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Sammanfattning 

Alla människor har en vardag, med rutiner, vanor och förpliktelser som upptar vår tid. 

I denna uppsats undersöker jag hur fyra personers vardag formas och påverkas av 

psykisk ohälsa. Den vardag de beskriver handlar i första hand om att bemästra den 

psykiska ohälsan och ta kontrollen över hur de mår. För att lyckas med detta använder 

de sig av olika hjälpmedel, där mediciner är det viktigaste. Medicinerna är en stor del 

i att informanterna kan hantera sin vardag, men den psykiska ohälsan ger även 

verkningar i andra aspekter av vardagen, såsom arbetsliv, ekonomi, hur de ser på sig 

själva och hur de uppfattas av andra. 

Nyckelord 

Psykisk ohälsa, vardagsliv, semistrukturerade intervjuer, begränsningar, attityder. 

Abstract 

All people have their own routines, habits, and commitments to deal with on a daily 

basis.  In this essay, I examine how four individuals’ everyday lives are shaped and 

influenced by their mental illnesses. They describe how the primary tasks of their 

everyday struggles are to master their mental health by controlling their mood and 

their feelings. To succeed with this, they use different aiding methods, where 

medications are the most important ones. The medications are essential in helping the 

informants to handle their everyday lives, but the mental illnesses also affect other 

aspects such as work, finance, self-image, and how they are perceived by others. 
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Förord 

Jag vill tacka mina informanter för att ni tog emot mig och delgav mig era tankar 

kring de frågor jag ställde. Utan ert bidrag hade det inte blivit någon uppsats. 

Tack även till min handledare som gett mig uppmuntran och hjälpande kommentarer 

under hela arbetets gång. 
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Inledning 

Uppskattningsvis lider 450 miljoner människor världen över av någon form av 

psykisk ohälsa och psykiska sjukdomar anses vara den näst vanligaste folksjukdomen 

efter hjärt- och kärlsjukdomar (Holt, et al., 2012:652). I Sverige har Socialstyrelsen 

beräknat att 20-40 % av befolkningen har psykisk ohälsa, vilket också enligt 

Försäkringskassan är den vanligaste orsaken till sjukskrivning (URL1). 

Psykisk ohälsa är ett mångfacetterat begrepp som inrymmer allt från lindriga besvär 

till sjukdomar som påverkar det dagliga livet och stör välbefinnandet. Exempel på 

psykiska sjukdomar är schizofreni, bipolär sjukdom, depression, tvångssyndrom och 

ätstörningar. De lindrigare besvären kan utgöras av stress, oro och nedstämdhet. Det 

finns även neuropsykiatriska funktionsnedsättningar, exempelvis ADHD, Autism och 

Aspergers syndrom (URL1). Psykisk ohälsa har funnits länge men synen på vad det är 

för något har förändrats mycket över tid (jfr. Sanner, 2009). 

I vår vardag måste vi hela tiden förhålla oss till andra människor och till samhälleliga 

normer, och det finns många regler och rutiner för hur vi förväntas bete oss i olika 

sammanhang. Detta är något vi inte tänker på, tills vi möter någon som på något sätt 

bryter mot dessa osynliga regler. Psykisk ohälsa är ett exempel på en sådan sak som 

under lång tid klassats som en avvikelse från det normala (jfr. Johansson & Lalander, 

2010). Synen på psykisk ohälsa som något avvikande har gjort att personer med 

psykisk ohälsa ofta stigmatiseras av samhället. Exempelvis har studier visat att var 

tredje person säger sig vara ovillig att arbeta tillsammans med någon som har 

psykiska problem (URL1). Sedan år 2009 finns det en kampanj som verkar för att 

motverka denna stigmatisering. Kampanjen heter (H)järnkoll och drivs ideellt av lite 

drygt 300 privatpersoner som verkar som ambassadörer och föreläser om sina 

erfarenheter av psykisk ohälsa (URL1). 

Förutom stigmatisering kan psykisk ohälsa även påverka människor på andra sätt. Att 

ha en neuropsykiatrisk funktionsnedsättning kan exempelvis kräva ett särskilt intyg 

om man vill ta körkort. Även till synes enkla saker kan bli svåra att hantera för 

personer med psykisk ohälsa. Det kan handla om att träffa nya människor, göra flera 

saker samtidigt, besöka nya platser, oväntade händelser, när saker inte blir som man 

planerat, avsaknad av fasta rutiner och att behöva anpassa sig och vara flexibel 

(Lindberg & Valsö, 2013:18-19).  
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Syfte och frågeställningar 

Uppsatsens syfte är att få ett inifrånperspektiv på hur några personer med psykisk 

ohälsa organiserar och hanterar sin vardag. Fokus ligger på hur en vanlig dag ser ut 

för informanterna, på vilket sätt den psykiska ohälsan påverkar vardagen och hur 

informanterna tänker kring psykisk ohälsa och sig själva. Mina frågeställningar är: 

• Hur ser vardagen ut? Kräver den psykiska ohälsan några särskilda rutiner? 

• Finns det saker man inte kan göra på grund av psykisk ohälsa? Finns det tillfällen 

då man kan dra nytta av psykisk ohälsa? 

• Gör psykisk ohälsa att man känner sig annorlunda? 

Jag har valt att avgränsa min studie till att intervjua fyra personer som har psykisk 

ohälsa. Då mitt intervjuunderlag är begränsat till fyra personer är inte deras svar 

representativa för hur alla personer med psykisk ohälsa i Sverige tänker kring de 

ämnen som diskuterats. Däremot ger materialet en bild av hur några personers vardag 

påverkas och formas av psykisk ohälsa. Metoden är avgränsad till semistrukturerade 

intervjuer, då informanterna på detta sätt ges möjlighet att tolka frågorna på sitt sätt, 

vilket ger en tydligare bild av deras resonemang. Teorin är avgränsad och anpassad 

utifrån vad som sades i intervjuerna. 

Metod 

Uppsatsens syfte är att förklara vad det innebär att leva med psykisk ohälsa. Det 

material som används är i huvudsak baserat på intervjuer med fyra personer som har 

erfarenhet av psykisk ohälsa, men även observationer i samband med föreläsningar 

som mina informanter gav inom (H)järnkoll och inblickar i deras vardagsliv under 

intervjuerna. Som komplement till detta använder jag mig av litteratur och artiklar 

som behandlar vardagsliv och psykisk ohälsa. Intervjuerna bidrar till att belysa mina 

frågeställningar ur ett inifrånperspektiv, medan litteraturen representerar ett 

utifrånperspektiv och ska ses som ett vetenskapligt komplement till det informanterna 

säger. 

Intervjuerna är semistrukturerade, vilket innebär att jag utgick från en intervjuguide 

där jag förberedde ett antal frågor kring olika teman som jag valde ut. Exempel på 

sådana teman var hur en vanlig dag ser ut, vad den psykiska ohälsan innebär, om den 
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märks i vardagen, vilka fördelar och begränsningar den psykiska ohälsan medför, om 

relationer till familj och vänner påverkas samt om deras engagemang i (H)järnkoll. 

Semistrukturerade intervjuer innebär att den som blir intervjuad har möjlighet att 

tolka frågorna på sitt eget sätt och kan svara förhållandevis fritt, då frågorna är 

allmänt formulerade. Man kan även som intervjuare vara flexibel och ställa frågor om 

det den intervjuade säger, även om det leder till frågor som inte ursprungligen fanns 

med i intervjuguiden. I detta arbete är fördelen med semistrukturerade intervjuer 

således att informanternas svar har styrt i vilken ordning jag ställt frågorna och vilka 

följdfrågor jag ställt, vilket innebär att jag under intervjuerna kunnat läsa av och 

fokusera på det som informanterna själva upplever som viktigt (jfr. Bryman, 2011). 

Intervjuerna ägde rum i informanternas hemmiljö. Jag lät dem själva välja plats men 

föreslog att jag skulle komma hem till dem, för att jag på så sätt skulle få en konkret 

inblick i en del av deras vardagsliv. En av informanterna uttryckte en oro över att 

behöva svara på alltför personliga frågor då hon haft en jobbig uppväxt som hon 

fortfarande bearbetar. Jag var därför tydlig med att hon skulle säga till om det dök upp 

någon fråga hon inte ville svara på, och jag inledde även intervjun med att läsa 

igenom vilka frågor jag tänkte ställa. 

Samtliga intervjuer spelades in, efter samtycke med informanterna. Därefter 

transkriberades intervjuerna i sin helhet. Jag läste igenom det transkriberade 

materialet för att hitta olika teman och kategorisera vad informanterna sade (Agar, 

1996:152-153). De teman jag valt att fokusera på handlar om hur informanternas 

vardag ser ut, hur deras psykiska ohälsa påverkar vardagen samt hur de förhåller sig 

till den psykiska ohälsan och sjukdomsbegreppet i stort. Jag utvecklar och fördjupar 

informanternas resonemang genom att dra paralleller till teorier och annan forskning.  

