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Abstract 
This study aims to investigate the political reformation of the psychiatric care in Sweden, that 
took place 1995. The main purpose is to illuminate the transformation of subjectivity for 
mentally ill people after the reform 1995. The group of people which are present in the study 
are those who former were subjects of care in psychiatric hospitals, but with regarding to the 
reform have moved out from the institutions and instead become clients for community care. 
This new group of mentally ill people became, in connection with the reform, subjects for a 
new concept psykiskt funktionshinder. This new label and concept, that were attached to the 
present group, is the main concept for the investigation in the present study. The method, that 
was used in the study, develops a textual based analysis of the official documents, that were 
produced in connection with the political decision to reform the care of mentally ill people. 
With a theoretical conceptuality taken from Michel Foucault, with concepts such as discourse, 
power, and subjectivity, are the documents analysed in order to illuminate how the new 
subjectivity, under the concept of psykiskt funktionshinder arise. The results shows how 
concepts as time and space are intertwined with strategies of power, that simultaneously 
function as conditions of possibility for this new subjectivity to exist. The main conclusion, in 
the study, is that the concept psykiskt funktionshinder must be understood with regard to an 
analysis of power relations, and that the power, which are latent in the present discourse, is a 
decisive condition for both clients and social workers to become subjects. 

Keywords: mentally ill, subjectivity, Foucault, power, discourse, social work, political reform, 
psychiatry, discipline, community care 
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1. Inledning 
 
Psykiatrireformens genomförande 1995 innebar en omfattande förändring av organiseringen av 

vården för människor med psykiska besvär. Huvudansvaret för omhändertagandet av den 

aktuella gruppen förflyttades i och med psykiatrireformen huvudsakligen från landstingens 

verksamheter över till kommunerna. De med långvariga och allvarliga psykiska besvär, som 

var medicinskt färdigbehandlade inom den slutna psykiatrins vård, föreslogs i propositionen 

Psykiskt stördas villkor att omfattas av och inskrivas i Socialtjänstlagen (SoL) under begreppet 

psykiskt funktionshinder (prop. 1993/94:218, s. 1).  En ansvarsförskjutning som samtidigt 

tycks sammanfalla med en språklig förändring, där introduceringen av begreppet psykiskt 

funktionshinder kom att användas för att beteckna dem som skulle omfattas av 

psykiatrireformens omorganisering av den psykiatriska vården och kommunernas utvidgade 

ansvar. Tillblivelsen av begreppet psykiskt funktionshinder är det huvudsakliga temat för 

denna uppsats och med ett särskilt fokus på hur tillblivelsen av detta begrepp kan förstås 

utifrån ett maktperspektiv. Med hjälp av Michel Foucaults syn på makt, disciplin och kontroll 

kommer jag att undersöka de centrala politiska dokumenten som föregick psykiatrireformens 

genomförande och utifrån dessa försöka förstå maktens betydelse i tillblivelsen av begreppet 

psykiskt funktionshinder. En undersökning som kommer att ta sin utgångspunkt i de 

institutionella och formaliserade politiska dokument som alla är centrala i psykiatrireformens 

diskurs. De dokument som framförallt kommer att vara i fokus är propositionen Psykiskt 

stördas villkor (1993/94:218) och psykiatriutredningens slutbetänkande Välfärd och valfrihet 

(SOU 1992:73) som tillsammans utgör huvudsakliga dokument i implementeringen av 

psykiatrireformen.   

 

1.1 Bakgrund 
En central ambition bakom psykiatrireformens genomförande 1995 var att förbättra 

livssituationen för människor med psykiska störningar och att beskriva konsekvenserna av 

psykiska störningar i termer av funktionshinder och handikapp (Lindqvist m. fl. 2010, s.32). 

Genom att anlägga ett handikapperspektiv på de psykiska störningarna öppnade 

psykiatrireformen upp för en inställning som i allt större grad betonade samhälleliga 
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förändringar i syfte att underlätta livsvillkoren för människor med psykiska störningar. 

Normalisering, autonomi och delaktighet var centrala begrepp som återfanns inom de politiska 

dokument som utgjorde beslutsunderlag till psykiatrireformens implementering. För att uppnå 

dessa förändringar användes en strategi som avsåg att förflytta huvudansvaret för vården av 

människor med långvariga psykiska störningar från landstingen till kommunernas 

socialtjänster. Denna förändring, som också inskrevs i socialtjänstlagen, var förmodligen den 

enskilt mest betydelsefulla förändringen inom hela psykiatrireformen. Konkret innebar 

överförflyttningen av huvudansvaret att kommunerna fick det huvudsakliga ansvaret för att 

ordna med boende och sysselsättning, samt att sträva efter att understödja den aktuella 

gruppens möjligheter till att vara delaktiga i samhället. En annan central uppgift som tillkom 

de kommunala socialtjänsterna i och med psykiatrireformen var kommunernas ansvar för att 

hålla sig förtrogna med levnadsförhållandena för dem med psykiska funktionshinder. 

Bakgrunden till psykiatrireformens genomförande måste samtidigt också 

betraktas ur ett historiskt perspektiv, där den påbörjade avvecklingen av de stora 

mentalsjukhusen under 1970-talet intar en central roll. Av flera olika anledningar utsattes 

mentalsjukhusen under 1960-talet för en skarp kritik (se Svensson 2005 s.199 – 208). 

Bristande effektivitet och vårdresultat tillsammans med en behandling som betraktades som 

inhuman låg till grund för mycket av den skarpa kritik som framfördes mot mentalsjukhusen. 

De statliga mentalsjukhusen som sedan mitten av 1800-talet dominerat det svenska 

psykiatriska vårdlandskapet började sakta att differentieras och avvecklas under mitten av 

1900-talet. Uppkomsten av nya mediciner under 1950-talet, som var påtagligt mer effektiva 

mot psykotiska tillstånd, förändrade utgångspunkterna för behandlingen av människor med 

psykiska sjukdomar och öppnade upp för landstingens möjligheter att ta över den psykiatriska 

vården från staten. Landstingen övertog 1967 huvudansvaret för den psykiatriska vården och 

under 1980-talet skedde sedan en sektorisering av den psykiatriska vården på flera håll i 

Sverige, vilket innebar att vården delades upp inom bestämda geografiska områden (Lindqvist 

m. fl. 2010, s.30 - 31). Denna utveckling mot att avgränsa och differentiera vården löper här 

parallellt med en pågående och samtidig avveckling av de stora vårdinstitutionerna. 

Psykiatrireformen och det överförflyttade ansvaret till kommunen utgör här ett väsentligt brott 
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mot en vårdideologi som bygger på stora vårdinrättningar och utgör samtidigt en betydelsefull 

händelse i den historiska avvecklingsprocessen av mentalsjukhusen.     

 

      

1.2 Problemformulering 
Mot bakgrund av den tidigare forskningen och de statliga utredningar som berört 

psykiatrireformen menar jag att det är relevant att närma sig psykiatrireformen utifrån de 

politiska dokument som varit styrande i implementeringen av reformen, för att därigenom 

synliggöra de diskursiva förändringar som dessa dokument innehåller och framvisa hur språket 

innehar en avgörande betydelse för den ansvarsförskjutning som skedde mellan landsting och 

kommun. Uppkomsten av begreppet psykiskt funktionshinder innehar inom denna 

ansvarsförskjutning en central roll och utgör den språkliga benämningen av den grupp som 

blev aktuell för stöd och service inom ramen för kommunernas nya ansvar. Denna förändring, 

som psykiatrireformen innebar för de kommunala socialtjänsterna, har till stor del sin bakgrund 

i en politisk beslutsprocess, där propositionen Psykiskt stördas villkor (1993/94:218) 

tillsammans med de statliga utredningarna inom psykiatriutredningen som föregick 

propositionen utgjorde centrala dokument och underlag för antagandet och genomförandet av 

psykiatrireformens. Min uppfattning är att innehållet i dessa dokument inte enbart skall 

betraktas som ideologiska imperativ om hur vården av människor med psykiska besvär skall 

bedrivas, utan att dessa dokument även innehåller en vägledning om hur ett specifikt subjekt 

konstrueras genom begreppet psykiskt funktionshinder. Genom att undersöka tillblivelsen av 

begreppet psykiskt funktionshinder inom de politiska dokumenten öppnas en möjlighet upp för 

att framvisa hur ett specifikt subjekt uppstår inom ramen för det sociala arbetes praktik.  

Med hjälp av begreppet diskurs kommer jag att avgränsa psykiatrireformen och 

de tillhörande politiska dokumenten som delar i en avgränsad och reglerad domän av 

differentierade utsagor beträffande avvecklingen och utflyttningen av de stora 

vårdinstitutionerna i Sverige. Användningen av diskursbegreppet syftar här framförallt till att 

underlätta uppsatsens huvudsakliga syfte, som innebär att undersöka maktens påverkan i 

tillblivelsen av begreppet psykiskt funktionshinder genom språket. Det diskursbegrepp som jag 
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kommer att använda mig av i uppsatsen hämtar jag från Foucault, vilket motiveras mot 

bakgrund av hans idéer om relationen mellan språk, makt och kunskap, där språket inte 

betraktas som något neutralt eller idealt utan snarare som en formande och påverkande i hur vi 

uppfattar den omgivning som vi befinner oss inom (se Mills 1997, s.45). Jag kommer i min 

metoddiskussion närmare precisera och definiera Foucaults diskursbegrepp och dess väsentliga 

beståndsdelar. Min förhoppning är att med denna uppsats problematisera en föreställning om 

psykiatrireformen som framvuxen ur en rationell kontinuitetsprocess av ideologiska och 

politiska övertygelser, utan att istället undersöka och framhäva hur makt och diskontinuitet 

skapat villkoren för tillblivelsen av subjektet psykiskt funktionshindrad.      

Den huvudsakliga teoretiska utgångspunkten som jag kommer att använda mig 

utav i uppsatsen bygger på ett maktteoretiskt perspektiv, där tillblivelsen av begreppet psykiskt 

funktionshinder inom psykiatrireformens diskurs kommer att undersökas utifrån ett 

maktperspektiv. Med detta tillvägagångssätt avser jag att anlägga ett kritiskt perspektiv och 

problematisera en föreställning om psykiatrireformen som att huvudsakligen utgöra en politisk 

implementering genom en suverän politisk makt, och istället framhäva ett maktperspektiv som 

belyser makten relationellt snarare än horisontellt. Jag kommer i uppsatsen att använda mig av 

Foucaults syn på makt för att analysera dokumenten och undersöka relationen mellan makt och 

tillblivelsen av begreppet och subjektet psykiskt funktionshinder. Foucaults syn på makt, och 

då framförallt den disciplinära form av makt som presenteras i verket Övervakning och straff 

(1975), kommer presenteras senare i uppsatsen och användas som ett teoretiskt verktyg för att 

analysera och framvisa förhållandet mellan makt och subjekt. Den teoretiska diskussionen 

kommer inom ramen för denna uppsats vara relativt omfångsrik och detaljerad, vilket jag 

menar är nödvändigt för att klargöra Foucaults syn på språk, makt och subjekt.  

Sammantaget kan min problemformulering sammanfattas som ett försök att 

undersöka det kritiska ögonblick, då ett nytt sätt att tala och behandla människor med psykiska 

besvär uppstod inom det institutionella politiska samtalet. Genom att problematisera en 

föreställning om psykiatrireformen som härledd ur en suverän politisk makt, vill jag istället 

framhäva en relationell syn på makt utifrån Foucault och undersöka hur en sådan maktform 
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påverkade tillblivelsen av begreppet psykiskt funktionshinder inom psykiatrireformens och 

skapade ett nytt subjekt inom det sociala arbetets praktik.            

 

1.3 Syfte 
Syftet med uppsatsen är att undersöka maktens roll i tillblivelsen av begreppet psykiskt 

funktionshinder inom de politiska dokument som föregick psykiatrireformens genomförande 

1995. Och utifrån detta skapa en ökad förståelse för maktens betydelse för uppkomsten av det 

nya subjektet, psykiskt funktionshindrad, inom ramen för de kommunala socialtjänsternas 

ansvarsområde.      

 

1.4 Forskningsfrågor 
 

- Hur beskrivs den psykiskt funktionshindrade inom de politiska dokumenten som 

föregick psykiatrireformen?  

 

- På vilka sätt urskiljs den psykiskt funktionshindrade mot andra psykiska störningar? 

 

- Vilka makttekniker används i samband med tillblivelsen av subjektet psykiskt 

funktionshinder? 

 

- Hur skall man förstå betydelsen av makt i tillblivelsen av subjektet psykiskt 

funktionshindrad och i relation till det sociala arbetet? 
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2. Metod 
 
2.1 Val av metod 
Jag kommer i den föreliggande uppsatsen att använda mig av en diskursanalytisk metod för att 

analysera det empiriska materialet. Diskursanalysen har en kvalitativ utgångspunkt och har 

som utgångspunkt att språket bidrar till att skapa vår verklighet, snarare än att enbart utgöra en 

representation av verkligheten (Denscombe 1998, s.393). Valet av diskursanalysen är 

motiverat med hänsyn till uppsatsens huvudsakliga syfte och då framförallt utifrån 

diskursanalysens fokus på förhållandet mellan makt och språk. Jag kommer i uppsatsen att 

använda mig av Foucaults diskursbegrepp som metodiskt verktyg och utgångspunkt för mina 

analyser. I detta metodavsnitt kommer jag att framvisa Foucaults mångfacetterade 

diksursbegrepp och försöka peka ut några väsentliga idéer och tankar som kan användas som 

verktyg för att analysera de politiska dokumenten.  

Mitt val av metod baseras även utifrån studieobjektet, då psykiatrin och 

psykiatrins patienter har haft en svag röst i samhället och genom olika vårdinrättningar varit 

exkluderade från samhällets gemenskap. Detta menar jag motiverar till en undersökning av 

denna intressanta och unika historiska situation, där psykiatrireformens ideologiska 

utgångspunkter hade som avsikt att inkludera psykiatrins patienter i samhället och ge den tysta 

och exkluderade gruppen möjligheter till en egen röst och delaktighet tillsammans med det 

övriga samhället.    

 

2.2 Diskursanalys  
Jag avser i detta avsnitt att försöka placera diskursanalysen i ett kunskapssammanhang och föra 

en diskussion om hur objekt kan bli föremål för vetande. Diskursanalysen kan inte betraktas 

som en form av vetenskapsteori, då vetenskapen enligt Foucaults synsätt själv utgör en diskurs 

och således producerar sina sanningar genom diskursiva praktiker. Jag kommer därför inte att 

diskutera diskursanalysen utifrån en begreppslighet hämtad från den traditionella 

vetenskapsteorin och istället försöka att visa hur sanning och kunskap skapas genom diskurser.  
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I Vetandets arkeologi (1972) beskriver Foucault hur det diskursiva objektet 

framträder genom att ta plats inom en släktskapskrets, där olika relationer och instanser samlas 

kring objektet. Genom differentiering, avgränsning och specificering urskiljs det diskursiva 

objektet och får en bestämd position som definierar objektet och de instanser som berörs, samt 

de relationer som behövs upprättas och sättet som man kan samtala om objektet (Foucault 

1972:57-64). Kunskapen om objekten, den epistemologiska dimensionen, sker här inifrån 

diskursen själv och den ordning och sanningsregim som diskursen låter oss uppfatta det 

diskursiva objektet. Detta innebär enligt Foucault (1972:101) att vi inte kan härleda diskursen 

utifrån en ursprunglig erfarenhetsgrund eller ett vetandes aprioriska instans. Diskursen kan inte 

analyseras utifrån en idé om en ren subjektivitet, där utsagans innehåll kan härledas till ett 

enskilt subjekt, utan istället skall utsagor om sakförhållanden betraktas i förhållande till 

subjektets position inom diskursen. Kunskapen om världen och de utsagor som vi kan 

formulera om världen blir här en fråga om vår position inom en bestämd diskursiv praktik. 

