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1. Inledning 

Syfte och frågeställningar 
Den offentliga dialogen det senaste århundradet har sett en mängd olika grupper arbeta för 

och åstadkomma jämlikhet. Dessa grupper har ibland överlappat varandra, och när vissa 

grupper åstadkommit ett acceptabelt resultat i den offentliga debatten har nya tillkommit. En 

relativt ny grupp i vår samtid är den som består av individer med psykiska funktionshinder. 

Denna grupp kan sägas vara en eftersläntrande del av handikapprörelsen som delvis fått göra 

en egen och undanskymd resa. Nyfikenheten över denna grupp bidrog till ämnesvalet och 

frågeställningarna, och härstammar från medias rapportering om det ökande antalet diagnoser, 

speciellt hos barn och ungdomar. Att politiken – och inte media – står i fokus är på grund av 

dess inflytande till samhällsförändring. Denna samhällsförändring, i form av nya eller 

reformerade lagar och nationella strategier, baseras till stor del på de föreställningar som 

existerat.  

Syftet med uppsatsen är att ta reda på mer om psykiska funktionshinder och vilka 

föreställningar som existerat inom den nationella politiken i Sverige. När det gäller forskning 

omkring psykiska funktionshinder finns det två huvudspår att utgå ifrån, dels psykiatri och 

dels handikapp. Inom svensk politik är dessa två relativt förankrade i varandra, där psykiatri i 

relation till funktionshinder är underordnat handikappfrågor. Detta i sin tur innebär att en stor 

del av källmaterialet som använts till uppsatsen handlar om handikapp eller funktionshinder i 

allmänhet. Den stora frågan uppsatsen ämnar svara på är vilka föreställningar som svensk 

nationell politik har haft om psykiska funktionshinder under perioden 1999 – 2016? Vilka 

definitioner om brukarna, det vill säga individer och grupper med psykiska funktionshinder, 

har använts? Vilka frågor har ansetts viktiga för denna grupp? Har synen förändrats över tid 

och vilka influenser går att skönja? Valet av tidsram har vuxit fram ur två relaterade 

anledningar: Politiken har uppmärksammat denna grupp i större detalj genom utredningar, 

propositioner och utformandet av strategier som täcker hela perioden, och dessa är utarbetade 

under två olika regeringar. Mellan 1994 – 2006 regerades Sverige av Socialdemokraterna i 

form av en minoritetsregering. En majoritetsregering i form av Moderaterna, Folkpartiet, 

Centerpartiet och Kristdemokraterna (Alliansen) hade makten 2006 – 2010, som nästföljande 

mandatperiod fram till 2014 regerade med en minoritetsregering. Sedan 2014 har Sverige en 

minoritetsregering bestående av Socialdemokraterna och Miljöpartiet. 

Definitionen av gruppen skiljer sig åt i materialet vilket innebär att olika benämningar i 

samband med dessa funktionshinder framträder i uppsatsen: dolda, osynliga, psykiska och 
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neuropsykiatriska. Osynliga och dolda funktionshinder inkluderar även icke-psykiska, som till 

exempel dyslexi eller hjärt- och njursjukdomar, och ska ses utifrån källmaterialets definition 

och användande av olika termer. Denna uppsats väljer att använda sig av psykiska 

funktionshinder som ett generellt begrepp för både orsak och konsekvens, där hänsyn tas till 

källmaterialets definitioner. Hur svensk nationell politik använder sig av dessa begrepp 

återstår att se. 

 

Metod och teori  
Uppsatsarbetet har bestått av fem olika faser där syfte och frågeställningar utgjort en första fas, 

och där ämnesvalet fastställts. Den andra fasen har delvis löpt parallellt med den första – 

genom insamling och urval av källmaterialet, undersökning av forskningsläget och val av 

teori. Källmaterialet diskuteras i detalj nedan, men kortfattat har insamlingen bestått av att 

söka på riksdagen.se och regeringen.se för lämpliga dokument som utgångspunkt. Dessa har 

sedan utökats med dokument, statistik, artiklar och litteratur som understödjer eller utmanar 

de politiska dokumenten. När ämnet för uppsatsen stod klar växte också bilden av 

medikaliseringen fram, som den presenteras av forskaren Peter Conrad, som lämplig teori att 

använda. Medikaliseringen är tänkt att ge tolkningsperspektiv och utgångspunkter till de 

föreställningar och åtgärder som presenteras i källmaterialet och beskrivs mer utförligt nedan. 

Med syfte, frågeställningar och teori kunde sedan läsandet påbörjas, och analysen ta form. 

Läsandet och skrivandet har till stor del skett parallellt och som den tredje fasen i 

uppsatsarbetet. Den näst sista fasen har bestått av skrivandet av den sammanfattande analysen 

– där egna reflektioner finns inkluderade – och där uppsatsens delar och perspektiv 

sammanfogas. Den femte och sista fasen – som delvis löpt parallell med den tredje fasen – har 

varit det formella skrivandet av fotnoter och litteraturlista.  

Avgränsningen av källmaterialet har varit en viktig aspekt i uppsatsarbetet på grund av det 

stora antalet tillgängliga dokument. Det huvudsakliga urvalet har gjorts med tanke på 

tidsperiod, relevans till funktionhindersfrågor och relation till övrigt källmaterial. 

Kombinationen av kvantitativt och kvalitativt urval har resulterat i att källmaterialets omfång 

täcker tidsperioden, men där det detaljerade urvalet i varje dokument gjorts på basis av direkt 

relevans för frågeställningarna. Större delen av källmaterialet handlar om icke-relevanta 

frågor, till exempel fysiska funktionshinder, lagändringar och offentlig verksamhet och 

förvaltning och denna information har på det stora hela uteslutits ur analysen. Eftersom 

materialet är kronologiskt har tolkningar och jämförelser gjorts.  
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Medikalisering 
Peter Conrad beskriver medikalisering som processen där tidigare icke-medicinska tillstånd 

eller symptom definieras i medicinska termer som sjukdom eller störning, och där diagnos 

och behandling blir tillgänglig.1 Denna process kan sägas vara naturlig i den mening att ett 

vårdbehov tillfredsställs, men det kan också vara en process där fysiska eller emotionella 

tillstånd och symptom anpassas till möjlig vård. I båda fallen stöds processen av olika aktörer 

i samverkan – till exempel politiken, hälsovården, läkemedelsindustrin, intresseorganisationer 

och patienten.2 Processen innebär att patienters sjukdom eller störning kan beskrivas och 

därigenom synliggöras. Den politiska aspekten av medikalisering är att sjukdomar och 

störningar kan kvantifieras och att en samhällskostnad kan beräknas. Detta är av stor vikt 

eftersom en av det politiska systemets främsta uppgifter är att fördela samhällets resurser. 

Idag finns nästan inga begränsningar för vad som teoretiskt kan medikaliseras, från avvikelser 

från normaliserande beteenden till fortplantning och naturligt åldrande.  

Som de flesta teorier väcker den frågor och uppmuntrar till debatt huruvida medikalisering 

som process är lämplig vid alla tillfällen eller ens överhuvudtaget önskvärd i samhället. Vilka 

behov täcker medikalisering, och kanske ännu viktigare: vilka behov skapas i denna process? 

Medikaliseringens relation till och inflytande över politiken är av vikt för uppsatsen, men 

någon ingående analys av debatten ligger utanför ramen för denna uppsats. 

 

Källmaterial  
Det primära källmaterialet består av ett antal officiella politiska dokument. En proposition 

med namnet Från patient till medborgare – en nationell handlingsplan för handikappolitiken 

(Prop. 1999/2000:79) och strategin En strategi för genomförande av funktionshinders-

politiken 2011-2016 utgör stommen i uppsatsen. De är producerade av två olika regeringar, 

ungefär ett decennium emellan, och representerar några av de stora steg som skett i 

föreställningar av funktionshinder inte bara inom politiken, utan även i media och samhället i 

stort. Dessa två dokument ger en övergripande bild av politikens föreställningar vid tiderna 

för publicering, men de är inte helt kompletta. Båda dokumenten föregicks av utredningar av 

mer specifik karaktär: Funkis – funktionshindrade elever i skolan (SOU 1998:66) och 

																																																								
1	Peter	Conrad,	The	Medicalization	of	Society	–	On	the	transformation	of	Human	Conditions	into	Treatable	Disorders,	
(John	Hopkins	University	Press,	2007),	s.	3ff.	
2	Ibid.,	s.	9.	
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Ambition och ansvar – Nationell strategi för utveckling av samhällets insatser till personer 

med psykiska sjukdomar och funktionshinder (SOU 2006:100). Dessa dokument och deras 

integration – eller brist på – i de efterföljande huvuddokumenten är intressanta för denna 

uppsats. De officiella politiska dokumenten innehåller en stor mängd information, av vilken 

endast en del är relevant för den här uppsatsen. Exempel på detaljerad information som 

undantagsvis omnämns – och då endast i förbigående – är historik, detaljerade förslag till 

ansvarsfördelning mellan myndigheter och kommuner, nya lagförslag och ändringar av 

existerande lagar. Den information som valts ut som relevant är den som handlar om 

identifiering och definition av grupper bestående av individer med psykiska funktionshinder 

samt deras inkluderande i föreslagna åtgärder, ofta inom specifika och detaljerade teman. Det 

är här de politiska föreställningarna kan skönjas, mer eller mindre uppenbart.  

Även om uppsatsen berör en starkt begränsad tidsperiod är historiken bakom lång och av 

vikt. För att understödja uppsatsens forskning krävs en stor del bakgrundsinformation, som 

ger både perspektiv och kontext till källmaterialet som ligger nära och i direkt anslutning till 

vår samtid. Ett stort antal aktörer har bedrivit olika typer av inflytande över handikappfrågor, 

både internationellt sett och ur ett svenskt perspektiv. De största organisationerna får anses 

vara FN, WHO och Socialstyrelsen, som alla – utifrån sina specifika agendor – arbetar för 

etablering av utökade rättigheter för individer tillhörande målgruppen, en målgrupp som 

utgörs av organisationernas egna definitioners avgränsningar.  

 

Forskningsläge 
Uppsatsens kärna handlar om den svenska nationella politikens föreställningar om psykiska 

funktionshinder under en begränsad tidsperiod. Någon forskning som direkt kan relatera till 

detta har inte hittats, vilket kan bero på en rad skäl. Den främsta kanske är att tidsperioden 

inte bara ligger nära samtiden – den ansluter till den. Föreställningar är enklare att identifiera 

när ett förändringsmönster över tid eller rum föreligger, och där samtidens aktuella idéer 

skiljer sig markant från källmaterialet.  

Inom närliggande områden har två intressanta avhandlingar publicerats under samma 

tidsperiod som denna uppsats omfattar. Marianne Hedlund har skrivit en avhandling med 

titeln Shaping Justice: Defining the disability benefit category in Swedish social policy (2004) 

inom sociologi, med fokus på definition av funktionsnedsättningar och dess relation till 

handikappersättning. Diskussionen om vad som är ersättningsbart är ett slutgiltigt resultat av 
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inte bara föreställningar om funktionshinder utan påverkar också möjligheten eller behovet av 

medikalisering.  