Informanterna  

Mina informanter har det gemensamt att de i olika utsträckning är engagerade i den 

rikstäckande kampanj som heter (H)järnkoll. Syftet med denna kampanj är att 

förbättra förutsättningarna för personer med psykisk ohälsa genom att öka öppenheten 

och verka för att alla ska ha samma möjligheter och rättigheter oavsett om man har 

psykisk ohälsa eller inte. Kampanjen startades år 2009 på uppdrag från regeringen och 

drivs av myndigheten Handisam och nätverket Nationell samverkan för psykisk hälsa, 

som förkortas NSPH (URL1).  
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Jag ska här börja med att redogöra för hur mina fyra informanter – Therese, Emma, 

Lennart och Maria – blev rekryterade till (H)järnkoll, och vad kampanjen betyder för 

dem. Sedan kommer jag att förklara hur jag kom i kontakt med informanterna samt ge 

en kort presentation av varje informant. 

Samtliga Informanter är överens om att det pratas för lite om psykisk ohälsa. Både 

Emma och Therese nämner den statistik från (H)järnkoll som säger att tre av fyra 

personer i Sverige har erfarenheter av psykisk ohälsa, som anhörig eller med egna 

problem (URL1). Emma tillägger att psykisk ohälsa är så pass vanligt att den siffran 

nog borde vara fyra av fyra. 

De blev alla rekryterade till (H)järnkoll på olika sätt. Emma genom en fokusgrupp där 

hon ur patientperspektiv diskuterade hur öppenpsykiatrin kan förbättras. Lennart 

genom en paneldebatt där psykisk ohälsa diskuterades. Maria genom att hon gick en 

dialogutbildning och sedan erbjöds att gå vidare till (H)järnkoll. Therese genom en 

jobbcoach som själv var engagerad i (H)järnkoll. 

Emma har delat ut (H)järnkolls broschyrer och material på sitt jobb, och hon 

upptäckte då hur folk plötsligt började öppna sig för henne. Hon berättar om en 

kollega som kom fram till henne och berättade att hon varit utbränd och sade att hon 

förstår exakt hur det är att ha psykisk ohälsa. Genom att bara ta med sig några 

broschyrer fick hon veta en massa saker om sin kollega som hon inte hade fått veta 

annars. Det öppnade upp till ett samtal, vilket är precis det som är meningen, menar 

Emma. Therese påpekar att man kanske pratar i fikarummet om att någon har varit 

förkyld i en vecka, men att man inte pratar om att någon har legat hemma i sängen i 

en vecka och gråtit. Hon tycker det är tråkigt att det är så, och menar att det är därför 

(H)järnkoll har en viktig uppgift. 

Lennart berättar att han har engagerat sig i (H)järnkoll för att han vill förmedla 

kunskap om psykiska funktionshinder och förändra människors attityder. Han liknar 

Sveriges befolkning vid ett människohav när han ger sin bild av hur (H)järnkoll 

arbetar. 

Lennart: Du har människohavet. Och sedan har du en grupp människor, som (H)järnkoll, som 

vill förändra attityden i människohavet. Det här handlar inte om att jag ska göra någonting, utan 

att en liten grupp av människor, på 300 pers., ska förändra attityder hos en större grupp. Det 

handlar inte om att jag ska förändra dig, utan att förändra attityder, det handlar om att en grupp 

människor ska förändra attityder hos en större grupp människor.  
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Maria tycker att det är skönt att komma ut och möta den enskilda individen, för att 

prata och bygga upp ett förtroende. Hon tycker att (H)järnkoll jobbar på ett bra sätt, 

att med broschyrer och föreläsningar sprida kunskap på ett öppet sätt. 

Emma säger att hon vill att vägen ska bli lättare för personer med psykisk ohälsa. 

Genom sitt engagemang hoppas hon att hon på något sätt kan få någon att känna sig 

stärkt och lite mindre rädd, och få folk att sluta skämmas för att de har psykisk ohälsa. 

Hon vill även nå ut till de människor som inte har någon erfarenhet av psykisk ohälsa, 

och försöka öka förståelsen hos dem. 

Jag fann mina informanter genom en vän som är engagerad inom (H)järnkoll. Jag bad 

henne fråga sina kollegor om det fanns några som var intresserade av att bli 

intervjuade. En vecka senare fick jag en lista på åtta personer, inklusive henne själv, 

som var villiga att ställa upp. Av dessa sammanlagt nio personer valde jag ut fyra 

stycken som jag tog kontakt med via mail, telefonsamtal och personliga möten. 

Alla informanter har erbjudits möjligheten att vara anonyma. Om de inte velat 

uppträda med sina riktiga namn har de erbjudits att välja ett annat namn. Några av 

informanterna valde att behålla sina egna namn, medan några valde andra namn. 

Vilka som har sina egna namn och vilka som har påhittade namn kommer inte att 

redogöras för. Det framgår heller inte vilka städer informanterna bor i, var de jobbar 

eller var de föreläser. 

Therese är 22 år och bor i en mindre stad tillsammans med sina föräldrar och sin 

lillebror. Hon blev vid 20 års ålder diagnosticerad med bipolär sjukdom vilket innebär 

att hon, utan medicinsk behandling, kan hamna i djupa depressioner. Efter gymnasiet 

startade hon ett eget företag, men idag är hon sjukskriven. 

Emma är 28 år. Hon bor tillsammans med sin pojkvän och deras ettårige son i en 

mellanstor stad i Sverige. Hon jobbar natt inom vården. För fyra år sedan fick hon 

diagnosen ADD. 

Lennart är 34 år och har Aspergers syndrom. Han bor i en mellanstor stad i södra 

Sverige, och när jag träffar honom ska han precis flytta ihop med sin fästmö. Han 

berättar under en föreläsning om sin skoltid som präglades av mobbning och 

utanförskap. 

Maria är i 40-50 årsåldern. Hon bor i en lägenhet med boendestöd i en mellanstor stad 

i södra Sverige. Maria hade en jobbig uppväxt med en pappa som var frånvarande och 
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egna problem i form av depressioner och en psykos. Hon har bipolär sjukdom, vilket 

hon medicinerar mot. 

Diagnoserna 

Hur psykisk ohälsa yttrar sig och upplevs är olika från person till person. För att 

lättare förstå informanternas vardag följer här en beskrivning av deras diagnoser och 

hur de påverkar informanternas hälsa. 

Bipolär sjukdom innebär att man pendlar mellan perioder av mani och depression. 

Under de maniska perioderna kan man förlora omdömet, vara överdrivet upprymd, 

överaktiv och ha ett nedsatt behov av sömn. Under de depressiva perioderna kan man 

förlora livsglädjen, bli nedstämd, förlora självförtroendet och få sömnbesvär (URL2). 

För Therese innebär den bipolära sjukdomen att hon blir väldigt deprimerad om hon 

inte äter sina mediciner. Hon mår då så dåligt att hon inte kan ta sig upp ur sängen. 

Hon är en person som alltid har något på gång, och hon säger att det ligger i hennes 

personlighet att göra mycket saker. Men ibland kan hon ha svårt att veta var hennes 

gräns går, och när det blir för mycket träder sjukdomen in istället. 

För Maria, som också har bipolär sjukdom, hoppar sjukdomen upp och ner med 

tydliga uppåt- och nedåtsvängar. Det började när hon var fjorton-femton år med att 

hon blev deprimerad. Depressionen ledde vidare till panikångestattacker och senare 

även en psykos. En psykos innebär att verklighetsuppfattningen förändras och att man 

exempelvis blir inåtvänd, grubblande och kan höra röster. (URL3). 

ADHD är en uppmärksamhets- och hyperaktivitetsstörning som ofta medför 

koncentrationssvårigheter och impulsivitet. ADD är som ADHD fast utan 

hyperaktivitet. ADD innebär att man lätt blir distraherad, tappar uppmärksamheten 

och har svårt att komma igång med saker (URL4). Emmas ADD gör att hon lätt 

glömmer saker och att hon lätt blir stressad om hon har mycket att göra. Hon gör då 

av med massa energi på ingenting. Emma beskriver själv sitt huvud som världens 

rörigaste skrivbord, och menar att medicinen hjälper henne att skapa ordning i kaoset. 

Aspergers syndrom är en funktionsnedsättning som innebär att man kan ha svårt att 

kommunicera med andra människor, då man kan ha svårt att läsa av olika signaler och 

kroppsspråk och lätt tolkar saker bokstavligt. Man kan även ha specialintressen som 

tar upp väldigt mycket tid (URL5). 
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Lennart har svårt med sociala samspel och fastnar lätt i sina intressen. Han har 

tidigare bland annat intresserat sig för Sagan om ringen, men nu är det framför allt 

mossor och småkryp som upptar hans tid. Förutom Aspergers syndrom har han även 

stark ångest. Den som har ångest upplever känslor av stark rädsla och oro, och detta är 

något som de flesta får uppleva någon gång i livet. Ångest kan ta sig fysiska uttryck 

såsom hjärtklappning, andningssvårigheter och yrsel, men detta är väldigt 

individuellt. När ångesten blir så stark att man inte klarar av att leva normalt kan man 

behöva hjälp och behandling (URL6).  

