 
det nyväckta intresset för brukarinflytande och 
brukarmedverkan.

Den första faktorn är marknadsekonomins 
insteg i det tidigare enbart offentliga tjänsteutbudet. 
Patienterna blir konsumenter. Därmed uppstår en 
kundrelation mellan den enskilde individen och olika 
producenter. Valfriheten blir en central fråga. Hur 
detta tar sig praktiska uttryck värderas olika av olika 
forskare. 

Den andra faktorn handlar om existensen av en 
självständig brukarrörelse, som utvecklats utifrån ett 
missnöje med de professionellas insatser och negativa 
erfarenheter av välfärdsstatens institutioner (Beresford 
2000). Denna utveckling gäller för hela det medicinska 
fältet. Bury (2000) skriver om en ...

… shift from expectations of cure and patient 
compliance with treatment to an emphasis on 
the management of health disorders by doctors 
and patients alike. The long-term management 
of illness, and especially chronic illness, 
increasingly requires the sharing of ideas and 
the ‘mutual expertise’ of both doctors and 
patients. (s. 99)

De två ovannämnda faktorerna leder till att de 
enskilda brukarnas kunskaper får mer systematiserade 
uttryck genom brukarrörelsen (ibland i samverkan 
med forskarsamhället). Brukarrörelsen kräver 
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dessutom ett erkännande för denna kunskap, samtidigt 
som det uppstår en efterfrågan.

Flera betonar att denna kunskap skiljer sig 
på avgörande punkter från den traditionella, 
professionsbaserade, kunskapen. Den främsta 
skillnaden är att brukarnas kunskap bygger på deras 
egna erfarenheter både av problemen, och av den 
hjälp som de har blivit erbjudna. Det innebär att 
brukarkunskapen …

… brings into the arena crucially different 
relationship between experience and knowledge. 
(Beresford 2000, s. 493)

Beresford (2000) förtydligar skillnaderna mellan 
professionell kunskap och brukarkunskap. Dessa 
skillnader rör de mest centrala aspekterna av 
kunskapen:

The two stands of theory building; professional 
and user, have been different in philosophy, 
process, focus and objectives. (s. 497)

Kanske än mer utmanande blir hans slutsats för det 
psykiatriska fältet, där många historiker noterat en 
strävan efter att erkänna psykiatrin som en vetenskap 
bland andra naturvetenskaper: objektiv och bortom de 
sociala villkorens inverkan:

Assumptions about objective, neutral and value 
free social science cannot be sustained. (s. 501)

Beresfords slutsats är att en verklig satsning på 
brukarinflytande och medverkan innebär att man 
arbetar för …

… equality between service users and other 
actors in discussion and action in three main 
areas. These are: 
1. equality of respect; 
2. equality of validity of contributions; 
3.  equality of ownership and control of the 

debate and of knowledge. (s. 500)

Ett sådant skifte har som konsekvens att brukarrollen 
inte återspeglar de pågående förändringarna. I stället 
för att personer med psykiska funktionsnedsättningar 
enbart konsumerar tjänster som den professionella 
psykiatrin och socialtjänsten erbjuder, kan de ses som 
”agents rather than – to invoke a current construction – 
consumers.” (Ware 2007, s. 471)

Fördelarna med brukarinflytandet har analyserats 

ur flera perspektiv. Dahlberg & Vedung (2001) nämner 
sex argument till stöd för brukarmedverkan:
4. medborgarfostrande aspekter, som innebär att med-

verkan ger större förståelse för den institution man 
medverkar i

5. expressivitetsargumentet, som innebär att medver-
kan leder till högre självkänsla, personlighets- och 
kompetensutveckling samt en förbättring av livs-
kvaliteten

6. legitimitetsargumentet, som handlar om att ett sys-
tem som brukarna medverkat till är mindre sårbart 
för kritik – förändringar som genomförs blir inte 
lika ifrågasatta och blir därmed stabilare

7. effektivitetsargumentet, som går ut på att ett brukar-
perspektiv kan leda till förbättringar i verksamheten 
när brukarna har kännedom om och närhet till det 
system som bör användas

8. maktutjämningsargumentet, som handlar just om att 
bättre fördela makten i en verksamhet och bygger 
på ett demokratiskt grundantagande

9. serviceanpassningsargumentet, som utgår från att 
verksamheterna ska vara skapade för brukarnas 
skull och utgå från deras behov. Brukarmedverkan 
kan bidra till en sådan anpassning.

På en övergripande nivå tar Jeppsson-Grassman 
och Svedberg (1999) upp att deltagande i 
föreningslivet utgör en kanal för en tillämpad form av 
medborgarskap. Deltagande i föreningslivet har också 
av flera forskare ansetts ”såväl generera som vara 
uttryck för socialt kapital.” (s. 123)

På en annan nivå pekar flera forskare på ett 
samband mellan makt och hälsa och maktlöshet och 
ohälsa, även psykisk sådan. I en forskningsgenomgång 
skriver Fritzsimons & Fuller (2002):

Powerlessness has therefore emerged as a key 
risk factor for disease, emphasizing the role of 
social environment in determining the health of 
individuals. (s. 482)

Motståndet?
Tanken på patienten som kund har vunnit ett visst 
insteg inom den somatiska vården. Inom psykiatrin 
är denna tanke och dess tillämpning förenade med 
specifika problem.

Som vi tidigare såg så anses den psykiatriska 
patienten angripen i centrala aspekter av sitt förnuft. 
Störningar i kognition, emotioner och viljelivet, 
vanföreställningar och hallucinationer gör inte 
patienten till den rationella kunden som på förnuftiga 
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grunder kan tänkas välja den vård som är bäst. Några 
hävdar att de psykiatriska patienterna dessutom skulle 
besitta en egen kunskap som definitionsmässigt skiljer 
sig från den psykiatriska vetenskapens, men som ändå 
ska betraktas som likvärdig och bidra till såväl valet 
av insatser i det enskilda fallet som till styrningen 
av psykiatrins innehåll och verksamheternas 
inriktning. Det innebär det en radikal omvärdering 
av kunskapsbegreppet, från essentiell till mer 
konstruktivistisk. 

Under arbetet med den här utppföljning har jag 
sökt efter spår av ett motstånd mot att brukarna 
skulle få mer makt. Jag har då genomfört sökningar 
och varit i kontakt med en antal forskare och 
andra personer som är inblandade i arbetet med 
brukarmedverkan. Ingen av dem har kunnat 
hänvisa mig till skrifter och artiklar som skulle 
problematisera ett ökat inflytande för de psykiatriska 
patienterna. Samtliga hävdade dock att de hade 
exempel på ett sådant motstånd i den psykiatriska 
vardagsverkligheten, men att det inte var ”politiskt 
korrekt” att formulera motståndet offentligt.

De få spår av motstånd som jag har kunnat 
finna består dels av insändare i vetenskapliga 
tidskrifter skrivna av enskilda, kliniskt verksamma 
professionella, dels av allmänna hänvisningar 
i vetenskapliga artiklar och andra skrifter till 
svårigheterna med att införa ett brukarinflytande.

Att det finns problem illustreras exempelvis i 
en rapport från Nationella psykiatrisamordningen 
(odaterad), som påtalar att när det gäller ”enskildas 
inflytande över sina egna vård-, stöd- och 
rehabiliteringsinsatser” så är det ” ett mycket 
eftersatt område som behöver vara fokus för framtida 
satsningar.” (s. 4)

Psykiatrisamordningens konstaterande om ”ett 
mycket eftersatt område” är inget undantag. Sveriges 
Kommuner och Landsting (2010) skriver i ”ett 
positionspapper”:

Förhållningssättet mellan den professionelle 
och patienten/brukaren både på individnivå 
och verksamhetsnivå vilar idag i alltför stor 
utsträckning på en obalans i maktförhållanden 
och på sina håll en föråldrad kultur där de 
professionella är auktoriteter som skall ’lösa 
individens situation.’ Synen på den enskilde 
har präglats av att denne är en ”mottagare” av 
välfärdstjänsten som inte kan eller får påverka 
sin egen process, eller hur verksamheten 
bedrivs. (s. 4)

Skriften från Sveriges Kommuner och Landsting berör 
dessutom inte specifikt det psykiatriska fältet, utan all 
vård och alla former av socialt arbete.

Peter Beresford (2000) beskriver hur såväl 
brukarkunskap som brukarstyrda verksamheter 
tenderar att möta motstånd och nedvärderas:

There is a tendency for these [user’s 
knowledges] to be devaluated in dominant 
professional discourses as “grey literature” 
as if they did not have the same authority as 
commercial produced materials. (s. 493)

At the same time, the impact of stigma 
surrounding psychiatric disability remains 
powerful, and consumer-run programs are 
frequently met with resistance and distrust from 
traditional providers and funders who place 
lower value on non-professionally delivered 
services (s. 106)

Beresfords bedömning bekräftas av andra forskare. 
Själva misstänksamheten som brukarstyrda 
verksamheter kan leda till förstärks av att många av 
dem bedrivs på sådana sätt att de inte kan leva upp 
till de nya dokumentationskraven som uppkommit i 
samband med frågan om evidensbaserade insatser. 
Detta ökar misstron mot dessa verksamheter och 
riskerna för att de inte får någon finansiering:

… consumer-delivered mental health services 
are at significant risk of marginalization 
in a highly professionalized service arena. 
(Hardiman 2005, s. 107)

Tittar vi efter förklaringar till dessa problem möter 
vi en tämligen entydig bild. Som ett exempel på 
förklaringsmodell kan en rapport av Lindqvist (2007) 
nämnas. Under rubriken Särskilda svårigheter tar hon 
upp de specifika problem som brukarmedverkan inom 
de psykiatriska och socialpsykiatriska fälten möter:

Just inom vården av psykiskt sjuka och 
funktionshindrade har sannolikt den patriarkala 
synen, som den ”goda staten” är uttryck för, 
särskilt svårt att släppa greppet om våra 
föreställningar. Dels kan psykiskt sjuka och 
funktionshindrade lätt uppfattas som några som 
är oförmögna att föra sin talan just p.g.a. sina 
symptom och funktionshinder. Dels är psykiatrin 
en del av den specialiserade medicinen som 
bygger på expertis och där patienten lätt 
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förvandlas till objekt för (välmenta) företrädare 
för vården. (s. 14)

Samma förklaringar tas upp av flera forskare. 
Beresford (2000) skriver:

 There has traditionally been a tendency in 
social policy to marginalize and invalidate 
service user’s viewpoints and knowledges. The 
knowledge of disable people has been dismissed 
on the basis of their perceived incapacity; that of 
survivors because of the assumed unreliability 
and irrationality of their perceptions and 
understandings and those of people with 
learning difficulties on the basis of their 
perceived intellectual deficiencies. (s. 495)

WHO (2005) uttryckte samma synsätt när det gällde 
Europa:

Complex issues are involved, but making 
rhetoric into reality remains the challenge. The 
notion of empowerment receives a great deal of 
lip service, but deep-seated issues of power and 
professional status are at stake and should not 
be ignored. (s. 6)

Och samma förklaringar uttrycks även av en del 
kliniskt verksamma psykiatrer, för att motivera 
deras misstro mot tankar om brukarmedverkan och 
brukarinflytande. Masland (2006) skriver:

Mental illness is not like other illnesses. 
For example, liver disease, kidney disease, 
and neuromuscular disease do not affect a 
person’s ability to interact with others, to form 
relationships, and to understand discussions. 
By the nature of mental illness, these various 
functions are impaired. (s. 1510)

Masland argumenterar mot Davidsons analys av 
utvecklingen, som vi mött tidigare, och han förtydligar 
grunden till sin kritiska hållning: 

To fail to take into account the cognitive and 
emotional effects of the disease under treatment 
is to avoid the issue of the inability to interact as 
a caregiver with a care receiver. (s. 1510)

Motståndet kan ses som en logisk följd av den 
traditionella psykiatrins kunskap så som den 
uttrycks bland annat i diagnosmanualer och 

utbildningslitteratur. Det Masland formulerar är 
att människor som kännetecknas av de symptom 
som spaltas upp i denna litteratur inte kan vare sig 
ges eller ta ansvar för sin egen behandling och än 
mindre för psykiatriska verksamheters innehåll och 
utveckling.

Masland pekar därmed på en motsättning 
mellan brukarinflytandetanken och en traditionell 
psykiatrikunskap, som inte nämnvärt påverkats av 
de senaste årtiondenas utveckling och fortsätter 
att beskriva och framställa personer med allvarlig 
psykisk problematik enbart i termer av störningar och 
tillkortakommanden.

I Frankrike är det först nyligen som tanken om 
brukarmedverkan har framförts. Nyhetsfaktorn gör det 
möjligt att se tydligare reaktioner från representanter 
från den etablerade psykiatrin. Guy Baillon (2011) är 
en av landets främsta psykiater. Han skriver:

Även om en persons egen erfarenhetskunskap 
uppges ha ett högre värde, så är den egna 
erfarenhetens lärdom endast en lärdom om 
det egna lidandet, men den gör inte personen 
ifråga på något som helst sätt till en expert i 
psykiatrisk patologi (…) Han kan ingenting om 
andras subjektiva upplevelser eller objektiva 
villkor. (…) Det enda han kommer att kunna 
göra är att projicera på andra det som hans 
erfarenhet lärt honom: Medvetenheten om 
denna tendens att projicera våra egna tankar 
och handlingar på andra utgör kärnan i den 
psykiatriska professionens svårigheter. Den 
sjukes erfarenhet är begränsad till hans egen 
patologi. (…) Den ” förvrängda kunskapen” som 
psykpatienterna har av sina störningars realitet 
utgör kärnan i allvarliga psykiska störningar.

Baillon avslutar sin artikel med att måla upp en absolut 
motsättning mellan de professionellas och brukarnas 
kunskaper i en värld där det inte finns något utrymme 
för båda och ett konstruktivt samspel mellan dem (se 
även Pils 2011).

Avslutningsvis: Om den bristande 
professionaliteten hos vårdpersonalen är av 
den omfattning som beskrivs och om brukarna 
själva besitter ett så pass stort värde, så bör vi 
avskeda all vårdpersonal och istället anställa 
människor med brukarerfarenhet. Vi behöver 
inte befara några svårigheter med att rekrytera 
dem: antalet sjuka är ju stort …
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Det Baillon lyfter fram är verkliga problem, om 
brukarmedverkan skulle betyda att personer med egen 
erfarenhet av psykiska problem och vård tänker sig 
ha en högre stående kunskap än vårdpersonalen och 
därför vilja ersätta dem som behandlingspersonal. Men 
sådana anspråk framförs knappast av brukarrörelsen. 
Det som efterfrågas är att de professionellas kunskaper 
och praktik ska kompletteras med brukarnas 
erfarenhetsbaserade kunskap, i ett motsättningsfullt 
samspel. Dessutom vill man att brukarnas liv, och 
det som gör detta liv svårt, men också är till hjälp 
för dem, inte begränsas till psykiatrins värld och 
vårdpersonalens insatser. Det som Baillon formulerar 
i drastiska ordalag är den starka oro som drabbar 
representanter av den etablerade psykiatrin när de ser 
sitt kunskaps- och behandlingsmonopol ifrågasatt; 
och dessutom ifrågasatt av dem som de har till uppgift 
att ta hand om. Maktfrågan framträder här med all 
önskvärd tydlighet i avfärdandet av möjligheten av ett 
kunskapsutbyte med brukarna som jämbördig part.

Brukarförnuftets.gränser
Utöver den lagstiftning som reglerar alla medborgares 
rättigheter i förhållande till sjukvården (hälso- 
och sjukvårdslagen) hanterar två speciella lagar 
förhållandet mellan människor med psykiska problem 
och samhället/staten.

Vård mot patientens vilja är den första lagen. 
Fram till 1992 var det möjligt att människor kunde 
tvingas att vistas på psykiatriska institutioner mot 
sin vilja, utan någon rättsprövning. Vårdintyget 
som gjorde detta möjligt skrevs av två av varandra 
organisatoriskt oberoende psykiater. I och med lagen 
om psykiatrisk tvångsvård begränsades tiden för ett 
tvångsomhändertagande inom psykiatrin till först fyra 
veckor, då tvångsvårdsbeslutet måste prövas av en 
förvaltningsrätt. Förlängs tvångsvården ska det tas upp 
igen efter fyra månader och sedan var sjätte månad 
av förvaltningsrätten. Patienten har då även möjlighet 
att överklaga domstolens beslut. Formellt innebar 
det ett betydande steg för de svenska psykiatriska 
patienternas rättssäkerhet och en betydelsefull erövring 
av medborgerliga rättigheter.

Ett steg som bedömdes av brukarrörelsen för att 
vara i motsatt riktning togs 2008, när riksdagen antog 
ett förslag om möjlighet att tvångsvårda människor 
med psykiska problem i öppenvård, i deras hem. Men 
även beslut om tvångsvård i öppenvård ska prövas 
rättsligt som andra tvångsvårdsbeslut.

Lagen om rättspsykiatrisk vård är den andra lagen. 
När en person har begått ett brott och bedöms ha varit 
psykiskt störd vid brottstillfället har Sverige en praxis, 

som skiljer sig från andra europeiska länder. I många 
länder blir de dömda frikända på grund av nedsatt 
tillräknelighet, det vill säga om psykiatrisk expertis 
bedömer att de inte visste vad de gjorde och inte 
visste att deras handlingar stred mot lagen, ibland med 
tillägget att de var oförmögna att styra sina handlingar. 
I Sverige blir en sådan person dömd, dock inte till 
fängelse, utan till rättspsykiatrisk vård enligt lagen om 
rättpsykiatrisk vård (Höglund et al 2009) .

Vi ser ett fält med betydande motsättningar som 
berör den ställning som människor med allvarliga 
psykiska problem bör ha i samhället. Motsättningarna 
handlar om deras rättsstatus. Ska de i första hand 
ses som oförmögna att ta ansvar för sina handlingar 
och erbjudas adekvat behandling med begränsade 
möjligheter att verkligen påverka den? Eller ska de 
vara med och besluta om sin vård, dess innehåll 
och psykiatrins organisation, förutom att deras 
kunskap blir värderad och bildar utgångspunkt för 
utbildningsinsatser riktade till de professionella? 
Det är i detta sammanhang som vi nu kan analysera 
Arvsfondens insatser.

Arvsfondens.roll

I gruppboendet och på 
sysselsättningsverksamheten talar alla om 
hur viktigt det är med brukarinflytande. ’Alla 
insatser måste utgå från individens egna 
mål och prioriteringar och vara baserade 
på individens och de närståendes aktiva 
medverkan’, säger Psykiatriutredningen. Men 
ganska snart upptäcker han (brukaren) att 
det är bara vackra ord. I praktiken är det 
fortfarande personalen som bestämmer. I deras 
konkreta handlingar utläser han fortfarande 
budskapet ’lita på oss, vi tar hand om det här, 
gör som vi säger nu så blir allt bra’. (RSMH 
1995, s. 6)

Individens ”compliance”, det vill säga följsamhet, till de 
professionellas beslut står i motsättning till ett verkligt 
samarbete, en arbetsallians, där båda parters kunskaper 
och erfarenheter möts i en öppen förhandling. RSMH:s 
beskrivning från 1995 verkar fortfarande vara 
aktuell idag. I slutrapporteringen från den nationella 
psykiatrisamordningens brukarinflytandeprojekt som 
kom ut någon gång i mitten på 2000-talet beskrivs 
situationen i Sverige så här:

Erfarenheterna från projektet, den samlade 
rapporteringen i Sverige och den internationella 
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forskningen visar att inflytandet för brukare 
och anhöriga och kvaliteten på arbetet för 
att möjliggöra detta i Sverige som helhet 
håller en mycket låg nivå. (Nationella 
psykiatrisamordningen, odaterad, s. 34)

Detta kan vara en orsak till att brukarna och 
brukarorganisationer som söker efter en ökad 
delaktighet i växande utsträckning börjar söka vägar 
utanför psykiatrin. Dels vill de skapa en värld utanför 
de medicinska strukturerna, dels vill de påverka det 
psykiatriska fältet utifrån med hjälp av andra aktörer. 
Fokus blir då att erövra medborgerliga rättigheter, både 
som konsumenter och som aktörer på en övergripande 
nivå. Den förväntade förändringen är inte längre 
individens, utan samhällets.

Required social changes are of at least two 
types: the reduction of societal barriers to 
integration and the creation of opportunities for 
social participation. (Ware et al 2007, s. 472)

Det avgörande är att utveckla arenor där personer 
med egen erfarenhet av psykiatrisk vård kan bruka 
sin kompetens och därmed även utveckla denna. 
Både psykiatrin och socialtjänsten borde vara med att 
utveckla denna kompetens, men siktet ska vara inställt 
på samhället utanför dessa verksamheter.

Opportunities for social integration include 
those aimed at developing competencies and 
those that allow competencies to be exercised. 
Providing opportunities for competency 
development lies within the scope of mental 
health services; creating opportunities for 
exercising competencies falls for the larger 
society. (Ware et al, 2007, s. 472)

Det kan till och med vara så att individerna och deras 
kompetens måste finna arenor utanför socialtjänsten 
och psykiatrin för att sedan återvända till psykiatrin 
och socialtjänsten. Först när kunskapens värde 
bekräftats utanför dessa institutioner och de människor 
som står för dessa kunskaper erkänts på andra 
samhällsarenor, kan de, stärkta av det, möta psykiatrin 
och socialtjänsten och delta i arbetet för att skapa 
ny kunskap. I annat fall kan utvecklingen innebära 
att de skapar egna alternativ till de traditionella 
omhändertagandeformerna:

… the need for them to have support and 
opportunities to develop their own prior and 

separate discussions about theory, including 
social work theory. (Beresford 2000, s. 489)

Det är mot denna bakgrund och i detta sammanhang, 
som Arvsfondens stöd till projekt under ledning av 
olika delar av en självständig brukarrörelse kan förstås.

Arvsfonden har som uppdrag att stödja projekt som 
initieras av olika organisationer och föreningar. Stöd 
i form av pengar går i stor utsträckning till projekt 
som rör och har initierats av olika utsatta grupper, 
bland annat organisationer i handikapprörelsen. När 
det gäller människor med psykiska funktionshinder 
och deras organisationer, så är en del av dem i 
handikapprörelsen, men även där har de en speciell 
ställning. De kom in sent och deras problem gör att 
andra grupper i denna rörelse inte alltid ser på dem 
på ett entydigt positivt sätt. Denna speciella ställning 
i samhället, i de professionellas ögon och även inom 
handikapprörelsen, gör att en insats, som ytligt sett 
skulle kunna ses som en vanlig insats, blir ovanlig.
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TRE.FALLBESKRIVNINGAR

Under en artonårsperiod gav Arvsfonden bidrag till 117 
projekt inom det psykiatriska fältet. De flesta av dessa 
projekt initierades och leddes av brukarorganisationer. 
Inom ramen för dessa projekt utvecklade 
brukarrörelsen, ibland i samarbete med andra 
aktörer, antingen vårdinsatser eller formaliserade och 
framförde erfarenhetsbaserade kunskaper till andra 
brukare, allmänheten och professionella grupper.

En betydande andel av projekten utgör i sig 
ett innovativt och kontroversiellt inslag inom det 
psykiatriska fältet. Men hur ser projekten ut i 
praktiken? Vad tycker de som deltar eller har deltagit i 
projekten om dem? Vad har projekten betytt i stort och 
för de inblandade människorna?