Joakim Isaksson har i ämnet socialt arbete 2009 publicerat avhandlingen Spänningen 

mellan normalitet och avvikelse: om skolans insatser för elever i behov av särskilt stöd. Här 

ligger fokus på insatser och resurser inom den svenska grundskolan. Här spelar politiska 

beslut en roll, men det är framför allt deras implementering som analyseras. 

Medikaliseringens influenser tas upp som en del av det ständigt utvidgade systemet av 

diagnoser som ett krav för insatser i skolmiljö. 

En del intressanta böcker har skrivits om psykiska funktionshinder i förhållande till 

samhälle, lag och rätt med utgångspunkt från brukarna, det vill säga de som är 

funktionshindrade. Lag och Rätt – Handbok med fokus på psykisk funktionsnedsättning av 

Sofia Linderot (Studentlitteratur, Lund, 2013) tar upp de olika regelverk som reglerar 

vårdrätten i olika instanser i Sverige. David Brunt och Lars Hansson har också skrivit en bok 

utgiven på Studentlitteratur (2014) med titeln Att leva med psykisk funktionsnedsättning: 

livssituation och effektiva vård- och stödinsatser (2:a upplagan). Detta verk intar ett kritiskt 

förhållningssätt till de reformer som genomförts i Sverige, och som enligt författarna är 

otillräckliga. En mycket intressant aspekt med båda dessa böcker är förändringen av titel vid 

publicering av nya upplagor, där begreppet funktionshinder har ersatts med 

funktionsnedsättning.3 Begreppsförvirringen är med andra ord en del av komplexiteten för de 

som forskar, arbetar eller lever med psykiska funktionshinder. 

Psykiskt funktionshindrade har länge stått i fokus för implementering av politiska åtgärder 

baserade på definition av sjukdom och tillstånd, och för denna uppsats är det värt att nämna 

ett viktigt historiskt tema som bakgrund: rasbiologin under 1900-talets första hälft. 

Steriliseringspolitiken som följde drabbade inte bara etniska grupper och i Gunnar Broberg 

och Mattias Tydéns bok Oönskade i folkhemmet: rashygien och sterilisering i folkhemmet 

(2005, 2:a upplagan) detaljeras forskningen omkring rasbiologiska institutet och dess 

inflytande på politiken. Att föreställningar har en inverkan på politiska åtgärder är inte något 

nytt i Sverige.  

 

  

																																																								
3	Linderots	bok	hade	titeln	Lagstiftning	med	den	psykiskt	funktionshindrade	i	fokus	(Lund,	2002,	2:a	upplagan)	och	
Brunt	&	Hanssons	bok	hade	titeln	Att	leva	med	psykiska	funktionshinder	(Lund,	2005,	1:a	upplagan).	
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2. Definition – då och nu 

Från sinnesslö till handikappad  
Som det framgår i inledningen är definition och begreppsanvändning inom detta område ett 

komplext ämne. För att förstå dagens språk och betydelse är det både intressant och av vikt att 

titta på några av de ord som tidigare använts för att beskriva individer med psykiska 

funktionshinder. 

Definitionen av individer med psykiska funktionshinder eller utvecklingsstörningar har 

varierat genom åren. På slutet av 1800-talet och i början av 1900-talet användes ord som 

sinnesslö, idiot och imbecilla för att beskriva barn och vuxna som ansågs vara mentalt sjuka 

eller ha en underutvecklad hjärna.4 I Sverige fanns anstalter som vårdade dessa människor, till 

exempel Johannesbergs idiotanstalt som dyker upp i historiskt material om handikappade.5 

Sinnesslö ersattes med begreppet psykiskt efterbliven6 och senare psykiskt utvecklingsstörd.7 

Det begrepp som varit – och kanske fortfarande är – starkast förankrat i Sverige, och som 

utgjort en identifieringsmarkör för individer med funktionshinder sedan efterkrigstiden är 

handikappad. Begreppet etablerades 1964, i samband med organisationen 

Handikappförbundens Centralkommitté (HCK) upprättande.8 Ordet härstammar från 19179, 

och är idag fortfarande en definition som används i allmänna ordalag i Sverige.  

Definitionen för handikappad som användes i den första handikapputredningen 1976 

(SOU 1976:20) lyder som följer:  

 
… beteckna en person som av fysiska eller psykiska skäl har mera betydande svårigheter i den 

dagliga livsföringen.10 

 

Utredningen använder sig av begreppet handikappad för att beskriva individer med 

funktionshinder, men menar samtidigt att det är följderna av funktionsbegränsning som 

innebär handikapp. Med handikappade menas rörelsehindrade, fysiskt och psykiskt sjuka. En 

																																																								
4	Nordisk	familjebok,		Uggleupplagan.	25.	Sekt	-	Slöjskifling,	(1917),	s.	355ff.			
http://runeberg.org/nfce/0337.html	(hämtad	2016-03-17).	
5	Bergvall	&	Sjöberg,	Åratal	–	ur	Handikapphistorien	(2012)	s.	19f.	
6	Lag	1954:483,	hänvisning	ur	Proposition	1999/2000:79,	s.	15.	
7	Lag	1967:940,	hänvisning	ur	Proposition	1999/2000:79,	s.	15.	
8	Nationalencyklopedin,	handikapprörelsen.	http://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/lång/handikapprörelsen		
(hämtad	2016-03-17).	
9	Nationalencyklopedin,	handikappad.	http://www.ne.se	(hämtad	2016-03-17).	
10	Kultur	åt	alla	(SOU	1976:20),	s.	50f.	
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ytterligare grupp omnämns kort: socialt handikappade, men någon närmare information ges 

inte. 11  Begreppet handikapp används också i den andra handikapputredningen från 1991 

(SOU 1991:46): 

 
… beskriva handikapp som ett förhållande mellan skadan eller sjukdomen och personens 

omgivning […] betonar att handikappet inte är den enskildes egenskap och det ger möjlighet till 

förändring.12  

 

Ytterligare begrepp som är relevanta när det handlar om psykiskt funktionshindrade är 

utvecklingsstörd från 1953 13  och psykisk störning som har sitt ursprung i Lagen om 

psykiatrisk tvångsvård från 1991/92.14 

 

Från handikappad till nya definitioner 
Ordet handikappad lever på många sätt kvar för att beskriva funktionshinder i Sverige, inte 

minst genom organisationen Handikappförbunden, som har en samordnande roll inom 

handikapprörelsen. Nya ord och definitioner har introducerats och olika organisationer 

använder sig av olika system som sinsemellan är svåra att jämföra. Begränsningen till ett 

system och en definition är inte heller det transparent. Idag är det ett flertal organisationer 

som har funktionshinderfrågor på sina agendor och deras inflytande på politikens 

språkanvändning är märkbar.  

 

Internationella perspektiv 
Internationellt finns det flera organisationer som globalt driver frågorna om funktionshinder. 

De två mest välkända, och som förmodligen också har störst inflytande även på nationell nivå, 

är Världshälsoorganisationen (WHO) som driver hälsofrågor och Förenta Nationerna (FN) 

som definierar och arbetar för människors rättigheter inom olika sfärer.  

 

FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning 15  antogs 13:e 

december 2006 och gäller i Sverige sedan 14:e januari 2009.16 I artikel 1 definieras följande: 

																																																								
11	SOU	1976:20,	Kultur	åt	alla,	s.	51.	
12	SOU	1991:46,	Handikapp	–	Välfärd	–	Rättvisa,	s.	22.	
13	Nationalencyklopedin,	utvecklingsstörd.	http://www.ne.se	(hämtad	2016-03-17).	
14	Nationalencyklopedin,	psykisk	störning.	http://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/lång/psykisk-störning		
(hämtad	2016-03-17).	
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Personer med funktionsnedsättning innefattar bl.a. personer med varaktiga fysiska, psykiska, 

intellektuella eller sensoriska funktionsnedsättningar, vilka i samspel med olika hinder kan 

motverka deras fulla och verkliga deltagande i samhället på̊ lika villkor som andra.17 

WHO har publicerat dokumentet WHODAS 2.0 till stöd för hälsovården och dess 

identifikation, bedömning och klassifikation av olika typer av funktionshinder. 18  Detta 

dokument har översatts till svenska av Socialstyrelsen och här grupperas funktionshinder, 

oavsett typ, i sex olika domäner19: 

Domän 1: Kognition, bedöms genom att titta på förmåga till koncentration, 

minne, problemlösning, inlärning och kommunikation. 

Domän 2: Förflyttning, bedöms genom att titta på förmåga att stå upp, förflytta 

sig i hemmet, ta sig ut från hemmet och gå en längre sträcka. 

Domän 3: Personlig vård, omfattar att tvätta sig, klä på sig, äta och vara ensam. 

Domän 4: Relationer, utvärderar hur man kommer överens med andra 

människor och vilka svårigheter man kan uppleva på grund av ett hälsotillstånd. 

Andra människor inkluderar familjemedlemmar, närstående, vänner och okända 

främlingar.  

Domän 5: Dagliga aktiviteter, innehåller svårigheter med aktiviteter i det 

dagliga livet.  

Domän 6: Delaktighet, fokuserar på omgivningens inverkan på förmåga att vara 

delaktig i samhället. 

 

Ur dessa domäner kan vi identifiera nummer ett, fyra, fem, sex och i viss mån nummer tre, 

där psykiska funktionshinder möjligen kan identifieras, bedömas och klassificeras.  

WHO använder sig av en tabell skapad av Internationell Classification of Functioning, 

Disability and Health (ICF) i WHODAS 2.0. ICF är ett ramverk inom WHO och tabellen 

identifierar olika funktionstillstånd och definierar nivån av deras funktionshinder, synliga 

såväl som osynliga20: 

																																																																																																																																																																													
15	Originaltitel	på	engelska	är	UN	Convention	on	the	Rights	of	Persons	with	Disabilities.		
16	http://www.manskligarattigheter.se/sv/de-manskliga-rattigheterna/vilka-rattigheter-finns-det/rattigheter-for-
personer-med-funktionsnedsattning	(hämtad	2016-03-05).	
17	SÖ	2008:26,	s.	5.	
18	World	Health	Organization,	WHO	Disability	Assessment	Schedule	2.0.		
19	Mätning	av	hälsa	och	funktionshinder	–	Manual	till	WHO:s	formulär	för	bedömning	av	funktionshinder	WHO	
Disability	Assessment	Schedule	WHODAS	2.0,	s.	12	samt	50-56.	
20	Nivåer	av	funktionstillstånd	och	funktionshinder	som	används	i	Internationell	klassifikation	av	funktionstillstånd,	
funktionshinder	och	hälsa	(ICF)(2)	WHODAS	2.0,	s.	18.	
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Nivå av funktionstillstånd Parallell nivå av funktionshinder 

Kroppsliga funktioner Funktionsnedsättningar 

Aktiviteter Aktivitetsbegränsningar 

Delaktighet Delaktighetsbegränsningar 

Tabellen från ICF visar tre olika tillstånd och deras korresponderande nivå av funktionshinder. 

 

Svenska perspektiv 
Som på många andra områden påverkas Sverige av internationella förhållanden. 