Disposition  

Uppsatsen består av tre avsnitt som baseras på tre olika teman, där jag varvar 

informanternas svar med teorier och annan forskning. I det första avsnittet Vardagsliv 

undersöker jag hur en typisk dag ser ut för informanterna, hur deras psykiska ohälsa 

påverkar vardagen och hur de hanterar de problem och situationer som uppstår. Jag 

använder mig av det kognitionsvetenskapliga begreppet distribuerad kognition för att 

öka förståelsen för informanternas behov av vissa hjälpmedel, såsom mediciner, för 

att klara vardagen. 

I det andra avsnittet Begränsningar och möjligheter undersöker jag vilka 

begränsningar informanterna upplever att de har på grund av den psykiska hälsan. Det 

jag framför allt fokuserar på är begränsningar kopplade till pengar och arbetslivet. Jag 

skriver också om vilka möjligheter informanterna anser att den psykiska ohälsan har 

gett dem. Tidsgeografins begrepp aktiviteter, projekt och restriktioner används för att 

analysera informanternas begränsningar och möjligheter i relation till myndigheter, 

lagar, sig själva och andra.  

I det tredje avsnittet Synen på psykisk ohälsa beskriver jag dels informanternas tankar 

kring den egna situationen, men även andra människors attityder till psykisk ohälsa. 

Teorier om normalitet och avvikande med utgångspunkt i Howard Beckers 

stämplingsteori används för att diskutera stigmatiseringen kring psykisk ohälsa, och 

vad detta får informanterna att tänka om sig själva. 

I avslutningen görs en återkoppling till uppsatsens syfte och frågeställningar genom 

en sammanfattning av uppsatsens tre teman.  
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Vardagsliv 

En vanlig dag 

En vardag är något som alla har och kan relatera till, men hur ett typiskt vardagsliv ser 

ut är svårt att beskriva, då detta är något individuellt som skiljer sig mycket från 

person till person. Vi kan anta att en svensk 15-årig flickas vardag ser annorlunda ut 

än en colombiansk 15-årig flickas vardag. En polischefs vardag är inte likadan som en 

missbrukares, och en världsartists vardag inte densamma som en lågstadielärares. 

Men trots olikheter finns det vissa element som ingår i varje människas vardag, såsom 

våra fysiologiska behov av att äta, sova och sköta vår hygien. Informanternas vardag 

innehåller både dessa generella element och situationsspecifika element som är 

kopplade till deras psykiska ohälsa. I beskrivningen av informanternas vardagsliv 

använder jag mig av begreppet distribuerad kognition. Detta kan man säga handlar om 

att vi i vårt informationssökande och hanterande av vardagens problem tar hjälp av 

diverse föremål och andra människor (URL7). En utförligare beskrivning av 

begreppet kommer senare i texten. 

För att ta reda på hur den psykiska ohälsan tar sig uttryck i vardagen bad jag 

informanterna att beskriva en vanlig dag. Det de beskriver är en vardag som ser olika 

ut från dag till dag, och där möten, åtaganden, aktiviteter och hur de mår till stor del 

styr planeringen.  

Lennart: Jag stiger upp vid åtta, och sen beror det på om jag… ibland så har jag saker att göra, 

som att företräda föreningen, som jag är med i. Ibland ska jag hålla föreläsning. Så om jag har 

någonting att göra på dagen, som är inbokat, då styr det. Jag brukar äta lunch vid tolv, det blir 

ofta pannkakor till lunch. Jag är en person som inte tröttnar på mat, jag kan äta en och samma 

sak om och om igen. Vid nio tittar vi på nyheterna, jag och min fästmö. Tiden mellan det som är 

inplanerat ägnar jag åt mina intressen. 

Maria: Jag vaknar väl lite sådär olika. Sedan så äter jag frukost, och den bär jag med mig, vart 

jag än är i rummet. Jag kan inte sitta still och äta frukost. Sedan, om jag ska iväg och jobba, så 

får jag stå vid busshållplatsen vid sju. Jag kan känna en liten stress då att jag inte ska vakna i tid. 

Så då ställer jag både väckarklockan och mobilen. Men det brukar funka. 

Maria säger vidare att hon städar, plockar iordning, torkar toaletten och dammsuger 

ett par dagar i veckan. Detta är saker som hon har kommit överens om med 
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boendestödet. Varje kväll klockan åtta ringer de och kontrollerar om Maria har tagit 

sina mediciner och om hon varit ute och gått eller tränat på något annat sätt. 

Emma uppger att hennes dagar ser ganska olika ut. Hon jobbar natt och därför sover 

hon ibland på dagarna. Hon är även mamma till en ettåring, vilket innebär att hon 

strukturerar sina dagar mycket utifrån sonens behov. Under i stort sätt hela intervjun 

ligger han och sover i rummet intill, men när jag kommit fram till sista frågan påkallar 

han uppmärksamhet och jag märker hur Emmas fokus successivt ändras från att 

besvara min fråga till att ta hand om sonen och ge honom mat. Överlag tycker Emma 

att hon lever ett ganska normalt liv, säger hon. 

Även Therese säger att hennes dagar ser väldigt olika ut, men att hon ofta har 

sjukdomsrelaterade besök inbokade, exempelvis till en sjuksköterska eller till 

psykmottagningen. Varje dag börjar dock med att hon tar sina mediciner, och fem-sex 

dagar i veckan följer hon ett träningsschema som hon fått av en sjukgymnast. Therese 

tycker, liksom Emma, att hennes liv ser ganska normalt ut. Problem finns det i alla 

familjer, menar hon, och i just hennes familj råkar problemet vara psykisk ohälsa. 

Hon poängterar dock att hon inte alltid ser sin sjukdom som ett problem, utan att den 

ibland kan vara en tillgång istället. Men samtidigt pratar hon om ovissheten som 

kommer av att ha bipolär sjukdom, vilket jag tycker pekar mot att den psykiska 

ohälsan på olika sätt ändå kan försvåra vardagen, såväl mentalt som praktiskt.  

Både Emma och Therese pratar om att deras dagar skiljer sig mycket från varandra, 

men trots detta tycker jag mig ändå kunna se att det finns vissa fasta punkter och 

rutiner i informanternas vardag. Tydligast är det kanske i Lennarts fall. Han har fasta 

tider för när han vaknar på morgonen, äter mat och ser på nyheterna på tv. Även 

Maria pratar om fasta tider; bussen till jobbet som går klockan sju och boendestödet 

som ringer varje kväll klockan åtta. I Therese fall handlar de fasta rutinerna om 

sjukhusbesök och det träningsschema hon fått av sin sjukgymnast. För Emmas del 

styrs dagarna till stor del av sonens behov. 

För att förklara hur en vanlig dag ser ut kan vi se att informanterna använder sig av 

olika hållpunkter. Dessa hållpunkter är tider, personer och föremål som de använder 

för att beskriva, strukturera och konkretisera sin vardag. För att förstå detta på ett 

djupare plan använder jag mig av begreppet distribuerad kognition, som är hämtat 

från kognitionsvetenskapen. Med kognition avses de funktioner i våra hjärnor varmed 
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vi hanterar information och kunskap. När vi gör saker (t ex skriver, läser, cyklar) 

samspelar dessa funktioner med olika slags redskap i vår omgivning, ”the individual 

brain performs some operations, while others are delegated to manipulations of 

external media” (Clark & Chalmers, 1998:8). 

Med distribuerad kognition menas att kunskap och föreställningar inte bara är mentala 

processer, utan även något som sker mellan individer och i vår omvärld. I praktiken 

innebär det att vi i vårt problemlösande och vardagliga agerande tar hjälp av andra 

personer och föremål såsom lärare, scheman, tabeller, böcker och redskap (URL7). 

Clark & Chalmers (1998) menar att vi i vårt tänkande och problemlösande i hög 

utsträckning förlitar oss på och tar hjälp av sådana externa hjälpmedel. Som exempel 

nämner de papper och penna som hjälpmedel när vi ska lösa långa ekvationer. 

Med distribuerad kognition menas alltså att vi distribuerar delar av vår kognition till, 

bland annat, föremål i vår omgivning. Detta är något som vi alla gör, varje dag. Under 

intervjuerna beskriver informanterna några vanliga hjälpmedel som många använder 

sig av, exempelvis väckarklocka och mobil som hjälp för att vakna på morgonen eller 

buss för att transportera sig till jobbet. I detta avseende fungerar informanternas 

vardag som alla andras, men de beskriver även hjälpmedel som har en direkt koppling 

till deras psykiska ohälsa. Exempelvis har Maria en daglig kontakt med boendestödet 

och Therese besöker psykmottagningen regelbundet. 

Något annat som är utmärkande för informanternas vardag är deras osäkerhet över hur 

dagarna kommer att se ut, och hur de ska må nästa dag. Ibland mår de bra och då 

fungerar vardagen bra, men när sjukdomen gör sig påmind kan vardagen bli svår att 

hantera. Therese pratar om ovissheten som kommer av att ha bipolär sjukdom. Hon 

upplever det som väldigt jobbigt att aldrig kunna veta hur hon kommer att må om en 

kvart, då hon hennes sjukdom innebär att hon kan må jättebra ena minuten och 

jättedåligt i nästa. Även Lennart pratar om att det är jobbigt när känslorna svänger. 

