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Abstract
Högström, Ebba (2012): Kalejdoskopiska rum. Diskurs, materialitet och praktik 
i den decentraliserade psykiatriska vården [Kaleidoscopic spaces. Discourse, 
materiality and practice in decentralised mental healthcare], Royal Institute of 
Technology, Department of Urban Planning and Environment, Stockholm. 
Language: Swedish, with a summary in English. 

During the period 1967-1995, Swedish mental healthcare underwent a complete 
re-organisation, starting with county councils taking over responsibility for mental 
healthcare from the state. Asylums were then phased out and mental health care 
moved closer to patients. Th e Mental Health Reform of 1995 completed this 
decentralisation and put the emphasis on an independent and integrated life as 
a citizen in society and the idea of a dwelling of one’s own. Th is thesis describes 
and analyses spatial aspects of decentralised mental healthcare in Sweden, focusing 
on the decentralisation discourse regarding organisation, localisation, patient care 
and working methods behind decentralisation and its spatial performance. A case 
study of decentralised mental healthcare in Nacka, a Stockholm suburb, between 
1958-1999 examines in particular the emerging decentralisation discourse 1958-
1973, Th e Nacka Project 1974-1980 (one of the fi rst examples of community care 
in Sweden), psychiatry in Nacka 1980-1994 and the offi  cial report Welfare and 
Freedom of Choice from 1995. Th e methods used include studies of documents, 
interviews, visual and architectural drawing analysis. Th e theoretical point of 
departure for the analysis is a post-structural heterogeneous concept of space where 
spatial materiality and discursiveness are looked upon as intertwined. 
 Th e result shows that the re-organisation of mental healthcare brought about 
a substantial spatial transformation. Normalisation of patients’ lives involved 
integration into society and support for independent living. Th e local environment 
was the main trope for the early stage of decentralised mental healthcare, but 
the notion of a dwelling of one’s own became the important trajectory to 
an independent life after 1995. Th e idea of the patient is challenged by the 
independence discourse, which could be said to contain an idea of the ‘non-patient’. 
Overall, it can be concluded that spatial organisations of the built environment are 
never value-free or neutral. Th ey refl ect, enable and constrain power relations in a 
society and material space can contribute to the power of one group at the expense 
of another. Furthermore, the results of the spatialities, or the meanings, cannot be 
predicted. It is therefore crucial to distinguish power in all its confi gurations and 
scales and to keep negotiations alive, especially within the fi eld of mental healthcare, 
but also in the care sector as a whole and in other societal institutions where policies 
and buildings interact with staff  and user practices. Th is kaleidoscopic perspective 
can be used for examining complexities in the past and present and for encouraging 
future potentialities in the process of making/enacting spatial relations. 

Keywords: heterogenous space, discourse, spatial practice, materiality, architectural 
geography, community mental healthcare, decentralisation, deinstitutionalisation, 
organisation and space built environment, Sweden

Sökord: heterogena rum, diskurs, rumslig praktik, materialitet, arkitekturgeografi , 
sektoriserad psykiatri, decentralisering, avinstitutionalisering, organisation och rum, 
byggd miljö, Sverige
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Förord

När börjar forskningen egentligen? När jag skriver detta är det allra sista jag 
skriver och kanske det allra första du läser. Våra vägar möts här. Jag avslutar 
det här projektet, den materialiseras i en bok där du som läsare nu får ta vid. 
Började tankarna på att forska redan då i mitt examensarbete för snart tjugo 
år sedan, i utforskandet av arkitekturens diskurser om icke-platserna? Sådana 
frågor bar jag med mig in i praktiken, till ombyggnaderna, nybyggnaderna, 
skisserna, planerna, programmen, utställningarna och undervisningen. Ett 
vårdföretags behov pekade så mot en forskningsfråga värd att undersöka. 
Terapeutisk vårdmiljö och det icke-institutions-lika. Vad var egentligen 
”branding” och vad var performativitet? Och varför var just vårdmiljön ett 
sådant perifert specialområde inom arkitekturfältet? Detta blev till ett FoU-
projekt på Hans Berndtsson arkitektkontor, stött av Arkus. Kanske började 
det då? Eller var det när jag öppnade Anders Åmans bok Om den off entliga 
vården. Jag fascinerades redan innan av alla övergivna institutioner, en gång 
befolkade av människor, djur och allehanda redskap och materiel, och nu så 
fulla av svunnen tid, regementen, mentalsjukhus, sanatorier, sinnesslösanstal-
ter, barnkolonier. Eller började det med att jag läste fallbeskrivningarna i 
min mammas psykologi- och psykiatriböcker, både skrämdes och lockades av 
Pockettidningen R:s tuff a rubriker och skarpa färger? Eller var det när jag 
precis hade träff at Mats och vi cyklade till Beckomberga och fi kade på pa-
tientkaféet? 
 Vad är ett avhandlingsarbete utan handledare! Först och främst vill jag 
tacka mina handledare Catharina Nord och Maria Håkansson. Det hade 
aldrig gått utan er stödjande, kritiska, noggranna, analytiska och uppmunt-
rande handledning. Skratt och humor har inte saknas även om det ibland 