Översättningen av FN:s konvention har gjorts från engelska, där ordet ’disability’ används. I 

propositionen 2008/2009:28 framgår att regeringen till den svenska översättningen anser att 

ordet funktionsnedsättning bättre stämmer överens med svenska förhållanden. 21  Även 

Handikappförbunden använder numera orden funktionshindersrörelsen, funktionshinder och 

funktionsnedsättning.22 När det gäller ICF:s tabell ovan ser vi att benämningen på det första 

funktionshindret i ICF:s tabell är väl använt i svensk politik och media, och denna term 

används ofta som en övergripande beskrivande term för tillstånd och hinder i Sverige, oavsett 

typ. Socialstyrelsen definierar följande på sin hemsida: 
 

Funktionsnedsättning är en nedsättning av fysisk, psykisk eller intellektuell funktionsförmåga. 

Funktionshinder är den begränsning som en funktionsnedsättning innebär för en person i relation 

till omgivningen.23 

 

Nationell psykiatrisamordning24 definierar psykiskt funktionshinder som följer: 
 

En person har ett psykiskt funktionshinder om han eller hon, har väsentliga svårigheter med att 

utföra aktiviteter på̊ viktiga livsområden och dessa begränsningar har funnits eller kan antas 

komma att bestå̊ under en längre tid. Svårigheterna ska vara en konsekvens av psykisk 

störning.25 
 

Rapporten, som också ligger till grund för SOU 2006:100 och som diskuteras i större 

omfattning senare i uppsatsen, menar att psykiska funktionshinder är konsekvensen av 

																																																								
21	Proposition	2008/2009:2,	s.	15f.	
22	Informationsbroschyr	Vi	är	Handikappförbunden	(2015).	
23	http://www.socialstyrelsen.se/funktionshinder	(hämtad	2016-02-06).	
24	Nationell	psykiatrisamordning	var	en	offentlig	utredning	som	pågick	mellan	åren	2003	–	2006	
http://www.socialstyrelsen.se/psykiskohalsa/nationell-psykiatrisamordning-2005-2007	(hämtad	2016-03-12).	
25	SOU	2006:5,	Vad	är	psykiskt	funktionshinder,	s.	6.	
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psykisk störning. Här gör också Nationell psykiatrisamordning skillnad mellan 

funktionsnedsättningar och aktivitetsbegränsningar, med hänvisning till ICF.26 

 

En slutgiltig definition och begreppsanvändning? 
Som synes ovan finns det skillnader, och till och med motsägelser, för hur funktionshinder 

benämns och definieras både internationellt och i Sverige. FN använder sig internationellt sett 

av definitionen ’disability’, som direkt översatt på svenska skulle innebära ”handikapp”. Den 

svenska översättningen fastställdes dock till funktionsnedsättning, ett begrepp som även 

används av Socialstyrelsen. Genom ICF-tabellen definierar WHO tre olika typer av 

funktionstillstånd som kan skapa funktionshinder. Dessa funktionshinder utgörs av 

funktionsnedsättningar, aktivitetsbegränsningar och delaktighetsbegränsningar. Nationell 

psykiatrisamordning följer i stort ICF:s definition, där funktionsnedsättningar är ett 

underordnat begrepp till aktivitetsbegränsning, och där konsekvenserna av begränsningar står 

i fokus snarare än orsakerna. Eftersom organisationerna inte kan enas om vad som ska stå i 

fokus – orsak eller konsekvens – kan en slutgiltig definition inte fastställas.  

 

Psykiska funktionsnedsättningar och dess funktionshinder 
Under den förra rubriken tas den komplexa frågan om definition och begreppsanvändning upp. 

Men oavsett vilka etiketter som sätts på brukarna och deras funktionshinder, är det viktigt att 

fastställa vilka individer och grupper som är inkluderade i dessa begrepp. Förutom allmänna 

definitioner, i varierande ordalag där begreppen handikapp, funktionsnedsättningar och 

funktionshinder används, finns det ingen definitiv lista över symptom, störningar, sjukdomar 

eller diagnoser som ligger till grund för dessa definitioner. Sofia Linderot tar i sin bok Lag & 

Rätt – Handbok med fokus på psykisk funktionsnedsättning (2013, 4:e upplagan) upp några 

allmänna avvikelser från den normaliserande individen som påvisar funktionsnedsättning. ”… 

förmågan att ta initiativ, planera, organisera och skapa struktur i vardagen är nedsatt.” och där 

isolering, låg stresströskel, överkänslighet, minnesnedsättningar och svårigheten med abstrakt 

tänkande anges som några vanliga eller tänkbara symptom på psykisk funktionsnedsättning.27 

Detta tänkande, att psykiskt funktionshinder är svår att precist definiera men enkel att 

																																																								
26	SOU	2006:5,	s.	5f.	
27	Sofia	Linderot,	Lag	&	Rätt	–	Handbok	med	fokus	på	psykisk	funktionsnedsättning	(Lund,	2013),	s.	15.	
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diagnosticera, samverkar med en ökad medikalisering av psykiska funktionshinder i form av 

diagnosticering av nya störningar eller sjukdomar. 
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3. Politiska aktörer och metoder 
 

När handikappfrågor blev politiskt laddade i Sverige 
Handikapprörelsen fick mer uppmärksamhet efter andra världskriget, och tillsammans med de 

samtida kraven på avveckling av anstalter och ökad anpassning av samhället till de 

funktionshindrades förmån, genomfördes den första handikapputredningen på mitten av 1960-

talet. Det skulle dröja tio år innan slutresultatet publicerades med namnet Kultur åt alla (SOU 

1976:20). Denna statliga offentliga utredning låg under utbildningsdepartementet, och titeln 

säger också något om samtidens intresseinriktning. Utredningen själv hänvisar till ökat behov 

för handikappade att delta i kultur- och fritidsaktiviteter på lika villkor. Utredningen 

föreslår ”åtgärder för att göra kulturell verksamhet bättre tillgänglig för handikappade.”28 Men 

Kultur åt alla skulle få mer inflytande än endast det kulturella. En mängd statliga utredningar 

med fokus på handikappade producerades åren efter att SOU 1976:20 presenterades, till 

exempel när det gällde arbete åt handikappade (SOU 1978:14), personlig assistens (SOU 

1979:82), integrering (SOU 1980:34), tekniska hjälpmedel (SOU 1981:23) och omsorg (SOU 

1981:26 och SOU 1981:27). Handikappade omfattades också av en mängd nya lagar och 

direktiv som rörde deras inkluderande i samhället, speciellt inom utbildning och arbete, där 

nämnvärda är lag (1974:12) om anställningsskydd och arbetsmiljölagen (1977:1160).29 

Den första handikapputredningen följdes av det nationella handlingsprogrammet i 

handikappfrågor (Skr. 1982/83:131) och ytterligare några år senare en andra 

handikapputredning. Inför den andra handikapputredningen, som tillsattes 1988, flyttades 

handikappfrågorna från utbildningsdepartementet till socialdepartementet. Betänkandet med 

namnet Handikapp – Välfärd – Rättvisa (1991:46) prioriterade visserligen utbildning som en 

av de viktigaste punkterna, men nu stod också ekonomi och livssituation högt upp på 

agendan. 30  När det gällde ekonomi handlade det främst om arbete och uppehälle, där 

utredningen menade att stora brister existerade. 31  Trots utredningar och handlingsplaner 

krävdes det en större ansträngning från politiskt håll för att skapa bättre förutsättningar för 

funktionshindrades rätt och möjlighet till arbete. Lag om förbud mot diskriminering i 

arbetslivet av personer med funktionshinder (1999:132) kom 1999 som ett svar på detta behov.  

																																																								
28	SOU	1976:20,	s.	3.	
29	Proposition	1999/2000:79,	s.	14.	
30	SOU	1991:46,	Handikapp	–	Välfärd	–	Rättvisa,	s.	4.	
31	Ibid.,	s.	40ff.	
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Den nationella funktionshinderspolitikens aktörer och metoder 
Det svenska politiska klimatet, där olika politiska partier regerar Sverige med jämna och 

relativt korta intervaller, innebär att metoderna för hur Sverige drivs är viktiga och konstanta 

ingredienser i utvecklingen av lagar och politiska strategier. Denna uppsats använder sig av 

Statliga offentliga utredningar (SOU) och propositioner som primärt källmaterial, men hur ser 

arbetet ut fram tills dessa publiceras och vilka andra aktörer är inblandade?  

 

Sveriges regering  

 
Regeringen styr Sverige genom att den verkställer det som riksdagen har beslutat. Regeringen 

tar också initiativ till nya lagar och ändrar i befintliga lagar. Till sin hjälp i arbetet har regeringen 

Regeringskansliet och cirka 340 andra statliga myndigheter.32 

 

Citatet ovan ger en mycket kort överblick över regeringens huvuduppdrag och hur komplex 

systemet är med så många statliga myndigheter, men den säger ingenting om hur det politiska 

arbetet fungerar. I en avhandling från 2007 vid Umeå universitet behandlar Jenny Eklöf 

politikens samverkan och respons på en ny vetenskaplig teknologi. Avhandlingen beskriver 

också hur regeringen driver igenom svensk politik. Regeringen utser en kommission som kan 

bestå av flera olika aktörer – allt ifrån riksdagsledamöter, områdesexperter och representanter 

ifrån intresseorganisationer, där regeringens inflytande kan sägas vara begränsat men ändå 

närvarande. Offentlighetsprincipen innebär att all kommunikation inom kommissionen är 

tillgänglig för allmänheten, och uppdraget innebär i korthet att: 

 
produce, collect and analyse knowledge so that policy proposals can be based on the best 

knowledge there is at the time.33 

 

Med en samförståndspolitik innebär kommissionens sammansättning att uppdragets resultat, 

som är en rapport i form av en Statlig Offentlig Utredning (SOU), oftast kan drivas igenom i 

riksdagen utan större konflikter.34 Dessa utredningar består alltså både av forskningsresultat 

och av förslag till åtgärder. Dessa åtgärdsförslag kan bestå av lagändringar eller av mer 

																																																								
32	http://www.regeringen.se/sa-styrs-sverige/	(hämtad	2016-02-28).	
33	Jenny	Eklöf,	Gene	Technology	at	Stake	–	Swedish	Governmental	Commissions	on	the	Border	of	Science	and	Politics	
(Avhandling	vid	Umeå	universitet,	2007),	s.	14-19.	
34	Ibid.,	s.	15f.	
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diffusa arbetsmetoder, t ex hur kommuner och landsting kan eller ska arbeta eller samarbeta 

för att implementera de nya riktlinjerna regionalt. De olika typerna av dokument som 

uppsatsens primära källor består av, där vissa är direkt producerade av regeringen, beskrivs 

närmare i kapitel fyra.  

 

Myndigheter med ansvar för handikapp- och funktionshinderfrågor 
Handikapp- och funktionhindersfrågor har hanterats av tre olika myndigheter under 

tidsperioden 1999-2015, som alla har rapporterat till Socialdepartementet.  

 

Handikappombudsmannen (HO) 1994-2008 
1 § Handikappombudsmannen har till uppgift att bevaka frågor som angår funktionshindrade 

personers rättigheter och intressen. Målet för ombudsmannens verksamhet skall vara att 

personer med funktionshinder ges full delaktighet i samhällslivet och jämlikhet i 

levnadsvillkor.35 

 

Myndigheten för handikappolitisk samordning (Handisam) 2006-2014  
1 § Myndigheten för handikappolitisk samordning (Handisam) är central förvaltningsmyndighet 

för samordningen av arbetet inom det handikappolitiska området. 