Han säger att han är glad ungefär hälften av tiden och ledsen resten av tiden, vilket 

innebär att han ofta mår väldigt dåligt.  

Att må dåligt, vara nedstämd och känna sig osäker är något som alla kan uppleva 

ibland, men för informanterna är detta en mer eller mindre konstant del av vardagen. 

Jag menar att informanterna har ett behov av att minska och kontrollera sin osäkerhet, 

och att detta är fundamentalt för förståelsen av informanternas vardag. Distribuerad 
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kognition är något vi alla använder oss av, men för informanterna finns det vissa 

hjälpmedel som är direkt avgörande för om de ska klara av vardagen eller inte. För att 

reglera sitt mående och den osäkerhet som kommer av detta, är informanterna i behov 

av vissa typer av externa hjälpmedel som personer utan psykisk ohälsa sällan behöver. 

Förutom kontakter med boendestöd, vårdpersonal och psykmottagning så är det 

viktigaste hjälpmedlet mediciner av olika slag. 

Medicinering 

Medicinerna är ett externt hjälpmedel som informanterna använder sig av för att 

reglera sitt mående och minska sin oro. De äter alla mediciner för att deras vardag ska 

fungera. Det som skiljer sig är vilken typ av medicin de tar, hur de verkar och i vilken 

utsträckning de påverkar informanterna och deras vardag. Idag är mediciner det 

vanligaste hjälpmedlet och behandlingsmetoden för psykisk ohälsa, och mediciner 

mot ångest och depressioner tillhör de läkemedel som skrivs ut mest (Holt, et al., 

2012:652). 

Lennart berättar att det inte finns någon medicin mot Aspergers syndrom, då det i sig 

inte är en psykisk ohälsa utan en neuropsykiatrisk funktionsnedsättning. Däremot tar 

han en medicin som heter Neuroleptika mot sina intensiva tankar. Han beskriver sitt 

känsloliv som en berg- och dalbana, och att det är för att stabilisera tankarna och 

känslorna som han tar mediciner. Utöver Neuroleptikan tar han även lugnande 

medicin för att dämpa sin oro. Utan lugnande mediciner sätter sig oron i hans hals, 

och han får svårt att svälja. Medicinerna hjälper honom att fungera, förklarar han. 

När jag pratar med Emma om mediciner så säger hon något som tycks gälla för dem 

alla, nämligen att en av förutsättningarna för att hitta rätt medicin är att man får rätt 

diagnos. Den medicin hon tar idag hade hon inte fått ta om hon inte hade haft 

diagnosen ADD. I hennes fall gör medicinen att hon tänker lite klarare och har lättare 

att planera och organisera saker. 

Emma: Den ändrar inte på mig, alls. Alltså, jag är helt i kontakt med vem jag är, jag upplever 

det inte som att det är någon personlighetsförändring. Det enda den [medicinen], eller enda, det 

är en ganska stor grej – den gör det lite klarare. Jag kan hålla tusen saker i huvudet, alltid, så. 

Men när jag tar medicinen, så kan jag också plocka fram en grej, och så gör jag det. Och 

samtidigt så kan jag rada upp i vilken ordning jag ska göra de andra sakerna. 
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Hon förklarar även att medicinen gör det lättare för henne att avsluta projekt. Hon 

nämner disk som ett exempel. Utan medicinen kan en så enkel sak som att diska 

kännas som ett oöverstigligt hinder, men med medicinen får hon mer energi och hon 

vet ungefär hur lång tid det kommer ta att diska, och hon vet att hon kommer hinna 

göra något annat efteråt. 

Emmas medicin fungerar så att hon kan låta bli att ta den några dagar, utan att det gör 

så mycket. Detta upplevde hon som en väldig trygghet då hon var gravid och ammade 

och var tvungen att göra ett uppehåll med medicinen. Hon säger att hon under den 

perioden tillät sig att vara rörig och ostrukturerad, eftersom hon visste att hon skulle 

kunna börja med medicinen igen när hon ammat färdigt, och att hon då, som hon själv 

uttrycker det, fick tillbaka sin hjärna igen. Hon känner även en trygghet i att hon vet 

att det finns en medicin som fungerar för henne. Innan hon fick den medicin hon har 

idag hade hon testat antidepressiva och ångestdämpande mediciner, men de gjorde att 

hon blev trött och lite luddig i huvudet, vilket var det sista hon behövde. 

I kontrast till Emma, som kan göra lite som hon vill med sin medicin, så kräver 

Therese och Marias medicinering mot bipolär sjukdom större kontroll och har en 

större påverkan på vardagslivet. 

Maria tar litium, som är en vanlig medicinering mot bipolär sjukdom. Hon berättar att 

hon utöver litium har många andra stabiliserande mediciner runt omkring, som är 

inplacerade för att verka lugnande och som hon tar av rädsla för att det ska bli värre 

perioder. Hon säger att hon ska reducera den listan, och att hon i dag tar så många 

mediciner att hon inte vet vem hon själv är.  

Maria: Jag kan känna att det är någonting som fattas, som tar bort en del av glädjen och 

entusiasmen över saker. Om man kunde koppla ner lite på medicinen så kanske man skulle 

kunna känna mera entusiasm och glädje och så. 

Therese tar litium och antidepressiva mediciner, och utöver det har hon även 

mediciner som lindrar de biverkningar hon besväras av. Hon börjar varje dag med att 

ta sina mediciner, och varje dag har hon tider och mediciner att hålla reda på. 

Therese: Klockan sex på kvällen tar jag alltid nästa medicin. Den är lite jobbig, för ibland är 

man ju inte hemma då, så man måste alltid tänka på att man ska ha med sig medicinen. Och så 

har jag även de här dropparna som jag tar tre gånger om dagen vid huvudmålen, och de ska man 

ju ha med sig överallt. Så fort man ska ut och äta någonstans, eller vad man gör. 
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För Therese innebär medicinerna att hon klarar av sitt engagemang inom (H)järnkoll, 

och att hon kan åka till nya platser där hon inte varit tidigare för att föreläsa. Sedan 

hon började med litium har hon mått mycket bättre och säger att hon idag mår så pass 

bra att hon är nöjd med det. Hennes problem nu är istället biverkningarna från 

medicinerna. 

Therese: Jag är nöjd med hur jag har det, just nu så märker jag mest av biverkningarna av 

medicinerna istället. Jag mår inte sämst av sjukdomen utan av dem, just nu i alla fall. Sedan har 

det ju inte alltid varit så. Det är framförallt då diarrén som är jättejobbig, för jag måste alltid 

veta var det finns en toalett. Men jag har en medicin som man kan ta i förebyggande syfte för att 

stoppa upp det lite kan man säga, och den använder jag ju naturligtvis då. För det är faktiskt 

egentligen det allra största handikappet just nu. 

Utöver diarrén har hon även andra biverkningar, som att hon inte känner smaker så 

mycket, rinnig näsa och illamående varje morgon. Samtidigt säger hon att hon har valt 

biverkningarna istället för sjukdomen, och att hon därför får stå ut med dem. ”Jag 

kunde ha valt att må skitdåligt, men då hade jag inte kommit ur sängen alls.” 

Det är inte bara Therese som kan vittna om att det finns en baksida med att äta 

mediciner. Emmas medicin stör aptiten och hon upplever även att den tar på hennes 

kreativitet. Om hon dricker för mycket kaffe eller går upp i varv kan hon få 

hjärtklappning. Men Emma säger liksom Therese att man får väga medicinens för- 

och nackdelar emot varandra, och även Emma väljer biverkningarna framför att inte 

ta någon medicin alls.  

Marias mediciner ger henne mardrömmar, skakiga händer, trötthet och en tungsinthet 

i sinnet. Hon berättar att de mediciner hon tar gör att man får problem med 

sköldkörteln, och att även det är något hon får medicinera mot. Var tredje månad går 

hon på kontroller för att se så att litiumet ligger på rätt nivå. Om hon tar för lite ger 

den ingen verkan, och om hon tar för mycket finns det en risk att hon blir förgiftad. 

Lennart berättar att det är vanligt att man går upp i vikt när man börjar med 

Neuroleptika. I Lennarts fall medförde Neuroleptikan en viktuppgång på fjorton kilo, 

men sedan gick han ner i vikt igen när oron satte sig i halsen och gjorde att den 

svullnade. Utöver detta uppger han att han inte besväras av några biverkningar. 
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Hantera vardagen 

Trots att medicinerna motverkar de jobbigaste tankarna och hjälper informanterna att 

fungera, så finns det situationer då den psykiska ohälsan medför praktiska svårigheter 

i vardagen. Jag återvänder här till distribuerad kognition när jag diskuterar hur 

informanterna hanterar de problem och svårigheter som uppstår i vardagen. 

Maria berättar under intervjun att hon tidigare hade bussfobi, och att hon då inte 

vågade åka buss. 