Tre.projekt
Inom ramen för uppföljningen undersöktes tre projekt 
närmare. Dessa projekt valdes ut med tanke på att ta 
med olika delar av Sverige och olika huvudsökande för 
projekten.

Alla tre projekten har på något sätt som syfte att ta 
fram brukarnas erfarenheter och vända sig till andra 
brukare, men även till professionella inom vård och 
omsorg samt till allmänheten. Samtidigt är de mycket 
olika sinsemellan. Ett projekt har en inriktning på 
kvinnor med psykiska problem som utsatts för våld, 
medan de andra är öppna för alla människor med 
”psykisk ohälsa”. Ett projekt skapar arbetstillfällen 

åt dessa människor och erbjuder utbildningsinsatser 
och brukarrevisioner åt kommun och landsting, 
medan det tredje projektet ger en röst åt människor 
med brukarerfarenheter och riktar sig direkt till 
offentligheten via etern.

De projekt som valdes ut skulle även vara aktuella 
nu eller ha avslutats kort innan uppföljningen 
påbörjades, så att det skulle vara möjligt att samtala 
med människor som varit inblandade i dem och ta del 
av deras erfarenheter.

Genom sina olika inriktningar och 
huvudmannaskap återspeglar de tre projekt som 
valts ut flera olika viktiga aspekter bland de projekt 
som fått bidrag från Arvsfonden. De kan inte sägas 
vara representativa för de 117 projekt som ingår i 
uppföljningen, utan de bör ses som exempel på hur 
Arvsfondens bidrag kommit till användning och vad de 
har betytt för dem som varit inblandade i dem.

När de valdes ut hade samtliga projekt beviljats 
bidrag under 2000-talet. Alla tre hade fått bidrag 
för treårsperioder. I skrivande stund fick Radio 
Totalnormal veta att de fått projektbidrag för ett fjärde 
år (se tabell 5).

Presentationen av de tre projekten skiljer sig 
sinsemellan, eftersom projekten hade olika karaktär 
och ett av dem var oavslutat vid tiden för denna 
uppföljning.

Tabell 5. Översiktlig beskrivning av tre projekt drivna med bidrag från Arvsfonden av människor med egen 
 erfarenhet av psykiatrisk vård.

Namn Längd/Startår Metod Beviljade medel Huvudsökande

Radio Totalnormal 4/2008 Göra och sända radio- 3 304 000 Radio Fanzingo
program

Föreningarnas Hus 3/2007 Konferenscenter med 2 432 000 Schizofreniförbundet 
utbildnings-, föreläsnings- Skellefteå
och kaféverksamhet

Utveckling av bemö- 3/2002 Kunskapssammanställning, 2 648 000 RSMH Riks
tande, skydd och hjälp samtal i grupp och indivi-
för kvinnor med psykiska duellt, nätverksskapande
funktionshinder som 
blivit utsatta för våld och 
övergrepp
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RADIO.TOTALNORMAL

Jag började intervjua för radion här och kände 
att ju mer jag gjorde det, desto mer återkom 
jag till yrket. Det var magiskt på något vis. 
Jag rättade upp mig själv inuti mig själv. Min 
identitet var hårt förknippad med min yrkesroll 
och den har jag fått tillbaka tack vare Radio 
Totalnormal.

Karin, producent och programansvarig 

En.plattform.för.kunskapsspriddning
Verksamheten startade som ett samarbete mellan 
två radiostationer, Radio Fanzingo, med koppling 
till RSMH Stockholm och Radio Totalnormal, men 
projektet i denna form stötte på samarbetsproblem. 
Projektet drivs nu av Radio Totalnormal som placerat 
sin verksamhet på Fontänhuset i Stockholm. Syftet 
med verksamheten är att ge en plattform att nå ut med 
tankar, idéer och berättelser i radio, sprida kunskap, ta 
bort fördomar och ge en mer nyanserad bild av psykisk 
ohälsa till radiolyssnarna samt ge en röst i samhället åt 
de psykiskt funktionshindrade.1

I.vimlet
Går man på Götgatan passerar man mode- och 
designaffärer. Kaféer och pubar ligger sida vid 
sida. I ett av husen, mitt i stadsvimlet, ligger en 
samlingspunkt för dem som vanligtvis betecknas som 
marginaliserade och utanför; Fontänhuset – en plats dit 
vem som helst är välkommen. En plats för människor 
som livet varit hårt mot och som har varit, och kanske 
fortfarande är, i kontakt med den psykiatriska vården.

Fontänhuset är en plats att gå till, en plats där man 
kan träffa vänner, äta ett billigt mål mat, delta i olika 
verksamheter och i föreningens arbete. På Fontänhuset 
arbetar människor med olika saker. För några år sedan 
tillkom en verksamhet i huset: en lokalradiostation. 
Inspirationen kom från radiostationen Colifata, som är 
välkänd i Latinamerika och som sänder sina program 
sedan många år inifrån Borda, mentalsjukhuset i 
Buenos Aires i Argentina. Idji Maciel besökte detta 
sjukhus och fick idén om en liknande radiostation i 
Sverige och väl hemma lyckades hon lotsa projektidén 
till Arvsfonden. Första gången jag kontaktar Radio 
Totalnormal under våren 2010 har de just fått ett pris 
som bästa närradiostation. Jag träffar Susanna, Mr X, 

1  Radio Totalnormal kan höras dels torsdagar på 101,1 Mhz mellan kl. 
14.00 och 15.30, dels via datorn: www.radiototalnormal.se.

Karin, Bodil och Hanna.

Vad är Radio Totalnormal?
Hanna, som arbetar som producent för Radio 
Totalnormal, berättar:

Vem som helst kan vara med och arbeta med 
programmen. Det är egentligen bara att komma 
med på något av våra möten. Man kan även 
komma direkt till sändningarna. Vi försöker nå 
ut via radion, men också genom information 
inom Fontänhuset och så har vi ibland besökt 
olika träfflokaler. Personalen därifrån kan 
hjälpa folk att komma hit. Vi har försökt få 
folk upp direkt från gatan när de passerar på 
Götgatan. Vi har haft banderoller på gatan och 
planerar att ha högtalare ut mot gatan så att 
programmet sänds ut där.

Susanna, som har medverkat i flera program, beskriver 
sitt möte med radiostationen:

Första gången jag hörde talas om radion var 
på ett möte på Fontänhuset. Då tänkte jag att 
jag skulle hålla mig därifrån så långt jag kunde. 
Men en gång satt de i matsalen och planerade 
och Idji kom fram till mig och frågade om jag 
skulle vara med? Och jag kunde inte säga nej … 
Jag tänkte att hon var trevlig och att det blev en 
så bra stämning på Huset när de som arbetade 
med radion var här. Jag såg en del som brukade 
se ut att må ganska dålig men som nu sprang 
omkring med sina anteckningsböcker. Jag kände 
att det här måste jag verkligen kolla vad det är 
… Jag får inte missa chansen.

Vad gör folk?
Hanna:

När vi gör programmen så blir det ibland fel 
och det blir tyst och något som inte funkar. Men 
det är ok. Inslagen blir gjorda som individerna 
själva vill. Många av dem som jobbar här har 
inte jobbat med radio tidigare och därför gör 
de radio på sitt sätt. Jag har inte försökt att 
styra det. Vi har haft en utbildning men syftet 
har varit att lära dem att bli ännu bättre på sitt 
eget sätt. Hur berättar man sin egen historia 
så levande som möjligt? Det blir ofta mer 
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berörande, mer personligt och annorlunda. Man 
kan få tankeställare. Ett exempel är när Janne 
ger sig ut på stan. I ett vanligt radioprogram 
klipper man bort alla som inte passar perfekt i 
det där paketet som man vill servera. Men Janne 
tar med allt och ställer även frågor som är lite 
besvärliga, utmanar folk och då kan det bli 
roliga och bra svar. Man märker att folk tänker 
till.

För Mr X är Radio Totalnormal en kanal för att sprida 
kunskap och erfarenheter han har samlat på sig under 
åratals kontakt med den psykiatriska vården. Upplysa 
och informera är ord som återkommer:

Jag har gjort inslag om orättvisor. Saker som 
jag har sett sen mitten på 80-talet. Jag försöker 
avdramatisera psykisk sjukdom. Upplysa. 
Folk vet inte vad diagnoser är. De kan tro att 
schizofreni innebär att man är två personer 
… Jag vill informera så att man kan förstå de 
dilemman som personer har. Samtidigt också 
försöka visa vad som är fel i vården, vilka 
brister som finns i diagnoserna. Många läkare 
och psykologer kommer från borgarklassen, 
medan många människor som har dessa 
problem kommer från arbetarklassen och de 
har inte förmåga att kommunicera med läkarna. 
De lever i helt olika världar. I ett års tid har 
jag sagt det jag skulle säga om de här sakerna. 
Nu har jag sagt det jag har att säga och har 
ingenting mer att säga. Lite som Michael 
Jacksson: ”That’s it!”

Vad betyder det för folk att vara med och arbeta 
med radioprogrammen? 
Mr. X lyfter fram två aspekter av betydelse för honom: 
dels att påverka samhället som medborgare, dels hur 
detta i sin tur påverkar honom:

Man går och mår dåligt för att man tycker att 
man inte kan påverka samhället. Det behöver 
man inte vara psykiskt funktionshindrad för 
att göra. Och så får man chansen att uttrycka 
sig i radion och presentera sina förslag till 
förbättring. Det mår man bättre själv av. Om 
det sedan bli något resultat i samhället, det 
kanske spelar mindre roll. Man har fått tillfälle 
att uttrycka sig och har mindre ångest tack vare 
det. Som att skriva ett brev till myndigheter; då 
har man gjort det man kan. Jag har mått bättre 
av att arbeta med radion. Men man kan inte 

säga vad som helst. Att få säga de saker som 
fanns inom mig. Som ett civiliserat primalskrik. 

Även Susanna tar upp radioarbetets betydelse för 
henne som person:

Egentligen är jag inte en sådan som tycker om 
att prata. Jag kunde inte tänka mig att sitta i en 
situation där jag skulle prata i radio. Jag har 
alltid varit blyg förut, och det är inte riktigt så 
nu. På Fountain House har jag fått ett bättre 
självförtroende, men jag har alltid haft det där 
med mig på något sätt. 

Kvinnor
Tre av de fyra personerna som har varit anställda för 
att arbeta med Radio Totalnormal har varit kvinnor.

Hur påverkar det radions arbete och inriktning? 
frågar jag Bodil, som är projektledare:

Det betyder att vi kanske arbetar på liknande 
sätt. Vi tänker på liknande sätt. Man arbetar 
hårt och väldigt ambitiöst, ibland på gränsen 
till utbrändhet … Killar är kanske bättre på att 
låta saker falla. Men för mig är det viktigaste 
att det fungerar bra mellan Anna och mig. Det 
kanske också kan vara så att vi uppmuntrar mer 
program som tar upp känslor och personliga 
erfarenheter. Samtidigt påverkar vi inte 
programvalet. Folk tar upp det som de vill göra 
och vi säger ok. 

Kanske är det så att vi är kvinnor som arbetar 
med programmet och att det påverkar att fler 
kvinnor är inblandade. Det är kanske hälften 
män hälften kvinnor som arbetar med radion. 
Det är en bra blandning.

Nutid.och.framtid
Det finns ett stort medvetande hos dem som arbetar 
med radion om projektets tidsgräns. På kort tid har 
man lyckats etablera samarbete med andra både inom 
och utanför det psykiatriska fältet. Samarbetet kan 
på sikt bidra till att trygga radions överlevnad efter 
projekttiden. Så här säger Bodil:

Vi har fått pris som årets bästa närradiostation. 
Om några veckor börjar vi ett samarbete med 
Dramaten: ett event i deras samarbete med 
en sydafrikansk teaterhögskola. Inför deras 
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föreställning ska vi ha vår radioshow i foajén 
på teatern. Så det känns att det är många som 
tycker att vårt arbete är intressant och viktigt. 
Det verkar också som om vi kommer att få sända 
i P4 på jul- och nyårsafton. Det kommer vi att 
få pengar för. Och blir det lyckat så kan detta 
samarbete fortsätta. Det finns luckor i deras 
program inför alla storhelger som behöver fyllas 
med något annat. På det sättet kan vi nå ut till 
fler.

Bodil fortsätter:

Ett av målen för framtiden är att få mer kontakt 
med dem som lyssnar på radion. I projektet som 
är förebilden har de väldigt mycket kontakt med 
lyssnarna. Där kan de ringa in förslag på vad 
de vill höra på. Vi har en mejladress, men det är 
inte så många som hör av sig än. 

Tanken är att fortsätta med den inriktning som vi 
har nu, vara med och starta nya radiostationer 
runtom i landet, utveckla samarbetet med andra 
aktörer som Dramaten och att vi får till ett 
kontinuerligt samarbete med P4. Målet är att 
nå ut så mycket som möjligt. Frågan om psykisk 
ohälsa är så pass allmän så det skulle gå att 
inverka på debatten och påverka media att ta 
upp sådana frågor och plocka fram människor 
på ett annat sätt. Inte bara negativt. Så att man 
kan förstå att människor som har psykisk ohälsa 
är vanliga personer och har så mycket annat än 
sina problem. Målet är att växa så mycket som 
möjligt utan att förlora kärnan och att kunna 
finnas kvar även efter projekttiden.

Jag.rättade.upp.mig.själv.inuti.mig.
själv
Innan jag ska skriva klart denna rapport i maj 2011, 
planerar jag att ta kontakt med Radio Totalnormal för 
att ta reda på vad som har hänt under det gångna året. 
Då blir jag kontaktad av Karin, som arbetar med ett 
reportage för Radio Totalnormal och vill intervjua 
mig. Då ber jag henne om att också få intervjua henne 
och vi träffas för en ömsesidig intervju.

Jag drabbades av psykisk ohälsa, och när jag 
skulle ut från slutenvården sa jag att jag kunde 
besöka Fountain House som jag hade hört talas 
om. Det var då jag kom i kontakt med Radio 
Totalnormal som just hade dragit igång.

Jag är utbildad radioproducent på Dramatiska 
Institutet och har arbetat tio år på Sveriges 
Radio. Jag var väldig skör när jag kom ut och 
hade inte arbetat på tio år … Jag var tafatt 
och kände mig osäker i intervjuarrollen, trots 
att jag hade arbetat med det i många år. Jag 
började intervjua för radion här och kände att 
ju mer jag gjorde det, desto mer återkom jag till 
yrket. Det var magiskt på något vis. Jag rättade 
upp mig själv inuti mig själv. Min identitet var 
hårt förknippad med min yrkesroll och den har 
jag fått tillbaka tack vare Radio Totalnormal. 
Jag har också börjat skriva texter och 
samhällskritiska dikter och utvecklat mig mer 
än jag gjorde när jag arbetade på Riksradion 
enbart med reportage. 

Nu jobbar jag mycket med att producera 
program och ansvara för sändningar. Då 
bestämmer man vad som ska vara med i 
programmet, vilken ordning inslagen ska komma 
i, hur lång tid de får ta och så ska man tajma det 
hela med musik och se till att alla kommer på 
plats. Vi är inga professionella, som på Sveriges 
Radio, men för mig har det betytt jättemycket, 
även om det kan verka litet att arbeta med en 
närradiostation. Det är en närradiosändning 
och har inga krav på oss för att vara opartiska. 
Vi har sändningar på P4 i samband med de 
stora helgerna och då har jag varit med och 
producerat programmen. Jag hoppas att vi ska 
bli större och få till exempel en halv timme i 
veckan på Riksradion.

Karin lyfter fram det budskap hon vill förmedla 
genom sina reportage på Radio Totalnormal och pekar 
på ett tydligt samband mellan hur hennes tidigare 
erfarenheter skapade problem för henne och hur 
hennes nya erfarenheter på Radio Totalnormal skapar 
”en motvikt”:

Har man varit med och utretts i 16 år som jag 
– socialutredningar, psykiatriska utredningar, 
polisutredningar … Jag har verkligen manglats 
av maskineriet och det skapar psykisk ohälsa i 
sig. Radio Totalnormal blir då en motvikt. 

Radio Totalnormal ger mig en möjlighet att 
intervjua människor som också är kritiska mot 
socialtjänsten och psykiatrin. Mitt egentliga 
budskap är att få bort farlighetsstämpeln. Det 
plågar mig att jag inte kan bli upprörd bland 
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människor som känner till min diagnos. Blir jag 
arg på någonting, så kan människor bli rädda. 
Men om en annan person skulle bete sig på 
samma sätt eller värre, men inte ha en diagnos 
så skulle det inte framkalla så mycket rädsla. 
Jag tror att vi måste bli mer kända, så att även 
friska människor lyssnar på Radio Totalnormal.

Radio Totalnormal blir en kanal för att formulera och 
sprida erfarenheterna och kunskaperna från människor 
som har egna erfarenheter av den psykiatriska vården. 
De gör det på ett självständigt sätt genom att lyfta 
fram de frågor som de tycker är viktiga genom att läsa 
texter som de tycker om, intervjua representanter från 
psykiatrin och socialtjänsten eller andra med egna 
erfarenheter. På det sättet bidrar de till att skapa en ny 
kunskap och sprida den.

Erfarenheter.och.framtid
Någon vecka efter intervjun med Karin träffar jag Bodil 
för en summering av projektets senaste år, som även är 
dess sista år. Samtalet börjar med allt det nya som har 
hänt, men går snart över till den osäkra framtiden och 
Bodils berättelse kan fungera som en illustration för 
hur många projekt kan ha det, men kanske speciellt dem 
som riktar sig till det psykiatriska fältet:

Vi firade 2 årsjubileum i oktober. Sedan vi 
träffades 2010 har vi sänt ytterligare två 
program på P4, på julafton och vid nyår och vi 
har fått förtroende att få göra det igen.

Vår främsta nya satsning har varit riktad till 
ungdomar. Vi har sökt nya pengar för att ta in 
en ”ungdomscoach” för att undersöka behovet 
av en speciell inriktning på ungdomar och vad 
som krävs för att få igång en ungdomsgrupp 
inom Radio Totalnormal. Det tar tid att bygga 
upp ett förtroende med de ungdomar vi har 
träffat och för dem att känna efter om de vill 
gå ut med sin psykiska ohälsa. Vi bestämde 
oss för att starta en ungdomsredaktion och i 
två månader har vi nu haft en ungdomsgrupp 
som träffats regelbundet på måndagar. De 
behövde ett eget möte och inte vara med på våra 
ordinarie möten.

Vi har jobbat med spridning av Radio 
Totalnormal och vi har handlett folk i 
Göteborg och Malmö som ville starta egna 
Radio Totalnormal. Malmö är nu igång med 
sändningar. Göteborg har haft ekonomiska 

problem. De har gjort program, men har inte 
börjat sända ut. Vi stöttar dem, men kan inte 
hjälpa till ekonomiskt. 

Ekonomin riskerar att snart bli ett stort problem för 
Radio Totalnormal i Stockholm:

Sista juli tar det tredje projektåret slut. Nu har 
vi sökt ” fortsättningsstöd” för det fjärde året, 
men vet att det är mycket svårt att få, men vi har 
stora behov av att få det. Vi har lagt mycket tid 
på att skicka in ansökningar för att få bidrag 
från andra källor.

Det är en tidskrävande process och vi har 
märkt att frågan om psykisk ohälsa inte är 
riktigt på agendan … Till exempel har vi sökt 
på Ungdomsstyrelsen, men vi motsvarar inte 
deras kriterier. Vi kunde söka under rubriken 
Intolerans och diskriminering, men de grupper 
som de stödde under den rubriken arbetade med 
invandring, rasism och HBT-frågor. Psykisk 
ohälsa fanns inte med, fast många ungdomar 
med psykisk ohälsa diskrimineras och möter 
intolerans. Så där fick vi inga pengar. Vi 
behöver alltså söka pengar, men också sprida 
kunskap om vår fråga och där finns det också ett 
behov av stöd.

Vi har fått stöd från Radiohjälpen. Vi 
sökte mycket pengar för att trygga höstens 
sändningar, men fick ”bara” 50 000 kronor, som 
vi ska försöka ägna åt vår ungdomssatsning.

Så vi får fortsätta att söka anslag och bidrag. 
Jag är övertygad om att det kommer att rulla på 
för vi har fått lite pengar för P4-sändningarna, 
men detta arbete tar mycket mer tid än vi 
räknade med. Vi kanske inte behöver lägga ner 
våra sändningar, men krympa dem, vilket vore 
mycket tråkigt när vi har kommit så här långt 
och byggt upp en fungerande verksamhet.

Bara att hitta vart man kan söka tar en del tid, 
men sist fick vi bra tips från vår handläggare på 
Arvsfonden, Socialstyrelsen och socialnämndens 
enhet för socialpsykiatri … Men det kan bli 
svårt även hos dem har jag förstått, för att vi 
är en radio och ingen traditionell verksamhet, 
som en anhörig- eller en brukarförening 
… Till exempel kan vi inte få stöd från 
kulturförvaltningen, för de ger inte pengar till 
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radio. Det spelar ingen roll att vi är ett projekt 
och ingen kommersiell radiostation. Bara de hör 
ordet radio så då blir det ”nej!”.

Det är en process. Man söker pengar och då hör 
folk talas om oss och man kanske kan få nästa 
gång man söker … Men framtiden är osäker. 
Tuff. Det är därför jag hoppas att vi får stöd 
från Arvsfonden ett år till, så att vi får tid att 
söka pengar vidare.

Jag trodde inte att det var så svårt att hitta 
bland alla som man kan söka pengar hos. 
Jag skulle önska mig en tydligare struktur, så 
att man som projektledare inte skulle behöva 
uppfinna hjulet varje gång.

Skulle du vilja att Arvsfonden hjälpte dig som 
projektledare med det? 

Det skulle vara en bra hjälp. När man har fått 
projektmedel för tre år så har man kanske inte 
så mycket erfarenhet av att söka medel. Då 
har man ett stabilt stöd och det är svårt när 
det försvinner. För den typen av projekt som 
vi driver finns inga utsikter att det ska kunna 
bli vinstdrivande eller gå runt av sig själv. 
Vilka skulle sponsra oss? Så om Arvsfonden 
skulle kunna ha ett möte ett halvt år innan 
projektmedlen tar slut för att diskutera hur man 
skulle kunna gå vidare, så skulle det vara till 
stor hjälp.

Framtiden efter projekttidens slut är ett stort problem, 
men när jag frågar Bodil om de hinder och motstånd 
som projektet har mött är hennes svar oväntat positivt 
och framåtblickande:

Egentligen har vi inte mött några hinder i vårt 
arbete. Det har gått väldigt bra. Vi har nått de 
mål som vi ställde upp. Spridningen har kommit 
igång. Malmö är igång och vi stödjer Göteborg 
så mycket vi kan. Ungdomsdelen är också en 
framgång. Att vi har sänt i P4. Att alltfler är 
med och deltar i sändningarna. Nu senast har vi 
ansökt om att ingå i ett europeiskt partnerskap 
av liknande radiostationer. Vi skulle då träffas 
två gånger om året och utbyta erfarenheter 
med folk från sju andra länder: Italien, Polen, 
Kroatien, Frankrike … Vi får veta i mitten på 
juli om vi har fått pengar för att vara med … Då 
ska vi också göra en gemensam hemsida. Annars 

är vårt nästa steg att försöka nå ut till personal i 
psykiatrin och socialtjänsten. Vårt primära mål 
har hittills varit att göra programmen och att 
nå ut till brukarna, men nu när vi vet att vi har 
någonting att komma med, så kan vi även vända 
oss till personalen, som inte verkar känna till 
vår existens.