Foucault beskriver den diskursiva praktiken som att innefatta ”en mängd av anonyma, 

historiska regler, alltid definierade i tid och rum, som under en bestämd epok och för en given 

social, ekonomisk, geografisk eller språklig krets har definierat de villkor under vilka 

utsägelsefunktionen utövas” (Foucault 1972:145). Vi ser här att kunskap och sanning om 

objekt och sakförhållanden är produkter av diskursiva praktiker, som genom diskursens makt 

bestämmer hur vi skall uppfatta den värld vi lever i och de ting som omger oss, praktiker som 

sker utifrån definierade historiska och ekonomiska villkor.  

Denna ansats menar jag är förtjänstfull i studiet av psykiatrireformens politiska 

dokument, då utsagorna som samlas kring det diskursiva objektet psykiskt funktionshindrade 

måste relateras till den historiska kontext inom vilka de äger rum, och den släktskapskrets som 

utsagorna hör hemma inom. Kunskapen om psykiatrireformen och dess konkreta innehåll, som 

förmedlas genom det sammanhängande systemet av utsagor som är knutna till det diskursiva 

objektet, är med denna vetenskapsteoretiska utgångspunkt inte av en essentiell natur utan 

snarare förbunden med hur innehållet framträder utifrån diskursen som ett sammanhängande 

system (se Foucault 1972:143-145).Den kunskap som jag eftersträvar inom denna uppsats och 

utifrån denna ansats, är framförallt en kunskap om  vilken betydelse som de språkliga 
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förändringarnas hade för genomförandet av psykiatrireformen, och då huvudsakligen bildandet 

av begreppet psykiskt funktionshinder samt hur denna språkliga förändring tog form genom en 

enhetlig diskursiv praktik och vilka villkor som bestämde hur vi kunde uttala oss inom denna 

praktik (se Foucault 1972:145) 

 

2.3 Foucaults diskursbegrepp – ett försök till klargörande 
I min uppsats kommer psykiatrireformen betraktas som en enhetlig diskurs, där utsagorna som 

uttrycks i de olika dokumenten utgör uppsatsens empiriska material och betraktas som delar i 

en regelbundenhet. Diskursbegreppet som sådant är ett splittrat begrepp med flertalet olika 

betydelser och konnotationer. Inom denna uppsats kommer jag att hänföra diskursbegreppet till 

Foucault och hans användning av begreppet inom framförallt Vetandets arkeologi och 

Diskursens ordning (1993). Det huvudsakliga syftet med att undersöka begreppet psykiskt 

funktionshindrad som diskurs är för att öppna upp en möjlighet att synliggöra eventuella 

maktrelationer som finns invävda i de politiska dokument och som föregick själva bildandet av 

begreppet psykiskt funktionshinder. Mills (1997, s.15) menar att en diskurs skall betraktas som 

något som skapar något annat, och i min uppsats vill jag undersöka hur diskursen om de 

psykiskt funktionshindrade konstruerar subjektet psykiskt funktionshindrad inom ramen för det 

sociala arbetet.  

Foucaults användning av begreppet diskurs är inte entydigt utan framträder med 

skiftande skepnader i hans texter. I Vetandets arkeologi diskuterar Foucault betydelsen av 

begreppet diskurs som att ”ibland är den alla utsagornas generella område, ibland är den 

individualiserbar grupp av utsagor, ibland är den en regelbunden praktik som redogör för ett 

visst antal utsagor” (Foucault 1972, s.102). Begreppet diskurs kan utifrån detta citat uppfattas 

referera till utsagor på en allmän nivå som är meningsfulla och innehar en påverkande kraft, 

men också till en avgränsad grupp av utsagor som hänför sig till ett specifikt objekt. Det är 

framförallt utifrån den senare uppfattningen som jag kommer att använda mig av begreppet 

diskurs för att analysera och förstå det empiriska materialet i denna uppsats. Centralt i denna 

uppsats kommer att vara en analys av den diskursiva praktik som uppstår kring de psykiskt 

funktionshindrade inom psykiatrireformen. 
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Bildandet av en enhetlig diskursiv formation beträffande ett specificerat objekt 

härleder Foucault ur fyra hypoteser. Den första hypotesen som Foucault (1972 s.48) postulerar 

är att spridda utsagor i tid och rum bildar en helhet om de hänförs till samma objekt. Denna 

hypotes förfaller orimlig menar Foucault (ibid), då utsagornas individualitet skapar en 

spridning som gör det omöjligt att finna en konstant relation dem emellan. Vad Foucault 

istället hävdar är att utsagorna om ett specifikt objekt inte kan ha sin grund i objektets existens, 

utan i själva samspelet mellan de regler som låter objektet framträda under en viss period. Den 

andra hypotesen som Foucault (1972 s.49) framlägger är att det sätt, varpå olika utsagor 

tillsammans kan bilda en diskursiv formation, har sin grund i deras form och sättet som de 

länkas samman på. Länken mellan utsagorna består inte i objektets karaktäristiska egenskaper, 

utan snarare i det gemensamma synsättet som ligger till grund för utsägelserna omkring 

objektet.  

 

Det som borde karakteriseras och individualiseras är samexistensen 
mellan alla dessa spridda och heterogena utsagor; det system enligt 
vilket de fördelas, det stöd de finner hos varandra, det sätt varpå de 
innebär eller utesluter varandra, de förvandlingar de genomgår, det 
sätt varpå de avlöser varandra, disponeras och ersätts (Foucault 1972, 
s. 50).  

 

Den diskursiva formationen framträder utifrån denna hypotes som instabil och föränderlig och 

utsagorna beträffande det specifika objektet förefaller mer att få sitt innehåll utifrån samspelet 

och relationen till andra utsagor inom diskursen. Denna hypotes har givetvis konsekvenser för 

en traditionell uppfattning om sanning, där sanning uppfattas utgöra en korrespondens mellan 

en utsaga och det objekt som utsagan refererar till (se Foucault 1972, s. 112). Foucault tycks 

istället definiera diskursens förhållande till sitt objekt utifrån det språkliga samspel, som låter 

vissa utsagor framträda samtidigt som vissa andra utsagor utesluts. Utsagornas sanningsvärde 

blir här knutna till en avgränsad lokalitet och tidslighet, inom vilka de kan framträda som 

giltiga och sanna. Den tredje hypotesen beträffande de diskursiva formationernas 

sammansättning utgår ifrån att gruppera utsagorna utifrån vilket system av bestående och 

sammanhängande begrepp som de utmanar (Foucault 1972, s.51). Här kan man se hur 
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diskursens sammansättning och utsagornas framträdande står i konflikt med andra diskursiva 

formationer och vedertagna begrepp. Diskursen förefaller i större grad definieras utifrån hur 

den uppträder snarare än att finna en inre konsistent arkitektur, som kan användas för att bilda 

abstrakta begrepp beträffande diskursens sammantagna helhet. Den fjärde hypotesen som 

Foucault presenterar tar sin utgångspunkt i frågan om hur utsagorna sammanfogas och erhåller 

sin tematiska identitet och sitt fortbestånd, där Foucault (1972 s.53) menar att istället för att 

söka återge dialektiken och de konflikter som sammanfört utsagorna till en tematisk identitet 

bör man kartlägga de möjligheter som öppnar upp för redan existerande teman att framträda 

och i framkallandet av motsatta strategier. 

Dessa fyra hypoteser upprättar en slags metodisk utgångspunkt för hur en 

diskursiv formation kan analyseras, där hypoteserna tillsammans utgör ett underlag för att 

studera ett spridningssystem av utsagor och hur en regelbundenhet kan definieras och urskiljas 

och betecknas som en diskursiv formation. Analysen av specifika diskurser är inte inriktade på 

att analysera förhållandet mellan språket och objekt i verkligheten, utan snarare på att 

analysera hur ett objekt kan bli föremål för en diskursiv praktik.1  

 

En uppgift som består i att inte – längre – behandla diskurserna som 
mängder av tecken (betecknande element som hänvisar till innehåll 
eller föreställningar) utan som praktiska handlingar som systematiskt 
bildar de objekt de talar om. (Foucault 1972, s.67) 

 

Ett tänkande i diskurser får därmed epistemologiska konsekvenser, där kunskap och sanning 

om objekt inte härleds ur objekten själva eller ur en medveten subjektivitet, utan istället 

innehåller diskursen själv regler, sanningar och begränsningar som ligger till grund för hur vi 

uppfattar och talar om objekt. Foucault uttrycker detta som att ”[v]i måste uppfatta diskursen 

som ett våld vi utövar mot tingen eller åtminstone som en praktik vi påtvingar dem” (Foucault 

1993, s.37). Här framkommer också diskursens förbundenhet med makt och hur vår erfarenhet 

                                                
1 I kapitlet Utsägelsefunktionen i Vetandets arkeologi för Foucault en kritisk diskussion beträffande tidigare 
filosofiska uppfattningar om förhållandet mellan språk och verklighet. Foucault menar här att utsagans relation 
till det som utsägs inte kan omfattas i en teori om mening eller ett ostensivt utpekande, utan framlyfter utsagan 
som en form av möjlighetsvillkor för satser och propositioner. 
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av världen inom diskursen är reglerad av existensvillkoren för det diskursiva objektets 

framträdande.  

 Förhållandet mellan diskurs och makt diskuterar Foucault i sin föreläsning 

Diskursens ordning, där han framvisar tre olika utestängningssystem som alla har haft 

funktionen att begränsa och kontrollera talet inom diskurserna. De system som Foucault (1993, 

s.14) lyfter fram är förbudet, uppdelningen mellan förnuft och vansinne samt motsättningen 

mellan sanning och falskhet. Diskursen upprättar alltså gränser som exkluderar och definierar 

diskursen utifrån vad den inte är. 

 Jag kommer i den föreliggande uppsatsen använda Foucaults diskursbegrepp som 

en metodisk utgångspunkt i mina analyser av det empiriska materialet. Roddy Nilsson (2008 

s.182– 184) diskuterar i kapitlet ”Hur använda Foucault?” hur Foucaults tänkande kan 

användas och pekar där ut tre olika användningssätt, som omfattar dels en tematisk användning 

där element från Foucault plockas ut och appliceras på specifika områden, dels en mer 

metodisk användning där diskursanalysen framlyfts som ett explicit arbetssätt och dels en 

teoretisk-reflexiv användning som med hjälp av Foucaults begrepp och teorier utformar en 

egen metod. Jag har i min uppsats valt att använda ett tänkande i diskurser som metodiskt 

verktyg för att analysera det empiriska materialet, vilket framförallt innebär att jag anammar ett 

metodologiskt synsätt på hur språket bidrar till att forma och konstruera våra uppfattningar om 

världen. Genom att fokusera på en analys av det empiriska materialet, som fokuserar på hur 

regelbundenheter mellan olika utsagor formar en diskursiv praktik kring ett specifikt objekt, 

avser jag att frångå en analys som försöker analysera subjektets intentioner. Min analys 

kommer också att vara uppmärksam på förhållandet mellan det som inkluderas och exkluderas 

i texten, vilket i min uppsats är av största vikt då bildningen av begreppet psykiskt 

funktionshinder just avser att beteckna och urskilja ett nytt subjekt, som i sin tillblivelse både 

måste vara något nytt och annat än tidigare benämningar. I en artikel av Zoe Garrity (2010) 

som behandlar frågan om hur en teoretisk användning av Foucault inom det sociala arbetets 

disciplin kan gå tillväga, finns det en möjlig ingångspunkt för hur Foucault kan användas, och 

som jag själv menar går i linje med mina egen uppsats. Vi möter i denna artikel en diskussion 

om subjektets status inom diskursen, som framvisar en bild av hur vi kan uppfatta 
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socialarbetaren som subjekt och subjektet psykiskt funktionshindrad och hur den kunskap som 

produceras inom diskursen bidrar till att positionera dessa subjekt. 

This suggests that Foucault’s intention is not to remove the ability of 
the subject to act within discursive formations and non-discursive 
institutions, but to highlight how the construction of knowledges, 
along with the recognition of discursive knowledge as social practice, 
situate a subject (Garrity, 2010:205) 

  

Jag kommer även att använda mig av begreppet makt som ett teoretiskt perspektiv i uppsatsen, 

vilket innebär att jag kommer att fokusera på hur makt verkar inom diskursen. Eftersom 

diskursbegreppet är behäftat med så mycket teoretiska komplikationer är det givetvis svårt att 

helt begränsa diskursbegreppet till att enbart vara en metod för att analysera texter. Nilsson 

menar i sin diskussion om denna problematik att diskursanalysen är ett ”metodiskt redskap 

med betydande teoretiska implikationer” (Nilsson 2008, s. 183).      

 

2.4 Urval  
Den metod som jag kommer att använda mig utav i denna uppsats förutsätter en sensitivitet 

inför den aktuella problemformuleringen och det material som behövs för att besvara de 

aktuella frågeställningarna. Jag har i mitt arbete valt ut de politiska dokument som går att 

härleda till ett offentligt politiskt samtal och som har haft en avsevärd central roll i 

genomförandet av psykiatrireformen 1995.   

Inom den övergripande kategorin politiska dokument kan man urskilja olika typer 

av dokument, som exempelvis statliga utredningar, betänkanden och propositioner. Utifrån min 

användning av begreppet diskurs i uppsatsen, som ett metodiskt hjälpmedel för att analysera de 

politiska dokumenten, kommer jag att tolka dessa olika texter som olika typer av utsagor, som 

alla faller under psykiatrireformen som en gemensamma diskursiv formation. Det 

huvudsakliga urvalet av empiriskt material har utgått från psykiatrireformens proposition, 

Psykiskt stördas villkor och de statliga utredningar som tillsammans utgjorde underlaget för 

denna proposition. Det finns teoretiska distinktioner och intressanta förhållanden mellan den 

statliga utredningen och propositionen, som två olika typer av dokument. Exempelvis kan man 

tänka sig att den statliga utredningen är förberedande och kunskapsproducerande, och att 
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propositionen är verkställande och explicit. Jag har inte analyserat dessa inre förhållanden 

mellan texterna i någon större utsträckning, då området för uppsatsen framförallt försöker 

rekonstruera uppkomsten av subjektet och begreppet psykiskt funktionshinder, och inte explicit 

utfallet av en politisk beslutsordning eller implementation.  

 

2.5 Genomförande 
Den utgångspunkt som jag kommer att ha i mitt analysarbete kan karaktäriseras som en form 

av kvalitativ innehållsanalys av skriftliga dokument. Grönmo (2004:189) menar att en 

datainsamling, som förbereder ett material för en kvalitativ innehållsanalys, förutsätter ett 

särskilt fokus utifrån vilken en insamling av material kan ske. Det specifika fokus som denna 

uppsats kommer att utgå ifrån är politiska dokument, vilket här definieras som dokument som 

producerats i enlighet med en politisk beslutsordning. Dessa politiska dokument kommer att 

sökas utifrån deras relation till genomförandet av psykiatrireformen – det politiska 

beslutsfattandet att anta propositionen Psykiskt stördas villkor. Grönmo (2004:190) lyfter fram 

två väsentliga aspekter i förberedelserna av datainsamlingen, vilket är dels temat för texterna 

och dels typen av texter. I denna undersökning är temat det diskursiva objektet psykiskt 

funktionshinder, och typen av texter är de olika politiska dokumenten – utsagorna som 

tillsammans samlas runt det diskursiva objektet. Den metod som jag kommer att använda mig 

av för att finna de aktuella texterna är framförallt en sökning i Riksdagens dokumentdatabas, 

samt även i den nationella sökkatalogen Libris. Psykiatrireformen som sammansatt fenomen är 

komplext och innehar många olika dimensioner, vilket motiverar en väldefinierad avgränsning 

av det material som skall användas för analys. I uppsatsen kommer jag framförallt att fokusera 

på de dokument som föregick och utgjorde bakgrunden till psykiatrireformen, vilket innebär att 

politiska dokument som är reaktioner och utvärderingar av psykiatrireformen inte kommer att 

analyseras som empiriskt data. Detta motiveras också av frågeställningarnas karaktär, som 

söker efter de diskursiva förändringarna, den diskontinuitet som uppstår i samband med 

ansvarsförskjutningen från landsting till kommun.     