Maria: Jag fick en handikappbil, för detta då. För ett par år sen. För social fobi. Och den där 

bilen hade jag tills den sunkade ihop fullständigt. Sen så fanns det inga pengar till en ny bil. Så 

då var jag tvungen att börja åka buss. Nu tycker jag ju att det är okej. Jag kan tycka att det är lite 

obehagligt fortfarande, så. Emellan varven, men annars så går det väl rätt bra. 

Genom att använda mig av begreppet distribuerad kognition kan jag här se att Marias 

handikappbil är ett externt hjälpmedel som syftar till att lösa en intern konflikt. En bil 

är ett hjälpmedel som många använder sig av för att förflytta sig mellan olika platser, 

men för Maria fyller bilen ytterligare en funktion. Hennes bussfobi fanns i hennes 

huvud som en rädsla över att inte ha kontroll över bussen, och tog sig ett fysiskt 

uttryck genom att hon inte klarade av att åka buss. Bilen blev således hennes enda 

möjlighet att ta sig till jobbet. Detta är ett exempel på hur den psykiska ohälsan kan 

utgöra ett hinder i vardagen, men vi kan också se att det i Marias fall gick att hitta en 

lösning på problemet. 

När jag pratar med Lennart så berättar han om en annan typ av svårighet i vardagen. 

Han kan må väldigt dåligt av sociala samspel då han upplever att andra människor 

ibland inte förstår vad han menar. Detta gör att Lennart känner sig missförstådd, 

vilket ofta leder till att han får svår ångest. När detta händer önskar han att han hade 

en kontakt inom landsting eller kommun som han kunde ringa till och som kunde 

tolka för honom och hjälpa till då det uppstår kommunikationssvårigheter. En 

kontaktperson skulle innebära att Lennart kände sig minde osäker och det skulle 

dämpa hans ångest. Kontaktpersonen skulle då utifrån begreppet distribuerad 

kognition fungera som ett externt hjälpmedel som tolkar åt Lennart när han känner att 

han inte själv kan göra sig förstådd. 
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Emma försöker hantera sitt mående genom att vara uppmärksam på sitt eget beteende. 

Hon berättar att hon hela tiden måste hushålla med sin energi för att inte bli slutkörd. 

Ibland kan det ta två timmar för henne att gå och handla på grund av att hon kan ha 

svårt att välja en vara bland många alternativ. Detta är en del av hennes sjukdom som 

hon inte kan göra något åt, och hon säger att hon ibland blir arg och frustrerad på sig 

själv. Men sedan hon har börjat acceptera att det är så hon fungerar så har det blivit 

lättare att hantera.  

Medan Emma pratar om att hantera vardagen i termer av att hushålla med energi, så 

pratar Therese om vikten av planering, bland annat i samband med att hon ska åka 

iväg någonstans. 

Therese: Det är ett planerande hela tiden. Jag måste veta hur man betalar saker, alla tider, exakt 

när tågen går, vart jag ska någonstans. alltså sådana saker som en del kanske är så spontana med 

att de fixar det där på något sätt, men det gör inte jag utan jag måste veta innan.  

Therese måste planera i förväg och veta hur saker ska bli. Hon berättar vidare om en 

incident för några år sedan. Hon och familjen skulle hälsa på en släkting och sova 

över där. I samband med detta gjorde Therese om i sitt rum, och de skulle därför 

stanna till på IKEA på vägen dit. Samma dag som de ska åka kommer Therese 

mamma hem från jobbet och säger att de inte ska till IKEA först (som planerat), utan 

att de ska direkt till släktingen för att fika. Therese är inte alls med på detta och blir 

liggande på hallgolvet i flera timmar och mår jättedåligt. Hon beskriver det som att 

hennes hjärna inte klarade av den plötsliga omställningen. Detta resulterade i att de 

kom försent till släktingen och Therese konstaterar att de hade sparat tid om de hade 

hållit sig till ursprungsplanen att åka till IKEA först. 

Maria pratar också om vikten av planering, men då i samband med träning. Hon säger 

att hon är rädd för att hon inte ska kunna fylla ut tiden, och att ett sätt att hantera detta 

på är att åka och träna efter jobbet.  

Maria: Nu ska jag börja träna på Friskis & Svettis igen, i nästa vecka. Jag vet ju att när jag 

börjar med det så har jag ju någonting att gå till. Då får jag ju också se till att planera och ha 

med mig mat, till exempel så jag kan äta på jobbet, innan jag går och tränar. Att man äter där 

vid tolvtiden, innan man går och tränar. Så det är ju planering, väldigt mycket planering är det 

ju. Att man ska ha med sig träningskläder, och allting sådant där. Så det gäller ju liksom att fixa 

det dagen innan. 
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Hon berättar vidare att hon överlag känner sig lite nedstämd, men att hon känner sig 

pigg när hon har tränat. De gånger hon kan träna med en kompis tycker hon att det är 

ännu roligare. De dagar hon inte åker till gymmet och tränar, brukar hon lägga sig och 

sova en stund efter jobbet så att kvällarna går lite fortare. Även detta gör hon av rädsla 

för att hon inte ska få tiden att gå, och hon kallar det själv för en slags skyddsbarriär. 

Med hjälp av distribuerad kognition kan vi se att Maria använder träningen som ett 

hjälpmedel för att fylla ut sin tid. 

Det är tydligt att informanterna i sitt vardagsliv behöver stöd från vissa hjälpmedel 

som de inte hade behövt om de inte haft psykisk ohälsa. Framförallt är det 

osäkerheten över att inte kunna kontrollera hur de mår som gör att informanternas 

vardag påverkas av den psykiska ohälsan. Detta försöker de reglera, i huvudsak med 

hjälp av mediciner. Men den psykiska ohälsan påverkar inte bara det dagliga livet, 

den ger även informanterna andra förutsättningar än psykiskt friska personer, och 

dessa förutsättningar ska jag undersöka närmare i nästa avsnitt.  
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Begränsningar och möjligheter 

Pengar, jobb, begränsningar 

Det område där man kanske tydligast kan se att den psykiska ohälsan påverkar 

informanternas vardagsliv är arbetslivet. En ny rapport visar att personer med psykisk 

funktionsnedsättning har en lägre inkomst och sämre ekonomi än Sveriges befolkning 

som helhet. I rapporten framkommer att personer med psykisk ohälsa har betydligt 

lägre disponibla inkomster än genomsnittet, samtidigt som de överlag har högre 

levnadskostnader. Personer med psykisk ohälsa som har ett jobb har dessutom 

generellt en betydligt lägre lön än sina psykiskt friska kollegor. Bara tre av tio har ett 

arbete, och många är fast i ett livslångt bidragsberoende (URL8). 

Jag kommer i detta avsnitt att betrakta informanternas begränsningar och möjligheter i 

vardagen utifrån tidsgeografins begrepp projekt, aktiviteter och restriktioner 

(Ellegård, 2001:41-43). I vardagslivet finns det olika lagar och regler som vi måste 

rätta oss efter och förhålla oss till. Vi kan inte göra som vi vill med vår tid. Först och 

främst måste vi se till att vi överlever dag för dag, och för detta behöver vi mat och 

pengar att köpa mat för, vilket i förlängningen innebär att vi behöver en inkomstkälla. 

Utöver detta finns det en mängd andra människor i vår omgivning som vi måste 

anpassa oss till och dela vår vardag med. I tidsgeografin beskrivs detta genom tre 

olika slags restriktioner. Det första är styrnings- eller auktoritetsrestriktioner som 

exempelvis skolplikt, buss- och tågtidtabeller och arbetstider som styrs av 

institutionella lagar och bestämmelser. Det andra är kopplingsrestriktioner som syftar 

till att våra relationer med andra människor (t ex familjemedlemmar och vänner) ofta 

bygger på löften, förtroenden och förpliktelser. Det tredje är kapacitetsrestriktioner, 

som reglerar individens materiella tillgångar, kunskaper och förmågor, såsom bostad, 

utrustning, kunskap och ekonomi. Dessa restriktioner utgör ramen för individens 

handlingsutrymme genom att begränsa möjligheterna att genomföra olika projekt 

(Ellegård, 2001:41-42). 

Therese är sjukskriven för en tid framåt, men ser just nu sina uppdrag för (H)järnkoll 

som ett jobb.  

Therese: Just nu så är ju det här [(H)järnkoll] ett jobb kan man säga. Alltså jag ser ju det som 

ett jobb, även om jag vet att det på sikt inte går att leva på. Det hade man nog kunnat om det var 
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varenda dag. Men nu är det ganska sällan och därför så finns det liksom inte en möjlighet att 

leva på det, men jag hoppas ju att det här ska leda till någonting som man kan ha på heltid.  

Maria har arbetsrelaterad daglig verksamhet, där hon jobbar på ett fik. Även Lennart 

förklarar att han har haft daglig verksamhet i elva år, men inte det senaste året. ”Jag 

har inget arbete, och jag klarar inte av arbete, för mina känslor svänger så mycket. Jag 

är ofta väldigt ledsen och gråter mycket.” 