Så…
Radio Totalnormal verkar ha uppnått alla sina mål 
och mer därtill, men idag är dess existens hotad. På 
ett ytterst konkret sätt är den en kanal för brukarnas 
röst, både för dem som gör programmens inslag där 
vem som helst kan komma och bidra, och för andra 
som intervjuas i de olika reportagen. Och de röster 
som hörs talar ofta om en annan verklighet än den 
traditionella psykiatrins röst. Här är det inte längre 
frågan om en medverkan eller ett inflytande, utan om 
att själv bestämma över radion som verktyg.

Fler kvinnor än män har arbetat med Radio 
Totalnormals tekniska aspekter och detta kan ha 
bidragit till att könsfördelningen bland dem som gör 
inslagen är jämn.

Paradoxalt nog verkar projektets främsta syfte 
– att sprida kunskap om de erfarenheter och den 
kunskap som personer med egna erfarenheter av den 
psykiatriska vården har – utgöra dess problem inför 
framtiden. De frågor som lyfts fram är inte längre 
så högt upp på olika myndigheters agenda. Det sätt 
som Radio Totalnormal sprider dessa kunskaper och 
erfarenheter på är så pass ovanligt att man riskerar att 
inte passa in i olika anslagsgivares kriterier. Många 
på Radio Totalnormal verkar medvetna om detta och 
pratar om att nå ut vidare, via Riksradion eller direkt 
till personalen inom det psykiatriska fältet.

Radio Totalnormals problem med ekonomin är ett 
problem som många projekt möter då deras verksamhet 
möter svårigheter att finna en hållbar framtid. Även då 
projektet fått ytterligare projektstöd från Arvsfonden för 
ett fjärde verksamhetsår, så kommer en betydande tid 
och mycket resurser att gå åt till att söka nya bidrag från 
andra källor i en omgivning där alltfler verksamheter 
kämpar om olika former av tillfälligt stöd.

Här finns dock ett förslag om att Arvsfonden borde 
ta dessa svårigheter med i beräkningen och inkludera 
en strukturerad kunskapsförmedling om olika 
möjligheter för projektens framtida liv i sin verksamhet.

Försöker vi bortse från denna osäkra framtid verkar 
projektet inte ha mött några nämnvärda hinder på sin 
väg, utan tvärtom lyckats uppnå sina mål och dessutom 
fått ett pris för dess programs kvalitet. 
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FÖRENINGARNAS.HUS

Ett stort steg i vår egen utveckling inträffade 
när vi gick och köpte oss en egen fastighet. När 
vi skulle köpa den inträffade en lustig sak. Jag 
träffade bankchefen och med sig hade han en 
analytiker som räknade. Han sa inte ett ljud 
på länge, men till slut frågade han: ”Vad är 
det ni producerar?” Han skulle räkna på det vi 
ville låna och om banken kunde få tillbaka sina 
pengar på det vi producerade … Då svarade jag 
skämtsamt: ”Vi återvinner människor.” Han satt 
bara och tittade på mig länge och sa till slut: 
”Något sådant har jag inte i min dator.” Hur 
skulle han värdera det, att återvinna människor?

Rickard, övergripande verksamhetsansvarig

Huvudsökande var en anhörigorganisation, Skellefteås 
intresseförening för schizofreni och andra psykiska 
störningar (ISPS). Medsökande var Föreningen 
Trivselhuset, som är en ideell kamratförening, 
Riksförbundet för social och mental hälsa (RSMH), 
Suicidprevention och efterlevandes stöd (SPES) 
samt Ananke, som organiserar människor utifrån 
diagnoserna OCD/tvångssyndrom och deras anhöriga.

Syftet med verksamheten är att stärka brukar- 
och anhöriginflytande, skapa rehabiliterande 
arbetsuppgifter, utbilda personer med egen erfarenhet 
för att utbilda personalgrupper samt säkerställa 
berördas föreningars fortlevnad och utveckling.

”Det.är.bara.att.…”
Jag åkte till Skellefteå för att besöka projektet 
Föreningarnas Hus. Där kom jag samtidigt att kliva in 
i flera av Arvsfondens projekt och träffa representanter 
från kommun och landsting samt från de fem 
föreningarna bakom projektet och människor med och 
utan psykiatrisk problematik som fanns i huset.

Mitt på busstorget i Skellefteå finns Föreningarnas 
Hus, ett hus som man kan lära känna som ett kafé. 
Där kan man ta sig en kopp kaffe eller ett mål mat i 
väntan på nästa buss. Men det är också en mötesplats 
som rymmer mycket mer. Här pågår debatter och 
ett livligt föreningsliv. Huset sköts och styrs av fem 
föreningar vars medlemmar har psykiska problem eller 
är anhöriga till människor som har psykiska problem.

”Vi kommer med en idé och sedan genomför vi 
den. Det är bara så.” ”Man gör det man måste göra 
…” ”Det är bara att hoppa!” I samtalet återkommer en 
målmedvetenhet och ett jordnära förhållningssätt, som 

kanske kan bidra till att förklara Skellefteås speciella 
ställning inom det psykiatriska och socialpsykiatriska 
fältet sedan många år.

Birgitta är föreningens ordförande och 
brukarinflytandesamordnare (BISAM). Hon beskriver 
projektets bakgrund och uppkomsthistoria:

Vi består av fem föreningar inom psykiatrins 
område. Historien om Föreningarnas Hus 
började med att våra föreningar hade det 
ganska kärvt. De var utspridda runtom i 
stan och hade problem med lokaler och med 
bidrag. Flera var hotade till sin existens. 
För att överleva fick vi en tanke: Vi borde 
göra någonting tillsammans. Öka samverkan 
mellan föreningarna, inte bara mellan enskilda 
föreningar och landsting och kommun. Vi skulle 
bli starkare genom samverkan. 

Vi tog upp den idén med socialnämnden, som 
beslutade att stödja oss med pengar till en 
person som skulle kunna söka bidrag till ett 
”Brukarnas Hus”, som det hette från början. 
Det var på grund av det som det gick.

Det kan låta enkelt, men tittar man närmare bakom att 
”det gick”, upptäcker man ett mångårigt grundarbete:

Birgitta tar upp både kontinuiteten i arbetet 
och hur samarbetet mellan kommunen och 
brukarorganisationerna skapat en positiv 
samarbetsklimat:

Det finns en lång tradition i Skellefteå om 
att samarbeta, och våra tankar är sedan 
länge förankrade hos våra politiker. Det 
började redan på 80-talet när Solkraft 
öppnade Trivselhuset1 1985, tio år innan 
Psykiatrireformen. Det var redan från början 
en samverkansform mellan kommun och 
landsting för att ha en verksamhet för personer 
med psykisk ohälsa på föreningsgrund. Idag 
har socialnämnden olika ”styrkort”, som 
ska vägleda deras arbete, och ett av dem är 
”Brukarens egen makt är stark”, så de har 
verkligen satsat på det. 

1  Solkraft är en samling verksamheter inom kommunen och 
Trivselhuset var en av de första verksamheterna. Trivselhuset var i 
första hand en öppen träfflokal och ett kafé öppet både för människor 
med psykiska funktionsnedsättningar och för allmänheten.
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Här är mycket handling och beslutsgången är 
kort. Vi har lite byråkrati, utan går andra vägar. 
Informell makt. Vi tar tillvara de kontakter vi 
har. Som brukarinflytandesamordnare kan jag 
lyfta luren och prata direkt med en politiker och 
säga vad jag tycker och fråga vad de tänker 
göra åt ett problem. Jag behöver inte be om lov. 
Man gör det man måste göra …

En.ansökan
Birgitta fortsätter:

Arvsfonden var en av de möjliga bidragsgivare 
vi tänkte på, och så sydde vi ihop en ansökan 
och den gick igenom. Det var fantastiskt! Vi 
fick ta över Trivselhuset när Solkraft skulle 
slimma sin organisation. Vi bildade en styrelse 
med en representant från varje förening. Vi 
skulle inte bedriva daglig verksamhet för 
personer med psykisk ohälsa, utan vi skulle 
ha vår profil, utifrån föreningarnas. En del 
av denna profil var att vi skulle anställa en 
brukarinflytandesamordnare som skulle arbeta 
med delaktighet och inflytande i verksamheten, 
men även utåt, i samverkan. Vi skulle erbjuda 
arbetsträning och rehabilitering till personer 
med psykisk ohälsa. Vi skulle även bedriva 
anhörigarbete. Föreningarna skulle ha tillgång 
till en lokal för sin egen verksamhet, till 
samlingslokal och till anställd personal.

Hans har arbetat många år för RSMH och bekräftar 
Birgittas bild:

Att du har tillgång till telefon, kontor, kopiator, 
en samlingslokal, som är i stort sett gratis 
betyder mycket för fattiga föreningar. Hetsen att 
få ihop till månadens driftskostnader är inte lika 
akut för oss.

Tiden.efter.projektens.slut
Från första början verkar det ha funnits en tanke om 
tiden efter projekttidens slut. Så här säger Rickard:

Verksamheten har utvecklats mycket de tre 
åren vi har funnits. Vi tittade på vad vi kunde 
sälja för tjänster ut mot samhället för att 
överleva. Den tanken hade vi direkt: Hur skulle 
vi överleva när Arvsfondens pengar skulle ta 
slut? Konferens och utbildning var ett sätt. Nu 

utbildar vi både kommunens och landstingets 
personal i våra föreningars frågor. Vi har stor 
efterfrågan på utbildningsinsatser utifrån. Det 
är positivt.

Vi hyr ut lokalerna externt för andra 
utbildningar. Vi har öppet kvällstid och 
Viktväktarna har sina träffar här till exempel. 
Det här är ett öppet hus, en öppen verksamhet. 

Utbildningar
Utöver att säkra en bas för de fem föreningarna som 
ingick i projektet, så har Föreningarnas Hus byggt 
en betydande del av sin verksamhet under och efter 
projekttidens slut på att förmedla brukarnas och 
anhörigas kunskaper både till kommunens och till 
landstingets personal. Så här säger Birgitta: 

Det har spridit sig och vi har haft hjälp av 
olika människor, bland annat i kommunen, som 
hjälpte oss att komma in med utbildningar. Om 
vi nu tar psykiatrin, har vi fått kämpa lite grann 
för att de skulle efterfråga oss. Vi har fått bjuda 
in oss själva där, för att utbilda dem … Det 
är en del i brukarinflytandesamordningen: att 
försöka komma in och erbjuda våra tjänster, 
att hålla egna föreläsningar både på stora 
konferenser och i mindre sammanhang. Nu har 
det hänt att psykiatrin har börjat fråga efter 
oss och efter vår egen kunskap sista året. Det 
är jättepositivt. Nu har vi blivit inbjudna till 
psykiatrins basutbildningar, och där var vi en 
del i utbildningsprogrammet. I drygt ett år har 
vi fått utbilda psykiatrins personal inne på psyk.

Hans berättar: 

När vi beskriver för dem hur det är från ett 
brukarperspektiv, så är det något annat än det 
som de har lärt sig på deras utbildningar. Det är 
som att föda barn. Jag kan inte beskriva hur det 
är. Det är samma sak här. Vi kan ge dem detta 
perspektiv.

Birgitta fortsätter: 

Ett tema vi har föreläst om är återhämtning, 
där vi kan utgå från våra egna erfarenheter. 
Men det är inte bara de egna berättelserna 
som vi kan ge personalen, utan vi kan även 
förmedla vår kunskap på andra nivåer. 
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Vi har föreläst om inflytandefrågor och 
brukarrevision och bemötande. Ett annat tema 
som vi föreläst om är intresseföreningarnas 
roll. Då tar vi föreningarnas historia och hur 
mycket föreningarna har betytt för psykiatrins 
utveckling. Där saknas det mycket kunskap hos 
personalen om vad det finns för föreningar, 
deras roll, vad de gör och vilka konkreta 
insatser föreningarna har skapat i samhället. 
Till exempel är det Schizofreniförbundet som 
står bakom Personligt Ombud från början. 

Revision
Föreningarnas Hus erbjuder idag både kommun och 
landsting att genomföra brukarrevisioner av deras 
verksamheter. Birgitta berättar:

I brukarrevisionen ser vi stora problem med 
bemötande. Men vi ser våra insatser som 
långsiktiga satsningar. Vi vill inte vara ett hot, 
utan hjälpa till. Vi vill också att personalen ska 
må bra. Det bemötande av brukare som de har 
ibland; det kan de inte må bra av själva heller.

Revision är bland det roligaste vi gör: att träffa 
dessa människor och göra intervjuerna med dem 
och få deras livsberättelser. Det ger oss mycket 
kunskap. Det är också det bästa verktyget för 
att öka inflytandet. Det räcker ofta bara att vi 
har varit där så tar brukarna tag i frågor själva. 
Mitt i en revision kan brukarna ta saken i egna 
händer. Folk kan börja formulera sig och ställa 
frågor och krav. Ta fram sina önskemål. På ett 
ställe bildade de boende själva ett boråd efter 
att vi hade varit där. Personalen fick inte vara 
med där, utan det var deras eget möte. De skulle 
föra protokoll … De tog tag i olika frågor själva. 
Då blir man så glad att det händer sådana 
saker. Man kan tycka att det är små saker, men 
egentligen är de viktiga.

Vi vill inte vara ett hot och ibland tar vi oss 
mycket tid för att formulera våra rapporter 
på ett sätt som gör att personalen kan ta dem 
till sig, så att det blir bättre. Vi ska även ge de 
boende verktyg för att det ska bli bättre. Det 
finns en viljeinriktning inom socialpsykiatrin 
i Skellefteå att boendestödet ska arbeta 
återhämtningsinriktat, men man vet inte 
hur de boende och personalen ska göra det 
tillsammans. Det saknas konkreta verktyg, 

och det blir lätt att personalen säger till de 
boende att de inte ska hjälpa dem för mycket, 
att de boende ska göra det själva. Men frågan 
är hur personalen ska kunna bli ett stöd till 
återhämtning. Man kan också höra uttalanden 
från de boende att personalen har lön för 
att hjälpa dem. Då sitter man på var sitt håll 
och väntar på att någonting ska hända, men 
ingen vet vad som ska hända. Vad handlar 
återhämtning om: Hur ska vi tillsammans arbeta 
för återhämtning.

RoseMarie, som också håller i brukarrevisionerna, 
berättar: 

Nu, när jag arbetar med min andra revision, så 
blir det tydligt för mig att personalen ofta inte 
vet vad de ska göra. Jag tror de saknar … ”Hur 
gör man?” De boende säger att de ibland inte 
vet varför personalen är där. Personalen har 
sagt att de bara ska vara här och att de boende 
ska klara vardagen själva. De säger inte vad de 
ska vara för stöd.

Hans tillägger:

Personalen förstår inte alltid sin betydelse, men 
det är det vi kanske kan hjälpa dem att se.

Birgitta berättar: 

Att vi har kunnat sälja brukarrevisioner till 
kommunen är mycket viktigt. Vi har en fast 
beställning på två per år och får betalt för dem. 
Det kan bli fler uppdrag om det finns pengar 
för det. Idag står det boende på kö för att vi ska 
göra brukarrevision hos dem och frågar när det 
ska bli deras tur. Det är mycket positivt att man 
ser det som en kvalitetssäkring. Att det finns en 
stolthet hos chefer och personal: Vi har gjort 
brukarrevision och har fått en rapport …

Idag finns ingen efterfrågan på att vi ska 
göra brukarrevision från psykiatrin. Men 
verksamhetschefen har nämnt att det kanske 
skulle göras brukarrevision … Vi skulle vilja 
göra det inom slutenvården. Det finns mycket 
kritik i landet mot slutenvården och vi skulle 
vilja fråga patienterna hur de tycker att det ska 
vara. Men psykiatrin är ett mera slutet system. 
Man är inte van vid insyn. Schizofreniförbundet, 
som är med i Föreningarnas Hus, har ändå 
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lyckats komma in på en avdelning med 
hälsocoach, som är ett annat Arvsfondsprojekt 
… Jag tror att det är en förändring på gång 
inom psykiatrin. Bara det att vi har fått utbilda 
120 personal i så kallad basutbildning är en 
viktig början. 

Rickard: 

Vi börjar sprida våra tjänster i hela landet. Vi 
har sålt brukarrevision i Umeå och Birgitta 
har varit konsult i Stockholm. Vi har även 
sålt föreläsningar på olika håll i Sverige. 
Arvodet går in i verksamheten och det finns ett 
stort intresse för brukarrevision i Östersund, 
Umeå, Göteborg, Jönköping ... Vi vill utveckla 
brukarrevision, så att det bli ett konkret verktyg 
att arbeta med.

I.höjd.med.andra
Birgitta: 

 I och med Föreningarnas Hus har vi vuxit som 
samarbetspartner. Det har lett till ett bättre 
samförstånd med kommun och landsting. Vi har 
kommit ett steg högre på jämlikhetsstegen och 
vi kom närmare varandra. Vi har skaffat oss 
mer makt för att komma i höjd med de andra. 
Föreningarnas Hus har fått högre status för att 
vi kom samman. Det är inte synd om oss längre. 
Vi är inte några offer längre. Det är inte längre 
det där: ”Ni får lite bidrag av oss, så att ni kan 
få behålla eran lokal …” Då är man som fånge 
i systemet. Nu kan vi själva. Vi behöver inte få 
hjälp, utan det är mer och mer på samma nivå 
och det blir ett annat samtal.

Hans: 

I och med Arvsfondens pengar har vi blivit 
starka på egen hand.

Rickard: 

Idag är vi ett socialt företag. Arvsfondens 
projektmedel har tagit slut och vi klarar oss 
ändå. I och med att vi startat ett Bed and 
Breakfast och har ett boende på gång, som 
drivs av oss som socialt företag blir det än mer 
att man köper tjänster av oss, som från vilket 
företag som helst. Skillnaden mellan oss och 

andra företag är att vi driver en social fråga. 
Jag tror att det att det har gått från konflikt till 
samförstånd är att vi har blivit mer jämbördiga. 
Vi har tagit tillbaka makten.

Hans: 

Det tror jag också …

Rickard: 

Vi är något att räkna med. Det känns som en 
oerhörd utveckling mot hur det var för bara tio 
år sedan.

Birgitta: 

Vi har visat att när Arvsfonden gjorde det 
möjligt för oss att göra någonting, när man 
möjliggjorde för föreningarna och när goda 
krafter kommer samman, så kan vi själva driva 
en egen verksamhet och då kan vi utveckla ett 
socialt företag, som blir ytterligare ett steg för 
oss. Vi var fyra och en halv tjänst från början 
och idag är vi tretton anställda inom vår 
”koncern”. Vi skapar till och med arbete för 
människor som har svårt att få arbete på den 
vanliga arbetsmarknaden.

Rickard: 

Vi delar inte ut vinstbonusar, utan det vi gör är 
att vi startar en ny egen verksamhet.

Framtiden
Det är flera nya verksamheter som är på gång:
 • Ett Bed and Breakfast har redan öppnats i ett 

nyrenoverat hus nära stadens centrum. Det ger 
arbetstillfällen till några av dem som är knutna 
till Föreningarnas Hus, men utgör nu även en 
praktikplats för ungdomar som går på hotell- och 
restaurangprogrammet på gymnasiesärskolan.

 • Ett svikthem ska öppnas främst för bostadslösa 
ungdomar med neuropsykiatriska diagnoser, innan 
kommunen hinner ordna ett reguljärt boende för 
dem. Personalen på svikthemmet ska ha dubbel 
kompetens, det vill säga en lämplig utbildning och 
egna erfarenheter av psykiska problem.

När jag ska stänga av bandspelaren tar Hans till orda:
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Ta gärna med dig hem att vi som driver det här 
projektet är människor med egen erfarenhet av 
psykisk ohälsa. Det är viktigt att visa att det 
går … och det stärker oss i kamratskap och 
värme. Ju fler vi är, desto bättre är det. Jag är 
förtidspensionerad och är mycket hemma på 
dagarna, men att åka hit är det bästa som finns. 
Jag får lite uppgifter och känner mig, som man 
säger, sedd och behövd och det räcker för mig. 
Det tror jag att många andra skulle behöva.

Och Birgitta fyller i:

Vår sociala verksamhet är ganska unik i landet, 
men det är en början. Den visar att det går 
att göra någonting och det vi hoppas på är att 
den ska spridas. Vi skulle vilja att vårt exempel 
knoppar sig ut i samhälle och vi vill sprida våra 
tankar och våra erfarenheter. Vi vill inte vara en 
isolerad ö i Skellefteå.

RoseMarie
RoseMarie är ett bra exempel på 
verksamhetsutvecklingen inom Föreningarnas Hus. 
Hon började komma till Föreningarnas Hus för 
några år sedan och har idag en rad olika funktioner i 
verksamheten:

Det har varit en lång resa. Det är en klassisk 
väg genom föreningar. En dag såg jag en 
blänkare om en träff för anhöriga. Jag har själv 
många diagnoser och jag är också anhörig.

Jag hade inget socialt kontaktnät och var 
utelämnad åt mig själv. Så min återhämtning 
startade där, genom Föreningarnas Hus och 
genom att träffa andra som var i samma 
situation.

Idag har RoseMaries situation förändrats:

Jag är ordförande i ISPS och har gått i 
cirkelledarutbildning hos Schizofreniförbundet. 
Nu är vi två cirkelledare och leder utbildningar.

Jag delar tjänsten som brukarinflytande-
samordnare med Birgitta. Brukarrevisionerna 
kommer att bli mer min lott. Vi har gjort två nu 
på olika kommunala boenden. Vi diskuterar i en 
grupp hur vi ska skriva och hur vi ska analysera 
de intervjuer som vi gör. Vi åker ut till boenden 

och frågar de som bor där var de vill att vi ska 
intervjua dem.

Rosmarie arbetar även på ett Bed and Breakfast, ett 
stenkast från Föreningarnas Hus, som föreningarna 
öppnade 2010, även det med projektbidrag från 
Arvsfonden. 

Här är jag handledare. Hit kommer folk för 
att arbetsträna. De som kommer hit har olika 
bakgrund, och de kommer också från olika håll 
– från Försäkringskassan, Arbetsförmedlingen, 
men även direkt från psykiatrin för att slussas ut 
därifrån. En del kommer från särskolan.

RoseMarie lyfter fram arbetets dubbla natur för många 
med psykiska problem. Å ena sidan är arbetet en källa 
till stress som kan hota den psykiska balansen man 
lyckats bygga upp. Å andra sidan är det – under de 
rätta förhållandena som på Föreningarnas Hus – en väg 
till gemenskap:

Nu när jag har blivit gammal, så ska jag arbeta 
heltid. Det är kul, men det är svårt att hantera 
stressen för att jag har så mycket psykiska 
besvär.