Handisam har till uppgift att främja ett strategiskt och effektivt genomförande av den nationella 

handikappolitiken.36 

 

Myndigheten för delaktighet (MfD) 2014 –  

”Myndigheten för delaktighet har i uppdrag att verka för att funktionshinderspolitiken ska få 

genomslag i hela samhället.”37 
1 § Myndigheten för delaktighet har till uppgift att främja respekten för och medvetenheten om 

rättigheter för personer med funktionsnedsättning samt att ur ett rättighets-, mångfalds-, 

jämställdhets- och medborgarperspektiv verka för full delaktighet i samhällslivet för personer 

med funktionsnedsättning i alla åldrar och för jämlikhet i levnadsvillkor.38 

 

Under en period på två decennier går det att urskilja några små, men viktiga skillnader. 

Handikappombudsmannen – liksom Myndigheten för delaktighet – ska självständigt och 

drivande arbeta med frågor om funktionshinder, och där den sistnämnda kan sägas bedriva en 
																																																								
35	Lag	(1994:749)	om	Handikappombudsmannen.	
36	Förordning	(2005:1073)	med	instruktion	för	Myndigheten	för	handikappolitisk	samordning	(Handisam).	
37	http://www.mfd.se/om-mfd/vart-uppdrag/	(hämtad	2016-02-28).	
38	Förordning	(2014:134)	med	instruktion	för	Myndigheten	för	delaktighet.		
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kraftigt utökad rörelse byggd på samma tanke. Myndigheten för handikappolitisk samordning 

däremot framstår som en projektledare för det politiska arbetet, utan eget ansvar.  

När det gäller definition av målgruppen finns också skillnader. Handikappombudsmannen 

använder sig av funktionshinder, vilket tyder på att deras målgrupp är individer som upplever 

begränsningar på grund av sina funktionsnedsättningar. Handisams verksamhetsområde 

handlade om implementering av politiken, och någon definition vilka individer eller grupper 

som omfattades görs inte. Den nuvarande myndigheten MFD använder sig av begreppet 

funktionsnedsättning, vilket med tanke på Socialstyrelsens aktuella definition skulle innebära 

en konflikt, då även individer med funktionsnedsättningar som inte upplever några 

delaktighetsbegränsningar inkluderas.  

 

Myndigheter med intresse för handikapp- och funktionshinderfrågor 
Det finns ett flertal myndigheter som på olika sätt arbetar för eller med funktionshinderfrågor 

och under denna rubrik presenteras några av de för uppsatsen mest relevanta med hänsyn till 

utbildning, sysselsättning och vård. Under Socialdepartementet arbetar Försäkringskassan, 

Myndigheten för delaktighet (MfD) och Socialstyrelsen. Under Arbetsmarknads-

departementet arbetar Arbetsförmedlingen och under Näringslivsdepartementet Samhall 

Aktiebolag (Samhall). MfD har redan presenterats – här nedan följer de övriga.  

 

Arbetsförmedlingen har som huvuduppdrag att sammanföra arbetsgivare och arbetssökande, 

att nyanlända får stöd till etablering på den svenska arbetsmarknaden samt att 

rehabilitera ”människor med nedsatt arbetsförmåga på grund av funktionsnedsättning eller 

ohälsa”39, det sistnämnda i samarbete med Försäkringskassan. 

 

Försäkringskassan betalar ut förmåner till olika grupper inom den svenska 

socialförsäkringen, vilket innebär att de ”… har hand om bidrag och ersättningar till 

barnfamiljer, sjuka och personer med funktionsnedsättning.”40 

 

Samhall är ett statligt ägt aktiebolag vars huvuduppdrag sedan 1980 är att förmedla arbete för 

individer med funktionsnedsättning. Huvuduppdraget är att ”… skapa utvecklande arbeten åt 

personer med olika funktionsnedsättningar.” för de drygt 20 000 anställda.41 
																																																								
39	http://www.arbetsformedlingen.se/Om-oss/Om-Arbetsformedlingen/Verksamhet/Uppdraget.html	(hämtad	2016-
05-18).	
40	https://www.forsakringskassan.se/wps/portal/omfk/vart_uppdrag/om_socialforsakringen	(hämtad	2016-05-18).	
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Socialstyrelsen har hand om ett brett område inom socialtjänst och hälso- och sjukvård, 

främst med inriktning på de med ansvar skyldigheter och ansvar för brukarna, det vill 

säga ”… personal, ansvariga och beslutsfattare.” Deras övergripande syfte är att ”alla ska ha 

tillgång till en god vård och omsorg på lika villkor.”42 

 

Skolverket ansvarar för kvalitetssäkring inom det svenska skolsystemet och ska ”främja att 

alla barn och elever får tillgång till en utbildning och verksamhet som är likvärdig och av god 

kvalitet i en trygg miljö.”43 

 

Funktionshindrade har ibland svårt att leva upp till arbetsmarknadens krav och normaliserade 

prestationsnivåer. Ett sätt för samhället att lösa detta problem, och därmed öppna fler vägar 

till sysselsättning, är att identifiera dessa individer och skapa åtgärder som lättar på dessa krav. 

Arbetsförmedlingen (AF) kodar arbetssökande med funktionshinder som innebär nedsatt 

arbetsförmåga.44 Individer med dessa koder kan få olika typer av arbetsrehabilitering inom 

ramen för olika åtgärder inom AF. Statistik visar att nio av tio med funktionshinder också 

anser sig ha nedsatt arbetsförmåga.  

 
Neuropsykiatrisk funktionsnedsättning, psykisk funktionsnedsättning och rörelsenedsättning 

medför ofta nedsatt arbetsförmåga.45 

 

Förutom de arbetstillfällen som AF direkt förmedlar finns det också möjlighet till anställning 

hos Samhall, som hyr ut arbetskraft i andra hand till arbetsgivare. Dessa arbeten har oftast 

som krav att en kodning av AF redan gjorts för att individer ska kunna ta del av de 

möjligheter erbjudna genom Samhall.  

 
… handikappkodningen som [för närvarande] krävs för att få ta del av vissa insatser.46 

 

																																																																																																																																																																													
41	http://samhall.se/om-samhall/	(hämtad	2016-03-16).	
42	http://www.socialstyrelsen.se/omsocialstyrelsen	(hämtad	2016-05-18).	
43	http://www.skolverket.se/om-skolverket/det-har-gor-skolverket-1.61165	(hämtad	2016-05-18).	
44	Definitioner	inom	AMV:s	statistik	–	Historik	över	ett	urval	av	våra	begrepp	(Uin	2007:1),	s.	16.	
45	Statistiska	Centralbyrån,	Situationen	på	arbetsmarknaden	för	personer	med	funktionsnedsättning	2013,	s.	25.	
46	SOU	2003:56,	s.	105.	
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Försäkringskassan (FK) spelar en viktig roll för individer med funktionshinder. De betalar ut 

olika typer av ekonomisk ersättning för att ersätta nedsatt arbetsförmåga eller för att stödja 

rehabilitering på arbetsmarknaden. Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan och Samhall 

samarbetar för att få ut fler individer på arbetsmarknaden på uppdrag av regeringen, med 

hjälp av ekonomiskt stöd.  

Socialstyrelsen överser rutiner och lagverk när det gäller vård för funktionshindrade. Detta 

innebär stöd och hjälp främst till de som erbjuder olika typer av service till brukarna, 

inklusive diagnosticering av sjukdomar och syndrom. 

Skolverket ska se till att skolan är tillgänglig för alla. Exempel på åtgärder för att uppnå 

detta för elever med funktionshinder är behovsutredning, speciellt anpassad undervisning, 

särskilt stöd och olika typer av hjälpmedel.47 

De myndigheter som nämnts här arbetar och samarbetar för att ge service till 

funktionshindrade, men de är också aktörer inom medikaliseringsprocessen.  

 

  

																																																								
47	http://www.skolverket.se/skolutveckling/larande/sarskilt-stod-1.243296	(hämtad	2016-05-20).	
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4. Det politiska arbetet 1999 – 2016  
Kapitel fyra innehåller framställandet av det primära källmaterialet. Detta material består av 

ett antal olika officiella dokument som framställer politikinriktning och åtgärdsförslag. 

Individer eller grupper inom riksdagen – som kan vara partiöverskridande – kan skapa en 

politisk strategi som ligger till grund för hela eller delar av en politisk inriktning i olika 

frågor, och står som utgångspunkt vid beslutsfattandet. En statlig offentlig utredning (SOU) 

är tillsatt av regeringen och består av relevant expertis som inte nödvändigtvis är politiskt 

bunden. Resultatet presenteras i form av ett slutbetänkande och står till grund för 

propositioner. En proposition är ett förslag framställt av regeringen som slutligen överlämnas 

till riksdagen för beslutsfattande.  

 

Från patient till medborgare  
Den 16:e mars 2000 överlämnade regeringen en proposition till riksdagen med namnet Från 

patient till medborgare – en nationell handlingsplan för handikappolitiken (Prop. 

1999/2000:79). Denna proposition, bestående av en historik över politikens roll inom 

handikapprörelsen, en sammanfattning över den samtida situationen för handikappade, ett 

flertal förslag till lagändringar samt en fördelning av ansvarområde mellan olika myndigheter, 

kommuner och landsting, var tänkt att genomsyra hela det svenska samhället, i linje med 

samtidens krav på ökade rättigheter för medborgare med funktionshinder. Exempel på detta 

kan ses i Lagen om färdtjänst (1997:736) och Lag om förbud mot diskriminering i arbetslivet 

av personer med funktionshinder (1999:132).48  

Proposition anger tre huvudområden: 49  

– att se till att handikapperspektivet genomsyrar alla samhällssektorer  

– att skapa ett tillgängligt samhälle, samt  

– att förbättra bemötandet 

Propositionens innehåll och analys om dessa tre huvudområden fokuserar på fysiska 

funktionshinder. De flesta hänvisningar som finns till psykiska funktionshinder refererar 

främst till läs- och skrivsvårigheter, till exempel i form av ”… dyslexi, afasi eller 

utvecklingsstörning…” 50  och behovet av lättläst litteratur. 51   Några beaktanden av dolda 

																																																								
48	Denna	lag	ersattes	2008	av	Diskrimineringslagen,	SOU	2008:567.	
49	Proposition	1999/2000:79	Från	patient	till	medborgare	–	en	nationell	handlingsplan	för	handikappolitiken,	s.	1.	
50	Ibid.,	s.	88.	
51	Ibid.,	s.	102.	
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funktionshinder finns, men handlar om deras allmänna inkluderande i propositionen snarare 

än konkreta förslag eller krav på specifika åtgärder för denna grupp. Här får uttalanden 

som ”Människor med dolda funktionshinder, liksom med kroniska sjukdomar, glöms ofta bort 

i planering.”52 och ”Men personer med funktionshinder som är mer dolda för omgivningen 

omfattas på samma sätt som andra av de nationella målen för handikappolitiken.”53 garantera 

att dolda funktionshinder omfattas av propositionen, även utan specifik information om deras 

inkluderande i olika åtgärder. 

När det gäller utrymmet i propositionen för psykiska funktionshinder är det två områden 

som dominerar, utbildning och arbetsmarknad. Dessa kommer att diskuteras i större 

utsträckning nedan.  