Emma jobbar natt och har en halvtidstjänst inom vården. Både Emma och Maria kan 

ibland känna att de inte gör tillräckligt mycket på jobbet, att de inte är bra nog. 

Maria: Man känner sig ju inte som alla andra. När man presenterar sig för andra, och säger 

liksom, vad gör du? Nej men jag jobbar på fik. Jaha. Ja förut har jag jobbat som tandtekniker i 

tio år. Jaha, och varför slutade du där då? Ja, för jag fick en skada. Och sen då bara man säger 

att man är psykiskt sjuk, så kan man känna litegrann hur folk tar ett steg tillbaka. Det kan man 

ju känna. Eller att de tror att man inte kan prata om saker. 

Emma: Jag tycker att det är jättejobbigt när man börjar jämföra sig med andra. Man tycker ju 

då, de klarar av så mycket. Framförallt i jobbet. Jag kommer ihåg när jag var mammaledig, så 

var det en tjej som gick på mitt schema, och då jobbade jag, schemalagt hade jag 65 %. Vilket är 

ganska lagom för mig. Men för henne var det, tyckte hon att, nej jag är ju aldrig på jobbet. Jag 

är ju ledig jämt. Och då är det ju, för mig blir det ju att, det som är så mycket för mig, är det 

ingenting? Sådana saker är jobbigt, och då blir man lite, känner sig lite dålig. 

Maria och Emma upplever att de inte kan prestera lika bra på jobbet som andra på 

grund av den psykiska ohälsan. Här blir det tydligt att den psykiska ohälsan för mina 

informanter är vad Ellegård kallar en kapacitetsrestriktion. Detta är de båda medvetna 

om och har accepterat, men det som gör att de inte känner sig bra nog är andra 

människors attityder till deras begränsningar. Av det Maria säger kan vi utläsa att de 

personer hon pratat med tycker att hon klättrat nedåt på karriärstegen när hon, efter att 

ha varit tandtekniker i tio år, övergår till att jobba på ett fik. Emma å sin sida blir 

ifrågasatt av en kollega på jobbet som tycker att hon jobbar för lite. Maria och Emmas 

känsla av otillräcklighet grundar sig i de kopplingsrestriktioner som kommer sig av att 

inte kunna leva upp till kollegors och bekantas föreställningar av vad det innebär att 

arbeta. 

På frågan om de känner sig begränsade av sin psykiska ohälsa, svarar Lennart att det 

visst finns saker han inte kan göra, men att det samtidigt är saker han inte har någon 

önskan om att göra, som att gå på restaurang eller handla i stora varuhus.  
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Lennart: Jag vill ta den här liknelsen med en man som sitter i ett fängelse. Mannens enda 

önskan är att sitta i ett rum och läsa en bok. Om han får tillgång till den boken i fängelset, då är 

han fri. Så känner jag. Att mina tankar – för det är tankar det är frågan om – mina tankar 

begränsar mig. De gör ett fängelse till mig. Men jag har ingen önskan om att göra det de 

begränsar. 

Att inte Lennart känner sig begränsad beror kanske på att han har levt med Aspergers 

syndrom i hela sitt liv och därför inte känner till något annat. Hans diagnos är ett slags 

fängelse för Lennart, som hindrar honom från att exempelvis besöka platser med 

mycket människor. Detta skulle kunna vara vad Ellegård kallar en 

kapacitetsrestriktion ifall Lennart hade upplevt att han gått miste om dessa saker, men 

eftersom han inte är intresserad av att gå på restaurang eller shoppa i stora varuhus så 

blir detta en begränsning utan betydelse för Lennart. 

Emma menar att man inte behöver ha en psykisk ohälsa för att vara begränsad, utan 

säger att exempelvis pengar är en vanlig sak som begränsar människor. Samtidigt kan 

vi se att psykisk ohälsa på flera sätt hänger samman med pengar och ekonomi, vilket 

rapporten jag refererade till i början av avsnittet (URL8) tydligt visar. Både Emma 

och Lennart säger att de gärna skulle studera, men att de inte kan på grund av 

ekonomin. Lennart, som först uppgav att han inte känner sig begränsad, kommer efter 

en stund på att han faktiskt är det i detta avseende. 

Lennart: Jag skulle vilja studera för att bli lärare. Jag har en halv lärarutbildning. Jag skulle 

vilja göra färdigt den. 25 % studietakt skulle jag klara av. Men det finns ingen möjlighet att göra 

det, för man får inga CSN-medel när man studerar 25 %. Och eftersom jag har den nya typen av 

sjukersättning så får jag heller inte studera när jag har sjukersättning. Om jag skulle studera 25 

%, då blir det alltså noll i inkomst, och det går inte att överleva på. 

För Emma är situationen densamma. Med Ellegårds begrepp kan vi se att Lennart och 

Emma båda vill öka sin kapacitet genom utbildning, men att de hindras av de 

styrningsrestriktioner som säger att man inte kan få studiebidrag samtidigt som man 

får sjukersättning. 

Även Therese pekar på att det inte alltid är så enkelt att få ekonomin att gå ihop när 

man är sjukskriven. ”Det är inte bara att säga liksom hej jag är sjuk, nu blir jag 

sjukskriven och får pengar direkt, för så enkelt är det ju tyvärr inte.” Hon berättar att 

hennes sjukskrivning antagligen kommer att göras om till något som kallas 

aktivitetsersättning, och att det innebär att hon kommer få 5000 kr mindre i månaden. 
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Therese: Det är tur att jag bor hemma, för jag hade inte fixat att betala annars, det hade inte 

funnits en möjlighet. Det kanske jag hade fixat med det jag får nu, kanske, möjligtvis. Men 

sedan finns det inte en möjlighet, och det är ju liksom ytterligare ett orosmoment för alla 

egentligen, som är sjukskrivna, att det är problem med ekonomin också. 

I hennes fall är det, med Ellegårds begrepp, en styrningsrestriktion som begränsar 

henne genom att hon kommer få 5000 kr mindre i plånboken varje månad till följd av 

att hennes sjukskrivning görs om till aktivitetsersättning. Detta ligger till grund för en 

kapacitetsrestriktion då hennes ekonomi inte tillåter henne att flytta till en egen 

lägenhet. Detta ger i sin tur en kopplingsrestriktion eftersom att hon är beroende av att 

få bo kvar hos sina föräldrar. 

Informanterna beskriver olika typer av begränsningar där några är lättare att acceptera 

än andra. Särskilt utbildning, ekonomi och arbetsliv visar sig vara tre områden där 

informanterna i vissa avseenden har det svårare än personer som inte har psykisk 

ohälsa. 

Positiva aspekter 

Det är lätt hänt att enbart fokusera på de negativa aspekterna av psykisk ohälsa då den 

i vissa fall utgör ett tydligt hinder i vardagen och hindrar informanterna från att 

exempelvis studera. Men trots att mycket av forskningen kring psykisk ohälsa är 

problemorienterad, betyder inte det att positiva aspekter saknas. Jag frågade 

informanterna om de kan se några fördelar med den psykiska ohälsan, och de vittnar 

om att den inte bara för med sig problem och begränsningar. Lennart upplever att den 

psykiska ohälsan gör honom mer ödmjuk, och Emma menar att hon har fått en stor 

förståelse för andra människor genom att hon själv inte alltid haft det så lätt. Maria 

pratar om en stark och djup relation till andra brukare (personer med stöd från 

Socialtjänsten), som för med sig en förståelse och gemenskap. 

Enligt Ellegårds beskrivning av tidsgeografin utgörs vardagen av ett flöde av 

aktiviteter, där vissa är medvetet valda och andra är mer eller mindre framtvingade, 

alla inom ramen för de restriktioner man erfar. Många aktiviteter ingår i större projekt 

som syftar till att uppnå vissa mål. Projekten kan vara tidsmässigt kortvariga (t ex 

handla mat) eller långvariga (t ex skaffa sig en utbildning). I utförandet av projektet 

”handla mat” ingår en mängd olika aktiviteter, exempelvis att ta sig till mataffären, 

plocka till sig varorna och betala för dem (Ellegård, 2001:42-43). 



	  

	   	   	  21	  

Rent praktiskt så ser Therese en fördel i att hon har fått bli dialogutbildare och 

attitydambassadör för (H)järnkoll. Hon säger att de anställde henne, inte trots att hon 

är sjuk, utan därför att hon är sjuk. Hon hade inte fått komma ut och föreläsa om hon 

inte varit sjuk, menar hon. Genom att (H)järnkoll utgörs av psykiskt sjuka personer 

som ska utbilda de friska lyckas de vända dessa personers kapacitetsrestriktioner till 

en fördel. För Therese, som i många fall begränsas av sin psykiska ohälsa, är 

(H)järnkoll ett projekt som ökar hennes kapacitet. Emma säger att hennes sjukdom 

gett henne många erfarenheter som hon inte skulle haft annars, och att hon själv har 

fått komma på strategier för att lösa de problem som uppstått i vardagen, exempelvis 

när hon studerade. Lennart ser det starka intresset för en viss sak, som många 

personer med Aspergers syndrom har, som en fördel. Han menar att någon som 

exempelvis lägger ner hela sin själ i att studera encelliga bakterier i mikroskop i tio år 

kan göra en lysande karriär. För dessa personer blir det stora intresset för att studera 

bakterier en kapacitet som kan hjälpa dem att uppnå det tidskrävande projektet att 

göra karriär. Lennart säger att det stora kunnandet inom ett visst område är urtypen 

för en person med Aspergers syndrom och gör en liknelse med karaktären Stig-

Helmer i Lasse Åbergs filmer, som kan alla tågtider utantill. 