Grönmo (2004:193) lyfter fram ett problem som kan uppstå i samband i samband med en 

kvalitativ innehållsanalys, vilket han benämner som forskarens perspektiv. Det perspektiv som 
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forskaren närmar sig det aktuella forskningsproblemet och påverka både urvalet och tolkningen 

av texterna på ett negativt sätt, som begränsar tolkningen av texterna. För att minimera denna 

problematik kan det vara nödvändigt att arbeta med flera tolkningsmöjligheter och även 

försöka relatera texterna till kontextuella faktorer. Detta förefaller samtidigt att 

överrensstämma med en diskursanalys, som betonar hur utsagornas möjlighetsvillkor är 

sammankopplade med historiska, sociala och ekonomiska omständigheter. Denscombe ( 1998 

s.396) diskuterar också hur forskarens intuitioner och insikter kan påverka diskursanalysen i 

sådan utsträckning att forskningen genom diskursanalysens metoder och resultat blir svåra att 

verifiera. Den vägledning som Denscombe anger för att motverka detta verifieringsproblem är 

en tydlighet beträffande vilka diskursaspekter som skall studeras. I min uppsats avser jag 

framförallt att studera hur texterna bidragit till att skapa ett begrepp, subjekt och kulturell 

föreställning genom uppkomsten av begreppet psykiskt funktionshinder. 

 

2.6 Etiska överväganden 
Denna uppsats konfronteras inte med några etiska frågeställningar beträffande enskilda 

individers integritet i förhållande till uppsatsarbetets genomförande. Uppsatsen berör ändock 

ett område, där den aktuella gruppen som omfattades av psykiatrireformen har en svag röst i 

samhället, vilket enligt mig förutsätter en etisk reflektion över hur denna uppsats kan bidra till 

att stärka rösten för den aktuella gruppen. Ros-Mari Eliasson (1995:30) menar att det inom den 

socialvetenskapliga forskningen finns skäl till att ta ”ställning” för svagare parter och framlyfta 

tidigare försummade perspektiv. Denna etiska vägledning ser jag som ett forskningsideal i 

frågor som berör utsatta grupper i samhället, och motiverar uppsatsens kritiska perspektiv på 

de politiska dokument, som haft en avgörande betydelse för utformningen av vården för 

människor med psykiska besvär från mitten av 1990-talet och framåt. Valet av Foucaults 

tänkande, som ett verktyg att närma sig psykiatrireformen, kan i detta sammanhang också 

motiveras utifrån hans egna vetenskapliga produktion, som i flera avseenden varit en ny 

historieskrivning som framlyft grupper och teman som tidigare stått utanför den traditionella 

vetenskapens utsiktspunkter.  
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3. Tidigare forskning 
 
Den forskning som tidigare behandlat psykiatrireformen har haft olika skepnader och tyngd. 

Flera studier har behandlat psykiatrireformen i ett historiskt sammanhang, vilket placerat 

psykiatrireformen i en historisk process med utgångspunkt i den svenska psykiatriska vården. 

Andra studier har haft en mer utvärderande karaktär, där reformen har betraktats utifrån ett 

tillbakablickande perspektiv. I dessa studier har frågor beträffande förhållandet mellan 

psykiatrireformens innehåll och det konkreta utfallet ofta varit centrala utgångspunkter. En 

tredje typ av studier kan karaktäriseras som mer konkreta och specifikt avgränsade studier 

beträffande psykiatrireformen som sådan. Dessa studier har ofta haft sin utgångspunkt i att 

belysa psykiatrireformen i sin helhet och lyfta fram centrala och kontextuella aspekter som 

varit aktuella för de vårdideologiska imperativ som formulerades genom reformen. Det finns 

även framställningar som visserligen inte arbetar efter akademiska tillvägagångssätt, men som 

försöker återge och fånga psykiatrireformen utifrån enskilda människors erfarenheter (se 

Nordén 2001), dessa kommer jag inte att redogöra för i detta avsnitt. Jag kommer nedan 

presentera den forskning i Sverige som i större grad berört psykiatrireformen, samt forskning 

som anknyter till användningen av Foucaults tänkande som en metod inom forskning i socialt 

arbete och sedan avsluta med en sammanfattande diskussion, där jag diskuterar den tidigare 

forskningen i relation till mina egna utgångspunkter i den föreliggande uppsatsen. Vad jag inte 

valt att presentera som tidigare forskning är de statliga utredningar som föregick 

psykiatrireformen, detta motiveras med att dessa utgör studiens empiriska material och är 

föremål för uppsatsens analys.      

Jan-Otto Ottosson framvisar i en historiskt orienterad studie Psykiatrin i Sverige 

vägval och vägvisare (2003) hur den psykiatriska vården i Sverige genomgått ett flertal olika 

förändringar under skilda tidpunkter. Ottossons studie tar även fast på enskilda personer som 

han framlyfter som betydelsefulla aktörer för psykiatrin i Sverige. Psykiatrireformen behandlas 

av Ottosson under rubriken ofullbordad psykiatrireform, vilket förtydligas av Ottosons 

uppfattning om reformens ouppfyllda ”mål att alla med psykiska funktionshinder får sina 

individuella behov av vård, stöd och service tillgodosedda” (Ottosson 2003:47-48). Ottosson 
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lyfter även fram den komplexitet och flerfaldighet som var motiven bakom psykiatrireformens 

genomförande, där ambitioner till normalisering, integrering och avinstutionalisering var 

bakomliggande faktorer.       

Lars-Christer Hydén presenterar i en inledning till antologin Från psykiskt sjuk 

till psykiskt funktionshindrad (2005) en historisk översikt som placerar psykiatrireformen inom 

den avinstutionaliseringsprocess som pågått under den senare hälften av 1900-talet. Denna 

inledning utmynnar i en kritisk diskussion om kunskapsluckorna som finns inom det aktuella 

området, där Hydén (2005:34-36) menar att det behövs en kontinuerlig uppföljning som 

undersöker olika reformer och verksamheter kritiskt, samt uppföljningar av sociala och 

ekonomiska förhållanden hos gruppen med psykiska funktionshinder, och även studier som är 

inriktade på att undersöka hur det är att leva med psykiska besvär och som även försöker 

närma sig en förståelse för de nya formerna av stöd och sociala insatser. Hydén menar även att 

det är viktigt att inskaffa kunskap om de professionella grupper som arbetar med den aktuella 

gruppen. Avslutningsvis hävdar Hydén att det även behövs en kritisk granskning och analys av 

den psykiatriska diskursen, och ”kritiska analyser av olika statliga utredningar och dokument 

som varit grundläggande för de senaste decenniernas reformarbete” (Hydén 2005:36).  

I studien ”Att leva ett eget liv: normalisering i den nya psykiatrin” studerar Lars-

Christer Hydén (s.158-159) hur formerna för samspelet mellan patienter från den tidigare 

psykiatriska vården fungerar tillsammans med olika representanter inom de nya 

vårdorganisationer som vuxit fram efter psykiatrireformen. Avsikten med studien är att 

undersöka hur normaliseringssträvandena omsätts i den vardagliga praktiken. Hydén framvisar 

hur den psykiatriska vården och omsorgen har genomgått tre centrala förändringar som 

tillsammans utgör vad han kallar ”den nya psykiatrin”, dessa är en avmedikalisering av vården, 

försök till sociala definitioner av psykiska sjukdomar samt olika försök till social integration 

och normalisering. I Hydéns studie ligger fokuset på den sistnämnda förändringen, och då 

genom att studera det samspel som äger rum inom ramen för olika försök till att uppnå social 

integration och normalisering. Studien visar bland annat hur representanter inom olika 

vårdorganisationer inom den institutionella världen strävar efter att skapa en livsvärld för de 

tidigare patienterna som är integrerad med den omgivande världen och föreställningar om 
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normalitet (s.176). Avslutningsvis menar Hydén att det samspel som sker samt 

upprätthållandet av en livsvärld hos personal inom vårdorganisationer också riskerar att 

reproducera en bristande förmåga som finns hos patienterna och kan verka hindrande för de 

tidigare patienterna att själv göra egna erfarenheter och utveckla egna sätt att förhålla sig till 

omvärlden (s.178).      

När det kommer till forskning av mer utvärderande karaktär finns det dels 

utvärderingar i form av statliga utredningar och dels mer akademiskt orienterande studier. Här 

kan framförallt utredningen Ambition och ansvar - Nationell strategi för utveckling av 

samhällets insatser till personer med psykiska funktionshinder och sjukdomar (SOU 2006:100) 

nämnas som den kanske mest omfattande kartläggningen och kritiska reflektionen över de 

områden som berördes inom psykiatrireformen. Utredningen framvisar framförallt hur det 

finns en bristande samverkan mellan de centrala aktörerna, samt att gruppen psykiskt 

funktionshindrade inte har fått möjligheten till att komma ut i samhället och rehabiliteras till 

arbete. 

I boken Psykiska funktionshinder i samhället (Lindqvist m. fl 2011) genomförs 

en studie som har som utgångspunkt begreppet psykiskt funktionshinder. Studien har delvis en 

utvärderande karaktär, som undersöker förhållandet mellan begreppets införande och hur det 

implementerats inom socialpsykiatrin och de kommunala verksamheterna. Intressant i studien 

är den mycket djupgående analysen av begreppet psykiskt funktionshinder och de olika 

perspektiv inom vilket begreppet kan få olika meningar och betydelser. Författarna utgår i sin 

studie ifrån ett socialt perspektiv, där analysen tar sin utgångspunkt i den sociala miljö som 

individen vistas inom (Lindqvist m. fl. 2010, s. 15). De organisationer som arbetar med 

psykiskt funktionshindrade betecknar författarna som en del av ett socialpsykiatriskt 

organisatoriskt fält. I undersökningen av hur implementeringen av begreppet sett ut visar 

författarna att det socialpsykiatriska fältet inte uppnått den förväntade ställningen inom 

kommunerna, samt att det fortfarande existerar en omsorgslogik snarare än en logik som 

bygger på rehabilitering. Vad författarna samtidigt lyfter fram är fältets dynamik, där 

avsaknaden av professionalitet även gör fältet öppet för nytänkande och olika nya 

organisatoriska lösningar.  
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En liknande studie är avhandlingen Psychiatric disability in the community: 

Surveying the social landscape in the post-deinstitutional era (2009) från David Rosenberg, 

som även var medförfattare till studien Psykiska funktionshinder i samhället. Vad som 

utmärker Rosenbergs studie är framförallt ett perspektiv som tar sin utgångspunkt i det 

organisatoriska landskap som växt fram efter psykiatrireformen och hur de motsvarar 

psykiatrireformens ambitioner. En huvudsaklig slutsats är att övergången från de psykiatriska 

sjukhusens vård till öppnare former inte motsvarat det vårdmässiga innehållets förändring, utan 

att idéer om den enskilde som patient fortfarande är förhärskande och att utvecklingen mot en 

mer rehabiliterande syn och försök till delaktighet utanför vårdlandskapet fortfarande saknas 

(Rosenberg 2009 s. 250). 

 Urban Markström har i sin avhandling Den svenska psykiatrireformen: bland 

brukare, eldsjälar och byråkrater (2003) undersökt psykiatrireformen utifrån ett övergripande 

perspektiv. Markström menar bland annat att psykiatrireformen vilar på grundläggande 

vårdideologiska premisser, men saknar ett detaljerat och precist språk för en effektiv 

implementering. Propositionen Psykiskt stördas villkor tenderar utifrån denna beskrivning 

sakna en förankring mellan teori och praktik. De sociala insatser som psykiatrireformens 

implementering omfattade i egenskap av boende, sysselsättning, personligt ombud och 

psykiatrisamordnare, diskuterar Markström i artikeln ”Arbetet med personer med psykiska 

funktionshinder – verksamheterna och de anställda” (Markström, 2005) och menar att 

omfånget av verksamheter har utvidgats sedan psykiatrireformen, men att det fortfarande finns 

bristområden. En kritisk reflektion som Markström (2005: 121) lyfter fram och som berör det 

sociala arbetet är att de sociala insatser som utförs inte har uppvärderats i enlighet med det 

kvalificerade arbete som utförs inom de olika verksamheterna. 

 

3.1 Sammanfattande diskussion beträffande tidigare forskning 
Den forskning som här presenteras är en kartläggning av hur psykiatrireformen och begreppet 

psykiskt funktionshinder framkommit i tidigare forskning. Koncentrationen av forskningen är 

framförallt förlagd på olika utvärderade forskningsansatser, som har sin utgångspunkt i det 

faktiska innehållet och de ambitioner som föregick psykiatrireformen för att sedermera 
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undersöka hur dessa kommit att utfalla i praktiken. Forskningen som presenteras bidrar till att 

kontextualisera och lyfta fram viktiga aspekter av begreppet psykiskt funktionshinder, men 

saknar en djupare diskussion om de möjlighetsvillkor som utgör förutsättningarna för 

uppkomsten av begreppet i sig själv. Min uppsats intar därför ett annorlunda perspektiv och har 

inte som fokus att analysera hur väl begreppet mottagits och hur den politiska 

implementeringen genomförts, utan snarare en undersökning av det som föregår själva den 

politiska implementeringen och överhuvudtaget gör det möjligt att tala om psykiskt 

funktionshinder som begrepp.  
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4. Teoretiska utgångspunkter 
 
4.1 Makt 
Här nedan kommer jag att presentera det maktbegrepp som jag kommer använda som teoretiskt 

perspektiv för att undersöka och tolka de politiska dokumenten inom psykiatrireformens 

diskurs. I den föreliggande uppsatsen kommer jag att använda mig av Foucaults maktbegrepp, 

vilket skiljer sig ifrån tidigare centrala konceptioner och definitioner av makt. En huvudsaklig 

skillnad mellan Foucaults maktbegrepp och tidigare maktbegrepp är frågan om maktens 

lokalisering. Makt är för Foucault inte en egenskap, egendom eller något som överlåtits genom 

samtycke, utan snarare skall makt förstås utifrån sitt utövande, som en strategi i ständigt aktiva 

och spända relationer. 

 

Studiet av denna mikrofysik förutsätter emellertid att makten som 
utövas inom den inte uppfattas som en egenskap eller en egendom 
utan som en strategi och att man inte utgår från att det herravälde den 
leder till är något man ”lägger beslag på” utan är resultatet av mått och 
steg, manövrar, taktiska grepp, tekniker och mekanismer; att man 
snarare jämför den med en ständig kamp än med ett kontrakt som 
reglerar en överlåtelse eller med erövringen av ett område. Man måste 
kort sagt inse att denna makt är något man utövar snarare än besitter, 
att den inte är ett av den härskande klassen erövrat eller bevarat 
”privilegium”, utan att den samfällda verkan av deras strategiska 
positioner – en verkan som kommer till synes i de underlydandes 
ställning och som denna ibland bidrar till att förlänga (Foucault 1975 
s. 32) 
 

Detta citat visar tydligt hur Foucault konception av makt skiljer sig mot en uppfattning av makt 

som någonting lokaliserbart till en särskild grupp eller person. Foucaults maktbegrepp kan 

därmed ses som en kritik mot en uppfattning om en suveränitetsmakt, där frågor om 

suveränitet och legitimitet tidigare har varit centrala områden inom den politiska filosofin för 

att studera makt (Hindess 1996 s.97; Nilsson 2008 s. 83). Att använda Foucaults maktbegrepp 

som teoretiskt perspektiv innebär därmed att inte betrakta makt som lokaliserbar till en specifik 

grupp eller ett enskilt subjekt, utan att istället undersöka makt relationellt och utifrån de 
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strategier och tekniker som makten verkar genom sitt utövande. Gilles Deleuze framställer i sin 

monografi Foucault (1990) sex postulat som övergripande framvisar Foucaults syn på makt i 

hans verk Övervakning och straff. Deleuze (1990 s.57-63) menar att makten inte har en 

homogenitet utan definieras genom singulariteter, att makten inte kan lokaliseras till en 

maktens källa, att makt inte är underordnad en transcendent enhet utan karaktäriseras genom 

dess fälts immanens, att makt saknar väsen och istället är operationell, att maktens modalitet är 

produktiv och slutligen att en legalitet genom lagen inte kan betraktas som ett makttillstånd 

utan snarare som en aktiv strategi. Vad som framträder i Deleuze tolkning av Foucault är 

framförallt ett maktbegrepp som definieras genom sin aktiva karaktär och sin avsaknad av en 

fast punkt som kan lokalisera en maktens substans. Foucault understryker i en föreläsning från 

1976 just hur en maktanalys måste förstå makt som att vara i en ständig cirkulation. 