 

Utbildning 
Det är först när man kommer till avsnittet om utbildning som det går att skönja hänvisning till 

individer med psykiska funktionshinder som har diagnoser eller koncentrationssvårigheter. 

Dessa individer är barn, och propositionen menar att de kan behöva delta i särskilda 

undervisningsgrupper för att tillgodogöra sig undervisning.54 Vilken typ av diagnoser det 

handlar om nämns inte i denna proposition, men i proposition Elever med funktionshinder – 

ansvar för utbildning och stöd”(prop. 1998/1999:105) anges följande med hänvisning till stöd 

för ”elever med olika neurologiskt betingade funktionshinder som ADHD, DAMP, Aspergers 

syndrom m.fl.”55 Det intressanta är att i en proposition på över 130 sidor med fokus på barn 

med funktionshinder hittar man endast två (2) direkta referenser till neurologiskt betingade 

diagnoser. Detta kan jämföras med den statliga offentliga utredningen Funkis – 

funktionshindrade elever i skolan (SOU 1998:66) där kommuner med redovisning för 

undervisningsinsatser för elever med funktionshinder angett ADHD, DAMP, Aspergers 

Syndrom, autism, dyslexi, synnedsättningar och rörelsehinder i fallande ordning efter antal 

insatser.56 SOU 1998:66 kommer att diskuteras närmare i ett eget underkapitel.  

 
Regeringen ser emellertid allvarligt på de tendenser som tyder på att en medicinsk diagnos i 

många fall blivit ett krav för att eleven ska erbjudas resurser och särskilda insatser.57 

																																																								
52	Prop.	1999/2000:79	Från	patient	till	medborgare,.	s.	26.	
53	Ibid.,	s.	29.	
54	Ibid.,	s.	105.	
55	Proposition	1998/1999:105	Elever	med	funktionshinder	–	ansvar	för	utbildning	och	stöd,	s.	30.	
56	SOU	1998:66	Funkis	–	funktionshindrade	barn	i	skolan,	s.	130.	
57	Prop.	1999/2000:79,	Från	patient	till	medborgare,	s.	105.	
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Att diagnosticering är en förutsättning för extra resurser innebär att diagnosticering i sig fyller 

nya och utökade behov. Medikaliseringen av specifika diagnoser fyller då funktionen av att 

tillfredsställa detta behov. Barn och ungdomar som tidigt får en diagnos – och därmed också 

tillgång till extra resurser – kan uppleva det positivt. Men det finns också faror med att tidig 

diagnos. Eva Hjörne – forskare vid Göteborgs universitet och författare till en 

doktorsavhandling inom pedagogik 58  – citeras i DN-artikeln Diagnoser stämplar barn i 

onödan (2004-08-19): ”… etiketterna kan i onödan stämpla barnen för framtiden – medan 

skolan fortsätter att fungera som förut.” Att det är barnen som ska anpassa sig till skolmiljön 

rimmar illa med den ståndpunkt som utredningen intar med följande uttalande:  

 
Handikapp är i stor utsträckning en följd av brister i samhället. Därför kan handikapp 

elimineras.59 

 

Arbetsmarknad 
1999 kom Lagen (1999:132) om förbud mot diskriminering i arbetslivet av personer med 

funktionshinder. Lagens andra paragraf definierar funktionshinder: 
 

2 § Med funktionshinder avses varaktiga fysiska, psykiska eller begåvningsmässiga 

begränsningar av en persons funktionsförmåga som till följd av en skada eller en sjukdom fanns 

vid födelsen, har uppstått därefter eller kan förväntas uppstå. 

 

Propositionen konstaterar att funktionshindrade har lägre sysselsättningsgrad än den övriga 

befolkningen. Några andra intressanta aspekter inom gruppen funktionshindrade är att män i 

högre grad än kvinnor är sysselsatta, och infödda svenskar i högre grad än invandrare. Sämst 

ställt är det med invandrande kvinnor. 60  Några andra undergrupper än kön och etnisk 

tillhörighet nämner inte rapporten. Hur fördelningen ser ut mellan fysiska och psykiska 

funktionshinder nämns överhuvudtaget inte. Går det att jämföra en individ som sitter i rullstol 

och därmed har svårt att fysiskt lämna sitt boende sitt boende på egen hand, med en individ 

som av psykiska skäl blir hemmasittande? 

 

																																																								
58	Att	platsa	i	en	skola	för	alla	–	en	studie	av	arbetet	i	skolans	elevhälsoteam	(Doktorsavhandling,	2004).	
59	Prop.	1999/2000:79	Från	patient	till	medborgare,	s.	11.	
60	Ibid.,	s.	118f.	
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Funkis – funktionshindrade elever i skolan  
Trots att SOU 1998:66 kronologiskt publicerades före propositionen Från patient till 

medborgare – en nationell handlingsplan för handikappolitiken har valet fallit att presentera 

denna utredning i en efterföljande paragraf. Anledning är tvådelad, dels så representerar 

1999/2000:79 ett större och mer allmänt omfattande dokument om funktionshinder, och dels 

så är det intressant att gå in på detaljer inkluderade i SOU 1998:66 som inte verkar ha tagits i 

beaktande i den efterföljande propositionen.  

Ett av huvudsyftena med utredningen är att kartlägga och beskriva nuvarande insatser, 

samt föreslå förändringar mot bakgrunden över elevgruppernas förändrade behov. 61 

Utredningen klargör att utredningen inte innehåller en ”… fullständig redogörelse för alla 

tänkbara funktionshinder…” men nämner att elever med ”… neurologiskt, medicinskt eller 

psykiskt funktionshinder…” möts i skolan.62 Förutom det nya begreppet psykiskt betingad 

sjukdom dyker också ’neurologiskt betingade funktionshinder’ upp igen som ett eget 

underkapitel. Denna medicinska undergrupp innehåller bland annat ADHD, DAMP, 

Aspergers syndrom, autism och Tourettes syndrom och utredningen ger korta beskrivningar 

av dessa sjukdomar, det enda av det primära källmaterialet. ADHD (Attention-

Deficit/Hyperactivity Disorder) avviker i ”uppmärksamhet, aktivitet och impulsivitet”, 

DAMP (Deficits in Attention, Motor control and Perception) avviker när det 

gäller ”aktivitetskontroll och uppmärksamhet, motorikkontroll och perception”, autism 

kännetecknas med brister i ”förmågan till ömsesidig social interaktion, till ömsesidig 

kommunikation samt till att utveckla fantasi, lek och intressen”. Aspergers syndrom menar 

utredningen påminner om autism men ”ger inte samma svåra störning i utvecklingen av talat 

språk och är oftast förknippat med normal eller hög begåvning.” Tourettes syndrom 

innebär ”ett flertal motoriska tics och ett eller flera vokala tics.”63  

Till skillnad från propositionen 1999/2000:79 klargör utredningen de stora skillnaderna i 

behov mellan de olika typerna av funktionshinder.64Även om psykiska och neurologiska 

funktionshinder separeras i utredningen, medges det att differentieringen dem emellan är svår 

att avgöra. Men där de neurologiska handlar om klart definierade diagnoser, handlar de 

psykiska om normbrytande beteenden som antingen är inåt- eller utåtriktade.65  

																																																								
61	SOU	1998:66	Funkis	–	funktionshindrade	i	skolan,	s.	65.	
62	Ibid.,	s.	65f.	
63	Ibid.,	76f.	
64	Ibid.,	s.	81.	
65	Ibid.,	80f.	
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Medikaliseringens ökning och inflytande uppmärksammas i utredningen, om än inte i så 

många ord. Skillnaderna över de senaste årtiondena vad gäller forskning och kunskap om nya 

diagnoser tas upp.66 Däremot anses diagnosernas värde, utom i de svårare patientfallen, vara 

för efterfrågade och alltför högt värderade i skolmiljön.67 Här ser vi paralleller till regeringens 

uttalande om kravet på diagnoser för ökade resurser och insatser för psykiskt 

funktionshindrade. Ett problem med utredningen är att den primära källan till det som 

utredningen kallar neurologiskt betingade funktionshinder är Christopher Gillbergs forskning 

i ämnet. Sedan utredningens publicerande har förtroendet för Gillberg kraftigt decimerats. 

Begreppet DAMP som var specifikt för Sverige används inte längre och eftersom det 

kvantitativa materialet som använts till allt hans forskningsmaterial förstörts är det svårt att 

förlita sig på hans resultat.68  

 

Ambition och ansvar  
Ambition och ansvar – Nationell strategi för utveckling av samhällets insatser till personer 

med psykiska sjukdomar och funktionshinder är titeln på SOU 2006:100, slutbetänkandet av 

en utredning som pågick mellan 2003 och 2006. Utredningen med namnet Nationell 

psykiatrisamordning, som publicerade en rad delbetänkanden, 69 tilldelades uppdraget att: 

 
… se över frågor som rör arbetsformer, samverkan, samordning, resurser, personal och 

kompetens inom vård, social omsorg och rehabilitering av psykiskt sjuka och psykiskt 

funktionshindrade (dir. 2002:133) […] och vid behov ge förslag till författningsändringar och 

förtydliganden av gällande regelverk. 70 

 

Som redan nämnts i kapitel två använder sig Nationell psykiatrisamordning av en definition 

baserad på WHO/ICF:s klassifikation, där användandet av aktivitetsbegränsningar och 

funktionsnedsättningar ersätter handikapp.71   Nationell psykiatrisamordnings definition av 

funktionshinder har redan nämnts i uppsatsen, men är värd att upprepas:  

 

																																																								
66	SOU	1998:66,	s.	82.	
67	Ibid,.	s.	95.	
68	http://www.svd.se/vetenskapsstriden-dar-allt-gick-fel	(hämtad	2016-05-20).	
69	http://www.socialpsykiatrisktforum.nu/material/temaomraden/material-fran-nationell-psykiatrisamordning	
(hämtad	2016-05-02).	
70	SOU	2006:100,	Ambition	och	ansvar	–	Nationell	strategi	för	utveckling	av	samhällets	insatser	till	personer	med	
psykiska	sjukdomar	och	funktionshinder,	s.	2.	
71	Ibid.,	s.	324.	
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En person har ett psykiskt funktionshinder om han eller hon, har väsentliga svårigheter med att 

utföra aktiviteter på viktiga livsområden och dessa begränsningar har funnits eller kan antas 

komma att bestå under en längre tid. Svårigheterna ska vara en konsekvens av psykisk störning. 

 

Med hänvisning till att denna definition inte räcker till formulerades sju punkter som kan 

användas inom vården för konstaterande – eller diagnosticerande – av psykiskt 

funktionshinder. Dessa punkter handlar om ålder, livsområden, väsentliga svårigheter, 

varaktighet, återhämtning, psykiska störningar och rätten till insatser. 72  Just ålder är ett 

återkommande tema, både uppåt och nedåt. Temat barn och ungdomar i samband med 

psykiska funktionshinder diskuteras utförligt nedan liksom sysselsättning, en del av punkten 

livsområden. Livsområden omfattar även boende, studier, arbete, social gemenskap och 

relationer samt fritid. Alla svårigheter som omöjliggör ett självständigt liv i samhället anses 

som väsentliga och där varaktigheten omfattar minst ett år. Eftersom psykisk ohälsa, som kan 

leda till funktionshinder, kan återkomma periodvis ska en temporär återhämning inte 

nödvändigtvis innebära borttagning av åtgärder. Under psykiska störningar gäller: 

 
Grundprincipen är att alla tillstånd som diagnosticerats (eller som kunde ha diagnosticerats) som 

psykiska sjukdomar eller störningar kan ge konsekvensen psykiskt funktionshinder.73 

 

Vad är det då för tillstånd som utredningen hänvisar till? ”... tillstånd som ofta ges 

samlingsnamnet neuropsykiatriska störningar eller funktionshinder ingår.” 74  Den sista 

punkten handlar om rätten till insatser, som handlar om rent ekonomiska insatser samt olika 

typer av praktiska hjälpmedel. 