bara varit ”radical acceptance” som gällt. Det har varit en intensiv dressyr 
med att få denna avhandling att gå på tygeln och det är er förtjänst. Stor 
tack Maria och Catharina! Via ett seminarium om diskurser kom jag i kon-
takt med forskargruppen RuMM. Tack Lasse Orrskog och Karolina Isaksson 
för att ni så generöst bjöd in mig till att vara med i gruppen! Lasse Orrskog 
var min första handledare på Urbana och regionala studier. Han engagerade 
mig i undervisning och uppmuntrade till teoretiska utforskningar. Det ve-
tenskapliga samtalet blandades med en hel del annat, musik, poesi och till-
ståndet i världen där diskursens ordning alltid låg nära till hands. Tack Lasse! 
Lars-Henrik Ståhl har också bidragit med handledning, i mindre omfatt-
ning, men alltid värdefullt. Tack Lars-Henrik! Och tack till Göran Cars för 
att du såg till att denna forskarutbildning blev möjlig. Tack också till Catha-
rina Gabrielsson, opponent på mittseminariet, för grundlig genomläsning 
med insiktsfulla och inspirerande kommentarer som verkligen ledde arbetat 
vidare. Tack Catharina! Tack till Lars-Christer Hydén som var opponent på 
slutseminariet för konstruktiva kommentarer om hur arbetet skulle slutföras 
och tack till Katja Grillner som utförde den interna kvalitetsgranskningen. 
Rolf Johansson tackas också för uppmaning och hjälp att söka mitt första 
stipendium.  
 Till er alla som läst mina och kommenterat mina texter, Roger Qvarsell, 
Anna Ohlsson, Patrik Tornberg, Malin Hansen, Fredrik Krohn Andersson, 
Karin Bradley, Anna Hult, Moa Tunström, Jonathan Metzger, Martin Gren, 
Bosse Bergman och Maria Ärlemo, ett stort tack!
 Utan alla er som ställt upp på intervjuer hade det inte blivit några texter 
och ingen avhandling heller. Stort tack till er alla för att ni gav både er tid 
och era berättelser om livet inom den psykiatriska vården antingen det var 
före, under och efter decentraliseringen!
 Stort tack till alla kollegorna på avdelningen för urbana och regionala stu-
dier, doktorander som seniora som administratörer, och till alla samtal som 
förts, höga som låga, i korridoren, vid kaff eautomaten, seminarierummet 
eller vid kopieringsmaskinen. En sådan infrastruktur är guld värd! Ett särskilt 
tack till alla i forskargruppen RuMM och för alla diskussioner om rum, 
makt och mening som öppnat tankarna. Utan er hade allt varit mycket tråki-
gare och jag saknar vår grupp! Ett särskilt tack till Kristina Grange som jag 
delar arbetsrum med, den bästa rumskamrat man kan ha! Tack också till 
vännerna på andra sidan Valhallavägen, Helena Mattsson och Meike Schalk 
för stöd, inspiration och allt vi ännu har ogjort! 
 Tack också till alla bibliotek och alla bibliotekarier. Ett särskilt tack till 
Anna Langaard på arkitekturbiblioteket, KTH och till Ann-Sofi e Lindberg 
på Röda Korsets bibliotek! 