Både Therese och Maria säger att den bipolära sjukdomen gör dem kreativa. Den här 

kreativiteten är en kapacitet som de båda utnyttjar i olika aktiviteter. Therese 

tillverkar mycket saker själv, som smycken, tvålar och inredningsdetaljer. När jag är 

hemma hos Maria och intervjuar henne så visar hon upp tavlor som hon målat. Några 

av dem hänger på väggarna, men de flesta står inställda i olika garderober. 

Sammanlagt är det ett 15-20 tal tavlor, de flesta i starka färger. 

Förutom kreativiteten ser Maria ytterligare en positiv aspekt av den psykiska ohälsan. 

Hon säger att hon tycker det är bra att kunna visa upp hur hennes sjukdom ser ut, både 

för närstående och genom (H)järnkoll. Hon ger ett exempel från tiden på sjukhus: 

Maria: Jag pratade med min syster vid ett tillfälle, och var så förbannad och arg på någonting. 

Och var jätteotrevlig i telefonen liksom, när jag var inlagd då. Och sen nästa dag, när hon 

pratade med mig, så var jag lugn som en filbunke. Då sa hon såhär, men, hur kommer det sig att 

du är så lugn idag? Ja men, sa jag, det är typiskt min sjukdom. 

Maria ser det som ett projekt att kunna representera bipolär sjukdom och visa för 

andra hur sjukdomen fungerar. I detta projekt använder hon aktiviteter som 

(H)järnkoll och de utbildningar hon gått. 
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Genom att se på informanternas möjligheter och begränsningar utifrån tidsgeografins 

begrepp aktiviteter, projekt och restriktioner har jag i detta avsnitt visat på att det inte 

bara är informanternas mående som påverkas av den psykiska ohälsan. Den ger även 

negativa såväl som positiva verkningar i andra delar av det dagliga livet. Här har jag 

bland annat visat hur arbetslivet, skolan, ekonomin och informanternas förmåga till 

kreativt skapande påverkas av deras psykiska ohälsa. Men deras vardag handlar inte 

bara om vad de rent praktiskt kan och inte kan göra. Informanterna måste dessutom 

hela tiden förhålla sig till andra människors attityder till vad psykisk ohälsa är för 

något och utifrån detta skapa sig en uppfattning om vilka de är. Detta ska jag 

diskutera i nästa avsnitt. 
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Synen på psykisk ohälsa 

Definiera sjukt och friskt 

I de föregående avsnitten har jag undersökt hur en vanlig dag i informanternas liv ser 

ut, hur de hanterar osäkerheten i att inte ha kontroll över hur de mår, på vilka sätt den 

psykiska ohälsan begränsar dem och vilka fördelar den ger. Nu ska jag fokusera på 

hur informanterna påverkas av andra människors attityder och hur de ser på psykisk 

ohälsa och sjukdomsbegreppet i stort. När jag ber informanterna att ge sin definition 

av vad psykisk ohälsa är för något, visar det sig vara ett svårdefinierat begrepp. Det 

jag kan konstatera är att deras definitioner speglar de egna erfarenheterna och 

upplevelserna. Svårigheterna med att definiera psykisk ohälsa tror jag även handlar 

om att den i många fall inte syns utåt. I detta avsnitt kommer jag att använda mig av 

teorier om normalitet och avvikande med betoning på Howard Beckers 

stämplingsteori. 

När Therese ska förklara vad hon anser att psykisk ohälsa är för något så säger hon att 

det är en slags olikhet eller avvikelse. I nästa andetag säger hon dock att alla är olika 

och att det inte finns något som är normalt. För Therese är psykisk ohälsa ett sätt att 

vara på, bland många andra. Att ha psykisk ohälsa betyder inte att man är varken mer 

eller mindre normal än de personer som inte har psykisk ohälsa, menar hon. 

Therese pratar alltså om psykisk ohälsa som något avvikande, något som skiljer sig 

från det som är normalt. För att förstå på vilket sätt psykisk ohälsa kan vara en 

avvikelse måste vi först förstå vad det normala innebär. Normalitet är en svårfångad 

och föränderlig etikett. Vad en person kan tycka är normalt kan en annan person tycka 

är fullständigt onormalt. Men det finns trots allt en hel del saker som många anser är 

normalt. I vardagen finns det en mängd olika regler och normer som man förväntas 

följa, som (när alla följer dem) underlättar interaktionen mellan människor. När 

någonting är avvikande så märks det i interaktionen genom att det avviker från de 

andra människornas beteenden. Howard Beckers stämplingsteori innebär att ett 

ovanligt beteende klassas som avvikande först då det uppmärksammats av andra 

människor. En person som gör inbrott är enligt denna teori inte en avvikare förrän 

hans brott upptäcks och han blir tagen av polisen. När man sedan blir betraktad av 
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andra som en avvikare kan man även själv börja acceptera och tillskriva sig den rollen 

(Johansson & Lalander, 2010:112-113).  

Personer med psykisk ohälsa hamnar i gränslandet mellan det normala och det 

avvikande, genom att sjukdomen inte alltid syns utåt. Det är troligtvis denna egenskap 

hos den psykiska ohälsan som gör att Therese känner en viss ambivalens inför att 

klassa sig själv som avvikare. Hon anser inte att psykisk ohälsa gör att man är mindre 

normal än andra, men samtidigt säger hon att det pågår saker i huvudet som inte syns, 

som ingen annan märker eller upplever. Therese fungerar eller beter sig ibland inte 

som hon förväntas göra. Ofta när hon mår väldigt dåligt tappar hon exempelvis talet. 

Hur mycket hon än försöker att säga något så får hon inte fram ett enda ord. Hon är 

medveten om att detta är ett avvikande beteende, men samtidigt säger hon att det inte 

får henne att känna sig annorlunda, då det är ett normalt beteende för hennes sjukdom.  

Therese berättar att hon brukar kalla sig själv psykiskt sjuk när hon föreläser. Hon 

poängterar att hon inte säger det för att väcka sympati hos folk, utan för att hon menar 

att om hon, som enligt henne själv ser ganska frisk ut och verkar vara ganska frisk, 

kallar sig för psykiskt sjuk, så kan hon försöka ta bort stämpeln på psykiskt sjuka 

personer som annorlunda och konstiga.  

För Maria, som berättar att hon inte vet vem hon är utan alla mediciner, är en viktig 

komponent för psykiskt välmående att vara i kontakt med sina känslor. Att under 

relativt kontrollerade former kunna känna både glädje och sorg. Hon pekar även på 

något rent konkret när hon säger att psykisk hälsa enligt henne innebär att man 

fungerar i samhället och klarar sig utan mediciner.  

Både Maria och Lennart pratar om att psykisk ohälsa inte är någonting man väljer. 

Det är något man har eller får, som man inte kan påverka eller styra över. Mycket 

handlar om hur man hanterar den, menar Maria. Enligt henne är definitionen på 

psykisk ohälsa att man inte har kontroll över sitt eget mående. Både Emma och 

Lennart pratar vidare om att det finns en skillnad mellan psykisk ohälsa och psykisk 

sjukdom. Maria anser att psykisk ohälsa är sådant man kan förbättra och jobba sig upp 

ifrån. Som exempel nämner hon bipolär sjukdom och fobier. Psykiska sjukdomar 

menar hon är de ”tyngre” diagnoserna, som ADHD, Aspergers syndrom och 

psykoser. Lennarts definitioner skiljer sig något från Marias. För honom innebär 

psykisk ohälsa att man är väldigt ledsen, ångestfylld, desperat och uppgiven, medan 
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psykiska sjukdomar är diagnoserna, exempelvis bipolär sjukdom, schizofreni och 

generaliserat ångestsyndrom, men även psykoser och depressioner. Han påpekar även 

att det är större sannolikhet att man drabbas av en psykisk sjukdom om man har 

psykisk ohälsa. Han förklarar att Aspergers syndrom inte faller under kategorin 

psykisk ohälsa, utan att det är en neuropsykiatrisk funktionsnedsättning. 

Lennart: Aspergers syndrom är ingen psykisk sjukdom. Det är en funktionsnedsättning som 

ligger tillsammans med personligheten. Men om man tittar på Aspergers syndrom, där finns det 

genetiska markörer som ökar sannolikheten för att få psykisk ohälsa. Det finns det inom många 

olika psykiska sjukdomar. Men alla kan drabbas. Det är bara högre eller lägre sannolikhet att 

man drabbas. Det finns fullt med människor med Aspergers syndrom som inte har psykisk 

ohälsa. Men man är betydligt mer utsatt för psykisk ohälsa när man har Aspergers syndrom. 