En viktig aspekt som slutbetänkandet synliggör är problematiken där psykiskt 

funktionshindrade kategoriseras som långvarigt sjuka istället för funktionshindrade, på grund 

av möjligheten till återhämtning, vare sig återhämtningen är kortvarig eller permanent.75 Att 

kategoriseras som långvarigt sjuk istället för funktionshindrad har också en konsekvens när 

det gäller arbete och sysselsättning på grund av åtgärdsprogram och ekonomiska bidrag. 

 

Rehabilitering till aktivitet – meningsfull sysselsättning 

																																																								
72	SOU	2006:100,	s.	326-331.	
73	Ibid.,	s.	329.	
74	Ibid.,	s.	330.	
75	Ibid.,	s.	324.	
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Arbete är mer än en inkomstkälla, även om det är en viktig aspekt för framförallt individen – 

det handlar också om integration, delaktighet och gemenskap. När individer med psykiska 

funktionshinder integreras motarbetas också stigmatisering och utanförskap för hela 

grupper. 76  Individer med psykiska funktionshinder ska ha en meningsfull sysselsättning 

utöver eventuell dagverksamhet, som då betraktades som fritidsaktivitet. Nationell 

psykiatrisamordning hänvisar till psykiatriutredningen från 1999 som slog fast att: 

 
… rehabilitering och återgång till arbete är en avgörande fråga för att förhållandena för personer 

med psykiskt funktionshinder i realiteten ska kunna utvecklas och normaliseras.77 

 
 
Trots detta menar utredningen att åtgärder för att rehabilitera individer med psykiska 

funktionshinder till arbetsmarknaden har misslyckats, och att det därför finns behov 

av ”kraftiga förändringar, både långsiktiga och kortsiktiga.”78 Vad är det då som har gått fel 

när det gäller åtgärder för individer med psykiska funktionshinder? Utredningen tar upp 

konceptet arbetslinjen som innebär att betalt arbete alltid ska gå före bidrag. Här anses de 

aktiva åtgärderna ha varit alltför svaga. Det poängteras att det inte handlar om att tvinga sjuka 

människor ut i arbete, utan att möjliggöra ett liv utan bidragsberoende för de som klarar det 

med hjälp av aktiva och effektiva åtgärder.79 Störst fokus lägger utredningen på individer 

under 30 års ålder, och föreslår bland annat en ny lag om särskilt aktivitetsstöd till dessa 

individer. Siffror från Försäkringskassan visar att av den största gruppen av de som beviljats 

sjuk- eller aktivitetsersättning under 2004 var under 29 år och på grund av psykisk sjukdom.80 

 

Barn och ungdomar 
I utredningens sammanfattning identifieras målgruppen för arbetet som inte bara består av de 

med existerande sjukdomar eller funktionshinder, utan också barn och ungdomar ”… som 

riskerar att utveckla sådana sjukdomar och funktionshinder.”81 Ett större kapitel i utredningen 

fokuserar på barn och ungdomar. Detta kapitel ger inte bara aktuell information utan ger 

flertalet åtgärdsförslag för förbättrad vård och omsorg. Eftersom man menar att andelen barn 

																																																								
76	SOU	2006:100,	s.	269.	
77	Ibid.,	s.	265.	
78	Ibid.,	s.	265f.	
79	Ibid.,	s.	26.	
80	Ibid.,	s.	276.	
81	Ibid.,	s.	19.	
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och ungdomar med ”psykiska och psykosomatiska symptom” har ökat82 ligger också fokus på 

att så tidigt som möjligt kunna sätta in stödåtgärder. Detta för att motverka det utredningen 

benämner ”negativ livsutveckling”.83 

… är det av yttersta vikt att barn och familjer med behov av stöd identifieras tidigt och därmed 

får stöd och eventuell behandling innan problemen har blivit stora.84  

Ett av problemen som utredningen menar hindrar arbetet för att motverka en negativ 

utveckling är bristen i kedjan som sträcker sig från identifikation fram till insättning av rätt 

åtgärder inom barn- och ungdomspsykiatrin (BUP) och socialtjänsten.  

 
Olika sätt att definiera psykisk och social problematik var det största hindret för god samverkan 

mellan socialtjänsten och barn- och ungdomspsykiatrin.85 

 

Utredningen är sparsam med att nämna diagnoser hos barn och ungdomar, utan man använder 

sig av ord som problem och problematik vid beskrivning av psykiska sjukdomar och psykiska 

funktionshinder. BUP får allt fler patienter och utredningen anser att det finns flera skäl till 

detta. Nedskärningar i offentliga verksamheter nämns som en och samhällets 

attitydförändringar som en annan. Men trots oviljan att använda sig av ordet diagnos 

framkommer det ändå att: 

 
Kravet på diagnosticering av neuropsykiatriska problem för att få extra resurser i förskola och 

skola har också bidragit till ökningen. 86 

 

Trots ökad kännedom om diagnosticerandets inflytande för genomförande av den nationella 

politiken föreslås inga förändringar i systemet, kanske för att den intrikata 

medikaliseringsprocessen som ökad diagnosticering innebär understöds inte bara av 

politikerna, utan också av vårdhavare, vården och den offentliga verksamheten i stort.  

 

																																																								
82	Ibid.,	s.	355.	
83	SOU	2006:100,	s.	357.	
84	Ibid.,	s.	378.	
85	Ibid.,	s.	358.	
86	Ibid.,	s.	368.	
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En strategi för genomförande av funktionshinderspolitiken 2011-
2016 
2011 presenterades En strategi för genomförande av funktionshinderspolitiken 2011-2016 av 

regeringen med tio prioriterade politikområden: arbetsmarknadspolitik, utbildningspolitik, 

socialpolitik, folkhälsopolitik, ökad fysisk tillgänglighet, transportpolitik, IT-politik, 

kulturpolitik, rättsväsende och migrationsverket samt konsumentpolitik.87 Stort fokus läggs på 

integration och samarbete mellan olika myndigheter och offentlig verksamhet, samt dess 

utgångspunkt ur FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning. 

Dessutom finns nu en ny aktör i den internationella miljön för svensk nationell 

funktionshinderspolitik: EU och strategin Europa 2020. Europa 2020 har som mål att ”skapa 

förutsättningar för en smart och hållbar tillväxt för alla.”88 Ett av målen för denna strategi 

avser bekämpa fattigdom och social utestängning och det är detta mål som strategin integrerar 

med funktionshinderspolitiken.89 EU själv ger inga indikationer på att funktionshinder är en 

prioriterad grupp inom Europa 2020, utan det handlar om populationen i allmänhet. Att 

Sverige nämner den europeiska strategi som integrerad med den nationella kan bero på flera 

skäl. Kanske att Sverige vill ta arbetet för delaktighet i samhället ett steg längre, eller så är det 

en utfyllnad i strategin tillsammans med ett försök att visa på ett större sammanhang. Nämnas 

kan att Sverige har en av EU:s lägsta risk för exkludering i samhället, där endast 

Nederländerna, Schweiz, Tjeckien, Norge och Island har lägre risk.90  

1999 års nationella handlingsplan Från Patient till medborgare91 ligger till grund för den 

mätbara strategin menad att löpa över fem år. I likhet med Från patient… så omfattar 

strategin allmänna funktionshinder, men utan att specificera de psykiska. Utredningen av 

Nationell psykiatrisamordning och dess slutbetänkande Ambition och ansvar… nämns 

överhuvudtaget inte i strategin, trots att endast tre år förflöt mellan publicering och att 

influenser tydligt går att identifiera i termer och innehåll av mätbara mål och delmål. Förutom 

detta anges också riktade insatser och regeringens avsikter för varje politikområde. 

Till skillnad från de flesta av de andra primära källorna definieras inte funktionshinder i 

strategin, men att definitionen skiljer sig från Från patient till medborgare är ändå tydligt då 

begreppsanvändningen är annorlunda. Till exempel har handikappolitik har ersatts med 

																																																								
87	En	strategi	för	genomförande	av	funktionshinderspolitiken	2011-2016,	s.	3fff.	
88	http://ec.europa.eu/europe2020/europe-2020-in-a-nutshell/index_sv.htm	(hämtad	2016-05-09).	
89	En	strategi	för	genomförande	av	funktionshinderspolitiken	2011-2016,	s.	12.	
90	http://ec.europa.eu/eurostat/web/europe-2020-indicators	(hämtad	2016-05-09).	
91		En	strategi	för	genomförande	av	funktionshinderspolitiken	2011-2016,	s.	4fff.	
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funktionshinderspolitik, och funktionshinder med funktionsnedsättning. Eftersom strategin 

också tar utgångspunkt ur FN:s konvention är det också möjligt att definitionen baseras på 

FN:s definition som redovisats i uppsatsen under kapitel två. Att det fortsatt föreligger en 

definition- och begreppsförvirring framstår tydligt.  

 

Arbetsmarknads- och socialpolitiken 
När det gäller arbetsmarknadspolitiken – och alla andra politikområden – är inga mål eller 

delmål med direkt relation till osynliga funktionsnedsättningar identifierade, även om 

hänvisning till ”välutbildade personer med funktionsnedsättning” (s. 17) skulle kunna handla 

om individer med psykiska funktionshinder. Däremot ges uppmärksamhet till Handisams 

uppdrag att: 

 
… öka kunskapen om och förändra attityder till personer med psykisk sjukdom och psykisk 

funktionsnedsättning.92 

 

Under rubriken Fler personer med psykisk funktionsnedsättning i sysselsättning på sidan 20 

vill regeringen förbättra möjligheterna för dessa personer att få en ”meningsfull 

sysselsättning”. Denna fras dök upp redan i Ambition och ansvar, som ett alternativ till arbete 

eller studier.93 Under arbetsmarknadspolitiken tar strategin upp ekonomiska insatser i form av 

aktivitetsersättning för unga mellan 19 och 29 år, återigen ett arv från Ambition och ansvar. 

Gruppen som får aktivitetsersättning ökar – förlängd skolgång i särskola och den växande 

undergruppen ”unga med psykiska eller neuropsykiatriska funktionsnedsättningar” – anges 

som ett par skäl till detta.94  

Försäkringskassans statistik efter diagnosgrupp som presenteras på nästa sida visar tydligt 

att den procentuella andelen individer med psykiatriska diagnoser som beviljats ersättning 

ökat under perioden 2003 – 2014.95 Det betyder inte att antalet individer med funktionshinder 

nödvändigtvis ökat, men däremot visar det på vikten av att ha en diagnos för att omfattas av 

ökade insatser.  