Utan ekonomiskt stöd, ingen avhandling. Jag tackar därför L E Lundbergs 
stipendiefond, Anders Mortners resestipendium, Forum för vårdbyggnads-
forskning, J. Gust. Richerts stipendiestiftelse, FORMAS - forskningsrådet 
för miljö, areella näringar och samhällsbyggande. 
 Tack också till Stockholms Byggnadsförening vars stipendium möjliggjor-
de vistelsen som gästdoktorand på University of Glasgow och deras Human 
Geography Research Group. Professor Chris Philo och Dr Hester Parr gav 
mig insiktsfulla kommentarer på mitt arbete och ideér för nya forsknings-
projekt. Th anks Chris and Hester! Tack också till Cheryl McGeachan, Jo 
Sharp och alla ’postgrads’ – Kim, Emma, Trish, Johnny, Isla, Andy, Aaron, 
Julius and Anna. Th anks to you all!  Stort tack till Johanna Larsson & Jimmy 
Blake för er stora skotska gästfrihet och för Johannas fi na grafi ska formgiv-
ning av omslaget till avhandlingen.
 Det fi nns ett liv utanför KTH och avhandlingen som också måste skötas 
om. Det hade inte gått utan bistånd vid hemmafronten. Tack till mina för-
äldrar Signe & Bosse, goda grannar (tack Th omas & Sofi a) och vänner som 
förstår avhandlingsarbetets rytm och som man kan ha ömsesidigt barnutbyte 
med (tack Th ordis & Tim) samt mina svärföräldrar Ulla & Lasse. Och till 
alla mina vänner och familj– nu är jag tillbaka för nya äventyr med er!
 Kärleksfullaste tankar går till mina barn. Till Agnes och till Axel med sam-
bo Victoria, ständiga källor till nya infallsvinklar på livet. Stort tack för om-
tanke och hjälp, inte minst med att ta hand om er lillasyster. Till Hedvig 
som har fått stå ut med en tämligen frånvarande mamma så länge. Men nu 
ska vi gå på stan, du och jag! Sist men inte minst går mina kärleksfullaste 
tankar till Mats som varit ett stort stöd och en stor inspiration både innan 
och under denna intensiva tid. Tack för att du alltid tror på mig!

(Ridån går ner. Ljuset släcks. Salongen är tom. En undrande röst hörs från bak-
om scenen)
Vad händer nu då?.... Ska vi göra en ny cykeltur?

       Stockholm, februari 2012
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13

1   Inledning, syfte, frågeställningar

Even though built space shapes the experiences of people’s daily lives and the 
cultural assumptions in which they are immersed, it is easy to accept the phy-
sical landscape as a neutral background. But the spatial arrangemnets of buil-
dings and communities are neither valuefree nor neutral; they refl ect and rein-
force the nature of each society’s gender, race and class relations. Th ey are sha-
ped by social, political, and economic forces and values embodied in the forms 
themselves, the processes through which they are built, and the manner in 
which they are used. Th ey built environment contributes to the power of some 
groups over others and the maintenance of human inequality (Kanes Weisman 
2000:86).  

Byggd miljö, rumsliga strukturer, fysiska landskap och arkitektur förstås och 
får betydelse på olika sätt, i olika tider och kulturer. De är aldrig värderings-
fria, som arkitekturforskaren Kanes Weisman skriver i citatet ovan. I den 
byggda miljön refl ekteras alltså samhällets maktrelationer. Varför är det byggt 
just här och just så? Men på samma gång accepteras den fysiska miljön påfal-
lande ofta som neutral, som blott en bakgrund. I det som verkar neutralt fi nns 
också något som påverkar, möjliggör eller förhindrar. Frågor om ursprung, 
syfte och om hur det går till när något uppfattas som vanligt och neutralt upp-
manar till att undersöka på vilka grunder ett rum, en byggnad, en lokalisering 
eller en stadsplan slås fast som bättre än någon annan. Vem eller vilka defi nie-
rar rummen? På vilket sätt defi nieras de? Vad är rummets roll i detta? Och 
framför allt - vilket rum är det som avses? 
 Den byggda miljön framträder både i fysisk, materiell form och som före-
ställningar, som diskurser. Denna studie handlar om rumsliga aspekter av den 
svenska decentraliserade psykiatriska vården. Med decentraliserad psykiatri 
menar jag vård och omsorg som bedrivs i den lokala miljön och där målet är 
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ett normaliserat liv i samhället för patienterna. Öppenvård och eget boende är 
normen istället för som tidigare heldygnsvistelse på slutna anstalter.  I Sverige 
kallades detta sektorisering och avinstitutionalisering och inleddes i slutet av 
1960-talet när ansvaret för den psykiatriska vården överfördes till landstingen 
och mentalsjukhusen började avvecklas. Denna organisatoriska förändring var 
också en genomgripande rumslig förändring och den är inriktningen för den 
här studien. Tidsperiod som studien behandlar är från 1958 till 1999 och där 
det specifi ka fallet som studeras utgörs av den psykiatriska vården i Nacka 
kommun med början i det så kallade Nackaprojektet.