Men att jobba här ger mig jättemycket. Det 
man ger får man tillbaka. Det handlar om en 
personlig utveckling för mig lika mycket som 
att jag kan ge andra stöd och utveckling. Det 
är att ge och ta. Jag vet hur det är att vara illa 
behandlad. Man vill hjälpa andra, och eftersom 
jag har mått dåligt sedan jag var … bebis, så vill 
man att andra ska få hjälp så fort som möjligt. 
Och så betydelsen av att få ett socialt kontaktnät 
och få hjälp med att träffa andra genom 
exempelvis föreningslivet. Det finns många 
vägar till återhämtning … man måste ta ett eget 
ansvar och be om hjälp.

Adelina
Ett projekt kan beskrivas på många olika sätt: en 
struktur, ett mål, en målgrupp, en plan på hur målet 
ska uppnås och ett resultat. Men ett projekt är också 
de människor som blir en del av detta projekt och 
samtidigt skapar det. Inte bara de som driver det, utan 
även de som kommer i kontakt med projektet. 

När jag kom till Föreningarnas Hus kom Adelina 
fram till mig och sa att hon ville att jag skulle intervjua 
henne. Jag visste inte vem hon var, men blev glad över 



Ingenting om oss utan oss 44

detta erbjudande så vi stämde träff på eftermiddagen. 
Först skulle jag besöka verksamheten. Jag träffade 
projektledningen och representanter för kommunen 
och landstinget, och besökte de olika hus där projektet 
huserar. Sedan träffade jag Adelina för vårt samtal. 

Man drog sig undan

Jag har både egen erfarenhet och erfarenhet 
som närstående. Min mamma är bipolär och 
jag är också bipolär. Jag har alltid känt mig lite 
annorlunda. Min mor säger att jag alltid varit 
lite känslig, lite … ömtålig. Och det var svårt att 
växa upp med en ensamstående sjuk mamma. 
Det var bara hon och vi barn. Man skulle inte 
prata om sjukdom. Hon var väldigt öppen med 
oss barn, men det var tvärtom med utomstående. 
Man drog sig undan. Man ville inte gärna ha 
kompisar hemma för att persiennerna skulle 
vara neddragna och det skulle vara lugnt och 
tyst … 

Samtidigt var det så mycket kärlek och mamma 
har alltid funnits där, så vi har en väldigt nära 
relation. I tonåren träffade jag en äldre kille. 
Vi hade ett väldigt destruktivt förhållande. 
Det var psykisk misshandel och i slutet av vårt 
förhållande var det stundtals även fysisk. Jag 
började på gymnasiet och var väldigt sluten. 
Hade bara några vänner, men hade svårt med 
att prata med människor som jag inte kände. 
Och så blev jag gravid, men förstod inte det 
själv förrän jag var i sjunde månaden. Det blev 
tal om att adoptera bort barnet, för att det var 
för sent för att göra något annat. Vid det laget 
började jag dra mig undan även från den killen 
som jag skulle ha barn med. Jag hade dessutom 
dragit mig undan min egen familj, så att de inte 
skulle märka att det var dåligt mellan oss. 

Så fick jag min son, och då var det inte längre 
frågan om adoption eller så, utan det var … 
kärlek vid första ögonkastet. Han är absolut 
det bästa som har hänt mig. Det var tack vare 
honom som jag insåg att jag var tvungen att ta 
mig bort från det här förhållandet. När jag hade 
gjort det var min son ett år. Jag hade flyttat in i 
en egen lägenhet, så att jag bodde själv med min 
son.

Ramla neråt

Det var nog där som jag började ramla neråt. 
Det blev jobbigt att träffa folk. Det var jobbigt 
att bygga upp igen relationen med dem som 
hade funnits runtomkring. Jag hade ingen 
gymnasieutbildning och jag skulle börja gå på 
en skola igen. Men samtidigt skulle min son 
börja på dagis och det blev mycket sjukdomar 
och jag halkade efter och hann inte ikapp. 
Hans pappa ställde inte upp och det blev 
misslyckanden på misslyckanden och jag 
började känna att jag inte klarade av någonting.

Det enda jag klarade av var att vara mamma 
till min pojke. Vi kunde gå ut tillsammans, men 
jag fick svårt att lämna honom på dagis, träffa 
personal … Jag var väldigt ung, så det var 
många som tittade snett på en, tog en inte riktigt 
på allvar. 

Det blev sämre och sämre, värre och värre 
och jobbigare och jobbigare att ta sig upp på 
morgonen. Bara att andas var som en oerhörd 
börda. Och man blev skickad på kommunen och 
skulle söka praktik. Man blev knuffad åt olika 
håll och fick slåss varje månad för att få pengar. 
Bara det blev mycket jobbigt. Det tog mig flera 
år att våga ta mig ut till en praktikplats. 

2005 började jag gå på psykiatriska kliniken, 
ett kris- och behandlingshem för ungdomar. Jag 
fick kontakt med dem via dagiset som gjorde 
en ”oroanmälan” till socialen. De såg att han 
hade det bra hemma, men de hjälpte mig att 
ta steget till att ha kontakt med psykiatrin och 
det är jag oerhört tacksam för. Där kunde de 
konstatera att jag hade mycket som påminde om 
min mamma.

Jag fick ganska snabbt antidepressiv medicin 
och medicin för att kunna sova. Det blev en 
skjuts uppåt, men det tog tid innan jag kunde 
få grepp om hela min situation: att jag var 
sjuk och skulle äta medicin. Jag hade varit 
med på ett hörn när min mamma var sjuk men 
nu handlade det om mig. Så jag gick där på 
samtal och fick även stämningsstabiliserande 
medicin. Men jag blev aldrig riktigt bra. Det 
var som ett mellanting. Ett rakt streck. Jag 
kände egentligen ingenting. Det gick inte så 
mycket upp och inte så mycket ner. Det blev ett 
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mellanting som var ingenting. Det blev ännu 
jobbigare att ta min son till dagis. Kanske att 
jag skämdes efter att de gjort anmälan. Jag fick 
också börja med en ny medicin och jag tog den 
en tid och det blev mycket bättre. Då blev jag 
skickad till ”Utsikten”, en samverkan mellan 
Försäkringskassan och Arbetsförmedlingen. 
Och det var genom dem som jag så småningom 
kom till Föreningarnas Hus.

Tid att tänka

På Utsikten var de väldigt pushiga: ”Gå 
dit nu!” Man skulle göra allting själv. 
Och det hade redan varit så mycket med 
kommunen, psykiatrin, alla praktikplatser och 
sjukskrivningar och man skulle leta papper … 
allt det där. Så jag fick nog av det och bestämde 
mig för att nu behöver jag tid; jag behöver 
vara ifred, jag måste tänka … ”Låt mig bara 
vara”. Och jag fick tid på mig under sommaren 
2008. Det blev ungefär en månad då jag bara 
fick vara i fred. Det var ingen som jagade mig 
eller kom hem eller skulle ha mig till möten. 
Jag fick bara vara i fred. Det var viktigt att 
slippa bli jagad. Man blev jagad åt än det ena, 
än det andra hållet. Man fick aldrig känna 
efter. Man … jag hann inte med. Jag behöver 
tänka och få vara ifred och tänka efter i lugn 
och ro: ”Vad vill du göra, Adelina? Vad vill du 
åstadkomma?” Då kände jag: ”Ok, då kan jag 
gå till Föreningarnas Hus.” De tog mig hit på 
studiebesök och jag tänkte: ”Att svara i telefon 
tre dagar i veckan, det kan inte vara så jobbigt 
…”

Viktigt var också att jag fick vara med min son. 
Vi var ute. Vi hade picknick. Vi fick bara vara. 
Bara vi två. Utan honom så skulle jag aldrig ha 
tagit mig hit. Vi fick en tid tillsammans. Jag fick 
tänka efter vad jag ville göra för mig själv, men 
också för min son. Hur vill jag att min son ska 
ha det?

Jag behövde ta ut mig själv Jag gör inga 
framsteg om någon jagar mig, utan det handlar 
om framsteg som jag både vill och måste göra 
själv, för att verkligen ta in dem.

Föreningarnas Hus

Jag fick börja arbetsträna i februari 2009. Jag 
hade aldrig haft ett jobb, aldrig kommit till 
någon praktik och var fortfarande väldigt sluten, 
men här fick jag sätta mig i receptionen och 
svara i telefonen … Det var ganska skönt. Jag 
fick vara som jag var. Jag behövde inte prata 
med någon. Jag behövde inte gå till fikarummet 
och vara social. Jag fick vara för mig själv 
litegrann och blev accepterad som jag var. Det 
var inget konstigt. Ingen ifrågasatte varför 
jag satt för mig själv. Det hade alltid varit så 
tidigare. Knuffar hit och dit. Man hade aldrig 
fått sätta sig ner och fundera hur man ville 
ha det själv. Jag hade svårt att prata med de 
anställda här, men RoseMarie blev ett oerhört 
stöd. Hon hade då det jobb jag har nu och hon 
pratade med mig lite grann och jag mumlade 
något till svar i början … men till slut kunde jag 
prata lite mer med henne …

Man får verkligen ut någonting av att vara här. 
Att man är på ett bra ställe. Ett tryggt ställe. 
Det är obeskrivligt att man får komma hit och 
att man får vara precis den man är. Man har 
likasinnade att prata med och man känner att 
man gör någonting bra. Jag har fortfarande 
mina personliga kriser med min sons pappa. 
Och man kan komma hit och prata av sig. Det är 
ett riktigt stöd.

Jag är fortfarande i min egen 
återhämtningsprocess, men jag har kommit 
jättelångt och är ju en helt annan människa än 
den jag var när jag började här, men jag har 
fortfarande mycket kvar … jag är fortfarande 
inte hel, om man säger så. Jag har mina små 
maniska perioder då jag har svårt att sova och 
gör förhastade saker. Och ibland kan jag bli 
väldigt låg. Det kan vara svårt att komma upp 
på morgonen och jag tänker hur tusan ska jag 
ta mig hit och försöker komma på ursäkter för 
att stanna hemma, men jag vet att tar jag mig 
hit, så är det lugnt, för att här är som ett andra 
hem. Det handlar mycket om dem som arbetar 
här, vännerna, min lilla reception där jag kan 
sitta. Det är lugnt, tryggt och accepterande. Det 
spelar ingen roll om man kommer en dag och är 
lite extra tokig. Man får vara den man är.
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Konstigt med medicinen

I samband med att jag började arbetsträna 
här blev det konstigt med medicinen. Jag 
hade glömt att ta den en dag och fick mycket 
obehagliga upplevelser. Jag blev väldigt 
rädd för att jag just hade börjat må bättre. 
Det var fortfarande så att jag inte kände så 
mycket. Ingenting var riktigt bra, samtidigt 
som ingenting var riktigt dåligt. Då funderade 
jag om jag verkligen skulle bli så konstig bara 
för att jag hade missat medicinen en dag. I 
mars 2009 bestämde jag mig för att sluta ta 
medicin och jag slutade med allt utom min 
kvällsmedicin.

Det tog ett halvt år innan jag berättade för 
någon att jag hade slutat. Jag visste att min 
mamma skulle ha blivit rädd när jag berättade 
det för henne. Men det är det bästa jag har 
gjort. Det går mycket upp och ner och det 
är mycket känslor och det kan vara svårt att 
reda ut vilka känslor och veta vad som är vad, 
men jag är så lycklig att jag känner. Det är 
underbart. Även om det är någonting som känns 
så jobbigt, så är det underbart att känna det.

Jag började må bättre och känna att jag klarar 
av att jobba här. Jag klarar mig själv. Jag fick 
börja lära känna mig själv på ett helt nytt sätt, 
på en helt annan nivå och tänka efter och känna 
efter varenda känsla jag hade i motsats till 
innan då jag inte kände riktigt någonting. Jag 
kunde inte riktigt uppskatta någonting. Jag blev 
inte riktigt glad och inte riktigt ledsen.

Att sluta med medicinerna var det jag behövde 
för att lära känna mig själv. Jag hade alltid 
tryckt bort mig själv, allt jag kände och vad jag 
behövde och vem jag var. Att vinna den styrkan 
i att veta vem man är och vad man vill och vad 
man kan … Det hade jag inte kunnat uppnå med 
medicin. Och det här … att känna någonting, 
hur galet, hur dåligt eller hur bra det än är … 
det går inte att förklara … 

Jag avslutade min kontakt med psykiatrin. Det 
kändes som att samtalet inte gav mig någonting. 
Kanske för att jag inte var redo och för att det 
fattas så många bitar i mitt liv. Man hade olika 
läkare. Jag fick aldrig träffa samma. Det var 
ett oändligt jagande efter nya recept … Det 

var aldrig någon som ringde och kollade hur 
det gick. Det var som om det inte var några 
problem. 

Anställd

I och med att jag började må bättre, så började 
det gå bättre här. Jag fick mer ansvar. Jag fick 
börja ta över RoseMaries sysslor. Och så kom 
Rickard en dag i slutet av 2009 och erbjöd mig 
en anställning. Nu arbetar jag 75 procent, sex 
timmar per dag. När jag började arbetsträna 
här var det fem timmar i veckan, så det var en 
utmaning att vara här varje dag. Jag hade social 
fobi. Det var svårt att prata med folk, prata med 
okända. Det var svårt i receptionen, samtidigt 
var det exakt det jag behövde. Att få dessa 
utmaningar och inse att det inte är så farligt. 
Det värsta som kan hända är att man säger fel 
saker, men man förstår att man klarar av det.

I mars förra året började min första dag som 
anställd. Sedan dess har det bara gått framåt. 
Man är så stolt över att få vara med om allting. 
Att få komma hit och inte bara ha en arbetsplats, 
utan även … en andra familj. Människorna här 
är oerhört viktiga alltihopa. Och just att man 
kan komma hit och känna att man kan hjälpa till 
i någonting som gör så gott. Det är en stor sak. 
Att få vara med om det.

Det är viktigt för mig att känna att jag hjälper 
till. Jag svarar inte bara i telefonen, utan 
skriver fakturaunderlag, hjälper till om Birgitta 
behöver skrivhjälp, om Rickard behöver 
hjälp inför att gå till revisorn, jag bankar och 
kollräknar kassaskåpet och tar hand om all 
post till verksamheten … De som är här är en 
stor trygghet. Några har tagit sig an mig. Att 
jag kom som den lilla skygga flickan … och har 
vuxit. Viktigt är att här är ett ställe att komma 
hemifrån till. Det kanske var det värsta förr: jag 
hade ingenstans att gå. Det var bara att vara 
hemma och att låsa dörren och stänga telefonen 
… Att ha ett liv och få egna pengar som man har 
tjänat … ett värdigt liv, om man säger så. Ett liv 
som jag kan vara stolt för. För bara två år sedan 
hade jag inte kunnat sitta här och prata med 
dig. Och det är en utmaning nu också. Man kan 
vara nervös. Och man kan ha ångest, men när 
man har klarat av det, så får man en stolthet. Du 



Ingenting om oss utan oss 47

klarade det här, Adelina. Tänk vad du kan göra 
mer! Du kan göra det igen och du kan göra det 
bättre… Det här stället har betytt … allt …

Min mamma fick hjälp så sent i livet och hon 
mår fortfarande inte bra. Och jag hade bara 
bestämt mig för att jag inte skulle bli som hon. 
Jag ska inte bli min sjukdom, min diagnos! Jag 
är jag. Jag har en diagnos att leva med, men jag 
är fortfarande jag. Den ska inte ta över. Jag vill 
bara vara allt jag kan vara. Vara en stabilitet 
för min son, en trygghet. Inte de neddragna 
persiennerna och tystnaden … jag vill ge honom 
den trygga miljön att han kan vara sig själv. Det 
är viktigt för mig, att göra någonting. Att vara 
någonting mer än bipolära Adelina.

Idag är jag ganska säker på vem jag är, vad jag 
vill och vad jag behöver … Men det är klart, 
jag är så ung och det händer fortfarande saker 
som man inte räknat med. Det handlar om en 
inställning, att oavsett vad som händer så finns 
det en mening med det.

Adelinas berättelse ger oss en bild av hur ett projekt 
lever och påverkar människors liv, men också hur 
människor påverkar ett projekt och dess verksamhet. 
En viktig utgångspunkt är hennes vilja att själv få 
berätta sin historia. Istället för tystnad och stigma 
möter vi en lust och stolthet över ett liv där problem 
finns, men är integrerade i ett sammanhang. Den 
kunskap som Adelina förmedlar till oss är spännande 
och kanske provocerande. Hur hon betonar det 
sociala samspelet och de sociala villkoren för hennes 
utveckling och hur hon på egen hand slutar att äta sin 
medicin. Hur hon erövrar en egen identitet bortom 
psykiatriska diagnoser och ett liv bortom ”sjukdom”, 
”funktionsnedsättning” och ”handikapp”. Adelinas 
berättelse är en berättelse om makt. Att erövra makten 
över sitt eget liv.

Så.…
Redan från första början var de organisationer 
som initierade projektet medvetet inriktade på 
att finna olika sätt att finansiera verksamheten 
när Arvsfondens projektmedel tagit slut. Idag är 
projektettiden över och Föreningarnas Hus är ett 
socialt kooperativ som lever ett eget liv. Det har man 
gjort främst genom att erbjuda kommun och landsting 
de specifika kunskaperna som organisationernas 
medlemmar besitter i form av utbildning och 
brukarevision. Finansieringsformer har även 

utvecklats genom att erbjuda andra organisationer att 
hyra de lokaler som man förfogar över.

Ytterligare ett steg har varit att starta nya 
verksamheter som, ofta en period i projektform med 
stöd från bland andra Arvsfonden. De ska finansieras 
dels med intäkter från marknaden, dels med bidrag 
från kommunen och landstinget. Ett sådant projekt 
är det Bed and Breakfast som startats och där en del 
inkomster kommer dels från dem som övernattar 
där, dels från samverkan med yrkesutbildningar som 
behöver praktikplatser.

Denna inriktning har krävt ett välutvecklat 
samarbete med både kommun och landsting och med 
olika beslutsnivåer inom dessa organisationer. Ett 
verkligt samarbete är en utmaning genom att man 
måste acceptera att de som man tidigare skulle hjälpa 
och behandla nu ska komma tillbaka och utbilda den 
egna personalen och granska de egna verksamheterna. 
Självklart kräver utvecklingen av ett sådant samarbete 
tid, men det är tydligt att det redan burit frukt i form 
av olika uppdrag.

I samtalen framkom en medvetenhet hos 
representanter för de olika organisationerna om att 
könsfrågorna lätt kunde hamna i skymundan när 
arbetet dominerades av många arbetsuppgifter, och 
lite tid till kritisk reflektion om övergripande frågor. 
Kvinnorna dominerar bland medlemmarna, som i 
många andra frivilligorganisationer som sysslar med 
sociala frågor, men detta återspeglar sig även på 
beslutsnivån inom projektet, där kvinnor och personer 
med egen erfarenhet av den psykiatriska vården 
dominerar ledningsstrukturerna.

Slutligen kan man se tydliga tecken på att den 
stolthet som de som medverkar i projektet uppvisar 
leder till en strävan efter att dels skapa kontakter med 
andra, liknande verksamheter runtom i Sverige, dels 
att sprida de egna erfarenhetsbaserade kunskaperna till 
andra. 
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VÅLDSUTSATTA.
KVINNOR.MED.PSYKISKA.
FUNKTIONSHINDER

Drygt 40 procent av kvinnorna upplever någon 
form av våld under sitt liv. Ungefär 20 procent 
av allt våld mot kvinnor anmäls till polisen. 
Och av dessa 20 procent är det bara några få 
anmälningar som leder till fällande domar. När 
det gäller våldtäkt, så tror jag att det handlar om 
cirka 6 procent som leder till fällande domar… 

Har brottsoffret en funktionsnedsättning eller ett 
eget missbruk, så sjunker även denna låga siffra 
ytterligare. Det finns en bild av det ultimata 
vittnet och dessa kvinnor uppfyller inte den, och 
de blir betraktade som icke trovärdiga. Flera 
kan ha intellektuella nedsättningar och de är en 
extremt utsatt grupp.

Wiveka Holst, projektledare

Bemötande,.skydd.och.hjälp.för.
kvinnor.med.psykiska.
funktionshinder.som.varit.utsatta.för.
våld.och.övergrepp
Huvudsökande var Riksförbundet för social och 
mental hälsa (RSMH). Projektet genomfördes 
huvudsakligen i Skåne. Syftet med verksamheten var 
att ta fram strategier för hur man kan bemöta kvinnor 
med psykisk ohälsa som varit utsatta för våld samt 
ta fram utbildningsmaterial. Projektet är avslutat och 
dokumentationen till den här utvärderingen består 
av intervjuer med personer som varit inblandade i 
projektet och av den forskningssammanställning som 
producerades inom ramen för projektet.

Många av de projekt vi har följt upp var avslutade 
när vi började vår uppföljning. Men många av dem 
som hade avslutats levde ändå kvar, men på andra sätt, 
under andra namn. De gick inte alltid att spåra upp, 
men ett av de projekt som vi hade valt att titta närmare 
på visade sig just ha upphört och ändå levde det vidare 
under andra former. En av dessa former är rapporten 
”Vi är många – övergrepp mot kvinnor som använder 
psykiatrin. En omfångsstudie”1, skriven av Anita 
Bengtsson-Tops inom ramen för Arvsfondsprojektet  
”Våldsutsatta kvinnor” där Wiveka Holst var 
projektledare.

1 Rapporten går att ladda ner från www.kvinnofrid.nu/download/
Vi_ar_manga_RSMH.pdf

Rapporten är projektets mest konkreta resultat. Det 
finns ingen verksamhet att besöka, inga deltagare 
att träffa och prata med. Trots det har projektet fått 
omfattande konsekvenser och rapporten används 
fortfarande i utbildningar, både för personal och 
beslutsfattare, lokalt och nationellt. Resultaten har 
påverkat verksamheten inom kommun och landsting 
runtom i landet. Jag träffar Wiveka Holst tio år efter att 
projektet initierades.2

Hur.det.hela.började

Projektet initierades efter att jag började 
arbeta på Riksförbundet för social och mental 
hälsa. Mitt jobb var att avsluta ett projekt där 
kvinnor skrev om sina erfarenheter. Och i alla 
berättelser och hos alla kvinnor jag träffade på 
den tiden fanns erfarenheter av utsatthet. Jag 
hade tidigare arbetat med kvinnofrågor och våld 
mot kvinnor, så jag blev väldigt upprörd av det 
och av att jag förstod att psykiatrin inte verkade 
göra någonting med det. Att det inte verkade 
vara någon viktig fråga. 

Det var 2001 och Margareta Winberg hade 
satt upp ett nationellt råd för kvinnofrid, 
som bestod av alla trossamfund, av RFSU, 
Riksförbundet för sexuell upplysning och ROKS, 
som organiserade kvinnojourer i Sverige. Jag 
tog kontakt med dem och berättade om de 
kvinnor jag träffade och deras utsatthet. Jag 
blev då uppmanad av dåvarande socialminister, 
Lars Engqvist, att söka pengar hos Allmänna 
Arvsfonden. Den ansökan skrevs på ett par 
veckor och vi fick pengar för en treårsperiod för 
att göra en studie av hur det ser ut för kvinnor 
med psykiska funktionsnedsättningar när det 
kommer till våld och övergrepp. 