 

Power must be analyzed as something which circulates, or rather as 
something which only functions in the form of a chain. It is never 
localized here and there, never in anybody’s hands, never appropriated 
as a commodity or piece of wealth. Power is employed and exercised 
through a net-like organization (Foucault 1980 s.98) 
 

Ovan har Foucaults maktbegrepp presenteras som differentierat från tidigare uppfattningar om 

makt, som försökt härleda och lokalisera makten till en specifik punkt. Detta synsätt på makt 

som tidigare dominerat inom den politiska filosofin föranleder en horisontell maktstruktur, som 

resulterat i en uppfattning om maktrelationer utifrån ett förhållande mellan dominans och 

förtryck. Roddy Nilsson (2008 s.93) menar att Foucaults konception av makt bör förstås som 

att makt ingår i alla sociala relationer, och att denna maktrelation inte kan reduceras till ett 

förhållande av total kontroll i termer av dominans och förtryck, då detta förhållande inte längre 

skulle vara möjligt att karaktärisera som en relation. Den relationella makten uppstår därmed i 

spänningen mellan två aktiva poler, som föranleder att alla maktrelationer har en instabil 

karaktär och innehåller möjligheter till förändring. Detta relationella synsätt på makt, som 

betonar maktens ständiga aktivitet, har även viktiga konsekvenser beträffande vilka effekter 

som makten får.  
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Foucault (1975 s.33) menar att alla maktförhållanden producerar ett vetande, och 

att makt och vetande direkt förutsätter varandra. Makten har en produktiv karaktär som skapar 

sanningar och samtidigt skapar oss själva som subjekt. I den tillbakablickande essän ”Subject 

and Power” uttrycker Foucault (2000 s.326) hur hans arbete inte varit koncentrerat till att 

analysera fenomenet makt, utan att skapa en historia om de olika former som människor 

transformeras till subjekt i vår kultur. Foucault identifierar tre huvudsakliga former som 

människan objektiverats som subjekt, dels genom undersökningar som definierat människan 

som ett subjekt genom vetenskapliga praktiker, dels genom särskiljande praktiker som särskiljt 

subjektet genom åtskillnader mot andra subjekt och dels olika tekniker som människan själv 

gjort sig till ett subjekt. Inom dessa tre former, som Foucault identifierat som avgörande för 

människans objektivering och transformation till subjekt, menar jag att makt kanske är den 

mest betydelsefulla analysdimensionen för att konkret närma sig människans tillblivelse som 

subjekt inom vissa diskurser. Maktens produktiva karaktär och dess frambringande av vetande 

blir en förutsättning för möjligheten att bli till ett subjekt (se Nilsson 2008 s.83). Detta 

förhållande som här presenterats mellan makt, vetande och subjekt har inom ramen för min 

uppsats en central roll, då mitt maktperspektiv på psykiatrireformens diskurs har som syfte 

undersöka formeringen av subjektet psykiskt funktionshindrad.                     

Mot bakgrund av denna övergripande presentation av Foucaults maktbegrepp 

kommer jag att försöka konkretisera detta begrepp och redogöra för olika former av strategier 

och tekniker igenom vilka makt utövas. Jag kommer nedan att presentera Foucaults synsätt på 

disciplinen, som en särskild form av makt inom det moderna samhället. Det innehåll och de 

begrepp som Foucault tillskriver den disciplinära makten kan förhoppningsvis användas som 

operationella begrepp för en konkret analys av makt i psykiatrireformens diskurs. 

 

4.2 Disciplin 
I verket Övervakning och Straff presenterar Foucault en ny maktform som skilde sig ifrån en 

tidigare enväldig och tyrannisk makt. Den kända inledningen till Övervakning och straff 

iscensätter denna förändring genom att framvisa två olika straffsystem, där en teatralisk och 

brutal avrättning ersätts med en inrutad tillvaro där fången lever under ett detaljerat 
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tidsschema. Denna markanta förändring och övergång från ett straffsystem till ett annat tjänar 

som en illustrativ kontrast för att framvisa framväxten av ett disciplinärt straffsystem. 

 I det tredje kapitlet av Övervakning och straff framlägger Foucault de centrala 

kännetecken av disciplinen som maktform. Foucault (1975 s.138) tar sin utgångspunkt i den 

mänskliga kroppen för att visa hur kroppen under andra hälften av 1700-talet alltmer blivit ett 

föremål – en foglig kropp – som kan underkuvas, begagnas, förvandlas och fulländas. Vad som 

utmärker denna nya form av kontroll av kroppen, enligt Foucault, är en kontroll av rörelsernas 

ekonomi och frambringandet av en nyttig kropp. En kontroll där kroppen och dess rörelser 

inrutas så snävt som möjligt i tid och rum. 

 

Dessa metoder, som möjliggör en minutiös kontroll av kroppens 
verksamheter, som vidmakthåller en ständig behärskning av dess 
krafter och påtvingar dem en förening av foglighet och nytta, utgör 
vad man skulle kunna kalla ”disciplin” (Foucault 1975 s.139). 

 

Disciplinen som maktform är inte en ensidig och horisontell maktutövning, som bygger på ett 

dominansförhållande, utan disciplinen verkar genom själen. En beskrivning som skall förstås 

som att den disciplinära maktformen inte är inriktad på att med repressiva metoder tvinga fram 

ett önskat beteende, utan istället att de olika disciplinära teknikerna är inriktade gentemot 

hjärtat, viljan, tanken och sinnelaget (Nilsson s.102). Foucault uttrycker detta som att ”[s]jälen 

är på en gång verkan av och redskapet för en politisk anatomi” (Foucault 1975 s.35).  Den 

disciplinära makten i det moderna samhället kan härmed sägas uppbäras och vidmakthållas 

genom att den enskilde repetitivt reproducerar denna politiska anatomi genom att själv vara 

formad genom denna makt. Begreppet disciplin refererar alltså till ett straffsystem där den 

enskilde själv underordnar sig och reproducerar de olika makttekniker som används. Nedan 

kommer jag att beskriva några av de centrala maktteknikerna inom den disciplinära 

maktformen. 

 

4.2.1 Rummet 
En av de centrala maktteknikerna inom disciplinen är kontrollen över rummet. Den enskilde 

individen fördelas i rummet genom olika tekniker och åstadkommer därmed en kotroll och en 
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individualisering över individen, samtidigt som dessa tekniker även ordnar en given mångfald. 

Foucault uttrycker detta som att den disciplinära tekniken förenar det enskilda och mångfalden. 

De tekniker som används för att uppnå denna kontroll över rummet är enligt Foucault (1975 

s.145-148) skapandet av specifika platser, inrutningen av rummet så att den enskilde individen 

har sin plats, en placering som är funktionell och skapar nyttiga rum och slutligen en 

uppdelning av individerna utifrån rang, vilket definierar individerna seriellt och fördelar 

individerna i ett nät av relationer där alla är utbytbara. Denna rumsliga differentiering och 

samtidiga individualisering av individerna i rummet förutsätter samtidigt en form av 

övervakande mekanism som upprätthåller den rumsliga ordningen. Foucault (1975 s.172) 

menar att disciplinen förutsätter en ”betvingande blick” för att upprätthålla disciplinens 

effektivitet. Det kanske allra mest tydliga exemplet på hur rummet blir ett föremål för en blick 

som gör disciplinen effektiv är Foucaults (se 1975 s.196-210) kända beskrivning av 

panoptikon. En form av arkitektonisk struktur som gör att individen ständigt kan vara föremål 

för en övervakande blick utan att själv veta om det. Individens medvetenhet om möjligheten 

till att ständigt vara stående under övervakning föranleder en situation, där makten ständigt är 

närvarande utan att själv vara synlig. Foucault uttrycker denna maktteknik som att ”fångarna är 

inneslutna i en maktsituation som de själva uppbär” (Foucault 1975 s.202). Även om 

panoptikon refererar till en specifik arkitektonisk struktur, menar jag att det är viktigt att 

betrakta panoptikon som en ideal modell för den disciplinära maktformen. 

 

Men Panopticon bör inte betraktas som en drömbyggnad: det är ett 
diagram för maktmekanismen i dess idealiska form: om man bortser 
från alla hinder, motstånd eller gnisslanden, kan det sätt varpå det 
avser att fungera framställas som ett rent arkitektoniskt och optiskt 
system: i själva verket utgör det en bild av en politisk teknologi som 
kan och bör skiljas från allt specifikt användningssätt (Foucault 1975 
s.206)  

 
 
 Avslutningsvis vill jag redogöra för en form av rumslig kontroll som innefattar en social 

övervakning, där tyngdpunkten ligger på utformningen av ett hierarkiskt system, där 

människor förbinds i ett nätverk av sociala relationer som har till uppgift att dels övervaka 
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varandra och dels att på ett effektivt sätt verka i enlighet med organisationens huvudsakliga 

syften. Det hierarkiska systemet har visserligen en horisontell struktur, men upplöser på samma 

gång en horisontell makt genom att sprida makten inom rummet och möjliggöra ett nät av 

relationer som ständigt står i övervakning gentemot varandra. Foucault (1975 s.178) definierar 

inte den hierarkiserade övervakningen som ett resultat av en maktöverlåtelse, där makten att 

övervaka har överförts som en egendom, utan menar istället att den fungerar som ett maskineri 

där apparaten i sin helhet är avgörande för alstrandet av makt.  

 

4.2.2 Tiden 
Ett annat område inom vilket den disciplinära makten kommer till uttryck är kontrollen över 

tiden. Kontrollen av människans aktivitet sker genom en inrutning av tiden i bestämda 

scheman. Tidsschemat utgör både en kvantitativ och kvalitativ bestämning av den mänskliga 

aktiviteten, genom framställandet av tidsschemat kan aktiviteten inordnas i olika tidsliga 

rytmer med ett bestämt innehåll, samtidigt blir denna uppdelning också föremål för en 

kvalitativ bestämning, där den mänskliga aktiviteten även förutsätts vara av en viss kvalité 

under dessa olika tidsliga sekvenser. Foucault menar att ”[p]unktlighet och flit är jämte 

regelbundenhet den disciplinära tidens grundläggande dygder” (Foucault 1975 s.153). Detta 

kan beskrivas som att den mänskliga handlingen inordnas i en tidslig bestämning, där alla olika 

beståndsdelar av handlingen ordnas inom en bestämd tidsrymd. Handling erhåller sin egen 

tidslighet, vilket blir en form av normativ bestämning av handlingen utifrån en tidslig skala. 

Denna bestämning har samtidigt sin utgångspunkt i en föreställning om effektivitet, där 

förhållandet mellan kropp och rörelse i utförandet av handlingen har som norm inom den 

disciplinära makten att framtvinga och föreskriva ”bästa möjliga förhållande mellan en rörelse 

och kroppens allmänna hållning som villkor för effektivitet och snabbhet” (Foucault s.154). 

Indelningen av tiden i bestämda partitioner, där olika bestämda aktiviteter inskrivs för att 

uppnå en kvalitativ användning av tiden, uppnås genom en optimal korrelation mellan 

individen och dennes rörelser. Foucault (1975 s.155) menar att den disciplinära maktformens 

kontroll av tiden vilar på en princip om ett uttömmande utnyttjande av tiden, där disciplinen 

utvinner fler möjligheter till att utnyttja tiden.  



 29 

 Ovan har jag beskrivit hur Foucault framställer tiden som ett föremål för kontroll, 

men Foucault visar också hur olika former av tekniker verkar inom tiden och framkallar största 

möjliga nytta. Foucault (1975 s.159) visar hur de olika tidsliga segmenten delas upp och 

samtidigt förenas med utmynnandet av ett specifikt resultat. Denna tidsliga uppdelning och 

förhållandet till resultat möjliggör för en normativ bestämning, där olika individer kan 

uppdelas utifrån vilka tidssegment de befinner sig inom. Användningen av olika mål inom 

dessa tidsliga intervaller underlättar en bedömning av den enskildes förmågor, färdigheter och 

kunskaper. För att differentiera individernas olika färdigheter används serier, där den enskilde 

individen föreskrivs en särskild grad eller rang inom detta seriella sammanhang. Foucault 

använder här begreppet genetisk, för att framvisa hur de disciplinära teknikerna frilägger serier 

som bygger på en genetisk utveckling. Centralt i denna genetiska utveckling blir en tanke om 

samhälleliga och individuella framsteg (Foucault 1975 s.162). Även här kan man se hur 

disciplinen reproduceras repetitivt genom denna föreställning om framsteg och utveckling som 

skall leda individen till en bättre tillvaro. 

 

Drillen är den teknik genom vilken man tvingar kropparna att utföra 
ideligen upprepade och samtidigt olika uppgifter, som emellertid 
alltid är graderade. Genom att inrikta beteendet på ett slutgiltigt 
stadium, möjliggör drillen en oavbruten karaktärisering av individen 
antingen i förhållande till nämnda slutpunkt, i förhållande till andra 
individer eller i förhållande till den bana som skall tillryggaläggas. I 
kontinuitetens och tvångets utformning svarar den sålunda för en 
tillväxt, en iakttagelse och en kvalificering. (Foucault 1975 s.163) 

 

4.2.3 Normalisering 
Den tredje aspekten som jag vill lyfta fram av den disciplinära maktformen är normalisering. 

Kontrollen över tiden och rummet som väsentliga inslag i de disciplinära makteknikerna 

kommer här att förstås som möjlighetsvillkor för en makteknik som normaliserar den enskilde. 

Foucault uttrycker detta i en beskrivning av det disciplinära straffsystemet: 

 

Det ständigt verksamma straffsystemet, som går genom alla de olika 
punkterna och som kontrollerar varje ögonblick inom de disciplinära 
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institutionerna, jämför, differentierar, hierarkiserar, förenhetligar och 
utesluter. Kort sagt, det normaliserar (Foucault 1975 s.184). 

 

Begreppet normalisering måste här betraktas utifrån sitt ursprung ur begreppet norm, vilket 

Nilsson (2008 s.90) menar innehar en dubbel betydelse som dels betecknar ett neutralt fastställt 

förhållande beträffande något och dels som att ett föreskrivande av det normala. Normalisering 

som begrepp intar här en aktiv karaktär och blir betecknande för just de tekniker genom vilka 

en individ blir föremål för en jämförelse i förhållande till en fast norm och själva aktiviteten 

som försöker inordna individen under denna norm. Foucault (1975 s.185) använder begreppet 

normalitetsgrader för att beteckna förhållandet mellan en enskild individs tillhörighet till en 

homogen samhällskropp, men begreppet används även för att uttrycka en klassificering, 

hierarkisering och rangordning. Denna process av normalisering som ständigt korrigerar den 

enskilde gentemot en fastställd norm har en dubbel verkan, då den frambringar en homogenitet 

i samhället som samtidigt individualiserar genom möjligheterna till att mäta och differentiera 

individerna ifrån varandra. 