 

 

 
																																																								
92	En	strategi	för	genomförande	av	funktionshinderspolitiken	2011-2016,	s.	16.	
93	SOU	2006:100,	s.	28.	
94	En	strategi	för	genomförande	av	funktionshinderspolitiken	2011-2016,	s.	18.	
95	För	2015	finns	ännu	inte	komplett	statistik	tillgänglig.	
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Statistik över andel med sjuk- och aktivitetsstöd inom diagnoskapitel F00 – F99 

Psykiska sjukdomar och syndrom samt beteendestörningar 
i jämförelse med det totala antalet med sjuk- och aktivitetsersättning 

År 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

Andel 23 % 25 % 27 % 29 % 31 % 32 % 33 % 34 % 35 % 36 % 38 % 40 % 

Andel nybeviljade  18 % 32 % 35 % 40 % 41 % 41 % 42 % 50 % 56 % 46 % 47 % 50 % 

Tabell som visar på andelen med aktivitetsstöd som grupperas inom psykiska sjukdomar och syndrom samt 

beteendestörningar. 96 

 

Diskussionen om medikaliseringens inverkan på diagnosticering går inte att undvika med 

tanke på den statistik som finns tillgänglig, och det är något som också media 

uppmärksammat. Det är sedan tidigare också känt att barn som är födda sent på året – och 

därmed är yngst i sina skolklasser – oftare diagnosticeras med ADHD, jämfört med de barn 

som är födda i januari. I DN-artikeln ADHD kan vara omognad hos många pojkar (2012-05-

10) diskuterar Anna Bratt detta fenomen som baseras på statistik framtagen av 

Socialstyrelsen.97 På dagen nästan fyra år senare skriver Hanne Kjöller i DN-ledaren Låt 

skolomogna leka vidare (2016-05-17)  att:  

 
Barn födda i december klarar sig sämre i skolan och i livet än ungar födda på andra sidan 

nyårsafton.98 

 

Kjöllers artikel är en reaktion på en ny studie framtagen av Försäkringskassan 2016, där ett 

flertal intressanta slutsatser görs i relation till födelsemånad och mottagande av vårdbidrag för 

funktionshindrade barn (till vårdnadshavare), aktivitetsersättning för förlängd skolgång 

och/eller nedsatt arbetsförmåga eller assistansersättning för individer födda mellan 1974 och 

1994.99 För alla fyra bidrag och ersättningar är den statistiskt säkerställda överrisken vid 

födsel på slutet av året som följer: 12 % för vårdbidrag, 20 % för aktivitetsersättning för 

förlängd skolgång och 16 % för sjuk- och aktivitetsersättning på grund av nedsatt 

arbetsförmåga och 16 % assistansersättning. Försäkringskassan sammanfattar sin studie på 

följande sätt: 

																																																								
96	Försäkringskassans	datalager	STORE	www.forsakringskassan.se		Statistik	Antal	mottagare	efter	diagnos	2003-	samt	
statistik	Antal	nybeviljade	mottagare	efter	diagnos	2003-	(hämtade	2016-05-14).	
97	http://www.dn.se/nyheter/vetenskap/adhd-kan-vara-omognad-hos-manga-pojkar/	(hämtad	2016-05-20).	
98	http://www.dn.se/ledare/signerat/hanne-kjoller-lat-skolomogna-leka-vidare/	(hämtad	2016-05-20).	
99	Försäkringskassan,	Barns	relativa	ålder	och	funktionsnedsättning	(Socialförsäkringsrapport	2016:3),	5.	
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Sammanfattningsvis har vi visat att det finns en klar överrisk för att uppbära någon form av 

funktionshinderförmån för barn födda sent på̊ året. [---] Ett antal individer kommer varje år att 

på̊ grund av tidig skolstart riskera ett livslångt utanförskap och en relativ fattigdom.100 

De som får en medicinsk diagnos och/eller en kod genom Arbetsförmedlingen kan erbjudas 

olika typer av subventionerad sysselsättning genom Arbetsförmedlingen eller Samhall. 

Strategin hänvisar till de ökade anslagen för de två myndigheterna att kunna erbjuda 

lönebidrag, trygghetsanställningar och skyddad anställning i Samhall.101 En rapport IFAU 

(Institutet för arbetsmarknads och utbildningspolitisk utvärdering) av Nikolay Angelov och 

Marcus Eliason från 2014 visar att: 

 
det över tid har blivit mer sannolikt att få en funktionshinderskod relaterad till psykiska eller 

socialmedicinska funktionsnedsättningar102 

 

Dessutom konstaterar Angelov och Eliason att kodning sker oberoende av en medicinsk 

funktionsnedsättning och av handläggare utan fackkunskap. Skälen till kodning handlar 

främst om möjligheten till insättning av insatser och för att uppfylla de politiska 

arbetsmarknadsmålen. 103  Tabellen nedan visar antalet arbetssökande som fått en 

funktionshinderskod av Arbetsförmedlingen mellan åren 2003 och 2008.  

 

 
Arbetssökande med 
funktionshinderskod 

 
Arbetssökande utan 
funktionshinderskod 

Inskrivningsår Antal Andel i %  Antal Andel i % 

2003 37 853 5,7  629 326 94,3 

2004 41 906 6,2  630 161 93,8 

2005 42 009 6,7  580 809 93,3 

2006 35 432 6,8  488 069 93,2 

2007 31 682 8,0  361 902 92 

2008 31 278 7,9  365 813 92,1 

Totalt  220 160 6,7  3 056 080 93,3 

Tabellen visar på fördelningen arbetssökande inskrivna vid Arbetsförmedlingen  

2003 – 2008 med och utan funktionshinderskod. 104 

																																																								
100	Försäkringskassan,	Barns	relativa	ålder	och	funktionsnedsättning,	6.	
101	En	strategi	för	genomförande	av	funktionshinderspolitiken	2011-2016,	s	14f.	
102	Institutet	för	arbetsmarknads-	och	utbildningspolitisk	utvärdering,	Vilka	arbetssökande	kodas	som	
funktionshindrade	av	arbetsförmedlingen?	(Rapport	2014:22),	s.	1.	
103	Ibid.,	s.	9f.	
104	Ibid.,	s.	12.	
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Inom socialpolitiken anges bara ett mål i strategin: ”Kunskapen om i vilken utsträckning de 

individuella stödens utformning bidrar till de övergripande funktionshinderspolitiska målen 

ska öka.” och som en riktad insats nämns ”Vården och det sociala stödet till person med 

psykisk sjukdom eller psykisk funktionsnedsättning.” 105 Det är också här som en indirekt 

hänvisning till Nationell psykiatrisamordning och Ambition och ansvar görs.  2009 lämnades 

en skrivelse till riksdagen med namnet En politik för personer med psykisk sjukdom och 

psykisk funktionsnedsättning (2008/09:185) som till stor del bygger på resultat från Ambition 

och ansvar. Sammanfattningsvis handlar politiken om ”vården, vardagen och valfriheten”.106 

En viktig poäng är att åtgärder för denna grupp planerades under en begränsad period mellan 

2012 – 2014, alltså en halverad period i jämförelse med andra grupper av funktionshindrade. 

Psykiskt funktionshindrade får mindre utrymme i den nationella politiken, trots att gruppen 

ökar.  

 

Uppföljning till strategin 2011-2016 
För att kunna följa strategins framsteg i att uppnå delmålen genomförs årliga uppföljningar, 

som till största del baseras på stora undersökningar av statliga myndigheter. Här identifierar 

Handisam i den första uppföljningen – som var ansvarig för de två första uppföljningarna107 – 

svårigheten med att tolka de resultat som lämnas in. I de flesta fall går det inte att utläsa 

resultat för en specifik grupp av funktionshindrade, utan de med psykiska besvär grupperas 

ihop med synskadade och barn och unga med ADHD grupperas ihop med de som lider av 

diabetes. Även här tas frågan om olika definitioner upp – något som ger svårtolkade 

resultat.108  

Att människor med psykiska funktionsnedsättningar på olika sätt diskrimineras i samhället 

kommer kanske inte som någon överraskning, däremot sker diskriminering också inom 

vården: 

 
personer med psykisk funktionsnedsättning får sämre vård av fysiska sjukdomar än andra 109 

 

																																																								
105	En	strategi	för	genomförande	av	funktionshinderspolitiken	2011-2016,	(2011),	s.	26.	
106	Ibid.,	s.	31.	
107	Från	2014	är	Myndigheten	för	delaktighet	ansvarig	för	uppföljningarna	av	funktionshinderspolitiken.	
108	Handisam,	Hur	är	läget?	Uppföljning	av	funktionshinderspolitiken	2012,	(2013),	s.	12.	
109	Ibid.,	s.	6.	
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Genomgående i de fyra uppföljningar som hittills publicerats fastlås att för att målen för 2016 

ska kunna uppfyllas måste en ökning ske, både i antalet åtgärder och implementeringens 

fart.110 

  

																																																								
110	Handisam,	Hur	är	läget?	Uppföljning	av	funktionshinderspolitiken	2013,	(2014),	s.	6.	
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5. Föreställningar om psykiskt funktionshindrade  
Uppsatsen har nu kommit till den punkt där det är dags att återkoppla till de ursprungliga 

frågeställningarna som definierades i det första kapitlet. Definitioner om brukarna har fått 

större utrymme än väntat, främst på grund av den definitions- och begreppsförvirring som 

uppstår mellan myndigheter. Att det sker en utveckling i ordval och definition, i takt med 

samhällets behovsförändring känns naturligt, men bristen på koordination mellan svenska 

myndigheter är förvånande.  

På den stora frågan om föreställningar som svensk nationell politik har haft om psykiska 

funktionshinder under perioden 1999 – 2016 går det att skönja ett antal saker. Svårigheten att 

identifiera psykiskt funktionshindrade i materialet är slående – samtidigt som gruppen ökat 

när det gäller diagnosticering och kodning. På en och samma gång går det att se en ökad 

uppmärksamhet åtgärdsmässigt sett, samtidigt som definitionen av politiska mål saknas. 

De specifika teman som står ut i källmaterialet handlar om olika typer av sysselsättning, 

där ståndpunkten har gått från ’full delaktighet’ till ’meningsfull sysselsättning’. Allt 

förändras över tid, så också politik. Den kanske främsta förändringen är synen på barn och 

unga, och de allt högre siffrorna med individer som lider av olika typer av psykisk ohälsa, 

vare sig det handlar om sjukdom eller syndrom. Relationen till medikalisering – där denna 

ohälsa ska diagnosticeras – är tydlig. Utan en diagnos görs få eller inga extra insatser inom 

ramen för den svenska nationella politiken.  

 

En fråga om definition: Funktionshinder – punkt slut. 
Definitioner för att beskriva funktionshinder har varit föränderliga över tid och mellan olika 

myndigheter. Dessutom används olika begrepp för att gruppera individer i större sammanhang. 

Förutom fysiskt och psykiskt funktionshindrad, dyker begrepp som arbetshandikappad upp,111 

och i Diskrimineringslagen (2008:567) används begreppet begåvningsmässiga begränsningar: 

 
funktionsnedsättning: varaktiga fysiska, psykiska eller begåvningsmässiga begränsningar av en 

persons funktionsförmåga som till följd av en skada eller en sjukdom fanns vid födelsen, har 

uppstått därefter eller kan förväntas uppstå. 