Jag var arg och upprörd när jag sökte 
dessa pengar. Jag hade då rest till olika 
lokalföreningar inom RSMH och mött kvinnor, 
och alla som jag pratade med hade varit utsatta. 
Det kunde vara i barndomen eller i vuxenlivet, 
vanligtvis av en anhörig eller någon man har 
haft en relation med, men även av personal inom 
vården. De fick sällan någon hjälp med dessa 

2  Inför denna rapport har jag även träffat Anita Bengtsson-Tops, som 
genomförde själva studien.
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erfarenheter. Till exempel på Kriscentrum för 
kvinnor i Stockholm, som är det kommunala 
skyddade boendet för kvinnor, så stod det 
i deras broschyr att kvinnor med psykiska 
funktionshinder inte togs emot. Det gjorde mig 
än mer förbannad för jag kunde inte förstå hur 
man kunde exkludera vissa medborgare.

Projektet

Projektet leddes av en styrgrupp som bestod 
av tre representanter från förbundsstyrelsen i 
RSMH, kanslichefen och mig som projektledare. 
Vi träffades 4–5 gånger per år. Dessutom fanns 
det en referensgrupp som bestod av kvinnor från 
kvinnokommittén i RSMH. Ibland medverkade 
även kvinnor från olika kvinnoprojekt i denna 
referensgrupp.

När vi hade fått projektmedel började vi 
söka efter en forskare. Att det skulle vara en 
oberoende forskare var viktigt, annars skulle 
vi bli anklagade för att våra resultat skulle 
vara färgade. På den tiden fanns få forskare 
som arbetade med den typen av frågor, men 
vi fick kontakt med Anita Bengtsson-Tops som 
hade forskat på vårdanstalter och flickor och 
kvinnor. Flera rekommenderade henne och 
jag träffade henne och då bestämde vi att hon 
skulle göra det. Vi bestämde att enkätstudien 
skulle genomföras i Skåne. Vi ville inte välja en 
storstad, för då skulle övriga Sverige säga att 
det handlade om ett storstadsfenomen och att 
resultaten inte rörde dem. 

Att.bli.insläppt

Vi utvecklade en traditionell enkät om våld 
och övergrepp med traditionella frågor 
om barndom, vuxenliv, senaste året och 
relation till förövaren. Sedan hade vi med 
en del skattningsskalor kring självkänsla … 
Enkäten riktade sig till alla mottagningar inom 
psykiatrin i Skåne. Vi ville att de skulle dela ut 
vår enkät till alla kvinnliga patienter de träffade 
under en bestämd vecka. Vi fick snabbt ett ja 
från ledningen för Region Skåne. Likaså från 
personalen på golvet, som vi träffade när vi var 
ute: sjuksköterskor, undersköterskor, som sa: 
”Jättebra, vi hör dessa historier hela tiden.” 

Men det blev mycket svårt att bli insläppt i 
psykiatrin. Vi hade ett elände med många 
mellanchefer. Många sa konsekvent nej, med 
de mest häpnadsväckande förklaringar till 
att vi inte skulle få dela ut enkäterna i deras 
verksamhet: ”Väck inte den björn som sover!” 
”De kommer att må dåligt om ni frågar dem om 
det.” Vi svarade att: ”Det klart att de gör, men 
vår erfarenhet är att kvinnor vill svara …” Vi 
fick ägna mycket tid att övertyga mest män att 
vara med på tåget, att det var viktigt. Det gick 
till slut, även om vi ibland fick be den högsta 
ledningen om stöd.

Det bästa argumentet för att övertyga 
ledningarna var olika screenings som 
sjuksköterskor hade gjort som visade att kvinnor 
kunde uppskatta att bli tillfrågade. Att det inte är 
farligt, och mår någon dåligt så får man ha lite 
uppbackning. Det tog mycket tid från projektet. 
Men efter ett tag kunde vi hänvisa till de enheter 
som hade gått med, och andra ville kanske inte 
framstå som nejsägare. Till slut var det bara en 
terapeutisk dagverksamhet som inte kom med, 
för att vi skulle ”störa det terapeutiska rummet 
…” Där skrev vi ett brev till ledningen att vi såg 
det som ett nytt övergrepp på kvinnorna, som 
inte själva fick bestämma om de ville vara med 
eller inte.

Anita åkte runt till alla enheter och 
informerade personalen. De fick se frågorna 
och hon förklarade varför vi ville ställa dem. 
De ställde upp och ansåg att det var viktigt. 
Vissa gick in på sin lediga tid för att stötta upp, 
för att det är klart att man kan må dåligt och 
får både ångest och blir ledsen när man måste 
svara på våra frågor. De ordnade avskärmade 
platser för att kvinnorna skulle kunna vara 
ifred när de fyllde i enkäten. De visste också att 
få kvinnor fick behandling för sina kriser och 
trauman, utan behandlingen koncentrerade sig 
på symptomen. 

Högskolan i Malmö bearbetade enkäten. Jag var 
inte alls involverad i detta arbete. Vi var noga 
att hålla en gräns där. 2004 blev bearbetningen 
klar och vi hade en rapport som vi presenterade 
på en presskonferens.
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Resultat
Här följer några utdrag från resultatdiskussionen ur 
Anita Bengtsson-Tops rapport.

Övervägande delen kvinnorna som deltog i 
studien uppgav att de blivit utsatta för någon typ 
av fysiska, sexuella och psykiska övergrepp och/
eller ekonomiskt utnyttjande. Resultaten stödjer 
därmed den kliniska erfarenhet som säger att 
kvinnliga patienter inom psykiatrisk vård i stor 
utsträckning har erfarenhet av övergrepp.

Majoriteten av de kvinnor som utsatts för 
övergrepp i barndom (70 %) och under vuxenliv 
(68 %) rapporterade att de som en konsekvens 
av de övergrepp de utsatts för hade nuvarande 
psykiska problem. Vidare framkom att kvinnor 
som hade erfarenhet av övergrepp skattade en 
betydligt sämre självbild än de kvinnor som inte 
utsatts. Dessutom visade det sig att de kvinnor 
som utsatts för övergrepp hade en betydligt 
längre vårdtid inom den psykiatriska vården än 
kvinnor som inte utsatts. Resultat som utifrån ett 
folkhälso- och samhällsekonomiskt perspektiv 
borde få konsekvenser vid resursprioriteringar 
av nuvarande och framtida stödresurser för 
denna grupp kvinnor. (s. 34–35)

Jämförelsen mellan resultaten i föreliggande 
studie och resultat från tidigare svensk forskning 
inom området indikerar att kvinnor med psykisk 
ohälsa i större utsträckning utsatts för sexuella 
övergrepp under barndomen än kvinnor i 
allmänhet. (s. 36)

Det framkom att övervägande delen av de 
kvinnor som utsatts för övergrepp under sin 
barndom också utsattes för övergrepp senare 
i livet. Resultat som indikerar att övergrepp 
i barndom, mest troligt dess psykologiska 
konsekvenser, är en riskfaktor för att utsättas 
under vuxenlivet. Dessa resultat pekar på vikten 
av att man på olika nivåer inom samhällets stöd 
och servicefunktioner arbetar preventivt för att 
förhindra framtida övergrepp mot flickor och 
samtidigt erbjuder stöd, hjälp och behandling på 
ett framträdande sätt till de flickor som uppger 
att de utsatts för övergrepp. (s. 36)

En stor del av kvinnorna i föreliggande studie 
och som hade utsatts för övergrepp uppgav att 
de var i behov ytterligare stödinsatser för att 

bearbeta sina upplevelser och problem kopplade 
till övergreppen. Framför allt nämndes behov av 
samtal med expert inom området men även olika 
typer av stödkontakter efterfrågades. Det fanns 
också ett antal kvinnor som uppgav att de inte 
visste vilken typ av hjälp och stöd de behövde. 
Idag finns väldigt få vårdprogram/interventioner 
som riktar sig mot kvinnor med psykisk ohälsa 
och som utsatts för övergrepp. Det finns också lite 
kunskap om hur kvinnor med den problematiken 
på bästa sätt bör bemötas. (s. 38)

Mottagande.och.motstånd
Vad hände då resultaten publicerades. Wiveka Holst 
berättar:

Vi fick ganska mycket medial uppmärksamhet. 
Arvsfonden bad oss att organisera en konferens 
i Lund och vi var även ute till alla enheter inom 
psykiatrin i Skåne för att återföra resultatet. 
Jag började också resa runt i Sverige för 
att berätta om denna rapport. Jag var även 
utomlands och blev bland annat inbjuden till en 
kvinnokonferens på FN, för det visade sig att 
vårt material var unikt. 

Ett problem var att RSMH aldrig egentligen 
var med på tåget. Ett tidigare kvinnoprojekt 
som drivits inom RSMH hade varit bra, men 
internt, utan politiskt utåtriktad verksamhet. 
Svårigheten som kom upp då finns kanske i 
hela handikapprörelsen: man är tveksam till 
att lyfta fram kön, för man är så upptagen 
med att lyfta fram diskriminering utifrån 
funktionsnedsättningen. 

Nu får jag inte lika många hatmejl som tidigare. 
När jag började gå ut och säga att man 
skulle tro på det som kvinnorna berättade om 
övergrepp de utsatts för, kunde min mejlbox 
vara tjock med hatbrev från män som menade 
att det inte var klokt att man skulle tro på galna 
kärringar och så olika kommentarer om vad de 
ville göra med mig … Det var mycket laddat att 
säga att man ska lyssna och tro på psykisk sjuka 
kvinnor: att de inte hittar på. Det var farligt att 
säga. Det handlade om de gamla myterna om 
att kvinnor som har psykiska problem och som 
berättar om våldtäkt och sexuella övergrepp 
ljuger. Att alla kvinnor drömmer om att bli 
våldtagna. Att ett ”nej” aldrig är ett ”nej” … 
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Mäns våld mot kvinnor är ett laddat ämne att 
prata om, som kan väcka skuldkänslor hos män. 
Att undvika att prata om det kan vara ett sätt 
att slippa dessa skuldkänslor. Kvinnor som är 
utsatta för våld talar sällan självmant om det. 
Det är det mest skamfyllda man kan råka ut 
för. Att ha valt fel man … Ska jag prata om det, 
måste jag bli inbjuden till det. Därför är det 
viktigt att ha strategier för att ta hand om det 
som kommer fram. Vad händer nu? Var gör vi? 
Men det har man sällan och då blir det svårt att 
fråga för att man blir rädd för svaret. Det är en 
anledning till att man inte frågar.

Efter.projektet

Projektet fick många olika avtryck och trots att 
det är slut sedan flera år tillbaka används både 
materialet och kunskaperna från projektet på 
olika sätt idag:

Anita Bengtsson-Tops arbetar fortfarande med 
dessa frågor på vårdutbildningarna på det 
universitet där hon är nu. Själv deltar jag i 
utbildningar runtom i landet bland annat utifrån 
rapporten. Jag utbildar politiker och ledande 
tjänstemän. 

RSMH sökte pengar från den nationella 
psykiatrisamordnaren för att utbilda personal 
i dessa frågor. Pengarna var dock kopplade 
till mina insatser och efter ett tag tog jag dem 
till Stockholms stad, där jag arbetade i två år 
och utbildade personalen. Vi anordnade 12–13 
heldagsutbildningar för hundratals personal. 
Nu arbetar länsstyrelsen i Stockholm med den 
typen av insatser. Utbildningen kanske bidrog 
till att kvinnojouren i Stockholm har sagt att de 
ska börja ta emot psykiskt funktionsnedsatta 
kvinnor. Kvinnojourerna bygger på tanken att 
kvinnorna bor i ett slags kollektiv, men det finns 
grupper som inte alltid klarar av det …

Med landstinget är det inte lika enkelt. När det 
gäller psykiatrin, så tror jag att problemet är 
att det arbetar alldeles för många läkare där. 
Många är så biologiskt-medicinskt inriktade 
och de tar väldigt lite hänsyn till kvinnornas 
historia, istället fokuserar de på symptom och 
diagnos. Borderline är en sådan diagnos, där 
den stora majoriteten kvinnor som får denna 

diagnos har varit utsatta för övergrepp. I USA 
har man börjat diskutera att dessa kvinnor 
snarare har en posttraumatisk stressreaktion 
(PTSD), som du får om du utsätts för övergrepp. 
Det är svårt för kvinnor att få denna diagnos. 
Men det är en stor skillnad, för att med PTSD 
vet läkaren och jag att det är något som går att 
behandla – med rätt hjälp så kommer jag ut ur 
det. Medan med borderline handlar det mer om 
att lära sig att leva med det, och läkarna säger 
att jag kommer att förbli ”sjuk” resten av mitt 
liv. Här har vi en lång väg att gå.

Det viktigaste är att det finns en enkel 
handlings- och beslutskedja när man kommer 
i kontakt med en kvinna som utsatts för våld, 
menar Wiveka Holst:

Jag var i Boden tidigare i veckan och problemet 
för personalen var att de inte visste vad de skulle 
göra när de såg en kvinna som for illa. De vet 
inte vad de ska erbjuda. Det vi lär ut är just det, 
vad ska man göra i en sådan situation.

Idag finns det en nationell handlingsplan. 
Man ska koppla in kvinnojourerna, de kan 
dessa frågor och vet hur man ska göra. De 
kan gå in handfast och lära ut vad man kan 
fråga och vilka svar man kan få. Ett stort 
problem är uppdelningen mellan olika aktörer. 
Kvinnofridsfrågor skär genom alla indelningar 
som vi har mellan kommun och landsting och 
andra aktörer. Det kan handla om en kvinna 
som snabbt behöver få skydd, snabbt komma 
hemifrån och det finns barn … Fortfarande 
måste man på många orter springa mellan 
många olika instanser, försörjningsstöd, skola, 
sjukvård, polis … Istället handlar det om att 
skapa en struktur där det finns folk som är 
ansvariga och har tillgång till hela facknätet.

Arvsfondsprojektet ligger bakom detta 
arbete, tillsammans med ett annat 
projekt som också drivits med medel från 
Arvsfonden av Handikappsorganisationernas 
undersökningsinstitut (Handu)3, som rör 
våld mot kvinnor med olika former av 
funktionshinder. Dessa två studier är unika i 
världen. 

3  Rapporten heter Mäns våld mot kvinnor med funktionsnedsättning 
och kan laddas ner från www.handu.se/kvinnor-v%C3%A5ld-handu-
funktionshinder.pdf.
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Rapporten ”Vi är många” fick Margareta 
Winberg att förlänga uppdraget för Nationella 
rådet för kvinnofrid med ett år och vi fick även 
medel att ta fram en speciell regeringsrapport 
där ”Vi är många” är en del.

Socialstyrelsen fick skriva om sina råd till 
socialarbetare utifrån dessa två rapporter. 
Socialstyrelsen tog även fram en egen 
kunskapssammanställning och grunden i den är 
RSMH:s studie.

Den nya regeringen bjöd in mig inför arbetet 
med den nya nationella handlingsplanen 
angående mäns våld mot kvinnor och där 
berättade jag bland annat om vår rapport. 
Det ledde till att regeringen valde att nämna 
speciellt de funktionsnedsatta grupperna i sin 
handlingsplan.

Det var därför länsstyrelserna fick i uppdrag 
att granska kommunerna i hur de klarade 
av att erbjuda skydd och stöd till brottsoffer, 
och specifikt när det gäller kvinnor med 
funktionsnedsättningar av olika slag. Och 
alla kommunerna som granskades fick kritik 
för att de inte kunde erbjuda skydd och hjälp 
till kvinnor med funktionsnedsättningar. 
Nu kontaktas jag och Bräcke Diakoni av 
kommunerna för att hjälpa dem att utveckla sitt 
utbud.

Jag tror att det är få projekt som man kan säga 
har fått en sådan genomslagskraft som ”Vi 
är många” har fått. Jag tror att projektet har 
förändrat politiken i vårt land och lyft fram 
dessa kvinnogrupper och tvingat kommuner och 
landsting att agera. 

Till sist kan vi citera de sista orden i rapporten:

Avslutningsvis bör framhållas att vi lever i en 
tid då våld och andra typer av kränkningar 
är en del av vardagen. Både män, kvinnor 
och barn blir utsatta för våld. Att utsättas 
för övergrepp är oftast traumatiskt för den 
person som blir utsatt och leder inte sällan 
till ohälsosamma stressreaktioner. Inte minst 
gäller detta för personer med viss sårbarhet. 
Resultaten i föreliggande studie visar att 
en stor del av kvinnor med psykisk ohälsa, 
vid upprepade tillfällen i sina liv, utsatts för 

övergrepp. Oftast hade de utsatts för mer än en 
typ av övergrepp. Dessutom hade en stor del 
av kvinnorna utsatts för övergrepp av mer än 
en person både under barndom och vuxenliv. 
Resultaten som ger anledning att påtala vikten 
av att det frisätts och/eller tillförs resurser för 
att utarbeta och implementera interventioner 
specifikt riktade till kvinnor med psykisk ohälsa 
och som utsatts för övergrepp. Interventioner 
som ska stärka kvinnans egenkraft och på så 
sätt öka hennes förmåga och möjlighet att 
bryta ett mönster. Vidare indikerar den höga 
frekvensen av övergrepp mot denna grupp 
kvinnor att problemet är omfattande och 
generellt förekommande oavsett om man bor 
i storstad eller liten kommun. Resultat som 
torde få sin resonansklang i framtida nationella 
hälsopolitiska beslut. (s. 38)

Så.…
Projektet hade ett tydligt könsperspektiv och tog 
fram viktig kunskap när det gäller den livshistoriska 
bakgrunden, men även den aktuella vardagen för en 
del kvinnor med allvarliga psykiska problem.

Under vårt samtal tog projektledaren även upp 
andra genderbetonade kunskaper som kom fram till 
följd av projektet:
 • handikapporganisationernas avvägningar mellan att 

fokusera på den typ av funktionsnedsättningar som 
utgör deras ”raison d’être” och andra kännetecken 
för de människor de representerar och deras sociala 
situation, såsom deras kön

 • könsdominansen i olika brukarorganisationer
 • könsaspekter inom vården, där kvinnors 

problematik (utsatthet för våld och hot om våld) kan 
förbises av manlig personal.

En annan fråga som aktualiserades av projektet 
handlar om psykiatrins praktik, om att en inte 
oväsentlig andel av patienternas erfarenheter inte 
beaktas, med hänvisning till att man inte ska väcka 
den björn som sover. Detta trots att dessa kvinnor 
är aktuella inom den psykiatriska vården och att det 
därmed knappast kan påstås att någon björn sover.

Projektet skapade därmed viktig och känslig 
kunskap i en fråga som sällan beaktas inom det 
psykiatriska fältet. Efter projekttiden har de som varit 
aktiva inom projektet fortsatt att arbeta med frågor 
inom detta fält. Projektledaren har varit inblandad 
i arbetet med policyfrågor både på nationell som på 
lokal nivå. Fortfarande används det material som 
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producerades av projektet i personalutbildning inom 
både psykiatrin och socialtjänsten och projektledaren 
kontaktas av kommun och landsting för att hjälpa 
dem med kunskap och praktiska tips om hur de bäst 
kan organisera ett omhändertagande för psykiskt 
funktionshindrade kvinnor som utsatts för våld eller 
hot om våld. På detta sätt förblir projektet högst 
levande flera år efter att det formellt har avslutats.

Personer med en egen erfarenhet av psykiatrin 
fanns i såväl lednings- som i referensgruppen, 
och projektet vände sig direkt till brukarna för att 
fånga upp deras erfarenheter. Inga personer med 
egen erfarenhet verkar ha varit inblandade som 
forskare eller i analysarbetet av insamlad data, 
men det var ett medvetet val inom projektet, för 
att undvika beskyllningar om partiskhet. Detta 
återspeglar ett taktiskt synsätt, som idag skulle kunna 
problematiseras, när brukare utbildas på flera håll 
för att kunna bedriva forskning på egen hand och i 
samarbete med forskare (Borg & Kristiansen 2009).
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PROJEKTENS.VARDAG.OCH.
FRAMTID.-.BRUKARNAS.
STÄLLNING,.KVARLÄMNADE.
SPÅR,.HINDER.OCH.GENDER

Vi inledde vår uppföljning med att studera 
ansökningarna och rapporteringen som projekten 
lämnat till Arvsfonden. Analysen av detta material 
pekade på det paradoxala resultatet som lyfts fram i 
denna rapport: genom att behandla projektansökningar 
från föreningar som organiserar människor med olika 
former av allvarliga psykiska störningar som alla 
andra ansökningar som Arvsfonden tar emot bidrog 
Arvsfonden till att skapa ett unikt fält för konkret 
brukarinflyttande.

Genom tre fallbeskrivningar har vi sedan sökt 
fördjupa vår kunskap dels om vilka uttryck som detta 
brukarinflytande kan ta sig, dels om vad den betyder 
för dem som deltar i projekten. I samband med dessa 
tre fallbeskrivningar har vi även berört andra frågor 
som ingick i vårt uppdrag. Vi diskuterade frågor om 
tiden efter projekttiden, om vilka avtryck projektet 
gjort och vilka hinder det mött. Intervjuerna gav 
möjlighet till mer sammansatta svar än vad denna 
insamlade dokumentation erbjöd. Här fick vi även 
möjligheten att ta reda på hur personerna i dessa 
projekt hanterat de hinder de mött och därmed deras 
lärdomar som vuxit fram ur dessa situationer. Genom 
närstudier av projekt blev vi även varse om deras 
betydelse för enskilda individer och hur dynamiken 
mellan person och projekt kunde se ut.

För att ytterligare belysa de frågor vi hade med oss 
genomförde vi en enkät under senvåren 2010.

En.enkät
När vi skulle börja besvarar flera av de frågor som 
ingick i vårt uppdrag uppstod en del svårigheter. 
Grunden till dessa svårigheter är i första hand det stora 
tidsspann som undersökningen täcker och i andra hand 
det stora antalet projekt som följs upp.

En enkel fråga om ett projekt finns kvar och 
vilka spår som det eventuellt lämnat efter sig, blir 
problematisk när det gäller att bestämma vilken period 
det handlar om. Ett projekt kan ha fått fondmedel 1995, 
upphört som projekt 1997, lämnat olika avtryck som 
kan spåras till 2000, men inte ända fram till idag. Om 
samma projekt med samma historia hade fått bidrag 
beviljade 2008, skulle det både finnas kvar och lämnat 
tydliga spår efter sig.

Tidsspannet ledde även till att dokumentationens 
kvalitet varierade starkt mellan olika projekt, men 

även över tid, troligtvis till följd av tydligare krav från 
Arvsfonden. Tidsspannet gjorde det också svårt att 
få svar på vår enkät från en del projekt. Projekten var 
avslutade sedan länge och ingen av de personer som 
var inblandade i projekten gick att spåra.

Två frågor som vi har gått bet på är antalet 
personer som medverkat i projekten och vad de ansåg 
om projektet. Hur ska vi se på de som besökt olika 
föreläsningar: Deltar de i ett projekt? Hur ska vi se på 
de som lyssnar på en radiostation, de som besöker en 
verksamhet …? Att sedan ta redan på vad de ansåg om 
verksamheten som bedrevs i projektet lät sig helt enkelt 
inte göras av samma skäl. Trots dessa begränsningar 
ger enkäten värdefull information om projektens liv.

Vi valde att sända en enkät till samtliga 117 
projekt (se bilaga 2), väl medvetna om att detta 
förfarande skulle ge oss mer och troligtvis mer 
adekvat information från senare projekt. Syftet med 
enkäten var att få övergripande svar på frågorna för 
uppföljningen:
 • Vilken ställning har brukarna i projekten?
 • Har projekten uppnått sina syften?
 • Vilka hinder har projekten mött?
 • Vilka framkomliga vägar hade projekten använt sig 

av?
 • Vad hände efter projekttiden?
 • Vilka avtryck har projektet gett?
 • Vilka perspektiv på kön och gender visar projekten?