 Normalisering som maktteknik framvisar maktens produktiva karaktär, där 

kontrollen över tiden och rummet upprättar en möjlighet till att inte bara kontrollera de 

enskilda individerna, utan att även inhämta kunskaper som kan användas för att individualisera 

och dra nytta av de individuella olikheterna. Foucault visar i sina analyser hur ”[d]isciplinen 

’framställer’ individer; den är den specifika tekniken för en maktutövning där individerna är på 

samma gång föremål och verktyg” (Foucault 1975 s.171). Denna individualisering, som sker 

genom disciplinen, menar jag, är ett väsentligt moment i människans transformation till 

subjekt, där kunskapen och vetandet som produceras genom maktens olika tekniker skapar en 

förutsättning för differentiering och individualisering. En viktig poäng som Adrienne S. 

Chambron i sin artikel ”Foucault’s Approach” gör beträffande den institutionella aktiviteten 

mellan klient och behandlare, är den ömsesidiga skapandet av varandra. 

 
Institutional activities simultaneously create clients and workers, as 
two sides of the same coin. This complementary process is made 
explicit in the working contract between client and worker. The 
contract encourages clients to enlist in a client subjectivity (become 
a voluntary client) and to agree to a partcular kinsd of work upon 



 31 

themselves. It defines the worker’s action and ways of relating to the 
client. (Chambron 1999:68) 

 
4.3 Teoridiskussion 
Jag har ovan redogjort för Foucaults maktbegrepp och specifikt för den disciplinära 

maktformen som huvudsakligen presenteras i Övervakning och straff. Inom ramen för min 

uppsats syfte kommer jag att utgå ifrån ett maktperspektiv som skall belysa tillblivelsen av 

begreppet psykiskt funktionshindrad. Med utgångspunkt i Foucaults syn på makt har jag skapat 

ett teoretiskt ramverk som skall vägleda mig i min analys av de politiska dokumenten. Centrala 

utgångspunkter för min analys blir att studera innehållet i texterna relationellt snarare än 

horisontellt, vilket innebär att de politiska dokumenten inte kan hänföras till en bestämd 

politisk grupp eller ett enskilt subjekt. Makten måste också betraktas som produktiv snarare än 

repressiv, vilket innebär en läsning av de politiska dokumenten som anlägger ett perspektiv på 

hur olika tekniker och strategier framförallt kan tänkas producera subjekt, vetande och 

sanningar. När det kommer till Foucaults syn på den disciplinära maktformen, kommer jag att 

vara tvungen att vara uppmärksam på vilka tekniker som används för att rumsligt och tidsligt 

inruta människornas tillvaro, samt vilka tekniker som används för differentiering, rangordning 

och individualisering.  
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5. Resultat och analys 
 
I detta avsnitt kommer jag presentera resultatet och analysen av det empiriska materialet. Jag 

kommer att använda mig av fyra olika tematiska infallsvinklar inom diskursen psykiskt 

funktionshinder. De teman jag har valt korrelerar med viktiga områden inom Foucaults 

tänkande om diskurser och makt, men är samtidigt utvalda med hänsyn till deras betydelsefulla 

roll som möjlighetsvillkor för tillblivelsen av ett subjektet psykiskt funktionshinder. Genom att 

studera hur de olika spridda utsagorna tillsammans bildar en diskursiv formation runt 

begreppet psykiskt funktionshinder kan ett koordinatsystem av olika möjlighetsvillkor 

framträda och visa upp ett samspel mellan olika utsagor, som tillsammans möjliggör den 

diskursiva formationen.      

 

5.1 Den psykiskt funktionshindrade 
Jag kommer i min analysdel använda mig av en loopliknande rörelse, där jag inleder med en 

övergripande analys av uppkomsten av begreppet psykiskt funktionshinder, för att därefter 

framvisa hur denna diskurs förutsätter en mängd möjlighetsvillkor som går att analysera utifrån 

diskursen självt, för att slutligen återkomma till begreppet psykiskt funktionshinder. 

 Psykiatrireformen 1995 förknippas framförallt med en föreställning om 

utflyttningen av psykiskt sjuka från stora vårdinstitutioner till egna boendeformer ute i 

samhället. Denna utflyttningsprocess hade dock inletts flera år tidigare och blev med uppdraget 

inom ramen för psykiatrireformen framförallt föremål för en politisk organisering och 

ansvarsfördelning av stöd och vård för de psykiskt störda (SOU 1992:73 s.75). Syftet var 

huvudsakligen att åtgärderna som psykiatrireformen utmynnade i skulle förbättra de psykiskt 

stördas livssituation och öka möjligheterna till gemenskap och delaktighet i samhället. Ett 

centralt tema inom diskursen är upprättande av exkluderande och inkluderande bestämningar, 

där definitionen av vad som räknas som ett psykiskt funktionshinder sker utifrån en ständig 

bedömning i förhållande till ett kontinuum mellan den psykiska störningen som kräver 

medicinsk vård och den psykiska störningen som är av sådan karaktär att den inte behöver en 

medicinsk vård inom institution, utan som den enskilde kan leva med i samhället med hjälp av 
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den stöd och service som de kommunala socialtjänsterna kan organisera. I psykiatriutredningen 

diskuteras innebörden av begreppet psykiskt störning och hur detta begrepp kan betraktas. 

 

När begreppet psykisk störning används i vardagligt tal kan det syfta 
på mycket varierande typer och grader av psykisk ohälsa. De 
språkliga uttrycken för detta kan vara att känna sig ”nere”, 
deprimerad, förvirrad, stressad, ångestfylld, ”att få för sig saker”, att 
känna sig uppgiven eller ständigt missnöjd, arg, besviken utan att det 
riktigt stämmer med den yttre situationen. Det kan innebära att ofta 
känna sig rädd och ängslig för saker som andra tycks ta med ro. En 
individ som är i psykisk obalans strävar mer eller mindre medvetet 
att komma till rätta med besvären. Förståelse och stöd i den närmaste 
omgivningen kan då spela en avgörande roll för det fortsatta 
förloppet. En gräns kan sägas passeras när människan inte själv eller 
med stöd och närstående lekmän inte kan bemästra störningen i den 
psykiska funktionen. Hjälpbehovet leder istället till efterfrågan av 
vård. (SOU 1992:73 s.104) 

 

Begreppet psykisk störning framträder här som ett mångfacetterat begrepp som innefattar ett 

flertal olika mänskliga tillstånd. Med utgångspunkt i detta begrepp blir det inom ramen för 

denna uppsats syfte intressant att undersöka hur detta begrepp skiljer sig åt från begreppet 

psykiskt funktionshinder, som introducerades genom psykiatrireformen som en ny benämning 

på en specifik typ av psykisk störning. Frågor som väcks i en sådan analys är, vad som 

utmärker det psykiska funktionshindret från andra psykiska störningar? Vilka kriterier används 

i denna differentieringsprocess? Vad innebär ett liv som psykiskt funktionshindrad, vilka 

instanser, relationer och ålägganden upprättas kring den psykiskt funktionshindrade? 

 Det kriterium som anges i psykiatriutredningen för att ringa in den grupp som är 

psykiskt långtidssjuk är ”en långvarig nedsättning av social funktionsförmåga till följd av 

psykisk störning” (SOU 1992:73 s.116). Vad som tydligt framträder i denna bestämning är en 

betoning på den sociala funktionsförmågan, vilket här föranleder ett betraktelsesätt som inte tar 

sin utgångspunkt i en medicinsk karaktärisering av den psykiska störningens konsekvenser, 

utan istället betraktar den utifrån ett socialt perspektiv. I boken Psykiska funktionshinder i 

samhället (Lindqvist m. fl. 2010 s. 60) framvisas olika perspektiv på psykiska funktionshinder, 

och där författarna väljer att betrakta det psykiska funktionshindret utifrån ett socialt perspektiv 
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framför ett individuellt eller medicinskt, vilket får till resultat att funktionshindret inte enbart 

betraktas som en konsekvens av sjukdomssymptomen utan där aktörer i den sociala 

omgivningen betraktas som lika betydelsefulla i en analys av det psykiska funktionshindret. 

Detta perspektiv förefaller också överensstämma med det innehåll som återfinns i 

psykiatriutredningen och utredningens centrala ambitioner. Inom diskursen psykiskt 

funktionshinder framträder begreppet psykiskt funktionshinder i psykiatriutredningen och 

propositionen Psykiskt stördas villkor huvudsakligen som ett försök att översätta den psykiska 

störningen från ett medicinskt perspektiv till ett socialt perspektiv, där störningen uppfattas i 

termer av funktionshinder och handikapp. Man skulle kunna analysera denna förändring som 

en form av diskontinuitet i bemötandet och vården av människor med psykiska störningar, där 

en vetenskaplig beskrivning från en medicinsk horisont har ersatts med en social beskrivning 

som istället betonar störningens konsekvenser utifrån en samhällelig horisont, där de sociala 

relationerna till andra människor placeras i centrum.  

 Beskrivningen av funktionshindrets innehåll hos människor med psykiska 

störningar och deras liv i samhället går tydligt att utlösa inom psykiatriutredningen själv. De 

funktionsnedsättningar som framvisas är initiativlöshet och apati, överkänslighet och psykisk 

sårbarhet, kontaktskygghet, oförmåga att uthärda ensamhet och monotoni, ritualism, 

kvarstående symptom och oförmåga att omsätta kunskaper (Prop 1993/94:218 s.14; SOU 

1992:73 s.112-116). Vad som framträder i denna sammansatta beskrivning av de psykiska 

funktionshindren är framförallt en oförmåga till att uppnå en delaktighet i samhället på egen 

hand. Utflyttningen från de psykiatriska vårdinstitutionerna och definitionen av de psykiska 

störningarnas konsekvenser i sociala termer framvisar en bild, där den enskilde själv är 

oförmögen att leva sitt liv ute i samhället utifrån sina egna förmågor och kunskaper. Inom 

diskursen upprättas här en tom och obestämd plats, där möjligheten till en ny form av relation 

kan uppstå till subjektet psykiskt funktionshindrad, en relation som kan träda in och bistå den 

psykiskt funktionshindrade med den vård och omsorg som funktionsnedsättningarna kräver. 

 

 

 



 35 

Utgångspunkten vid en avgränsning av psykiskt handikapp är att 
funktionsförmågan i boende, medmänskligt och socialt nätverk, 
sysselsättning och/eller arbete är allvarligt nedsatt. För att 
kompensera för de funktionella svårigheterna behövs vård- och 
stödinsatser av olika slag (SOU 1992:73 s. 117) 

 

För att närma sig en analys av diskursen psykiskt funktionshinder är det viktigt att undersöka 

hur de spridda utsagorna som framträder i det empiriska materialet kan upprätta en 

regelbundenhet och en diskursiv formation, som möjliggör för begreppet psykiska 

funktionshinder att ta plats. 

 

Med formeringssystem bör man alltså förstå en komplex knippa 
relationer som fungerar som en regel: den bestämmer vad som i en 
diskursiv praktik har kunnat sättas i förhållande till vartannat, för att 
denna diskursiva praktik skall kunna hänföra sig till det eller det 
objektet, för att den skall låta den eller den utsägelsen träda i 
verksamhet, för att den skall begagna det eller det begreppet, för att 
den skall organisera den eller den strategin (Foucault 1972 s.94) 

 

Vad jag vill betona i min analys är framförallt hur den sociala definitionen av den psykiska 

störningens konsekvenser förutsätter att det finns en relation till en social praktik som kan 

ombesörja det behov av stöd som funktionshindret innebär. Utflyttningen och reformen av det 

psykiatriska vårdlandskapet förefaller här att inbegripa en samtidig förändring i talet om vad 

det innebär att leva med en psykisk störning och vilka behov av hjälp som ett liv med psykiska 

störningar förutsätter. Utifrån en diskursanalytisk ansats kan man undersöka den 

regelbundenhet som här upprättas mellan ett nytt objekt – psykiskt funktionshindrade – och en 

ny form av social praktik av omsorg och vård för detta nya objekt, som att innehålla nya 

utsägelsemodaliteter och nya begrepp som tillsammans utgör ett samspel som upprätthåller den 

diskursiva formationen. Bland annat har utsägelsemodaliteterna genomgått en transformation, 

som istället för att tala om den psykiska störningen i en medicinsk terminologi använder 

sociala bestämningar för att tala om psykiska störningar. Begrepp som begagnas i detta nya 

och förändrade sammanhang är exempelvis funktionsnedsättning, handikapp, oförmåga och 

rehabilitering. I Hydéns (2000 s.158) studie benämns denna förändring med termen ”den nya 
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psykiatrin”, vilket avser att indikera en avmedikalisering, sociala definitioner av psykiska 

sjukdomar samt en normalisering av den aktuella gruppens livsvillkor. Det finns alltså ett brott 

med en tidigare diskurs och en samtidig uppkomst av en ny diskurs inom psykiatrin. Den 

diskursiva praktiken som upprättas runt det diskursiva objektet psykiskt funktionshinder måste 

härmed förstås utifrån en mängd olika utsagor, som trots sin spridning innehar en mängd 

existensvillkor som tillsammans ligger till grund för diskursen psykiskt funktionshinder. 

 Om flertalet av de utsagor som utgör existensvillkoren för diskursen psykiska 

funktionshinder är inriktade på en ny och förändrad artikulering av den psykiska störningen i 

en social terminologi, finns det också en mängd utsagor som samtidigt försöker artikulera vad 

som krävs för att befästa detta nya synsätt. Utsagorna som framträder här kan inte hänföras till 

en karaktärisering av det diskursiva objektet i sig själv, utan utgör snarare ett samspel mellan 

de nya formerna för artikulation av den psykiska störningen och de strategier som används för 

att befästa detta synsätt. Psykiatriutredningen framhåller tre olika perspektiv inom vilka 

psykiatrireformens förslag till åtgärder är relaterade (SOU 1992:73 s.220 – 223). Först 

redovisas ett rättighetsperspektiv som innebär att förslagen om stöd och service för de psykiskt 

funktionshindrade skall vila på en samhällelig skyldighet. Ett lagstiftat stöd anges här som en 

garanti för de behov som behövs tillgodoses. Denna utsaga framvisar hur en strategi upprättas 

för att förena den sociala definitionen med en social praktik, där stödet i lagstiftningen tydligt 

kan betraktas som en regel inom diskursen som framförallt förbinder den språkliga och 

teoretiska definitionen av det psykiska funktionshindrets konsekvenser i samhället med en 

konkret social och normativ praktik. Det andra perspektivet som lyfts fram är ett 

rehabiliteringsperspektiv som betonar en effektivisering av rehabiliteringen och som har till 

syfte att underlätta för de psykiskt störda att leva ett normalt liv och minska deras beroende av 

kontanta bidrag. Även inom denna utsaga upprättas ett förhållande som har till avsikt att ge 

stöd och förstärka andra förekommande utsagor i diskursen. En central tanke som framlyfts är 

att förhållandet mellan stärkta rättigheter och yrkesinriktade rehabiliteringsinsatser är en 

förutsättning för att förslagen som presenteras i psykiatriutredningen inte skall få en oönskad 

inlåsningseffekt (SOU 1992:73 s.221). Även här problematiseras förhållandet mellan 

innebörden i de nya språkliga bestämningarna av de psykiska störningarna och vilka 
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konsekvenser som dessa kan få för den enskilde. Foucault beskriver i kapitlet 

strategibildningen en form av systematik för att behandla diskursiva objekt.      

 

Dessa alternativ bör tvärtom skildras som systematiskt olika sätt att 
behandla diskursiva objekt (avgränsa dem, omgruppera eller skilja 
dem åt eller härleda dem från varandra), att disponera 
utsägelseformer (välja dem, placera dem, bilda serier av dem, 
komponera dem i stora retoriska enheter), att handskas med begrepp 
(ge dem regler enligt vilka de skall begagnas, införa dem i regionala 
sammanhang och på detta sätt bilda arkitekturer). Dessa alternativ är 
inte frön till diskurser (inom vilka de skulle vara determinerade på 
förhand och förutgestaltade i en närmast mikroskopisk form); de är 
reglerade sätt (och som sådana möjliga att beskriva) att låta möjliga 
diskurser träda i kraft (Foucault 1972 s.89). 