 

Men trots alla dessa begrepp, och diskussionerna runtomkring desamma, går det att ställa fast 

att för de med psykiska funktionshinder spelar det mindre roll, sett ur ett nationellt politiskt 

																																																								
111	Prop.	1999/2000:79,	Från	patient	till	medborgare	–	en	nationell	handlingsplan	för	handikappolitiken,	s.	119.	
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perspektiv. Bristen på separation mellan fysiska och psykiska funktionshinder gör både 

målsättning och senare uppföljning av åtgärder bristfällig. Detta konstateras i den första 

uppföljningen till En strategi för genomförande av funktionshinderspolitiken 2011-2016.112 

Dessutom finns det en brist i identifikation av vilka sjukdomar och symptom som inkluderas i 

gruppen psykiska funktionshinder. För att kunna identifiera den nationella politikens faktiska 

inverkan på denna grupp måste en starkare separation göras på alla nivåer. Detta för att kunna 

specificera mål, men också för att kunna identifiera resultaten av eventuella åtgärder för 

desamma.  

 

Den politiska naturen 
Politikens hantering av funktionhindersfrågor präglas av den politiska miljön. Denna miljö är 

föränderlig i takt med maktskifte och politikers individuella intresse för specifika sakfrågor. 

Emellanåt tydliggörs den kronologiska utvecklingen mellan källmaterialet, till exempel är 

Från patient till medborgare en ständigt återkommande referens i En strategi för 

genomförande av funktionshinderspolitiken 2011-2016, medan Nationell psykiatri-

samordnings slutbetänkande från 2006 inte omnämns när strategin från en ny regering som 

täcker åren 2011-2016 introduceras. Detta trots tydliga influenser för implementeringen av en 

långsiktig, nationell strategi.113 En anledning till bristen på hänvisningar till SOU 2006:100 

kanske är dess fokus på att drastiskt utöka antalet insatser för psykiskt funktionshindrade – 

vilket kostar samhället pengar. Men det kostar också samhället pengar när stora utredningar 

genomförs, där resultat – som kan sägas vara ett forskningsresultat staten betalat för – inte tas 

i beaktande. Det är speciellt tydligt när det gäller utredningar med fokus på psykiska 

funktionshinder. I de två allmänna funktionshindersutredningarna, som kommer efter två med 

tyngdpunkt på psykiatri, ligger fokus på fysiska funktionshinder – de psykiska finns i 

periferin – om de överhuvudtaget nämns. Detta syns både mellan Funkis – funktionshindrade 

i skolan och Från patient till medborgare samt Ambition och ansvar och En strategi för 

genomförande av funktionshinderspolitiken 2011-2016. Utredningar med fokus på psykiskt 

funktionshindrade genomförs, men resultaten integreras inte i den övergripande politiken och 

psykiska funktionshinder är tydligt underordnat de fysiska, trots att de gemensamma 

nämnarna oftast är avvikelse från normen, snarare än liknande behov.  

Synen på funktionshindrade har förändrats genom åren, även under den relativt korta 

tidsperiod som denna uppsats omfattar. Med denna förändrade syn följer också en förändrad 
																																																								
112	Handisam,	Hur	är	läget?	Uppföljning	av	funktionshinderspolitiken	2012,	(2013),	s.	12.	
113	SOU	2006:100	s.	148-154.	
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politisk agenda. I Patient till medborgare ansågs följande: ”Handikapp är i stor utsträckning 

en följd av brister i samhället. Därför kan handikapp elimineras.”114 Åsikten att samhället ska 

anpassas efter medborgarna fortfarande gäller även sju år senare när Ambition och ansvar 

publiceras, men kravet på anpassning gäller inte längre för alla funktionshinder: 

 
… en självklarhet att anpassa samhället så att delaktigheten inte begränsar för många typer av 

aktivitetsbegränsningar och funktionsnedsättningar115 

 

Vilka typer som politiken är villig att exkludera framgår inte, men förmodligen har 

aktivitetsbegränsningar och funktionsnedsättningar baserade på diagnosticerade störningar 

eller sjukdomar större möjlighet att få insatser som stöder ökad eller full delaktighet i 

samhället än de utan. Funktionshindrades status har också förändrats. I lag (1999:132) om 

förbud mot diskriminering i arbetslivet på grund av funktionshinder som trädde i kraft 

omkring samma tid som Från patient till medborgare publicerades, ansågs funktionshindrade 

vara ”särfall” i samhället. När lagen ersattes med Diskrimineringslagen (2008:567) inkluderas 

gruppen med funktionsnedsättningar med andra samhällsminoriteter, vilket ger en större 

legitimitet för funktionsnedsättningar som en naturlig del av samhället, vilket ger vissa 

rättigheter – men bara när en funktionsnedsättning identifierats enligt gällande system, vare 

sig det handlar om diagnoser eller koder.  

 
Diagnoser och koder i medikaliseringens värld 
Det är tydligt att diagnosers betydelse ökat över tidsperioden, även om det finns en tydlig 

ovilja att använda sig av ordet diagnos i källmaterialet. Det kan finnas flera anledningar till 

detta, kanske för att det oftast handlar om barn och ungdomar som har de diagnoser som 

samhället och media förknippar med neuropsykiatriska tillstånd som ger psykiatriska 

funktionshinder, som till exempel ADHD. Kanske för den koppling till medikalisering som 

ofta ges i media. Den samhällsgrupp som stått i främsta fokus i den svenska debatten om 

medikalisering och ”bokstavsbarn” består av barn och ungdomar.116 Att använda sig av andra 

begrepp, som till exempel problematik, öppnar också upp för inkluderandet av nya diagnoser 

som ännu inte identifierats. I Kultur åt alla SOU 1976:20 (s. 51) kan man se denna tendens 

där en grupp som omnämns som socialt handikappade inkluderas under begreppet 

																																																								
114	Prop.	1999/2000:79,	Från	patient	till	medborgare	–	en	nationell	handlingsplan	för	handikappolitiken	s.	11.	
115	SOU	2006:100	s.	324.	
116	Fredrik	Svenaeus,	Homo	Patologicus	–	Medicinska	diagnoser	i	vår	tid,	s.	80.	
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handikappade, men som inte ges någon egen definition med vilka de kan identifieras. 

Möjligtvis är det denna grupp som kommer att få samlingsnamnet neuropsykiatriska 

funktionsnedsättningar några årtionden senare. Den generella bristen på definition av 

specifika funktionshinder, som psykiatriska diagnoser, innebär också att en bredare grupp 

individer kan identifieras som funktionshindrade. Varför är diagnos och definition viktig? Det 

handlar om samhällets resurser som ska fördelas. Som källmaterialet ett flertal gånger nämner 

är det många gånger ett krav på att en diagnos ställts för att stödåtgärder inom offentlig 

verksamhet ska sättas in. Till exempel skulle ett förslag från Nationell psykiatrisamordning 

innebära att handikappersättning ges till ”personer med psykiskt funktionshinder som innebär 

kognitiva funktionsnedsättningar av allvarlig art.”117 

Eftersom diagnosticering inte bara innebär en klassificering och eventuell medicinering, 

utan också är en integrerad del av beslutsfattandet av sjuk- och aktivitetsersättning betyder det 

att medikalisering är en del av det ekonomiska systemet för psykiskt funktionshindrade. 

Förutom den medikalisering som relationen vård och patient innebär med diagnoser, existerar 

i Sverige också medikalisering av arbetssökande med hjälp av koder. Denna problematik, där 

Arbetsförmedlingen tillhandahåller koder som Samhall behöver för att kunna erbjuda arbete, 

innebär en ny dimension av medikalisering. Detta fenomen beskriver Mikael Holmqvist i 

Dagens Nyheter (2016-01-25):  

 
tillskrivandet av medicinska problem hos människor för att förklara en social avvikelse.118 

 

För många med psykiska funktionshinder kan det vara just den sociala avvikelsen som 

innebär störst problem, där umgänget med andra människor i olika sammanhang blir 

problematiskt. De sammanhang som främst intresserar politiken är de som relaterar till olika 

typer av sysselsättning. 

 

Utbildning, arbete och meningsfull sysselsättning 
Sysselsättning för funktionshindrade är ett återkommande tema, vare sig det handlar om 

utbildning, arbete eller en meningsfull sysselsättning. Men WHO konstaterar också något 

väsentligt i relationen mellan samhället och den funktionshindrade individen: avlönat arbete 

ersätter sällan bidragstagande baserat på funktionshinder.119 Här blir det en konflikt mellan 

																																																								
117	SOU	2006:100	s.	335.	
118	http://www.dn.se/kultur-noje/kulturdebatt/sa-skapas-vinnare-och-forlorare-i-arbetssamhallet/	(hämtad	2016-05-22).	
119	World	Health	Organization,	World	Health	Report	on	Disability,	(2011),	s.	248.	
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politik och realitet, då arbetslinjen eftersträvas inom svensk nationell politik. Frågan är också 

om systemet där unga tidigt diagnosticeras och hamnar i ett liv av bidragstagande är 

kontraproduktivt för att uppnå de politiska målen långsiktigt.  

 

Barn och ungdomar 
En av de stora förändringarna under tidsperioden 1999-2016 är det allt större fokus som läggs 

på att identifiera barn och ungdomar med psykisk ohälsa eller problem, som är eller kan 

resultera i funktionshinder. Den offentliga verksamheten ska tidigt identifiera de individer 

som kan komma att utvecklas negativt, detta trots att det är svårt att förutse utvecklingens 

inriktning. 120  Statistik visar också att faktorer som skolomognad spelar en stor roll för 

huruvida barn kommer att utveckla icke-normativa beteenden som kan resultera i diagnoser 

och klassificering som funktionshindrad. Här finns det en risk att individer för tidigt sätts i ett 

fack och hamnar utanför arbetsmarknaden, trots att enkla medel kunnat förhindra detta. Det 

finns en politisk vilja att barn (och vuxna) ska anpassa sig efter samhällets normer. De som 

inte gör det av olika anledningar riskerar ett liv i utanförskap, som sedan ska åtgärdas genom 

politiska strategier inom andra områden, som arbetsmarknad.  

 

Vård och rehabilitering för att uppnå samhällets normer 
Internationellt sett har Sverige föredömlig vård tillgänglig för individer med 

funktionsnedsättningar. Till exempel finns det i Sverige 10 ”occupational therapists” per 

10,000 invånare vilket är dubbelt så många jämfört med Storbritannien och mer än tredubbelt 

så många som i USA.121 Dessa siffror kommer från WHO, som också menar att det goda 

samarbetet mellan vård och social omsorg innebär ökade möjligheter till ett liv väl anpassat 

till funktionsnedsättningen.122  

Ett av de mest slående resultaten av denna uppsats är föreställningen om 

funktionshindrades behov av att normaliseras av samhället123 samtidigt som diagnoser och 

kodning används för att kompensera för icke-normativa beteenden, vilket är kontraproduktivt. 

Med diagnoser och kodning följer ett liv i utanförskap, där normalisering innebär en 

acceptans för det ökade antalet individer med icke-normativt beteende. Denna ekvation är 

svårlöst. 

																																																								
120	SOU	2006:100	357.	
121	World	Health	Organization,	World	Health	Report	on	Disability,	(2011),	s.	109.	
122	Ibid.,	s.	148.	
123	SOU	2006:100	s.	265.	
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