Trots den långa tid som gått sedan flera projekt 
avslutats innan vi sände vår enkät, lyckades vi få 
svar från 87 projekt; vilket är en svarsfrekvens på 74 
procent. Dock förekom ett internt bortfall, eftersom 
alla projekt inte svarade på alla våra frågor. Där färre 
än 50 projekt svarade valde vi att inte redovisa svaren.

Föga överraskande verkar bortfallet vara kopplat 
till tidsfaktorn. Det största bortfallet finns bland de 
äldre projekten. Av de 16 beviljade projekten under 
periodens tre första år svarade hälften, 8 projekt. 
Av de 22 beviljade projekten under periodens 
tre sista år svarade nära nog alla: 21 projekt. En 
svarsfrekvens på 74 procent får därmed anses som 
efter omständigheterna mycket hög.

Vi inleder redovisningen av enkätsvaren med en 
fördjupning av brukarperspektivet i de projekt som 
följts upp och en beskrivning av hur projekten ser 
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på sin egen måluppfyllelse. Därefter presenterar vi 
de hinder som projekten uppger att de mött under 
sin existens. Sedan redovisar vi projektens liv efter 
projekttiden och de avtryck som projekten lämnat 
efter sig. Vi avslutar med att ta upp könsperspektivets 
förekomst i de olika projekten.

Tabell 6. Antal projekt och enkätsvar redovisade års-
vis. 1994–2008.

År

Totalt antal
beviljade 
 projekt/år Antal enkätsvar

1994 5 3

1995 6 2

1996 5 3

1997 5 4

1998 25 16

1999 10 7

2000 9 4

2001 13 11

2002 6 5

2003 2 1

2004 2 1

2005 7 7

2006 5 5

2007 11 11

2008 6 5

S:a 117 87

Brukarnas.ställning.i.projekten.samt.
projektens.inriktning
Fanns personer med egen erfarenhet av psykiatrisk 
vård i projektets arbetsgrupp, bland projektets 
anställda, bland oavlönade medarbetare och i någon 
annan position inom projektet? 

Åttiosju projekt svarade på dessa frågor. I drygt 
hälften av projekten fanns personer med egen 
erfarenhet av psykiatrisk vård med i projektledningen. 
I 60 procent fanns de med i en arbetsgrupp. I en 
tredjedel av projekten var brukare anställda inom 
projektet och i hälften av projekten medverkade 
brukare i projektet utan att avlönas för sina insatser.

Det är svårt att värdera dessa uppgifter, eftersom vi 
skulle behöva jämföra dem med andra uppgifter för att 
kunna bedöma om de är höga eller låga. Klart är dock 
att personer med egna erfarenheter av psykiatrisk vård 
medverkade på olika nivåer i de flesta av de projekt 
som följdes upp. 

Bland kommentarerna om brukarinflytande kan 
några exempel återges:

”Det var så länge sen, så brukarmedverkan var 
inte vanligt då.” (projekt från 2001)

”När projektet började var brukarinflytande för 
målgruppen tämligen okänt. Efter projektets slut 
hade många medborgare med egen erfarenhet 
en större kunskap i detta område. Stat, landsting 
och kommun är nu mycket mer tydliga med hur 
viktigt det är med inflytande i dessa frågor.” 
(projekt från 2001)

En annan fråga handlade om inriktningen på 
kunskaps- och erfarenhetsförmedlingen. Gick 
verksamheten ut på att brukare informerade, utbildade 
och hjälpte professionella, andra brukare, anhöriga och 
andra personer utanför vården? Handlade projektet om 
självhjälp? Handlade projektet om att professionella 
informerade, utbildade och hjälpte andra grupper, 
däribland brukarna?

I tabell 7 kan vi se på olika inriktningar på 
kunskapsförmedling. I 141 fall rörde det sig 
om kunskap från personer med egen erfarenhet 
av psykiatrisk vård till andra. I 119 fall var det 
professionella, vanligtvis anlitade av brukarna, som 
förmedlade sina kunskaper.

Tabell 7: Inriktning information, utbildning och hjälp 
för projekten och inriktning från/till brukare, profes-
sionella och allmänheten.*

Brukare informe-
rade/ utbildade/
hjälpte

Professionella 
informerade/ ut-
bildade/hjälpte

Professionella 33 24

Brukare 40 42

Anhöriga 23 25

Personer utanför 
vården

16 17

Andra* 13 11

Självhjälp 16 -

Totalt 141 119

* Varje projekt kan innehålla flera inriktningar på kunskapsförmedlingen.

**   Andra kan exempelvis vara stödpersoner, lärare, barn, skolungdomar 

och studenter.

Det som inte framträder i tabell 7 är den roll som 
anhöriga och anhörigföreningar kan ha spelat både i 
projekt som leddes av dem och i projekt som leddes av 
andra föreningar. Uppgifterna i tabell 7 kan ses som 
ytterligare tecken på framväxten av en självständig 
brukarkunskap, och att denna kunskap formuleras och 
förmedlas ut både till andra brukare, till allmänheten 
och till professionella.
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Även om det i 42 fall var professionella som 
informerade, utbildade och hjälpte brukare, så 
informerade, utbildade och hjälpte brukare de 
professionella i 33 fall. När det gällde insatser riktade 
till andra grupper var det lika många som presenterade 
de professionellas som brukarnas kunskaper. I 16 fall 
handlade det om självhjälp, när personer med egen 
erfarenhet av psykiska problem hjälpte andra med 
liknande problem. 

Den här kommentaren får illustrera andan i den nya 
kultur som vuxit fram i flera av dessa projekt:

”Hela tanken var att själverfarnas kunskaper 
och erfarenheter ska komma till sin rätt som en 
resurs i samhället.” (projekt från 2007).

När det gällde projektets målgruppsinriktning svarade 
80 av projekten på frågorna. Projekten erbjöds ett antal 
påstående som de skulle ta ställning till. Frågemallen 
var ”Projektet vände sig till …” Svaren var ”Stämmer 
helt”, ”Stämmer ganska bra” (motsvarar ”Ja” i 
tabellen), ”Stämmer varken bra eller dåligt” (”Varken” 
i tabellen), ”Stämmer inte så bra” (”Nej” i tabellen) och 
”Vet ej”.

Tabell 8. Till vilka grupper vände sig projekten?*

Till Ja % Varken % Nej % Vet ej %

Brukare 82 7 11 0

Psykiatripersonal 53 10 36 1

Kommunpersonal 56 11 33 0

Anhöriga 52 17 30 1

Allmänheten 41 8 51 0

*Observera att ett och samma projekt kan vända sig till flera grupper.

Svaren kan indelas i tre grupper. De flesta projekt 
(fyra av fem) vände sig till personer med egen 
erfarenhet av psykiatrisk vård. Drygt hälften riktade 
sig till personalen inom kommun och landsting och 
lika många till anhöriga. Till allmänheten vände sig 
drygt 40 procent av projekten. Utöver dessa grupper 
nämndes andra målgrupper i de svar vi fick in; bland 
annat Försäkringskassan, Arbetsförmedlingen och 
Frivilliga Samhällsarbetare.

Att.uppnå.projektets.syfte
Endast tre projekt av de 117 som följdes upp 
genomfördes inte, vilket kan ses som ett tecken på 
att människor med psykiska funktionshinder mycket 
väl kan planera ett projekt, ansöka om medel för att 
genomföra det och förverkliga planerna. De problem 
som de tre projekten som inte blev av nämnde 

handlade främst om svårigheter i samverkan med 
kommun och landsting.

Vi valde att fråga projekten om de själva ansåg att 
de uppnått de mål som de hade satt upp för sig själva. 
Vad innebär det att uppnå ett projekts syfte? (Topor 
2002). Vilket är ett projekts syfte? Ofta var det inte 
samma personer som formulerade projektets syfte som 
skulle genomföra projektet. De personer som skulle 
genomföra projektet hade inte sällan egna syften som 
kunde vara mer eller mindre i samklang med de syften 
som formulerades i ansökningshandlingarna. Och 
sedan vidtog vardagsverkligheten. Terrängen stämde 
inte alltid riktigt med projektansökningens karta. Är 
det självklart ett misslyckande att inte uppnå de mål 
som angavs från början?

I den här uppföljningen fanns dessutom en 
tidsfaktor som påverkade svaren. Många projekt hade 
avslutats åratal innan vi började vår uppföljning, 
medan andra nyligen var avslutade eller pågick 
fortfarande. Därför valde vi att vara tydliga med att det 
som kunde följas upp inte var projektansökans angivna 
syfte, utan det syfte som de som besvarade enkäten 
ansåg vara projektets syfte när de besvarade enkäten.

Åttio projekt svarade på den här frågan. Fyra av 
fem projekt ansåg att de uppfyllt projektets syfte helt 
eller ganska bra. Intressant nog visar det sig att även 
när de själva hade fått formulera projektets syfte, så 
uttryckte var femte projekt en tvekan över sitt resultat.

Tabell 9. Projektens egen uppskattning om projekt-
måluppfyllelse.

Svar Antal Kumulativt andel %

Stämmer helt 34 42,5

Stämmer ganska bra 30 80,0

Stämmer varken bra eller dåligt 9 91,3

Stämmer inte så bra 6 98,8

Vet ej 1 100,0

Totalt 80 100

Här kan kommentarerna till frågan kasta ett ljus över 
vad som döljer sig bakom siffrorna. Projekten som 
uppger att de lyckats helt eller ganska bra skriver:
 • ”En del av ungdomarna har idag arbete, har fortsatt 

med studier samt flyttat till annan ort. Några finns 
kvar inom den psykiatriska vården med mer eller 
mindre behov. Tycker dock att projektet var lyckat 
med tanke på att ca 50 % av deltagarna fått ett 
bättre socialt liv.”

 • ”Den bok som projektet utmynnade i säljs 
fortfarande och används av personal och i 
utbildningssammanhang.”
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 • ”Aktionen fick genomslag på den politiska arenan 
och deltagarnas synpunkter blev beaktade i 
dialogen med politikerna. Utan ersättning från 
fonden hade gruppen aldrig kunnat formas kring en 
gemensam agenda.”

Projekten som var mer kritiska till sin egen 
måluppfyllelse skrev:
 • ”Mycket mer skulle kunna göras. Tyvärr har den 

ekonomiska krisen slagit hårt mot våra projekt. 
Kunskap och erfarenhet och starkt engagemang 
finns – men medel saknas.”

 • ”Vi misslyckades med att nå gruppen på ett 
varaktigt och hållbart sätt.”

 • ”När vi startade trodde vi att det var lätt att få ut 
deltagare i praktik. Nu ser vi svårigheter både när 
det gäller att hitta platser och deltagare som vill 
ut. En erfarenhet är att det behövs stöd i arbete 
(supported employment). Vi valde att starta interna 
verksamheter istället.”

Till sist ett svar om hur det kan komma sig att man 
”Vet ej”:
 • ”Det känns länge sedan och jag har ingen 

dokumentation kvar idag.”

Vilka.hinder.har.projekten.stött.på?
 Frågan saknade fasta svarsalternativ och 39 
formulerade svar (varav en svarade ”vet ej”). Många 
har uppgett fler än ett hinder. Här presenterar vi de tre 
vanligaste hindren, grupperade och i fallande ordning: 
 • ekonomi, budget och finansiering
 • okunskap, rädsla, fördomar och tvivel
 • motstånd från psykiatri och socialtjänst och 

svårigheter att samarbeta med psykiatri och 
socialtjänst. 

Dålig ekonomi och samverkansproblem med de 
professionella organisationerna omnämns samtidigt 
av flera av de svarande. Bland hindren som redovisas 
återkommer projektens svårigheter att konkurrera med 
privata aktörer på den öppna marknaden, eftersom 
verksamheter måste genomgå en upphandlingsprocess. 
När det handlar om enbart ekonomin som hinder 
uppgav projekten främst svårigheter med att hitta en 
fortsatt finansiering efter projekttiden:
 • ”Motstånd framför allt från psykiatrin. Stora 

svårigheter att finansiera verksamheten med 
tidsbegränsade projektmedel. Svårigheter att få 
lokala intresseorganisationer att ta lednings- och 
arbetsgivaransvar. Att verksamheten upplevs som 
osäker/ej permanent, för lågt finansierad med 

statsbidrag och utsatt för besparingsbeting med 
ojämna mellanrum. Att verksamheten enligt lagar 
om upphandling måste upphandlas i konkurrens 
med andra vårdföretag m.m.”

 • ”Svårt att hitta praktikplatser. Stadsdelarnas dåliga 
ekonomi.” 

 • ”Fortsatt finansiering.” 
 • ”Att inte bli trodda på. Nonchalans. Dröjsmål med 

betalningar.”

Bland hindren som redovisas återkommer projektens 
svårigheter att konkurrera med privata aktörer på den 
öppna marknaden då verksamheter måste genomgå en 
upphandlingsprocess.

Fördomar och tvivel antingen från allmänheten och 
omgivningen i stort samt även från de professionella 
organisationerna som har till uppgift att dels hjälpa och 
behandla brukarna, dels att samarbeta med dem är den 
gemensamma nämnaren för de två andra orsakerna. 

Ett projekt som fick medel i mitten på 1990-talet 
och som hade en inriktning på brukarinflytande 
och personligt ombud uppger som hinder: ”Skepsis 
från psykiatri och socialtjänst, låg budget eller 
inga ekonomiska resurser. Upphandlingsprocessen 
inom kommun och landsting skapar problem.” Tio 
år senare uppger ett annat projekt att ett hinder var 
att det var ”svårt att få kommun och landsting att 
ge bidrag till projektet och upplåta lokaler gratis.” 
Några projekt nämner även ett motstånd mot 
brukarna som kunskapsbärare. Den ena konstaterade 
att det var: ”svårt att få gehör för brukare som 
intervjuare/utvärderare” och den andra att ”brukarnas 
erfarenhetskunskap [var] svår att integrera i 
psykiatrin.”

Vi ställde ingen specifik fråga om hur hindren 
har övervunnits, utan tog upp frågan med de tre 
verksamheter som närstuderats. Strategierna för 
dessa tre verksamheter har varit olika, men i deras 
respektive presentationer kan vi se betydelsen av en 
nära koppling till den politiska nivån, som då står som 
en garant för projektets status i förhållande till andra 
verksamheter inom landsting och kommun. När det 
gällde de våldsutsatta kvinnorna med funktionshinder 
handlade det om ett stöd både på landets högsta nivå, 
men också i Region Skåne. Detta stöd kunde användas 
för att bearbeta motståndet hos vissa representanter för 
den psykiatriska vården. I Skellefteå, Föreningarnas 
Hus hemvist, finns sedan länge en förankring på den 
politiska nivån, där till och med socialförvaltningens 
styrkort tar upp brukarinflytande som ett mål. 
Här finns även en tradition av samverkan mellan 
brukarorganisationerna, kommunen och landstinget 
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både på en formell och på en personlig nivå, som det 
kan förekomma i städer av Skellefteås storlek.

Projektet om våldsutsatta kvinnor hade en tidsram 
och inga ambitioner att permanentas. De två andra 
projekten hade båda ett tydligt mål att fortsätta 
verksamheten efter projekttidens slut, men de har 
också olika förutsättningar för det. Föreningarnas 
Hus har utvecklat ett antal tjänster som de hoppas att 
kommun och landsting är beredda att köpa av dem. 
De skaffar sig även andra intäkter genom att hyra ut 
sina lokaler till andra föreningar. Slutligen leder det 
ursprungliga projektet till idéer på nya projekt som 
Föreningarnas Hus sökt och fått bidrag för, bland 
andra hos Arvsfonden.

Radio Totalnormal har en annorlunda situation. De 
har ingen vara att sälja, utom sina egna sändningar, 
vilket de har lyckats med. Detta tillför dock knappast 
pengar att leva på. De har även ansökt om bidrag hos 
olika myndigheter och fonder, men deras verksamhet 
har inte passat in i definitionerna av vilka som får söka 
bidrag där. I skrivande stund meddelas att projektet fått 
bidrag från Arvsfonden för ett fjärde år, vilket löser de 
aktuella problemen, men inte de strukturella.

Framkomliga.vägar
Projekten utgör i många fall arenor där människor 
med psykiska funktionshinder och erfarenheter 
av stigmatisering kan pröva andra roller än den 
traditionella som enbart hjälpbehövande, ”sjuk” och 
”annorlunda”. Projekten har utgjort platser att finnas 
till på deras egna villkor, att ta ansvar, att stötta 
varandra och växa tillsammans. Inom ramen för de 
närstudier vi genomfört har det varit möjligt att notera 
för flera personer ett skifte i den egna självbilden 
(och omgivningens bild av dem) från att vara någon 
som karatäriseras genom sina misslyckanden och 
tillkortakommanden, till att vara en resurs, någon som 
behövs, kan och utvecklas. Betydelsen av projekten 
för enskilda människor kan inte överskattas. I sin 
tur bidrar deras engagemang för projekten till att 
dessa kan genomföras, utvecklas och kanske överleva 
projekttiden. Brukarmedverkan är då inte en vacker 
paroll, utan en praktik som kan leva upp till de höga 
förväntningarna som ibland ställs på den. 

Om och hur ett projekt överlever projekttiden 
varierar med tid och plats. Under vissa perioder har 
staten anslagit specialmedel för det psykiatriska fältet. 
Då har det funnits utrymme för en del projekt att finna 
vägar att leva vidare.

På vissa orter har brukarorganisationerna, 
kommun och/eller landsting lyckats utarbeta goda 
samverkansformer. Inom denna ram har flera projekt 

lyckats finna vägar vidare efter projekttiden.
Projektens politiska förankring varierar också 

med tid och plats. Där brukarorganisationerna lyckats 
upparbeta kanaler till och samverkansformer med de 
lokala ledningarna inom kommun och/eller landsting 
har möjligheterna till tid efter projekttiden ökat. Detta 
kan ha tagit sig olika former, antingen genom fortsatt 
stöd till projektet eller att projektets idé funnit nya 
former som kunnat förankras och därmed få medel för 
att leva vidare.

Ett exempel på detta som vi har mött är 
Föreningarnas Hus, där de medel som beviljades från 
Arvsfonden ledde till att verksamheten utvecklade 
ett utbud av tjänster som kunde erbjudas till kommun 
och landsting. Långvariga och goda kontakter med 
olika nivåer inom dessa båda organisationer och 
deras politiska ledningar utgjorde basen för att 
Föreningarnas Hus tjänster har köpts.

Projektet.efter.projekttiden
101 av de 117 projekt som följdes upp hade avslutats 
som Arvsfondsprojekt när vi skickade ut vår enkät. På 
vår fråga om vad som hade hänt med projektet efter 
projekttidens slut fick vi svar från 82 av projekten. Av 
dessa 82 angav 52 att projektet fortfarande levde kvar 
i någon form, 28 svarade att projektet avslutats och två 
svarade ”vet ej”. 

Svaren var svåra att tolka, eftersom flera projekt 
kan ha fortsatt i flera år efter att bidragen från 
Arvsfonden tog slut, men ändå ha lagts ner innan vi 
ställde vår fråga. ”Vet ej”-svaren handlar om äldre 
projekt där projektledaren inte längre hade kontakt 
med den organisation som drev projektet.

Vem finansierar då verksamheten efter 
projekttidens slut? Femtio projekt besvarade den 
frågan. 

Här verkar kommuner spela en viktig roll då de 
bidrar till 16 (13 genom ekonomiska bidrag och tre som 
integrerade verksamheter) av de 50 verksamheterna. 
Flera (8) projekt drar sig fram vidare på nya fond- och 
projektmedel. I ett fall har man utvecklat ett socialt 
kooperativ. På ett övergripande plan ger svaren en 
bild där en dryg majoritet av de verksamheter som 
vuxit fram som Arvsfondsprojekt fortlever efter 
projekttidens slut, men att de har en osäker tillvaro 
som bygger på kortsiktiga ekonomiska lösningar. Det 
verkar som att endast sex av verksamheterna hade 
integrerats som ordinarie verksamhet i kommun, 
landsting eller stat. Två svarade att de ingick ”i 
ordinarie verksamhet”, utan att precisera hos vilken 
huvudman, tre hade integrerats i kommunens 
verksamhet och en i landstingets verksamhet.
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Tabell 10. Vem finansierar verksamheterna efter 
 projekttidens slut?*

Finansiär Antal

Statsbidrag 4

Kommunala bidrag 13

Landstingsbidrag 3

Projekt/fondmedel 8

Brukar- eller anhörigorganisation 4

Stiftelse 4

Studieförbund 2

Socialt kooperativ 1

Deltagare 3

Ideell förening 2

Sponsorer 1

”Egen budget” 4

Integrerad i ospecificerad ordinarie verks. 2

Integrerad i kommunens ordinarie verks. 3

Integrerad i landstingets ordinarie verks. 1

Vet ej 1

* Flera finansiärer för en verksamhet kan förekomma.

Vilka.avtryck.bedömer.du.att.projektet.
lämnat.efter.sig?
Sextioåtta projekt svarade på frågan om de hade 
lämnat något avtryck efter sig. Återigen bör läsaren 
hålla i minnet att en del av de projekt som följs upp 
avslutades för över 15 år sedan och 16 projekt pågick 
fortfarande när enkäten sändes ut.

Flera av projekten har bedömt att deras projekt 
lämnat avtryck inom flera av de olika givna 
svarskategorierna, vilket innebär att antalet svar 
överskrider antalet projekt, se tabell 8 nedan.

Tabell 11. Vilka avtryck lämnade projekten efter sig?

Avtryck Antal

Politiska beslut 16

Nya projekt 33

Studiematerial 30

Dokumentation 42

Forskning 9

Annat 28

Totalt 168

Vissa som markerat ”annat” som svarsalternativ har 
gett exempel som egentligen motsvarade något av våra 
fem givna svarsalternativ. Men så här kan några mer 
typiska exempel på ”annat” se ut:
 • nya kunskaper
 • minnen
 • framtidsutsikter
 • positiv erfarenhet för deltagarna

 • ökad självkänsla för deltagarna
 • internationell uppmärksamhet
 • bättre samarbete mellan organisationerna
 • stor uppmärksamhet och ökad kunskap i hela 

samhället utom möjligen inom psykiatrin
 • inspiration till andra organisationer att driva projekt
 • viktig opinionsbildning.

Även här kan de tre verksamheterna som presenterats 
närmare fungera som exempel på flera av dessa 
kategorier.

Förhållandet mellan projekten och politiska 
beslut är tydligast hos de båda avslutade projekten 
och deras fortsatta liv efter projekttiden. Det ena 
projektet har påverkat inriktningen på politiska beslut 
såväl på nationell som på olika lokala nivåer. Det 
har dessutom lämnat efter sig en forskningsrapport 
som fungerar dels som studiematerial, dels som 
utgångspunkt för fortsatt forskning om kvinnor med 
psykiska funktionsnedsättningar och deras specifikt 
utsatta position. Det andra projektet började tidigt 
med att ta olika initiativ för att trygga sin verksamhet 
efter projekttiden. Den drevs av flera etablerade 
organisationer med vana av projektarbete och god 
förankring både hos den lokala socialtjänsten och 
psykiatrin samt på politisk nivå inom kommun och 
landsting.