 

Vi kan här relatera till Foucaults strategibildning och betrakta hur rehabiliteringsperspektivet 

förhåller sig till rättighetsperspektivet och hur dem tillsammans upprättar en serie mellan 

varandra, som visar hur användningen av begreppet rättighet och det lagstadgade stödet 

förutsätter en idé om rehabilitering. Dessa två begrepp, rättighet och rehabilitering, konstituerar 

tillsammans en möjlighet för diskursen psykiskt funktionshinder att framträda och möjliggöra 

för subjektet psykiskt funktionshinder att bli delaktig i samhället. Man kan se hur det inom 

diskursen finns en strategi för hur man skall handskas med de två begreppen och hur de båda 

förutsätter varandra som existensvillkor inom den diskursiva praktiken. Enbart ett 

rättighetsperspektiv skulle riskera att den aktuella gruppen inte blev delaktiga i samhället, utan 

istället skapa en inlåsningseffekt, samtidigt som en rehabilitering utan lagstadgade rättigheter 

inte skulle garantera den stöd och service som rehabiliteringen förutsätter. Inom utredningen 

uttrycks detta som att förslagen skall ses som komplementära. Det tredje perspektivet betonar 

att ”ansvaret för vården av psykiskt långtidssjuka skall vara baserat på samma utgångspunkter 

som ansvaret för vården av andra långtidssjuka” (SOU 1992:73 s.222). Ur ett diskursanalytiskt 

perspektiv framvisar denna utsaga framförallt en förbindelse och relation till en annan 

näraliggande diskurs, inom vilken vården av somatiskt långtidssjuka 1992 överfördes från 

landsting till kommun. Man kan här se hur diskursen psykiskt långtidssjuka står i konflikt med 

diskursen somatiskt långtidssjuka, där skillnaden som finns mellan dessa två grupper i fråga 
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om vårdens organisation här blir utmanad och framträder som en anledning till argumentet om 

att även överföra ansvaret för service och vård för de psykiskt långtidssjuk från landsting till 

kommun. Den diskursiva praktiken definieras av en mängd regler bestämda i tid och rum samt 

under givna sociala, ekonomiska, geografiska och språkliga villkor som tillsammans definierar 

villkoren för vad som kan utsägas (Foucault 1972 s.45). Talet om en förflyttning av ansvaret 

från landsting till kommun måste härmed relateras till det omgivande sammanhanget inom 

vilken den diskursiva praktiken tar plats. Inom detta sammanhang framträder den så kallade 

Ädelreformen som ett avgörande inslag och förebild för en organisatorisk förändring av 

vårdlandskapet. Denna förändring kan samtidigt också relatera till en större politisk diskurs, 

inom vilken en politisk decentralisering av ansvar spelar en avgörande roll, och där en 

maktförskjutning från centrala organ till lokala organ har skett inom flera områden i Sverige, 

bland annat inom skolväsendet under 1980-talet. 

 Ovan har ett försök gjorts till att analysera och ringa in begreppet psykiskt 

funktionshinder utifrån ett diskursanalytiskt perspektiv. Ett landskap har utkristalliserats där 

det psykiska funktionshindret framförallt tar plats inom ett socialt fält, och där beskrivningarna 

av funktionsnedsättningarna utgår ifrån sociala bestämningar. Vad som också framkommer är 

hur dessa funktionsnedsättningar förutsätter vård och omsorg för att den enskilde skall förmå 

att leva ett liv ute i samhället, vilket öppnar upp för en diskurs som innehåller åtgärder för att 

underlätta för den enskilde att få den hjälp och stöd som hon behöver. Här nedan kommer jag 

att försöka betrakta detta samspel som äger rum inom diskursen utifrån ett maktperspektiv. 

Utgångspunkten i ett maktperspektiv, som bygger på Foucault, är att undvika en konception 

där makt betraktas som en egenskap, egendom eller privilegium. Makten kan alltså inte 

lokaliseras till de politiska beslutsfattarna eller författarna till psykiatriutredningen, utan istället 

bör ett relationellt perspektiv användas. I min analys kommer jag framförallt betrakta makten 

som en relation mellan ambitionen om de psykiskt stördas delaktighet i samhället och de 

villkor som måste vara uppfyllda för att en sådan delaktighet skall vara möjlig. 

 En central ambition inom psykiatrireformen var ”att förbättra de psykiskt stördas 

livssituation och öka deras möjligheter till gemenskap och delaktighet i samhället” (Prop. 

1993/94:218 s.1).  Utgångspunkten var att de psykiskt stördas behov skulle kunna tillgodoses i 
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det lokala samhället och i så normala former som möjligt (SOU 1992:73 s.219). 

Målsättningarna bakom psykiatrireformen förefaller här att vara koncentrerad till att underlätta 

ett liv i det lokala samhället tillsammans med andra människor. Men vad skall ett sådant liv 

innehålla? Centrala områden som kartlagts inom psykiatriutredningen med syfte till att 

förbättra de psykiskt funktionshindrades liv är framförallt ”de psykiskt långtidssjukas behov av 

bostäder, av arbete och arbetsrehabilitering, av kvalificerat stöd i öppen vård samt insatser för 

en aktiv och meningsfull fritid” (SOU 1992:73 s.13). Vad som här framträder är framförallt ett 

liv som med enkelhet kan betraktas och definieras som ”normalt”, ett liv med sociala 

kontakter, arbete, bostad och fritidssysselsättning. Ambitionen bakom psykiatrireformen kan 

därmed beskrivas som ett försök till att upprätta ett normalt samhällsliv, vilket dock samtidigt 

är det som problematiseras och är föremål för förslag till åtgärder inom psykiatrireformen. 

Genom att försöka undvika att lokalisera makten till enskilda subjekt eller grupper, vill jag 

framhäva makten som en relation mellan dessa två poler, delaktigheten i samhället och 

åtgärder för att åstadkomma denna delaktighet. Detta maktperspektiv innebär att ett subjekt 

kan träda in i diskursen på bestämda positioner, där de kan formulera utsagor utifrån denna 

specificerade position beträffande krav om delaktighet, förslag på åtgärder, kritik mot förslag 

och liknande utsagor inom ramen för den aktuella diskursen (se Foucault 1972 s.132). Det 

finns alltså alltid möjligheter inom diskursen psykiskt funktionshinder att uppställa argument 

om vilka strategier som skulle underlätta för större delaktighet i samhället, samtidigt som dessa 

argument alltid innehåller en möjlighet till motstånd och förkastande. Frågan om hur 

delaktigheten skall uppnås kan därmed inte betraktas som en rationell implementeringsprocess, 

där ideologiska övertygelser omsätts i en konkret social praktik, utan det finns alltid också en 

möjlighet till motmakt som motsäger idéer och förslag av olika anledningar. Dessa olika 

positioner skall inte härledas till enskilda eller specifika grupper, utan snarare betraktas som 

anonyma platser vilka är öppna att inta för olika människor och som existerar med hänsyn till 

den diskursiva formationens utformning. Exempel som visar hur olika röster kan ta plats och 

formulera olika typer av utsagor redovisas nedan. 
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Jag var stel som en pinne när jag kom ut från sjukhuset. Det tog 
tremånader och sedan var jag avslappnad igen. Och jag räknar med 
att det tar fem år för mig innan jag ändrat min personlighet så att jag 
är nöjd. Men det är ju ett arbete som är väl värt insatsen. Jag har nu 
jobbat i två år och har tre år kvar – sedan känner jag mig nöjd, 
antagligen. Men det är alltså ett arbete på lång sikt, inte bara för mig 
själv utan också för sjukvården, i den mån de är inblandade. I det här 
fallet sköter jag det helt och hållet själv och försöker påverka andra 
att göra på samma sätt (SOU 1991:78 s.49). 
 
Vi är inte utbildade psykoterapeuter, vi är socialarbetare, och jag blir 
så upprörd, för jag tror att vi gör mer skada än nytta när vi går in 
med våra lekmannakunskaper – går in med arton olika metoder som 
vi är belastade med inom socialarbetarkåren – går in och börjar 
samtala med en psykiskt sjuk människa. Vi vet inte var vi har våra 
gränser. Hur långt kan vi gå innan vi saboterar nånting? Kan vi ta 
emot det vi väcker? Det kan vi inte. (SOU 1991:78 s.123) 
 
Det är av stor vikt att nya boendeformer utvecklas inom 
kommunerna. För att påskynda denna utveckling föreslås 
kommunerna få ett lagstadgat obligatoriskt betalningsansvar för 
vissa långvarigt psykiskt störda. Betalningsansvaret bör gälla de 
långvarigt psykiskt störda som av specialkompetent psykiatriker 
ansetts medicinskt färdigbehandlade inom psykiatrisk klinik eller 
annan enhet som bedriver aktiv psykiatrisk vård. För att komma 
ifråga om kommunalt betalningsansvar skall den enskilde ha vårdats 
sammanhängande inom sluten psykiatrisk vård i minst tre månader. 
(Prop 1993/94:218 s.1-2) 

 

Vi ser här tre utsagor som alla berör frågan om den psykiskt stördes möjlighet till delaktighet i 

samhället. Vad som utmärker de tre utsagorna menar jag inte huvudsakligen är det subjekt som 

formulerar utsagan, utan snarare utifrån vilken position i diskursen som utsagan formuleras 

utifrån. Alla utsagorna representerar en plats inom diskursen utifrån vilken världen tar form. 

Dessa olika poler framvisar också olika typer av maktrelationer, där den enskilde formulerar 

sin möjlighet till delaktighet utifrån en individuell horisont med en stor betoning på den egna 

ansträngningen, samtidigt som socialarbetaren tydligt står i en maktrelation till dels sina egna 

gränser och förmågor som socialarbetare och dels i förhållande till eventuella beslut som 

kommer att utvidga deras ansvarsområde bortom deras kunskapsgränser. Vad jag vill lyfta 

fram med dessa exempel är just de spända maktrelationer som är upprättade kring 
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målsättningen att göra människor med psykiska störningar delaktiga i samhället, det finns en 

ständig kamp om hur denna differentieringsprocess skall utformas och var gränsen skall gå för 

att definiera en människa som psykiskt funktionshindrad och som föremål för sociala åtgärder 

inom kommunernas försorg. Viktigt att påpeka här är Foucaults tänkande om makt som 

produktiv, vilket jag menar i allra högsta grad går att utläsa i psykiatriutredningen, där 

producerandet av vetande om den aktuella gruppen har som syfte att skapa ett underlag för 

förändringar av vården för dem med psykiska störningar.  

 För den enskilde individen med psykiska störningar innebär maktperspektivet 

också en form av disciplinering, där den tidigare definierade sjukdomen skall översättas till ett 

funktionshinder som inte enbart föranleder service och stöd, utan även ett implicit ansvar om 

att själv bli delaktig i samhället och förhoppningsvis bli självförsörjande. Jag kommer mer 

ingående diskutera denna form av disciplinering och normalisering senare i min analys. I detta 

inledande analysavsnitt har jag försökt upprätta en fragmentarisk tankeram, där jag applicerat 

ett tänkande i diskurser på begreppet psykiskt funktionshinder och försökt belysa aspekter i 

samspelet och upprättandet av regelbundenheter och strategier inom diskursen om psykiska 

funktionshinder. 

 

5.1 Rummet 
I denna del av analysen kommer jag mer konkret att gå in på maktperspektivet och försöka att 

beskriva hur diskursen psykiskt funktionshindrad innefattar en rumslig uppdelning, som bidrar 

till att upprätthålla en kontroll över den aktuella gruppen med människor. Nilsson framvisar att 

det inom den disciplinära institutionen saknas en fri rörlighet, och att alla ”former av 

kringflytande subjekt framstår som anomalier” (Nilsson 2008 s.106). Denna organisering av 

rummet, som är ett av de centrala inslagen i den disciplinära maktformen och inom dessa 

institutioner, förekommer också i den organisation som upprättas kring de psykiskt störda efter 

deras utflyttning från vårdinstitutionerna. Viktigt att påpeka här är att det är svårt att 

karaktärisera kommunerna som disciplinära institutioner, men jag vill trots detta ändå hävda att 

de ideal som utmärker den disciplinära institutionens makttekniker för att organisera rummet 

även går att finna inom de kommunala verksamheterna.  
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 Psykiatrireformens huvudsakliga ambition var att underlätta för människor med 

psykiska störningar att flytta ut från vårdinstitutioner till det lokala samhället. Denna 

förflyttning innefattar dels en konkret geografisk förflyttning och dels en förflyttning ifrån en 

livsform till en annan. Den geografiska förflyttningen har inom psykiatrireformen en avsevärd 

betydelse, då hela reformen bygger på en idé om att förflytta huvudansvaret för psykiskt 

funktionshindrade från landstingen till kommunerna. Ett huvudsakligt existensvillkor för 

tillblivelsen av begreppet psykiskt funktionshinder, som en möjlig beteckning på ett specifikt 

subjekt, är just denna förskjutning som både innefattar den politiska makten och en geografisk 

förflyttning till kommunerna. Det rum som upprättas för den psykiskt funktionshindrade är 

knutet till kommunen som geografiskt avgränsat område, där det är kommunerna som skall 

tillhandahålla den stöd och service, som utgör möjlighetsvillkoren för att en människa med 

psykiska funktionsnedsättningar skall ha en möjlighet till att leva ett delaktigt liv i samhället. 

Kommunen som ett geografiskt rum kan därmed sägas utgöra en uppdelning av de psykiskt 

funktionshindrade i bestämda områden, samtidigt som denna uppdelning utgör ett hinder för 

den psykiskt funktionshindrade att röra sig som ett fritt subjekt, då den stöd och service som 

den psykiskt funktionshindrade behöver för sin livsföring och för sin möjlighet till att vara 

delaktig i samhället blir geografiskt avgränsade till kommunernas område. 

 

Som nämndes tidigare har psykiskt störda ett särskilt uttalat behov 
av att möta entydiga och klara ansvarsgränser mellan berörda 
huvudmän. Det är därför angeläget att ytterligare förtydliga att det är 
kommunerna som har huvudansvaret för att ge stöd och service till 
bl. a. Långvarigt psykiskt störda. Detta bör ske genom att det i 21 a § 
SoL föreskrivs att kommunernas uppgifter avser människor med 
såväl fysiska som psykiska funktionshinder (Prop 1993/94:218 s.25). 

 

Om kommunerna utgör det övergripande geografiska område för de psykiskt 

funktionshindrades möjligheter att nå delaktighet i samhället, så finns det även en 

differentiering inom kommunerna som avser att dela in kommunerna och skapa en plats för de 

enskilda individerna med psykiska funktionshinder. Denna uppdelning menar jag framförallt 

kan sökas i psykiatrireformens betoning av att kartlägga och ordna ett boende för de psykiskt 

funktionshindrade i samhället. I delbetänkandet Rätt till bostad (SOU 1991:92) diskuteras 
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boendefrågan och där framlyfts också de ideologiska grunder som ligger till grund för 

övertygelsen om bostadens betydelse för ett värdigt liv.  

 

Rätten till egen bostad för psykiskt störda handlar om den 
grundläggande mänskliga rättigheten att ”kunna skapa sig ett eget 
hem”. Kvaliteten i ett bra boende handlar om avvägningen mellan 
avskildhet och gemenskap, mellan ensamhet och kontakt, mellan att 
dra sig undan och att vara samman och mellan att klara sig själv och 
få stöd. (SOU 1991:92 s.82)  
 

Intressant i denna definition av bostaden för den psykiskt störda är att den ständigt definieras 

relationellt i konträra motsatser. En bostad för den psykiskt störde kan här betraktas utifrån ett 

kontinuum, där den totala gemenskapen, kontakten, samvaron och stödet utmärker de stora 

vårdinstitutioner som många psykiskt störda tidigare har vistas inom, och den nya bostaden i 

samhället är en möjlighet till ett boende som står i motsats till vårdinstitutionernas totalitet. 