Emma säger att psykisk ohälsa innefattar allt från psykiska diagnoser till ångest. Hon 

menar att psykisk ohälsa är den vanligaste orsaken till sjukskrivningar idag, och att 

var och varannan äldre person stundtals drabbas av depressioner. Det är inte många 

som kommer undan, menar hon. 

Fysisk vs. psykisk sjukdom 

Trots att psykisk ohälsa är så pass vanligt att tre av fyra antas ha erfarenhet av det, så 

blir personer med psykisk ohälsa fortfarande i stor utsträckning diskriminerade och 

stigmatiserade i dagens Sverige. Nästan var tredje person uppger att de inte vill arbeta 

tillsammans med någon som har psykisk ohälsa. Socialstyrelsen har även gjort studier 

som visar att personer med psykisk ohälsa behandlas sämre inom vården, och att de i 

högre utsträckning dör i fysiska sjukdomar som cancer, diabetes och stroke än 

personer som inte har psykisk ohälsa (URL1). Detta visar inte bara på att personer 

med psykisk ohälsa stigmatiseras i vardagen, det visar även på att vi gör skillnad på 

fysiska och psykiska sjukdomar. 

Jag frågade informanterna om de anser att det är någon skillnad på fysiska och 

psykiska sjukdomar, och i så fall vari den skillnaden ligger. Lennart svarar att han har 

funderat mycket på detta, och att han tror att vår skilda syn på fysiska och psykiska 

sjukdomar beror på en lång tradition av att skilja på kropp och själ, där vi kan styra 

över vår själ men inte över vår kropp. Om man blir förkyld så är det ingen som säger 

att det är ens eget fel, men däremot är det ens eget fel om man får avvikande tankar 
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eller om man beter sig på ett sätt som upplevs som annorlunda, menar Lennart. Han 

förklarar sin teori med en liknelse: 

Lennart: Om du har kapat ett ben så kan inte andra människor runt omkring på något sätt 

klandra dig för att du inte kan gå korrekt. Om du har ett hav med människor, och du har ett ben, 

så kan inte andra människor klandra dig för att du inte kan gå korrekt. Men på något sätt så 

tänker andra människor att dina tankar är ditt eget ansvar. Att det är ditt fel, om du tänker fel. 

Det är ditt fel, om du har ett avvikande beteende. Men jag och många andra med psykisk ohälsa 

vet att vårt beteende är avvikande, utan att man själv vill det. Man väljer inte själv, att beteendet 

ska vara avvikande.  

Emma förklarar att hon känner en stor skuld för vad hon utsatt nära och kära för. Hon 

tror inte att hon skulle skuldbelägga sig själv lika mycket om hon exempelvis hade 

drabbats av cancer istället. Hon menar på att det inte finns samma förståelse för 

psykiska sjukdomar och att man inte riktigt kan se sig själv som sjuk när man är 

psykiskt sjuk. Beckers stämplingsteori hjälper oss här att se att andras osäkerhet på 

hur personer med psykisk ohälsa ska klassificeras gör att Emma inte riktigt vet hur 

hon ska se på sig själv. 

Therese förklarar att hennes läkare inte ville sätta en diagnos på henne förrän hon 

själv kommit fram till att hon har bipolär sjukdom. Detta tycker hon är lite märkligt, 

för hon menar att om det skulle komma in en patient med en knöl någonstans, så 

skulle inte läkaren vänta med att sätta en diagnos tills patienten själv förstått att denne 

har cancer. Therese påpekar att även många psykiska sjukdomar är dödliga om man 

inte får hjälp i tid, och att det i många fall inte är långt till självmord. På ett sätt tycker 

hon till och med att psykiska sjukdomar är jobbigare än fysiska, därför att det i många 

fall inte syns utåt. Hon säger att andra lättare hade förstått hennes handikapp om hon 

exempelvis hade suttit i rullstol istället. Men samtidigt är hon glad att hon i vissa fall 

kan dölja sin sjukdom. När hon mår bra är det ingen som ser att hon är sjuk, men när 

hon mår dåligt är det kanske ingen som förstår varför. Återigen kan vi här med 

Beckers stämplingsteori se att den psykiska ohälsan förpassar informanterna till ett 

gränsland mellan det som är normalt och det som är avvikande, det som är synligt för 

andra människor och det som ingen annan kan se. 

Informanternas vardag genomsyras av en tydlig medvetenhet om sig själva och hur de 

uppfattas av andra. Andra människors attityder, institutionaliserade lagar och 

informanternas kamp för att må bra och bemästra sin osäkerhet är några av de 

komponenter som sammanfattar vad det innebär att leva med psykisk ohälsa. De 
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beskriver ett vardagsliv som i mångt och mycket ser ut som ditt och mitt, men där den 

psykiska ohälsan gör dem mer kreativa, gör det svårare för dem att studera, begränsar 

deras ekonomi, kräver medicinering och får dem att ibland känna sig annorlunda. 

Men genom deras engagemang i (H)järnkoll handlar deras vardag även om att 

föreläsa, förändra attityder och förbättra livet för andra personer med psykisk ohälsa. 
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Avslutning 

Uppsatsens syfte var att genom ett inifrånperspektiv undersöka hur några personer 

med psykisk ohälsa organiserar och hanterar sin vardag. Detta gjordes utifrån tre 

huvudområden som utgör uppsatsens tre avsnitt. Huvudområdena täcker upp mina 

frågeställningar som handlar om hur vardagen med psykisk ohälsa ser ut, om den 

psykiska ohälsan ger några begränsningar och möjligheter, samt om psykisk ohälsa 

gör att man känner sig annorlunda. 

I informanternas beskrivningar av en vanlig dag kan vi se att deras vardag struktureras 

utifrån olika hållpunkter såsom tider, personer, besök och rutiner. Genom begreppet 

distribuerad kognition pekar jag på att informanterna använder sig av olika 

hjälpmedel för att underlätta i vardagen. Till stor del handlar det om vanliga 

hjälpmedel som de flesta människor någon gång använder sig av, exempelvis 

väckarklocka, mobil, buss och vårdpersonal. Men deras psykiska ohälsa kräver även 

situationsspecifika hjälpmedel, bland annat i form av boendestöd, handikappbil och 

mediciner. Just mediciner är ett viktigt hjälpmedel som hjälper informanterna att 

reglera den osäkerhet som kommer av att de inte har kontroll över hur de mår. 

Men den psykiska ohälsan påverkar inte bara hur informanterna mår, den ger även 

verkningar i vardagslivet i övrigt i form av begränsningar och möjligheter. Den 

psykiska ohälsan innebär att informanterna inte kan arbeta i samma utsträckning som 

friska personer, vilket ibland får dem att känna sig otillräckliga. Ett par av 

informanterna uttrycker en önskan om att studera, men uppger att de inte kan få 

studiemedel samtidigt som de får sjukersättning. Detta är ett exempel på hur den 

psykiska ohälsan begränsar informanterna. Men informanterna ser även positivt på 

den psykiska ohälsan och menar att den gett dem erfarenheter och förmågor som de 

inte skulle haft utan den. Som exempel nämner de en ökad kreativitet och förmånen 

att få föreläsa genom (H)järnkoll. Jag använde mig av Ellegårds beskrivningar av 

tidsgeografins begrepp aktiviteter, projekt och restriktioner för att visa på hur 

informanternas vardag förutom den psykiska ohälsan även formas av samhället och 

institutionaliserade lagar. 

När informanterna pratar om sig själva är de medvetna om att den psykiska ohälsan 

gör att de av många betraktas som annorlunda. Informanterna har själva svårt att ge en 

definition på vad psykisk ohälsa är för något, men gör gärna jämförelser med fysiska 
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sjukdomar. Dessa jämförelser handlar till stor del om uppfattningen att psykiskt sjuka 

personer stigmatiseras i högre grad än fysiskt sjuka därför att det ofta inte syns utåt. 

Det som inte syns är svårt att förstå, och klassas därför som avvikande. Med Howard 

Beckers stämplingsteori för jag ett resonemang om att informanterna inte klassas som 

avvikare förrän andra människor ser att de beter sig avvikande. Personer med psykisk 

ohälsa hamnar därför i gränslandet för det normala och det avvikande. 

Statistik från (H)järnkoll (URL1) visar att tre av fyra personer har erfarenheter av 

psykisk ohälsa men att nästan var tredje person ogärna arbetar tillsammans med en 

person som har psykisk ohälsa. Detta ger en tydlig bild av hur människors attityder till 

psykisk ohälsa ser ut, vilket är något som informanterna hela tiden måste förhålla sig 

till. Statistiken pekar även på att psykisk ohälsa är ett aktuellt ämne som är väl värt att 

undersöka vidare. 

Denna uppsats är begränsad till att studera hur ett vardagsliv där psykisk ohälsa ingår 

ser ut för fyra personer. Fortsatt forskning inom området skulle kunna bidra till att öka 

förståelsen för vad psykisk ohälsa innebär och skapa ett varmare klimat för personer 

med psykisk ohälsa.  
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