Alla tre projekten har haft en ambition att sprida 
sina kunskaper och erfarenheter bortom den plats där 
projektet förankrats och alla tre har lyckats med det. 
Nya Radio Totalnormal-stationer har startats utanför 
Stockholm och erfarenheterna från Föreningarnas 
Hus sprids med hjälp de nationella organisationerna 
som föreningarna tillhör, medverkan i konferenser och 
föreläsningar.

Kunskaperna och erfarenheterna från projektet 
om psykiskt funktionsnedsatta kvinnor och deras 
våldsutsatthet har uppmärksammats både nationellt 
och internationellt med hjälp av den forskningsrapport 
den lämnade efter sig, föreläsningar och nya projekt.

Gender
Vi frågade om man diskuterade ett köns- och 
jämställdhetsperspektiv när projektet planerades och 
avslutades. Vi frågade också om det fanns ett köns- 
och jämställdhetsperspektiv i projektet eller inte. 
Svarsalternativen var: ja, nej och ej relevant. Dessutom 
frågade vi de som svarat ja på den sista frågan vilka 
konkreta utryck detta perspektiv tog sig. De som svarat 
nej eller ej relevant fick frågan ”Varför inte?”

Av 87 projekt som besvarade frågan uppgav en 
dryg tredjedel att de hade haft ett genderperspektiv i 
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projektet, medan knappt två tredjedelar av projekten 
inte hade haft ett sådant perspektiv. Bland dem som 
angav att de hade haft ett genderperspektiv i projektet 
konkretiserades detta perspektiv på följande sätt:

Fokus medvetet på bara det ena könet:
 • ”Projektet gällde bara kvinnor.”
 • ”Vi ansåg att invandrarkvinnor har lättare att prata 

med en kvinna. En del män har lättare att prata med 
en man.”

Båda könen skulle vara representerade:
 • ”När det gällde filmerna skulle det handla om killar, 

tjejer och blandat. Alla skulle vara representerade.”
 • ”Vi försökte få till en 50/50-mix av personal och 

deltagare vid rekrytering.”
 • ”Se till att intervjupersonerna bestod av hälften 

kvinnor.”
 • ”Det var nödvändigt att ha både kvinnliga och 

manliga personliga ombud. Uppmärksamma 
skillnader i relationerna, problematiken och 
processerna mellan manliga och kvinnliga 
klienter.”

Diskutera och problematisera könsaspekter 
inom projektets ram:
 • ”Vi diskuterar genus på våra personal- och 

husmöten samt i våra underprojekt.”
 • ”Ständiga diskussioner kring kön i relation till 

exempelvis makt och resurs. Utgångspunkten i 
undervisningen är bl.a. diskrimineringslagen och 
FN-konventioner. Vi belyser också i undervisning/
diskussioner de resultat vi hoppas nå betydelsen av, 
som t.ex. kön i vården.”

 • ”Inom RSMH dominerar ofta en manlig kultur, 
vilket gör dessa frågor viktiga att hela tiden 
beakta.”

 • ”Vi har tänkt och diskuterat saker som 
könsfördelning, kvinnors status inom psykiatrin 
osv.”

De projekt som sa sig inte ha haft något 
genderperspektiv förklarade detta med olika argument:

Frågan hade ännu inte kommit upp på den 
samhälleliga dagordningen
Bland de projekt som genomfördes före 2000-talet 
menade flera att:
 • ”Diskussionen om gender var inte aktuell på samma 

sätt i samhället då, den var i sin linda.”
 • ”Det var inte aktuellt vid den tiden.”

”Praktiska omständigheter” gjorde att 
genderperspektivet inte fick en särskilt 
framträdande roll:
 • ”Gruppen kom ur ett forskningsarbete och var klar 

vid starten.”
 • ”Överläkaren bestämde vilka grupper som skulle 

behandlas.”
 • ”Tyvärr fick vi ingen kvinna anställd i projektet.”
 • ”Projektet vände sig till en grupp som bara bestod 

av kvinnor.”

Övriga kommentarer som speglar varför man 
inte tyckte att könsfrågan var relevant:
 • ”Det bedömdes inte som viktigt eftersom målet var 

att ge politiker grundkunskap om psykisk ohälsa 
och vad man kan göra för att människor ska må 
bättre.”

 • ”Även andra egenskaper var aktuella, som att 
försöka hitta stödpersoner med olika etnisk 
bakgrund, religion, språk, ålder m.m.”

 • ”Att vara barn var mer överordnat än vilket kön 
man har.”

 • ”Syftet var att avdramatisera psykisk ohälsa.”
 • ”Projektet handlar om ohälsa, bland annat på grund 

av medicinering, oavsett kön.”
 • ”Det gjordes ingen skillnad mellan könen.”
 • ”Informationsmaterialen behandlade olika 

diagnoser och vad som kan hjälpa – oavsett kön.”
 • ”Vi antog vid projektstart att det skulle vara lika 

lätt/svårt att nå båda könen.”
 • ”Vi hade inte en tanke på kön.”

En del av svaren återspeglar en utgångspunkt att 
psykisk ohälsa är en kategori som står över kön, medan 
andra har valt andra indelningar såsom etnicitet eller 
ålder i förhållande till psykisk ohälsa som överskuggat 
könsaspekten. Några projekt som medvetet handlade 
om insatser riktade enbart till ett kön kunde samtidigt 
beskriva sig själva som könsneutrala. Gender beskrivs 
som någonting som började uppmärksammas först 
under senare delen av 2000-talets första decennium. 
Flera projekt uppgav att de saknade ett medvetet 
genderperspektiv, även då deras frågeställning berörde 
frågor där kön kan spela en betydande roll, som 
exempelvis läkemedelshanteringen.
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AVSLUTANDE.REFLEKTIONER

I detta avslutande kapitel skulle vi vilja dels än en 
gång lyfta fram den specifika rollen som Arvsfondens 
projektbidrag innebär för brukarorganisationen inom 
det psykiatriska fältet jämfört med motsvarande 
organisationer inom andra fält. Mot denna bakgrund 
skulle vi därefter vilja formulera några reflektioner om 
dessa projekts liv efter projekttiden, deras betydelse 
för de medverkande och för kunskapen inom det 
psykiatriska fältet.

Det.psykiatriska.fältets.specifika.
villkor
De människor som denna rapport handlar om har under en 
lång tid
 • beskrivits som drabbade av sjukdomar vilka 

angrep deras personlighet och tog ifrån dem de 
kompetenser (kognitiva och emotionella) som gör 
dem till medmänniskor, som lever i och påverkas av 
sociala relationer

 • marginaliserats, tydligast genom en särställning 
i lagstiftningen och genom att samlas på slutna 
institutioner under obegränsad tid.

Sedan några decennier har det funnits ansatser på att 
återintegrera dessa människor i samhällsgemenskapen:
 • De är inte i grunden annorlunda och deras 

svårigheter och problem, som inte bör förnekas, 
hindrar dem inte från att tänka, känna som alla 
andra människor och vilja leva ett socialt liv och 
kommunicera med andra.

 • De bemötanden som de har fått på de slutna 
institutioner där de placerats har bidragit till att 
skapa en del av deras ”symptom” och den bild av 
människor med psykiska problem som vanligtvis 
tas för given. Betraktar vi dem i sitt livshistoriska 
och sociala sammanhang förändras vår förståelse 
för dem och vår kunskap om psykiska störningar.

 • Återhämtning har visat sig vara möjlig för en 
majoritet av dem som fått diagnos på att de lider av 
allvarliga psykiska störningar.

 • Även med psykiska problem är och förblir 
människor medborgare med de skyldigheter och 
rättigheter det medför. Medborgerliga rättigheter är 
inget man ska göra sig förtjänt av.

 • Avinstitutionaliseringen är en sammansatt process 
där utflyttningen från mentalsjukhusen bara var 
ett steg, som i sin tur måste kompletteras med 
ett brukarinflytande över de behandlings- och 
störinsatser som dessa människor erbjuds.

Mot denna bakgrund framstår Arvsfondens stöd till 
projekt inom det psykiatriska fältet som banbrytande 
i Sverige. I den här uppföljning har det framgått att 
merparten av dessa projekt var projekt där olika delar 
av brukarrörelsen var ansvarig. Drygt 150 miljoner 
kronor har delats ut fram till juni 2011 till de 117 
projekt som vi har följt upp.

I själva ansökningsförfarandet blir ansökningarna 
från grupper av personer med egen erfarenhet av 
psykiatrisk vård behandlade på samma sätt, enligt 
samma kriterier och enligt samma procedur som alla 
andra ansökningar.

Ansökningarna som beviljats lyfter ofta fram 
människor med allvarliga psykiska problem som 
förmögna att ta emot kunskap, men också, till följd 
av sina specifika erfarenheter, i besittning av en egen 
kunskap som Arvsfondsprojekten ger dem ett stöd att 
bearbeta och sprida. Därigenom får deras projekt och 
de själva ett värde. 

De projekt som har genomförts har fått till 
följd att brukare kunnat möta kommun- och 
landstingspersonal, inte bara på jämbördig fot utan 
även som några som kan lära dessa personalgrupper 
något. I flera fall har projekten vänt sig till allmänheten 
som informerats av människor med egen erfarenhet 
av psykiatrisk vård, som trätt fram och på så sätt 
motverkat den stigmatisering som omger psykiska 
”sjukdomar”.

Brukarnas makt i dessa projekt har varit en 
självklar och integrerad aspekt i flera projekt. Så 
självklar att den kanske riskerar att förbises. I så 
fall skulle även dessa projekts specifika roll i det 
avslutande 1900-talets och begynnande 2000-talets 
Sverige likaså riskera att förbises. 

Denna uppföljning har ibland försvårats av en 
bristande dokumentation, men vi tror oss ha sett att en 
sådan brist inte nödvändigtvis ett tecken på bristande 
kvalitet eller frånvaro av spår efter projektet, utan 
det kan även vara ett tecken på att människor utan 
stor vana vid att samarbeta med myndigheter och 
dokumentera sin verksamhet har fått bidrag.

Där många brukare, forskare och myndigheter 
pekar på svårigheterna att genomföra olika former av 
brukarinflytande i praktiken har det praktiserats i flera 
Arvsfondsprojekt.

Projektens.individuella.följder
En aspekt som framkom i två av de tre närstudier 
som genomfördes inom ramen för denna uppföljning 
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handlar om projektens betydelse för enskilda individer 
som deltar i projekten.

I mötet med flera människor med egen erfarenhet av 
den psykiatriska vården som medverkade i projekten 
blev det tydligt att projekten haft stor betydelse för 
deras psykiska tillstånd, identitet och syn på sin egen 
framtid. Denna effekt ingår inte i dessa projekts syften, 
men utgör en följd av att de medverkat i projekten, 
och belyser betydelsen av brukarinflytandet och av att 
kunna delta som fullvärdig medlem i och påverka en 
verksamhet. De intervjuade sätter sin egen utveckling i 
relation till de nya handlingsutrymmen och det sociala 
sammanhang som projekten erbjudit dem. På så sätt 
formulerar de väsentliga bidrag till en socialpsykiatrisk 
kunskap.

Efter.projekttidens.slut
I många fall är det svårt att ha en grundad uppfattning 
om projektens vidare öden efter projekttiden. 
Sammantaget har projekten bidragit till att förändra 
många människors kunskap om allvarliga psykiska 
problem. Flera har påverkat statens, kommuners och 
landstingens arbetssätt och policyer, men finns de kvar 
som verksamheter? Det verkar som om flera förmår 
överleva, åtminstone en tid, men att de fortsätter sin 
existens under prekära villkor. Få verkar bli ordinarie 
verksamheter hos någon stabil huvudman.

Denna typ av osäkerhet är en fara för den psykiska 
hälsan, för många tvingas leva med den på den 
ordinarie arbetsmarknaden (Starrin & Jönsson 2006) 
och kanske desto mer för människor som redan haft 
allvarliga psykiska svårigheter.

Detta hindrar dock inte att flera projekt har fört 
upp sina kärnfrågor på den lokala, men även nationella 
nivån, så att även om projektet i sig upphör lever dess 
budskap och lärdomar kvar i olika nya former.

Förändringar.över.tiden
De projekt som har följts upp i denna rapport är 
spridda över en lång tid. Är det möjligt att se några 
förändringar under denna tid? Historiskt rör det sig 
om en händelserik period. Inom det psykiatriska fältet 
präglas mitten på 1990-talet fortfarande av ett intresse 
för sociala perspektiv på psykiska problem. 

Integrationen av de psykiskt funktionshindrade 
handlar främst om att skapa goda levnadsvillkor för 
dem i samhället och den psykiskt funktionshindrade 
spelar en viktig roll genom deras organisationer i 
Psykiatriutredningens arbete. Samtidigt drabbas 
Sverige av en betydande ekonomisk kris som minskar 
förutsättningarna för att genomföra den politik som 
planerades. Sedan följer en rad tragiska händelser där 

personer med kontakt med den psykiatriska vården 
är inblandade. Det långa arbetet mot stigmatiseringen 
motarbetas av massmediernas koppling mellan 
psykiska problem och farlighet. Sociala apsketer på 
psykiska problem blir mindre synliga och istället 
börjar man tala igen om sjukdomar.

Många projekt handlar om information till 
allmänheten, en information som strävar efter att 
motverka denna tilltagande fördomsfullhet mot 
de psykiskt funktionshindrade. Det är osäkert 
vilken effekt dessa satsningar har. Däremot innebär 
flertalet av de projekt som ingår i denna utvärdering 
att människor med ibland allvarliga psykiska 
funktionshinder träder fram i offentlighet. De träder 
fram och bryter därmed den mur av skam som 
vanligtvis omger denna typ av problem. De träder 
fram och på så sätt ”ger ett ansikte” åt ”vansinnet. Och 
detta ansikte skiljer sig inte från alla andras ansikte. 
De visar sig både som människor med ett ibland 
omfattande psykiskt lidande, men också och samtidigt 
som människor som kan berätta om sina erfarenheter 
och sin kunskap ibland inför hundratals människor och 
även massmedierna.

På så sätt utgör många projekt konkreta 
destigmatiserings-verksamheter, även om de själva 
inte tar med detta begrepp i sina ansökningar och 
utvärderingar. Så samtidigt som vi kan notera 
en växande tendens till diskriminering och 
medikalisering av psykiska funktionshinder, så kan vi 
se hur fler och fler med den typen av problem träder 
fram i offentligheten för att berätta och avmystifiera 
bilden av ”vansinnet” i samhället.

Kön,.ålder,.migration.och.
funktionsnedsättning
Människor med psykiska funktionshinder är ingen 
homogen grupp. Men trots omfattande forskning om 
detta finns samtidigt tydliga tendenser i samhället att 
bortse från deras olikheter.

Tittar vi på frågor om genderperspektivet i 
projekten kan konstateras att det finns en risk att den 
gemensamma svårigheten för gruppen, i detta fall den 
psykiska funktionsnedsättningen, överskuggar andra 
aspekter av deras liv. Detta kan ske såväl i samhället 
som inom de olika brukarorganisationerna. Viktiga 
problem kopplade till kön kan då behandlas som 
störande för den nödvändiga enigheten som uppstått 
till följd av den gemensamma funktionsnedsättningen. 
En del av de projekt som ingår i denna studie har även 
tagits upp i en tidigare utvärdering (Eriksson 2010)

Denna risk för att specifika och särskiljande 
aspekter bland personer som organiserat sig utifrån en 
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funktionsnedsättning blir osynliggjorda gäller även 
andra aspekter än kön.

En fråga som vi inte lyft fram i den här 
utvärderingen handlar om projekt som riktar sig till 
människor med utländsk bakgrund. Sammanlagt fyra 
projekt av de 117 som följdes upp riktade sig tydligt till 
en specifik grupp av personer med utländsk bakgrund. 
Bidragen till dessa projekt ansöktes i första hand av 
invandrarföreningar. Kurdiska Ungdomsförbundet fick 
anslag för två projekt som handlade om att minska den 
”stress” som uppstår i mötet mellan ursprungsfamiljens 
krav och normer och de som råder i det svenska 
samhället. Ett annat projekt riktade sig till psykiskt 
funktionshindrade kvinnor med finsk härkomst och 
syftade till att hjälpa dem bygga sociala nätverk och 
självhjälpsgrupper. Ett RSMH-projekt i Sundsvall hade 
som mål att erbjuda en mötesplats för brukare ”oavsett 
nationalitet”.

I den enkät som skickades tog vi upp 
genderperspektivet i respektive projekt, men inte 
om projekten tog hänsyn till de specifika problem 
som möter människor med utländsk bakgrund 
(migrationsproblematik, specifika problem i kontakten 
med den psykiatriska vården och socialtjänsten 
m.m.). Inte heller tog enkäten hänsyn till deras 
eventuella språksvårigheter. Frågan om projekt 
riktade till människor med utländsk bakgrund och 
psykiska funktionsnedsättningar tas upp i en annan 
av Arvsfondens rapporter (Westin & Westin 2010). 
Frågan berörs även i ytterligare en Arvsfondsrapport 
(Bringlöv 2006).

Fem projekt drevs av en organisation för unga 
människor med psykiska funktionshinder (RUS). 
Huvudinritktningen på majoriteten av dessa projekt 
handlar om information och att motverka stigma. 
Andra projekt kan ha berört ungdomar. Magnus 
Karlsson (2008) har skrivit en rapport för Arvsfondens 
speciella satsning som lyfte fram dessa två aspekter.

Ett.bidrag.till.evidensbaserade.
kunskaper
Till sist, en aspekt som också bör lyftas fram, trots 
att den inte nämns i ansökningshandlingarna eller 
dokumentationen av de projekt vi har följt upp, 
är att dessa projekt kan bidra till utvecklingen av 
evidensbaserade insatser för människor med psykiska 
funktionsnedsättningar. Både Socialstyrelsen och 
andra myndigheter i Sverige samt internationella 
forskningscenter framhåller att sådana insatser ska 
bygga på en avvägning mellan forskningsresultat och 
de professionellas och brukarnas erfarenheter. Denna 
sista källa till evidensbaserade insatser har varit den 

mest underförsörjda, men tack vare ett flertal projekt 
som drivits med Arvsfondsmedel kan det vara möjligt 
att finna viktiga bidrag i Sverige till att börja formulera 
brukarnas erfarenhetsbaserade kunskaper. Ett exempel 
som trätt fram i den här utvärderingen är förhållandet 
mellan brukarinflytandet och återhämtningsprocessen 
från allvarliga psykiska problem.

Sammanfattningsvis
Utvärderingens övergripande slutsats är att 
sammantaget utgör projekten en praktisk skola för 
brukarinflytande och brukarmedverkan, samtidigt som 
de visar att ett sådant ansvar inte står i konflikt med de 
problem som dessa människor har. 

Projekt där människor med egen erfarenhet 
av psykiatrisk vård har mött psykiatrins och 
socialtjänstens personal på jämbördig fot kan anses 
vara banbrytande för utvecklingen av evidensbaserade 
insatser och kunskaper. Brukare har undervisat 
vårdpersonal och socialarbetare. I vissa fall har de 
till och med kvalitetsgranskat de professionellas 
insatser. I flera fall har de sålt sina tjänster till 
kommun och landsting. En del projekt har anställt 
professionella för olika insatser. Samtidigt omnämner 
flera projekt motståndet från i första hand psykiatriska 
verksamheter som ett av de främsta hinder de mött i 
sitt arbete och för sin fortsatta existens.

Projekten utgör även arenor för de medverkande 
att utvecklas personligt både inom ramen för sina 
psykiska problem, men även bortom dessa problem. 
I flera fall har noterats personliga utvecklingar som 
skulle kunna betecknas som terapeutiska.

Samtidigt problematiserar utvärderingen andra 
aspekter:
 • Genomgången av ansökningarna visar att 

personer med psykiska funktionshinder och deras 
organisationer söker och beviljas medel, men att 
de fortfarande utgör en relativt mindre andel av 
de projekt som söks i förhållande till de psykiska 
funktionshindrens förekomst i befolkningen.

 • Även om flera projekt lever vidare efter projekttiden 
så har många svårt att finna en trygg ekonomisk 
bas.

 • Det finns en risk att gender, utländsk härkomst och 
andra särskiljande frågor hamnar i skymundan 
för det handikapp som förenar personerna inom 
projektet.

 • Ett gott samarbete med den lokala psykiatriska 
organisationen och socialtjänsten har stor betydelse 
för projektens genomförande och överlevnad efter 
projekttiden, men många har svårt att upprätta 
ett fungerande samarbete. Här kan den psykiskt 



Ingenting om oss utan oss 64

funktionshindrade särställning i samhället och 
stigmatiseringen av denna grupp bidra till att 
försvåra uppkomsten av ett sådant samarbete.