Viktigt att påpeka är att en bostad för den psykiskt störde inte betraktas som den fullständigt 

avskilda platsen, där allt ansvar vilar på den enskilde att ta hand om sitt hem. Bostaden 

förefaller istället vara stadd i spänning, där frågan om kontroll och frihet ständigt står i relation 

till varandra. En spänning som hela tiden rör sig mellan närvaron av andra människor och 

tillgången av stöd och service. Denna spänning menar jag iscensätter en maktrelation inom 

diskursen, där indelningen av rummet geografiskt genom kommunerna och den än mer 

specificerade rumsliga indelningen av den enskilde genom bostaden ständigt innehåller en 

kontrollmekanism som avser att underlätta kontrollen av den enskilde, samtidigt som den fyller 

en produktiv funktion genom att underlätta möjligheterna till rehabilitering och skapa en 

livssituation som liknar övriga samhällsmedlemmars. 

 I Foucaults (1975 s.172) beskrivning av de makttekniker, som används för att 

övervaka rummet, framvisas det hur en hierarkisk övervakning används som en central teknik 

för ett upprätta ett arrangemang med betvingande blickar. Detta arrangemang bygger på en idé 

om att de som är utsatta för makt ständigt skall vara synliga och uppleva en närvaro av 

betvingade blickar. Denna hierarkiska form av övervakning menar jag även går att finna inom 

psykiatrireformen, där en av de strategier som föreslås för att hjälpa den psykiskt 
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funktionshindrade även upprättar ett nytt synfält där den övervakande blicken kan ta plats. 

Förslaget om möjligheten för den psykiskt funktionshindrade att få rätt till ett personligt 

ombud, som kan vara behjälplig som ett stöd och länk mellan de enskilda individerna och olika 

organ i samhället. 

 

Samordningen av insatser från olika samhällsorgan är ett av 
huvudsyftena med det beskrivna stödet. En viktig uppgift för den som 
ger stödet blir därför att, som ombud för den enskilde, vara ett stöd i 
kontakter med olika organ och myndigheter som den enskilde behöver 
(SOU 1992:73 s.241). 

 

Denna länk, som ombudet upprättar mellan olika myndigheter och den enskilde, kan här 

beskrivas som en form av maktrelation, där den enskildes möjlighet till stöd och service 

förenas med en situation där ett vetande måste inhämtas och omsättas genom ett personligt 

ombud för att bli en produktiv kraft som kan hjälpa den enskilde att nå den stöd och service 

som denna behöver. Markström (2005 s.120) redovisar hur ombuden är den grupp som genom 

psykiatrireformen uppkommit som tydligast driver ett professionaliseringsprojekt. Närheten 

med den praktiska verkligheten innebär säkerligen att denna grupp besitter en stor kunskap om 

vilka behov av stöd och service som den enskilde behöver och därmed även kan utveckla en 

enhetlig yrkesroll, som växer fram ur denna kunskap och uppstår i den omedelbara närheten till 

den psykiskt funktionshindrades liv och vardag. Vi ser här tydligt hur den personliga sfären 

och rummet inskränks med hänsyn till det personliga ombudets behov av att vara nära den 

enskilde och ha denna i blickfånget för att kunna inhämta en kunskap om den enskilde. Den 

rumsliga uppdelningen skapar alltså en plats där vetande och kunskap kan inhämtas, samtidigt 

som det innebär att den psykiskt funktionshindrades integritet minskar och att övervakningen 

av dennas beteende även inskränks till hemmets sfär. En spänningsfylld maktrelation som hela 

tiden utspelar sig mellan den psykiskt funktionshindrades sätt att bete sig inom maktens 

synliga sfär och den kunskap som kan inhämtas från detta blickfält i syfte att närma sig den 

stöd och service som den enskilde behöver. En relation mellan makt och kunskap, där strategin 

för att inhämta kunskapen förutsätter en rumslig uppdelning och plats där den enskilde lätt kan 

bedömas och bli föremål för ett vetande.  
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 Min uppfattning är att det inom de olika dokumenten beträffande psykiskt 

funktionshinder finns ett tänkande om hur utflyttningen från stora vårdinstitutioner och denna 

boendeform kan transformeras till ett boende ute i samhället, där det fortfarande finns samma 

möjligheter att ge stöd och service till den enskilde. Ur ett disciplineringsperspektiv, menar jag 

att möjligheten att vistas ute i samhället och uppnå en delaktighet här framträder som förenad 

med rumsliga begränsningar. Kommunen utgör ett geografiskt territorium som både utgör en 

plats för hjälp och stöd och på samma gång en geografisk begränsning, att bygga upp en 

välfungerande stöd och service kring den enskilde förutsätter att denna lever inom samma 

kommun och inte förflyttar sig och avbryter en pågående process. Den psykiskt 

funktionshindrade kan härmed sägas vara nödvändigt tvungen att disciplinera sig under 

kommunens geografiska territorium, och inte förflytta sig för att erhålla den stöd och service 

som utgör möjligheten till att just klara ett liv som funktionshindrad och inte överskrida denna 

gräns och därmed återigen vara i behov av sluten vård. Bostaden intar här en central roll för att 

rumsligt dela in kommunen och finna en plats där den enskilde kan vistas och påbörja sitt 

vanliga liv, men också en plats där en kunskap om dennes tillstånd och tillvaro kan inhämtas. 

Bostaden kan i analogi med den totala vårdinstitutionen beskrivas som en form av fängelse, där 

kommunens geografiska gränser utgör en omgivande mur och där det enskilda hemmet utgör 

en cell där den enskilde kan bli föremål för bedömande blickar genom socialtjänsten, och 

kanske framförallt de personliga ombuden.   

 

5.2 Tiden  
Tiden utgör en annan väsentlig dimension inom den disciplinära maktformens makttekniker. I 

det nedanstående avsnittet kommer jag framförallt koncentrera mig på hur det inom 

psykiatrireformen finns en betoning på att kartlägga hur de psykiskt funktionshindrade skall 

tillbringa sin tillvaro ute i samhället. Begreppet sysselsättning intar här en huvudsaklig plats i 

diskussionen om de psykiskt funktionshindrades tillvaro och möjlighet till delaktighet i 

samhället. 
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Vår grundinställning är att arbetslinjen måste gälla fullt ut även för 
de psykiskt störda. Det innebär att arbete och arbetsförberedande 
åtgärder så långt som möjligt skall erbjudas den enskilde i stället för 
att han passivt hamnar i ett bidragsberoende som inte leder till någon 
personlig utveckling (SOU 1992:73 s.348). 
 
Det är dock viktigt att konstatera att för dem som inte kan erbjudas 
arbete eller arbetsförberedande åtgärder inom 
arbetsmarknadspolitikens ram skall anordnas annan meningsfull 
sysselsättning. Inget avsteg från arbetslinjen skall göras vilket i sig 
innebär att även de sysselsättningsskapande åtgärder som behöver 
utvecklas vid sidan av arbetslivet måste utformas så att de stärker 
den enskildes möjligheter att efter förutsättningar finna vägarna till 
arbete. (ibid) 

 
Vi ser här hur utflyttningen från vårdinstitutionerna innebär att den psykiskt funktionshindrade 

även ställs inför samhällets politiska normer om hur människor skall utgöra en del av samhället 

och bidra till sin egen och andras välfärd genom förvärvsarbete. Arbetslinjen uttrycker här 

explicit en norm som de psykiskt funktionshindrades måste förhålla sig till för deras möjlighet 

till delaktighet i samhället. En del av den samhälleliga delaktigheten består i att vara 

självförsörjande, och i största möjliga utsträckning via ett eget arbete, och om denna möjlighet 

inte existerar åtminstone försöka att delta i åtgärder som syftar till att erhålla ett arbete. Ur ett 

maktperspektiv som fokuserar på tiden som en maktteknik för att disciplinera den enskilde 

framträder arbetslinjen som en strategi för att dels kvantitativt och kvalitativt kontrollera tiden 

för den enskilde, genom att motverka att människor lever i samhället utan sysselsättning och 

därmed kan störa en samhällelig ordning. Foucault menar att ”[d]isciplinen är inte längre bara 

en konst att fördela kropparna med, att ur dem utvinna och hopa tid, utan konsten att sätta 

samman krafter så att en effektiv apparat erhålles” (Foucault 1975 s.165). En förutsättning för 

att den psykiskt funktionshindrade skall kunna ta plats och bli delaktig i samhället är just att 

den även ingår i samhällsapparaten och blir en produktiv enhet, som med arbete kan bidra till 

samhällets gemensamma nytta. Även här kan man se hur makten intar en produktiv karaktär, 

där den funktionshindrade måste underordna samhällets normer och i största möjliga mån 

arbeta för sin försörjning, samtidigt som detta dels gynnar samhällets bästa och dels den 

psykiskt funktionshindrade själv som får möjligheten att ta del av en arbetsgemenskap. I min 
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maktanalys menar jag dock att det ständigt finns en spänning mellan just en ambition om 

delaktighet och de villkor som måste uppfyllas för att nå fram till denna delaktighet. I detta 

sammanhang kan just en kontroll över tiden utgöra den maktteknik som framvisar denna 

spänning, då den psykiskt funktionshindrade måste inordnas i en tidsmässig ram som omgärdas 

av arbetets rytm och även visar hur denna tid måste vara kvalitativt bestämd, som att antingen 

vara en källa till försörjning eller en väg som leder fram till en egen försörjning. Tiden måste 

utnyttjas på ett sådant sätt att den blir produktiv för den enskilde och även samhället i stort. 

 

Disciplinen skall också öka den nytta som särskilt kan utvinnas ur 
vart och ett av de element som ingår i mångfalden, med så snabba 
och billiga medel som möjligt, d v s genom att begagna själva 
mångfalden för att uppnå denna ökning: det är anledningen till att 
man för att utvinna ett maximum av tid och kraft ur kropparna inför 
sådana helhetsmetoder som tidsscheman, kollektiv dressyr, exercis 
och en samtidigt allomfattande och detaljerad övervakning. 
Dessutom måste disciplinen öka den nyttoeffekt som kännetecknar 
det som är mångfaldigt och göra var och en av dessa mångfalder 
nyttigare än den enkla summan av dess beståndsdelar. Det är för att 
öka mångfaldens brukbara verkningar som disciplinen utbildar olika 
former av taktik för fördelning, ömsesidig anpassning av kroppar, 
rörelser och rytmer, för differentiering av förmågor, för ömsesidig 
samordning i förhållande till en inrättning eller en uppgift (Foucault 
1975 s.220 – 221) 
 

 
Ger Foucault här en vägledning om hur vi kan läsa de politiska dokumenten, där utflyttningen 

från de stora vårdinstitutionerna även kan betraktas som ett försök att avveckla en dyr 

institutionsvård och istället öka samhällets mångfaldiga nytta genom att göra de tidigare 

psykiatriska patienterna till producenter och konsumenter på marknaden. Vikten av en 

meningsfull sysselsättning skulle i detta sammanhang vara av största betydelsefullhet, då en 

utflyttning utan innehåll skulle bli en belastning för de totala samhällskostnaderna. Kontrollen 

över tiden kan därmed tolkas som en form av möjlighetsvillkor för en ackumulerande 

samhällsnytta, samtidigt som tidens innehåll och en delaktighet i arbetslivet för den psykiskt 

funktionshindrade är någonting positivt och underlättar en anpassning till samhället. 
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Uttömmandet av den enskildes tid förenas här med en belöning, som inom ramen för denna 

diskurs framförallt är beskriven i termer av gemenskap och delaktighet.  

 

Arbete och arbetsförberedande åtgärder är viktiga delar i en aktiv 
rehabilitering och får inte uppskjutas i väntan på att medicinsk 
rehabilitering skall vara färdig. Förtidspension och en längre tids 
sjukbidrag försämrar den oftast redan låga självkänslan hos psykiskt 
störda och leder lätt till social isolering. Ett liv utan en struktur på 
vardagen och ett i övrigt passivt innehåll motverkar direkt 
möjligheterna till rehabilitering mot psykisk hälsa (SOU 1992:73 
s.349) 

 
Ett annat sätt inom vilket tiden används som en kontrollerande maktteknik är differentieringen 

av de psykiskt funktionshindrade från andra människor med psykiska störningar i termer av 

sjukdomens varaktighet. Genom användningen av begreppet psykiskt långtidssjuk, som 

överensstämmer med begreppet psykiskt funktionshindrad, upprättas en tidslig bestämning av 

den psykiska störningens konsekvenser utifrån dess varaktighet. Att vara psykiskt 

funktionshindrade kan inte betraktas som en snabbt övergående fas, eller en sjukdom som kan 

botas för att därefter betecknas som fri från sjukdomens negativa konsekvenser, utan det 

psykiska funktionshindret implicerar en längre tidsintervall. 

 

Sannolikt upplever alla människor under sin levnadstid någon form 
av psykisk ohälsa. Den psykiska ohälsan utgörs i de flesta fallen av 
kriser eller lättare neuroser. Gemensamt för de flesta av dessa 
tillstånd är att de inte under någon längre tid allvarligt påverkar den 
enskildes livsvillkor. Med de stödresurser som finns i omgivningen – 
genom anhöriga och vänner, socialtjänst, hälso- och sjukvårdens 
olika delar m.m – återvinner man inom överskådlig tid sin psykiska 
hälsa. (Prop 1993/94:218 s.13)  
 
Vi anser att kriteriet för att tillhöra gruppen psykiskt långtidssjuka 
bör vara en långvarig nedsättning av den sociala funktionsförmågan 
till följd av psykisk störning. […] Utgångspunkten för avgränsningen 
av psykiskt handikappade är att funktionsförmågan i boende, sociala 
relationer, sysselsättning/arbete är allvarligt och långvarigt nedsatt. 
(Prop 1993/94 s.15) 
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Vi ser här hur kontrollen över tiden innefattar en bestämning av den psykiskt 

funktionshindrade över tid, där beteckningen psykiskt funktionshindrad inbegriper en form av 

underordning till konsekvenserna av sina funktionshinder över en längre tidsperiod. Att bli 

betecknad som psykiskt funktionshindrad och leva ett liv i samhället som funktionshindrad 

betraktas därmed inte som ett snabbt förbigående stadie, vilket här kan tänkas skapa en 

spänningsfylld situation, där villkoret för gemenskap och delaktighet i samhället förutsätter att 

den enskilde accepterar en varaktig livssituation i samhället som funktionshindrad. Synen på 

störningens varaktighet kan här betraktas som en urskiljningsfaktor som används som en 

maktteknik för att differentiera dem med psykiska störningar och dela in dem i olika grupper, 

där konsekvensernas långvarighet utgör den egenskap som karaktäriserar det psykiska 

funktionshindret och skiljer det från andra typer av förbigående psykiska störningar. 

Disciplineringen kan här beskrivas ypperligt med Foucaults egen formulering att ”själen är 

kroppens fängelse” (35). Den enskilde måste underordna och disciplinera sig under den egna 

vetskapen om sin egna psykiska hälsa, och därmed förhålla sig till sitt handikapp som något 

bestående och varaktigt. Vetandet om människan och den makt som omgärdas av dessa 

vetenskaper blir här ett sätt inom vilket människan objektiverar sig själv som subjekt (se 

Foucault 2000 s.365).  

 Vi kan i detta ovanstående avsnitt se hur tiden inom psykiatrireformens texter 

framställts som ett centralt tema, där framförallt frågan om sysselsättning intar ett centralt 

perspektiv som en form av tidslig kontroll av hur de psykiskt funktionshindrade skall tillbringa 

sin tillvaro i samhället. Jag har också försökt lyfta fram, hur tiden som ett mått på den psykiska 

störningens varaktighet, används för att urskilja och differentiera de olika störningarna från 

varandra och individualisera det psykiska funktionshindret genom att karaktärisera det som 

långvarigt.  