Till.sist
De projekt som får medel från Arvsfonden handlar 
om olika grupper med specifika behov. Samtidigt, 
och det vissar denna studie, är varje grupp en samling 
individer och varje projekt genomförs av individer 
och berör andra individer. Dessa personers samlade 
insatser kan förändra deras liv och vår kultur och 
kunskap om deras problem. Låt oss därför avsluta med 
att upprepa Adelinas ord till oss när vi träffades på 
Föreningarnas Hus i Skellefteå:

”De som är här är en stor trygghet. Några 
har tagit sig an mig. Att jag kom som den lilla 
skygga flickan … och har vuxit. Viktigt är att 
här är ett ställe att komma hemifrån till. Det 
kanske var det värsta förr: jag hade ingenstans 
att gå. Det var bara att vara hemma och att 
låsa dörren och stänga telefonen … Att ha ett liv 
och få egna pengar som man har tjänat … ett 
värdigt liv, om man säger så. Ett liv som jag kan 
vara stolt för. För bara två år sedan hade jag 
inte kunnat sitta här och prata med dig. Och det 
är en utmaning nu också. Man kan vara nervös. 
Och man kan ha ångest, men när man har klarat 
av det, så får man en stolthet. Du klarade det 
här, Adelina. Tänk vad du kan göra mer! Du kan 
göra det igen och du kan göra det bättre… Det 
här stället har betytt … allt …”
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BILAGA.1

Projekt Organisation Ort Redovisning Projektnummer Summa

1. Startande av allaktivi- IFSAP Kungälv-Stenung- Kungälv 2 år - 1998 1994/005 750 000 kr
tetshus och lantgård sund

2. Uppsökande verk- Stiftelsen Arbete och Lycksele 2 år - 1996 1994/032 355 000 kr
samhet för människor i Vänskap
glesbyggd med psykiatriska 
problem

3. Försök med region- RSMH Stockholm 1 år - 1997 1994/054 4 070 000 kr
ombud av anställda och 
arbetsverksamma i RSMHs 
lokalföreningar

4. Försöksverksamhet RSMH Stockholm 3 år - 1999 1994/075 1 210 000 kr
rörande handikappidrott 

5. Sysselsättningsprojekt IFS Stockholm och Stock- Stockholm 2 år - 1997 S574 270 000 kr
holms län

6. Insatser i samband med RSMH Stockholm 3 år - 1999 1995/040 1 435 000 kr
utredning om barn och 
ungdomspsykiatrin

7. Utvecklingsverksamhet RSMH Stockholm 2 år - 1999 1995/041 860 000 kr
– personer med invand-
rar- bakgrund och psykisk 
sjukdom

8. Kulturlokaler i Lövgär- RSMH Stockholm 1 år - 1996 U1995/045 200 000 kr
det

9. Utrusta fastigheten Stiftelsen RIFS Stockholm 1 år - 1995 1995/102 600 000 kr
Vallmotorp 

10. Folkbildningskampanj Sesam - Skaraborg Skövde 1 år - 1998 1995/109 600 000 kr 
lokalt för Skaraborg kall-
lad ”Psykisk - Hälsa Allas 
ansvar”

11. Brukarinflytandei per- RSMH Stockholm 3 år - 2000 1995/156 850 000 kr
sonligt ombud verksamhet 

12. Konferens för stöd RSMH Stockholm 1 år - 1997 1996/016 115 000 kr
personer

13. Informationskampanj Riksförbundet Ungdom Stockholm 2 år - 1999 1996/060 830 000 kr
kring psykiskt funktions- för Social Hälsa, RUS
hinder

14. Sesam – Viking Sesam - Skaraborg Skövde 1 år - 1998 1996/061 225 000 kr

15. Arbete/sysselsättning RSMH Skövde 1 år - 1997 1996/106 300 000 kr

16. Ekonomisk rehabili- RSMH Stockholm 2 år - 1998 1996/132 920 000 kr
tering

17. Kvinnor och Galenskap RSMH Stockholm 1 år - 1998 1997/030 295 000 kr
- om kvinnor i kristider

18. Kooperativa arbetsfor- Norrtälje Norrtälje 2 år - 2000 1997/035 1 055 000 kr
mer RSMH för psykiskt 
funktions- hindrade 

19. Den galna kultur- hu- RSMH Stockholm 2 år - 1999 1997/086 442 000 kr
vudstaden 

20. Utbildning av anställda RSMH Stockholm 1 år - 2001 1997/093 700 000 kr
och förtroendevalda med 
arbetsgivaransvar

21. Alternativa stöd- och RSMH Strängnäs 3 år - 2003 1997/121 1 330 000 kr
boendeformer

22. Gruppstöd för barn Intresseföreningen för Göteborg 1 år - 2000 1998/051  70 000 kr
till psykiskt handikappade Schizofreni 
föräldrar
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Projekt Organisation Ort Redovisning Projektnummer Summa

23. Brukar- och anhörig- 
baserad försöksverksam-
het med personligt ombud

RSMH Stockholm 3 år - 2001 1998/064 4 700 000 kr

24. Vidga världen Club Lindormen Uppsala 3 år - 2002 1998/066 1 200 000 kr

25. Vardagsmakt för med-
lemmar i Gläntan

RSMH Stockholm 3 år - 2003 1998/069 206 000 kr

26. Utvärdering av nätverk 
för människor med psy-
kos/ schizofreni och/eller 
som hör röster ur ett 
patient- perspektiv

RSMH Stockholm 3 år - 2003 1998/074 1 685 000 kr

27. Produktion av metod-
handledning 

RSMH Stockholm 1 år - 2000 1998/076 470 000 kr

28. Kooperativt gruppbo-
ende för psykiskt funk-
tionshindrade kvinnor 

RSMH Norrtälje 2 år - 2001 1998/092 570 000 kr

29. Utvärdering av 
psykiatri-reformen

RSMH Stockholm 1 år - 1999 1998/093 295 000 kr

30. Alternativa stöd- och 
boende former

RSMH Rättvik 2 år - 2002 1998/112 512 000 kr

31. Utveckling av alter-
nativa stöd- och bo-
endeformer för yngre 
psykiskt funktionshindrade 
personer

RSMH Hudiksvall 3 år - 2004 1998/114 1 040 000 kr

32. Steg för steg – Arbets-
rehabilitering av psykiskt 
funktionshindrade

Intresseföreningen för 
Schizofreni 

Stockholm 3 år - 2002 1998/117 1 060 000 kr

33. Kartläggningar av an-
passningar och hjälpmedel/ 
datorstöd för personer 
med psykiska funktions-
hinder

Handikappinstitutet Vällingby 1 år - 2000 1998/119 410 000 kr

34. Rättsprojektet RSMH Stockholm 3 år - 2003 1998/122 2 470 000 kr

35. Upplysningskampanj 
om psykiska funktions-
hinder

Handikappsombudsman-
nen

Stockholm 3 år - 2001 1998/125 10 972 000 kr

36. Källans föräldrapro-
gram

Intresseföreningen för 
Schizofreni 

Sollentuna 2 år - 1999 1998/146 1 100 000 kr

37. Självhjälpsprojekt RSMH Örnsköldsvik 3 år - 2002 1998/161 516 000 kr

38. Steget ut och Vänskap 
i Lycksele 

Stiftelsen Arbete Lycksele 2 år - 2002 1998/162 570 000 kr

39. Rätten till en bra dag 
Förstudie

RSMH Borlänge 1 år - 1999 1998/172 200 000 kr

40. Samverkansprojekt RFHL Stockholm 1 år - 2000 1998/176 298 000 kr

41. Stödboende i RSMH 
Norrskenets regi

RSMH Gällivare 3 år - 2005 1998/183 1 150 000 kr

42. Nätverksbyggande i 
samverkan för personer 
med psykiska och fysiska 
funktionshinder

Nordanstigs kommun Bergsjö 2 år - 2000 1998/206 500 000 kr

43. Ett socialpsykiatriskt 
kunskapscentrum i Väster-
botten

Kommunförbundet i Väs-
terbotten

Umeå 3 år - 2002 1998/215 1 830 000 kr

44. Förbundets interna, lo-
kala och regionala arbete 
inom PSYKE kampanjen 

RSMH Stockholm 2 år - 2002 1998/220 1 000 000 kr
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45. Livskraft Riksföreningen Social och 
Psykisk Hälsa

Jönköping 3 år - 2005 1998/222 1 150 000 kr

46. Alternativ stöd- och 
boendeformer

RSMH Helsingborg 3 år - 2002 1998/223 1 230 000 kr

*47. Att utveckla verksam-
het RSMH för psykiskt-
funktionshindrade kvinnor 
med erfarenhet av våld 
och övergrepp

RSMH Stockholm 3 år - 2003 1999/009 1 382 000 kr

48. Dialogprojekt med an-
svariga politiker och che-
fer om psykiska funktions-
hinder samt vård, stöd och 
service till människor med 
dessa funktionshinder

RSMH Stockholm 2 år - 2000 1999/016 1 230 000 kr

49. Kartläggning av erfa-
renheter av anti- depres-
siva medel

RFHL Stockholm 3 år - 2007 1999/070 2 690 000 kr

50. Bagarstugan RSMH Norrtälje 2 år - 2002 1999/079 510 000 kr

51. IT-kompetens för psy-
kiskt funktionshindrade 

Intresseföreningen för 
Schizofreni och andra 
psykotiska sjukdomar

Kungälv 1 år - 2000 1999/083 169 000 kr

52. Utvecklingsverksam-
het för funktionshindrade 
personer med invandrar-
bakgrund

RSMH Hägersten 1 år - 2000 1999/125 260 000 kr

53. Familjestöd RSMH Hägersten 1 år - 2001 1999/132 420 000 kr

54. Att ändra fördomar 
och attityder

RUS Stockholm 1 år - 2000 1999/136 30 000 kr

55. Konsolidering, samord-
ning och utveckling av 
sociala arbetskooperativ 

RSMH Hägersten 3 år - 2004 1999/150 1 430 000 kr

56. Kunskaps projektet Schizofreniförbundet Stockolm 1 år - 2001 1999/176 293 000 kr

57. IT-satsning Kooperativet Silvermånen Nyköping 1 år - 2001 2000/013 500 000 kr

58. Utvärdering av arbets-
kooperativ för psykiskt 
funktionshindrade 

RSMH Växjö 1 år - 2001 2000/021 85 000 kr

**59. Min mamma är 
tokigibland

RSMH Lund 1 år - 2001 2000/043 40 000 kr

60. Utbildning med stöd 
av anhöriga och brukar- 
mentorer

Växjö kommun Omsorgs-
förvaltningen

Växjö 1 år - 2001 2000/096 225 000 kr

61. Boende med stöd ur 
ett helhetsperspektiv

Stiftelsen fontänhuset 
Örebro

Örebro 3 år - 2004 2000/125 945 00 kr

62. Socialpedagogisk hand-
ledarkurs

RSMH Borlänge 1 år - 2002 2000/129 277 000 kr

63. Översättning och 
tryckav informations-
foldrar till barn med en 
förälder som är psykisk 
sjuk

Svenska Föreningen för 
Psykisk Hälsa

Stockholm 1 år - 2002 2000/135 125 000 kr

64. Man-ligor RSMH Hägersten 1 år - 2002 2000/152 300 000 kr

65. Kompetensutveckling 
IT

RSMH Hägersten 1 år - 2002 2000/182 116 764 kr

66. Skolfilm om interaktiva 
läromedel om psykisk 
sjukdom

Schizofreniförbundet Stockholm 1 år - 2002 2001/018 2 730 000 kr
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67. Nätverket för insatser 
motsocial utslagning

Kooperativa Institutet Ek. 
förening KOOP 

Stockholm 1 år - 2002 2001/027 185 000 kr

68. Nya grepp för nya 
läsare

Stiftelsen Vårsta Aktivi-
tetsgård

Härnösand 1 år - 2003 2001/028 100 000 kr

69. Ett idécentrum Att 
bo inte bara ha tak över 
huvudet

IFS Stockholm 1 år - 2001 2001/029 24 000 kr

70. Projekt för ökat bruka-
rinflytande 

RSMH Hägersten 3 år - 2005 2001/051 6 780 000 kr

71. Nationella hjälplinjen RSMH Hägersten 3 år - 2004 2001/058 12 719 000 kr

72. Språkets betydelse 
förpsykisk ohälsa

Svenska Föreningen för 
Psykisk Hälsa

Stockholm 1 år - 2002 2001/064 110 000 kr

73. Upplysning av projekt 
inom ramen för utveckling 
av alternativ stöd- och 
boendeformer för 

Socialpsykiatriskt Kun-
skapscentrum i Västerbot-
ten

Umeå 1 år - 2003 2001/093 270 000 kr

74. Studentprojekt 
personer med psykiska 
funktionshinder 

Lunds universitet Lund 1 år - 2002 2001/103 200 000 kr

75. Förstå och bistå psy-
kiskt funktions- hindrade

Schizofreniförbundet Stockholm 2 år - 2006 2001/108 825 000 kr

76. Dokumentärfilm för 
stödpersoner 

Riksförbundet frivilliga 
samhällsarbetare

Stockholm 1 år - 2003 2001/134 585 000 kr

77. Informationshäfte för 
Att gissla fördomar

RSMH Hägersten 1 år - 2003 2001/146 290 000 kr

78. Återhämtning från 
svåra psykiska tillstånd

RSMH och Psykiatri Södra 
Stockholm

Hägersten 4 år - 2008 2001/156 5 745 000 kr

79. Beckombergalandet ABF Upplands 
Väsby

2 år - 2004 2002/002 340 000 kr

80. Bostället Stadsmissionen Stockholm 3 år - 2006 2002/014 600 000 kr

81. Unga kvinnor och 
Läkemedel

RFHL Jönköping 3 år - 2007 U2002/028 1 200 000 kr

82. Dansterapi för barn 
och ungdomar med psy-
kisk ohälsa…

Danshögskolan Stockholm 3 år - 2006 2002/048 1 814 000 kr 

83. Laura Sverige Finska Riksför-
bundet

Göteborg 2 år - 2005 2002/077 230 000 kr

*84. Utveckling av bemö-
tande, skydd och hjälp 
för kvinnor med psykiska 
funktionshinder som varit 
utsatta för våld och över-
grepp

RSMH Hägersten 3 år - 2006 2002/095 2 648 000 kr

85. Brukarna i kvalitetsut-
vecklingen

RSMH Västerås 1 år - 2006 2003/133 500 000 kr

86. Psykisk ohälsa i media RSMH Hägersten 3 år - 2009 2003/148 3 637 000 kr

87. Konferens om border-
line- störningar

Stiftelsen RSMHs behand-
lingshem

Saltsjöbaden 1 år - 2004 2004/003 190 000 kr

88. Invandrarprojekt RSMH Sundsvall 2 år - Öppet 2004/029 371 000 kr 

89. Inre Rum Stiftelsen Gyllenkroken Göteborg 4 år - Öppet 2005/079 5 897 000 kr

***90. Ungdomsstress och 
nya samhället

Kurdiska Ungdomsför-
bundet

Göteborg 1 år - 2006 2005/098 53 000 kr

91. Kontor och hantverk IFS Stockholm 3 år - 2009 2005/108 1 472 000 kr

92. Bemötande, Respekt 
och Ansvar 

Intresseföreningen för 
Schizofreni

Luleå 2 år - 2009 2005/147 520 000 kr

93. Självhjälp till utmatt-
ningsdeprimerade

RSMH Hägersten 1 år - 2006 2005/178 545 000 kr
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****94. RUS, uppsökande 
verksamhet 

Riksförbundet Ungdom 
för Social Hälsa

Stockholm 3 år - 2011 2005/186 2 632 000 kr

****95. SIA-projektet 
Självhjälp- Inflytande - 
Aktivitet

RFHL Stockholm 1 år - 2006 2005/199 405 000 kr

****96. Stressbroschyren Kurdiska Ungdomsför-
bundet

Göteborg 1 år - 2006 2006/002 30 000 kr

97. Aktiv vardag – Aktivt 
liv 

RSMH Norra Örebro län Örebro 3 år - 2010 2006/016 1 215 000 kr 

98. Sysselsättning – En 
vägut ur hemlöshet och 
psykiskt hälsa 

Situation Stockholm Stockholm 3 år - Öppet 2006/044 1 363 000 kr

99. Förebygga ungdomars 
psykiska hälsa 

Föreningen hela männis-
kan i Sala Heby

Sala Heby 3 år - 2011 2006/071 2 736 000 kr

100. Träffpunkt Kägel-
backen 

Röda Korset Ramsele-
kretsen

Ramsele 2 år - 2008 2006/106 904 000 kr 

****101. Ung vuxen på 
Göteborgsfontänen 

Stiftelsen Göteborgsfon-
tänen 

Göteborg 3 år - Öppet 2007/013 1 710 000 kr

****102. Teater galen RSMH Lund 2 år - Öppet 2007/038 198 000 kr

103. Att leva med … 
material

RSMH Hägersten 1 år - 2008 2007/043 470 000 kr

104. PUSS 1 Schizofreniförbundet Stockholm 1 år - Öppet 2007/052 550 000 kr

105. Ett skrivande projekt 
inom RSMH

RSMH Stockholm 1 år - Öppet 2007/077 403 500 kr

106. Psykiatri Revision 
2007

Göteborgs föreningscen-
trum

Göteborg 1 år - 2009 2007/078 252 000 kr

107. Föreningarnas hus Schizofreniförbundet Skellefteå 3 år - Öppet 2007/083 2 432 000 kr

****108. Referensgrupp Intresseföreningen för 
schizofreni

Göteborg 1 år - Öppet 2007/106 2 170 000 kr

****109. Utbildning av 
psykiskt funktionshindrade 
om hjälpmedel vid psy-
kiska funktionshinder

RSMH Hägersten 1 år - 2011 2007/107 375 000 kr

110. Personliga ombud 
- fristående och brukardri-
ven verksamhet

Stiftelsen Parasoll Sollentuna 1 år - 2011 2007/138 327 000 kr

111. Öppna vägar till 
arbetsmarkanden för per-
soner med psykisk ohälsa

RSMH Hägersten 4 år - Öppet 2007/164 6 094 000 kr

112. Galenradio Föreningen Fanzingo Stockholm 4 år - Öppet 2008/027 3 304 000 kr

113. Starta Fontänhus Stora Sköndal Stockholm 3 år - Öppet 2008/028 3 235 000 kr

114. Open Mind Stiftelsen Göteborgs 
Fontänen 

Göteborg 2 år - Öppet 2008/035 199 500 kr

115. Konsthantverk som 
verktyg mot stigmatisering 
och rehabilitering

RFHL Stockholm 3 år - Öppet 2008/059 1 471 000 kr

****116. Ungas psykiska 
ohälsa

RUS Hägersten 2 år - Öppet 2008/063 335 000 kr

117. Friskvård och livs-
stilsfrågor

RSMH Hägersten 3 år - Öppet 2008/104 2 163 000 kr

Total summa: 
150 714 764 kr

 
* Ingår i Maria Erikssons utvärdering Mäns våld mot kvinnor.  
** Ingick i Åsa Bringlövs utvärdering Bemötande med kultur/Lokalstöd  
*** Ingår i Charles Westins studie Organisationer bildade på etnisk grund och Magnus Carlssons utvärdering Unga och psykisk ohälsa.  
**** Ingår i Magnus Carlssons studie Ungas psykiska ohälsa. 
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BILAGA.2
   Bilaga 2 

 

                                                                              Projektnr:…..… 
 
 







 
 
 
I följande frågor försöker vi undersöka projektet som ni drev/driver utifrån 
fyra aspekter: (1) Brukarnas ställning i projektet, (2) Kön- och 
genderperspektivet i projektet, (3) Projektets relation med samhället samt 
(4) Projektet efter projekttidens slut. 
 
Markera de svarsalternativ som passar bäst för ditt projekt. Ibland kan 
flera svarsalternativ vara lämpliga – markera dem alla. 
 
Då projekten som följs upp är mycket olika till inriktning och innehåll är 
kanske inte alla frågor avpassade till ditt projekt. Vi är tacksamma om du i 
så fall kommenterar det med några ord. Du får också gärna skriva egna 
kommentarer på ett separat papper. 
 
Vi vill gärna ha ditt svar senast den 21 april 2010. 
 
Har du frågor kring enkäten kan du höra av dig till 0704246290 
 
 
 

Sara Holmqvist  Alain Topor 
 
 

Resultatet från Allmänna Arvsfondens uppföljning kommer att redovisas 
under våren 2011. Redovisningen kommer att vara öppen för alla 
medverkande. En inbjudan skickas i god tid. Slutrapporten kommer att 
kunna laddas ner från AAF:s hemsida. 
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1. Brukarnas ställning i projektet 

 
a. Fanns personer med egen erfarenhet av psykiatrisk vård i projektets: 
Ledning   Ja Nej 
Arbetsgrupp   Ja Nej Ingen arbets-grp. 
Anställda   Ja Nej Inga anställda 
Obetalda medarbetare  Ja Nej Inga obetalda 
Annan position: Vilken/vilka? ……………………………….. 
 
b. Gick projektet ut på att 

• Brukare informerade/utbildade/hjälpte 
Professionella  Andra brukare Anhöriga   
Andra personer utanför vården Självhjälp Andra/vilka?......................... 
 

• Professionella informerade/utbildade/hjälpte 
Professionella  Brukare Anhöriga  Andra personer utanför vården 
Andra/vilka?................................................ 
 
Kommentar: 
……………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………… 
 
 
2. Kön & gender 

 
a. Diskuterades ett köns- och genderperspektiv? 

• när projektet planerades      ja nej ej relevant 

• under projektets gång      ja nej  ej relevant 

• vid projektets avslutning      ja nej  ej relevant 
 
b. Fanns det ett köns- och genderperspektiv i projektet?  ja nej  ej relevant 
 
Om ja; vilka konkreta utryck tog sig detta perspektiv? 

• ……………………………………………… 

• ……………………………………………… 

• ……………………………………………… 

• ……………………………………………… 
 
Om nej eller om frågan inte var relevant; varför inte? 

• ……………………………………………… 

• ……………………………………………… 

• ……………………………………………… 

• ……………………………………………… 
 
Kommentar:  
………………………………………………………………………………….………... 
…………………………………………………………………….………………......….
…………………………………………………………………………………………… 
 
 

 



Ingenting om oss utan oss 76

 

 

3. Relationen till samhället 

 
a. Här följer en rad påståenden om projektet. Markera det svarsalternativ som passar 
bäst för ditt projekt. 
 

• Projektet vände sig till patienter/brukare 
Stämmer     Stämmer     Stämmer varken Stämmer         Vet ej  
helt    ganska bra      bra eller dåligt inte så bra 
 

• Projektet vände sig till personal inom psykiatrin 
Stämmer     Stämmer     Stämmer varken Stämmer         Vet ej  
helt    ganska bra      bra eller dåligt inte så bra 
 

• Projektet vände sig till personal inom kommun/socialtjänsten 
Stämmer     Stämmer     Stämmer varken Stämmer         Vet ej  
helt    ganska bra      bra eller dåligt inte så bra 
 

• Projektet vände sig till anhöriga 
Stämmer     Stämmer     Stämmer varken Stämmer         Vet ej  
helt    ganska bra      bra eller dåligt inte så bra 
 

• Projektet vände sig till allmänheten 
Stämmer     Stämmer     Stämmer varken Stämmer         Vet ej  
helt    ganska bra      bra eller dåligt inte så bra 
 
Om inget ovan stämmer. Projektet vände sig till: ………………………………………. 
 
b. Projektet skedde i samverkan mellan: 
Psykiatrin Socialtjänsten      Arbetsförmedling     Försäkringskassan        Brukarorg. 
Anhörigorg Frivilligorg.         Religiös org.              Annan org/vilka: ….  ….……… 
 
Kommentar: 
…………………………………………………………………………………………… 
 
4. Projektet efter projekttiden 

 
a. Bedrivs den verksamhet som projektet utgjorde fortfarande?  Ja Nej 
 
Om ja 

Vem/vilka bedriver den? 
…………………………………………………………...………………………………. 
 
Vem vilka bekostar verksamheten idag? ..................................…………………………. 
 
På vilket sätt har verksamheten förändrats efter projekttidens slut: 
Inriktning:          Från: …………………………… Till…………………….………. 
Omfattning:         Från: …………………………… Till…………………….………. 
Antal anställda:     Från: ……………………………Till…………………….……….. 
Antal deltagare:     Från: ……………………………Till…………………….………. 
Målgrupp:         Från: …………………………… Till…………………….………. 
Annat; Vad? ............................. Från:……………………… Till……………………. 
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Om nej 

Gjordes försök att finna medel att fortsätta verksamheten? Ja Nej 
Hos vilka ansöktes om medel? 
Landsting Ja Nej Beviljades medlen? Ja Nej  
Kommun Ja Nej Beviljades medlen? Ja Nej 
Annat; vilken/vilka? ………………… Beviljades medlen? Ja Nej 
 
Huvudskälen till att verksamheten inte fick några nya medel? 

• ……………………………………. 

• ……………………………………. 

• …………………………………… 
 
b. Vilka hinder har projektet stött på? 

• ……………………………………. 

• ……………………………………. 

• …………………………………… 
 
 
c. Vilka avtryck bedömer du att projektet lämnat efter sig? 
Politiska beslut Nya projekt         Studiematerial Dokumentation 
Forskning  Annat. Vad? …………………………………………….. 
 
5. Till slut 

 
Om du nu, i efterhand, skulle formulera projektets syfte; vad skulle du skriva? 
…………………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………….. 
 
 
Om du nu skulle utvärdera i vilken utsträckning projektet uppnått detta mål; hur skulle 
du bedöma det? 
Stämmer     Stämmer     Stämmer varken      Stämmer         Vet ej 
helt    ganska bra      bra eller dåligt inte så bra 
 
 
Kommentar: 
…………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………… 
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