 

5.3 Normalisering 
Den tredje delen av min maktanalys kommer att fokusera på begreppet normalisering och hur 

utflyttningen från vårdinstitutionerna avser att skapa förutsättningar för den enskilde att leva ett 

liv i samhället med eget boende, sysselsättning och gemenskap, vilket i kontrast mot livet inom 
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de psykiatriska vårdinstitutionerna i större utsträckning liknar övriga samhällsmedlemmars sätt 

att leva. Utflyttningen från de stora vårdinstitutionerna och organiseringen kring denna 

utflyttning, som diskuteras inom psykiatrireformen, kan betraktas som en del i en 

normaliseringsprocess, där livet som patient ersätts med ett liv ute i samhället. Möjligheten till 

delaktighet och gemenskap i samhället definieras här i sociala termer snarare än medicinska. 

Innebörden av detta blir framförallt att möjligheten till normalisering sker i ett socialt landskap, 

där både omgivningen och den enskilde samverkar i ett samspel tillsammans. Lindqvist m. fl 

(2010 s.54) redovisar ett teoretiskt perspektiv på vad ett socialt synsätt på psykiska 

funktionshinder innebär och menar att en sådan analys ”behöver fokusera på de sociala, 

politiska och ekonomiska förhållanden som leder till diskriminering och utanförskap”. Detta 

teoretiska synsätt kan sägas vara styrande inom psykiatrireformens diskurs. Vad jag nedan 

kommer fokusera på är hur dessa förhållanden även implicerar en normalitetsgrad, där 

åtgärderna som föreslås avser att underlätta för den psykiskt funktionshindrades delaktighet i 

samhället samtidigt innebär ett befästande av en specifik social ordning och idé om normalitet. 

 Utgångspunkten för ett maktperspektiv som undersöker normaliseringen som 

maktteknik är att synliggöra ”det ständigt verksamma straffsystemet, som går igenom alla de 

olika punkterna och som kontrollerar varje ögonblick inom de disciplinära institutionerna, 

jämför, differentierar, hierarkiserar, förenhetligar och utesluter (Foucault 1975 s.184). Min 

uppfattning är att psykiatrireformen som diskurs övergripande kan beskrivas som en form av 

normaliseringsprocess, där psykiatriutredningen som diskursiv praktik utgör en maktteknik för 

att framställa en kunskap om de psykiskt funktionshindrade och innehåller de möjlighetsvillkor 

och strategier som måste vara uppfyllda för att begreppet psykiskt funktionshinder skall kunna 

existera och användas som en beteckning för människor med vissa typer av psykiska 

störningar. Diskursen kan tolkas som att skapa den psykiskt funktionshindrade som ett nytt 

subjekt, eller om man så vill en möjlig subjektposition att inta. Framställandet av vetande 

genom psykiatriutredningen sker samtidigt i förhållande till en bestämd norm, där möjligheten 

för de psykiskt funktionshindrade att leva i samhället relateras till olika bestämda villkor inom 

diskursen som sådan.  
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Psykiatriutredningen har haft i uppdrag att överväga och föreslå 
åtgärder som rör ansvarsfördelning och organisation av stöd till 
psykiskt störda. Åtgärderna skall syfta till att förbättra de psykiskt 
stördas livssituation och öka deras möjligheter till gemenskap och 
delaktighet i samhällslivet. I uppdraget ingår att kartlägga situationen 
för de psykiskt störda samt att utvärdera och analysera hur 
psykiatrins sektorisering och de övriga förändringar som gjorts under 
1980-talet påverkat individ och samhälle (SOU 1992:73 s.13). 

 
Foucault beskriver hur normaliseringen under slutet av den klassicistiska eran blev ett allt 

viktigare maktredskap 

De yttre kännetecknen som utmärkte vars och ens status, privilegier 
och grupptillhörighet, tenderar att ersättas eller i alla händelser att 
utökas med en hel uppsättning normalitetsgrader, som utvisar 
vederbörandes tillhörighet till en homogen samhällskropp men som 
även själv spelar in för att klassificera, hierarkisera och bestämma 
rangordningar. På sätt och vis har makten att normalisera 
framtvingat en homogenitet, men den individualiserar genom att 
göra det möjligt att mäta avvikelserna, bestämma nivåerna, fastslå 
specialiteterna och dra nytta av olikheterna genom att anpassa dem 
efter varandra (Foucault 1975 s.185) 

 

Vi kan här se hur det inom psykiatriutredningen finns en spänning mellan å ena sidan 

samhällets homogenitet och å andra sidan de psykiska funktionshindrens avvikelse, genom att 

tillsätta en utredning och genom att kartlägga den aktuella gruppen kan åtgärder och förslag 

som överbygger denna spänning introduceras. Den normaliserande makten kan härmed 

beskrivas som en vetenskaplig objektivering av den psykiska störningens uttryck, där 

kunskapen som produceras sedan kan användas för att individualisera enskilda människor och 

placera dem i förhållande till varandra och antingen inkludera dem eller exkludera dem i 

förhållande till begreppet psykiskt funktionshindrad. I psykiatriutredningen ser man hur detta 

kontinuum framvisas som en spänning mellan ett aktivt sjukdomstillstånd och ett resttillstånd 

som inte är medicinskt behandlingsbart. 

 

I den akuta fasen av de flesta psykiska störningar sätts nästan alltid 
funktionsförmågan ned eller inskränks. Denna nedsättning kan 
variera i styrka och omfattning. Det ankommer på individen och den 
psykiatriska personalen att avgöra var gränsen i det enskilda fallet 
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går mellan vilka funktionssvårigheter som har sin grund i en 
kvarvarande aktiv sjukdomsprocess och vad som måste bedömas 
vara ett resttillstånd som inte kan påverkas genom behandling. Tiden 
är härvid endast ett av de förhållanden man måste ta hänsyn till. 
Minst lika viktigt är att försöka värdera effekterna av en individuellt 
anpassad och målmedvetet genomförd behandling (SOU 1992:73 
s.113)   
 

Vi ser här hur normaliseringsprocessen verkar genom sin ständiga bedömning, där 

funktionshindret inte kan betraktas som ett statiskt tillstånd, utan som att ständigt vara stående i 

förhållande och bedömning till ett kontinuum, där funktionsnedsättningen relateras till den 

enskilde men även till möjligheterna att leva med nedsättningen i samhället med hjälp av stöd 

och service. Inom diskursen psykiskt funktionshinder och den ständiga 

normaliseringsprocessen framvisas hur språket innehåller en maktdimension som verkar 

inkluderande och exkluderande, där vissa typer av psykiska störningar inte omfattas och kan 

talas om inom diskursen psykiskt funktionshinder. Foucault (1993 s.7) benämner detta med 

begreppet utestängningsprocedur, vilket visar hur diskursen alltid upprättar gränser för vad 

som får sägas inom diskursen. Dessa utestängningsprocedurer kan inom diskursen psykiskt 

funktionshinder beskrivas och exemplifieras på flera plan, men framförallt finns det en 

uppdelning mellan medicinska och sociala definitioner av den psykiska störningens uttryck, 

där den sociala definitionen avser att framställa störningen som ett funktionshinder och den 

medicinska som en sjukdom. En annan väsentlig utestängningsprocedur är det aktiva 

producerandet av kunskap genom psykiatriutredningen, som framställer en sanning om den 

psykiska funktionshindrade och det behov av stöd och service som de med psykiska 

funktionshinder behöver för att leva ute i samhället. Foucault uttrycker också hur denna vilja 

till sanning har sitt stöd i en institutionell praktik och distribution, som även utövar en makt 

gentemot andra diskursformer.  

 Normaliseringen som maktteknik kan inom ramen för denna uppsats och det 

empiriska materialet övergripande beskrivas som ett producerande av vetande om vad som 

karaktäriserar det psykiska funktionshindret och hur den skiljer sig åt från andra psykiska 

störningar. Denna process kan beskrivas som ett framställande av sanning, där den enskilde 

själv får en hållpunkt som kan användas för att objektivera sig själv som subjektet psykiskt 
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funktionshindrad. Den disciplinära maktformen kan i detta sammanhang tolkas som ett 

förhållande mellan de sanningar som producerats och framställts genom en institutionell 

praktik och distribution, och som i detta fall huvudsakligen utgörs av psykiatriutredningen och 

det politiska institutionella samtalet, där vetande produceras i syfte att framställa förslag till 

olika åtgärder som kan politiskt implementeras, och där den enskilde människan med psykiska 

störningar underordnas detta vetande och den institutionella praktik som växer fram ur detta 

vetande.       
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6. Sammanfattande diskussion 
 
Jag har i denna uppsats undersökt tillblivelsen av begreppet psykiskt funktionshinder ur ett 

maktperspektiv. I min sammanfattande diskussion skall jag till att börja med diskutera 

begreppet psykiskt funktionshinder och innebörden av makt i relation till detta begrepp, för att 

därefter avsluta med en mer allmän diskussion om studiens relevans för det sociala arbetet. 

 I min uppsats har diskursen om psykiskt funktionshinder framvisats som ett 

begrepp som huvudsakligen försöker upprätta en skillnad gentemot medicinska bestämningar 

av de psykiska störningarnas konsekvenser och istället använda sociala definitioner för att 

beskriva det psykiska funktionshindret. Detta har resulterat i att begreppet kan användas inom 

ett nytt fält, där den medicinska kompetensen inte längre är avgörande för att vårda och ge 

omsorg till den aktuella gruppen. Reformen av det psykiatriska vårdlandskapet blir här 

framförallt en upplösning av den psykiskt störde som patient inom psykiatrin, och ett alternativ 

sätt att betrakta dessa personer. Tillblivelsen av begreppet psykiskt funktionshinder kan 

härmed i allra högsta grad beskrivas som tillblivelsen av ett nytt subjekt och ny subjektivitet, 

som karaktäriseras i sociala termer och samtidigt öppnar upp för en ny praktik för att tillgodose 

de behov som de psykiskt funktionshindrade behöver för att leva ett delaktigt liv i samhället. 

Den psykiskt funktionshindrade förefaller att beskrivas som en form av potentialitet, där olika 

kriterier har uppfyllts för att hantera ett liv utanför de totala institutionerna, och som 

aktualiseras genom begreppet psykiskt funktionshinder. Ett begrepp som fungerar som ett 

möjlighetsvillkor för ett annat liv, eller inom uppsatsens valda perspektiv, en ny form av 

diskurs som i högre grad innefattar det sociala arbetets praktik.   

De makttekniker och strategier som jag identifierat som centrala i diskursen 

psykiskt funktionshinder är framförallt en geografisk och rumslig lokalisering av de enskilda 

psykiskt funktionshindrade, en kontroll över hur tiden ute i samhället skall tillbringas 

kvalitativt och kvantitativt, en användning av tiden som en urskiljningsfaktor i bedömningen 

av den psykiska störningens varaktighet, samt en normaliseringsprocess där vetande om den 

psykiskt funktionshindrade produceras och används i en differentieringsprocess. 

Maktperspektivet framvisar även hur denna uppdelning, indelning och differentiering samtidigt 
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individualiserar den enskilde och skapar förutsättningar för den enskilde att reflexivt förhålla 

sig till olika sanningar om sig själva som subjekt och objektivera sig själva under dessa nya 

subjektivitetsformer. Tillblivelsen av begreppet psykiskt funktionshinder kan inte frigöras ifrån 

en konkret verklighet, utan det vetande som skapats om den psykiskt funktionshindrade i vår 

vetenskapliga praktik ligger även till grund för de enskilda människornas uppfattning om sig 

själva som subjekt. Foucault uttrycker detta som att ”[d]isciplinen ’framställer’ individer; den 

är den specifika tekniken för en maktutövning där individerna är på samma gång föremål och 

verktyg” (Foucault 1975 s.171). Subjektet psykiskt funktionshindrad kan därmed sägas uppstå 

i en spänningsfylld maktrelation, där kunskapen om sig själv som psykiskt funktionshindrad 

utgör en utgångspunkt för en repetitiv reproduktion av en disciplinär maktform som med sin 

produktiva karaktär ständigt växlar mellan belöning och underkastelse. Tillblivelsen av 

begreppet är alltså lika mycket en tillblivelse av subjektet, där diskursen inte enbart utgör en 

beskrivning av villkoren för begreppets tillblivelse utan också formar och skapar en 

subjektivitet genom språket. Språket är inte i detta sammanhang ett återgivande av världen utan 

bidrar även till att forma den värld vi lever inom. Detta filosofiska perspektiv motiverar 

uppsatsens studieområde, och behovet av en undersökning av de politiska dokumentens 

innehåll och uppkomsten av begreppet psykiskt funktionshinder, för att kritiskt framvisa hur 

dessa språkliga förändringar även kan användas för att förstå konkreta förändringar i vårt 

samhälle. Psykiatrireformen och uppkomsten av de psykiskt funktionshindrade innebar 

väsentliga förändringar för de kommunala socialtjänsternas ansvarsområde, vilket även innebar 

förändringar för det sociala arbetets utformning.  

Avslutningsvis vill jag knyta uppsatsens resultat och syfte till det sociala arbetet. 

Den förändring som psykiatrireformen innebar för det sociala arbetet inom kommunernas 

socialtjänster är påtaglig, ansvarsförskjutningen för den aktuella gruppen ställde 

socialtjänsterna inför en ny situation och en ny typ av subjekt som klienter inom deras praktik. 

Med denna uppsats har jag haft som avsikt att problematisera denna övergång och 

medvetandegöra språkets betydelse för hur vi uppfattar och tolkar vår omvärld, och kanske 

framförallt språkets betydelse för att forma vår konkreta verklighet. Som socialarbetare menar 

jag att detta perspektiv är nödvändigt att inta för att förhålla sig kritiskt till sin egen 
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verksamhet, som en disciplinär samhällelig maktinstitution som i sin praktik ständigt 

normaliserar, hierarkiserar, övervakar och bedömer sina klienter. Ett oreflekterat 

förhållningssätt till sin egen praktik som socialarbetare och sina arbetsmetoder kan leda till en 

alienation under ideologiska imperativ, som ständigt bidrar till att producera och reproducera 

klienter utifrån ett alltför kategoriskt tänkande. När det kommer till uppsatsens huvudsakliga 

klientgrupp, de psykiskt funktionshindrade, finns det en tvetydighet om vari det sociala 

problemet har sin härkomst och huruvida det överhuvudtaget är frågan om ett socialt problem. 

Denna tvetydighet menar jag förutsätter ett särskilt uppmärksamt förhållande på hur vi inom 

det sociala arbetet betraktar den aktuella gruppen, då den ambivalens och öppenhet som råder 

om hur dessa människors behov av stöd och service kan tillgodoses är en öppen fråga och 

föremål för diskursiva konflikter. Riskerna finns att ideologiska argument kan överskugga 

välövervägda bedömningar om stöd och service. Det diskursiva talet sker inte i ett historielöst, 

tidlöst, eller ekonomiskt fritt sammanhang, utan det finns en mängd givna villkor som 

determinerar innehållet i den diskursiva praktiken. Och mitt syfte har i denna uppsats varit att 

medvetandegöra betydelsen av makt för tillblivelsen av subjektet psykiskt funktionshindrad 

inom ramen för det sociala arbetets praktik. En makt som inte är horisontell och utgår ifrån ett 

centrum, utan en makt som är nödvändig för vår möjlighet till att vara subjekt, och som i detta 

sammanhang skapar både de psykiskt funktionshindrade och socialarbetarna som subjekt.       

Min uppfattning är avslutningsvis att psykiatrireformen i sin strävan att göra de 

psykiskt funktionshindrade delaktiga i samhället är en oerhörd positiv utveckling inom den 

psykiatriska vården, samtidigt som det är nödvändigt att kritiskt undersöka denna radikala 

förändring och framvisa förhållandet mellan makt, språk och vetande i tillblivelsen av 

subjektiviteter inom det sociala arbetets praktik.   
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