*

Ett kalejdoskop är ett rör med speglar som refl ekterar de föremål, ofta glasbi-
tar i olika färger eller pärlor, som lagt i röret i symmetriska kombinationer. 
När tuben roteras ändrar sig mönstret liksom det också gör beroende mot vad 
man riktar det mot. Det kalejdoskopiska rummet syftar på denna förändlighet 
beroende på vem som tittar, på vad som ingår i betraktarens förförståelse och 
vad man riktar det mot.  
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Institutionernas och psykiatrins rum
Den psykiatriska vården har varit föremål för mycket kritik, många utred-
ningar och stora förändringar och många är de frågor som har återkommit 
sedan psykiatrin och sinnessjukvården växte fram under början av 1800-talet .
Länge ansågs avgränsning och avskildhet i förhållande till det omgivande sam-
hället vara en god miljö för psykiskt sjuka och att patienter och allmänhet 
skulle skyddas från varandra (Porter 2002). Rätt omgivning ansågs alltså bety-
delsefull för tillfrisknande och till exempel 1800-talets moralterapi1 defi nie-
rade en läkande miljö som hemlik, familjär och rofylld där såväl relationen 
personal och patient som natur, arkitektur, inredning, kläder, rutiner och nya 
vanor spelade roll (Edginton 2007). Denna gemenskaphetstanke och tilltro 
till kraften i naturens rofylldhet speglades i arkitekturen och skulle hjälpa pa-
tienterna att tillfriskna. 

Särskilda anläggningar på särskilda platser 
Institutionerna för sinnessjuka började byggas i större skala under 1800-talets 
första hälft. Det var särskilda anläggningar på särskilda platser och många 
byggnader ansågs hålla en hög arkitektonisk kvalitet (fi g. 1). Flertalet var lant-
ligt belägna och oavsett lokalisering var de väl avgränsade mot omgivande 
samhälle, bebyggelse och landskap (Philo 2007, Qvarsell 1982, Åman 1976). 
Det fanns tankar om reformering, återanpassning och om att de intagna skul-
le lära sig att styra sig själv i syfte att normalisera sina liv. Anstalterna var ut-
formade för att stödja detta (Markus 1993). 
 Idén med specialbyggda anläggningar eller institutioner för olika grupper av 
människor som på olika sätt avvek från samhällets rådande normer är en del 
av det moderna samhällets framväxt. Den här segregeringstanken blev utsatt 
for hård kritik under 1960- och 70-talet. Själva iden med den avskilda anstal-
ten, denna slutna institution, framstod som frihetens motsats och frågan om 
normalisering kom att få andra rumsliga svar. Frågeställningarna är dock snar-
lika genom den psykiatriska vårdens historia och därför är det kanske i svaren 
som de olika tiderna tydligast representeras. Vad en human vård är, var vården 
ska bedrivas, av vem och hur den ska utformas rymmer alla frågeställningar 
som återkommit under den institutionella vårdens historia och som handlar 
om synen sjukdom och avvikelse och om hur återhämtning och återanpass-
ning till samhället ska gå till.

1 Ett exempel är Th e Retreat i York startat 1796 av William Tuke och hans lokala 
kväkarförsamling. Förebilden var idén om den borgerliga familjen. Patienter och personal 
arbetade och levde tillsammans i en miljö där återhämtning uppmuntrades genom ömsom 
beröm och belöningar, ömsom bannor och straff  i syfte att återupprätta självkontroll (Porter 
2002).
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Inom den psykiatriska vården är detta kanske särskilt tydligt. Skilda föreställ-
ningar om vad som är den bästa vården har varit i omlopp under olika tider 
och varje ny tid inleds med ett förkastande av den gamla, barbariska tiden, 
skriver Åman (1976) i inledningen till kapitlet om mentalsjukhuset i refe-
rensverket Om den off entliga vården och han menar vidare att den överskatt-
ning av samtiden som förekommer genom den off entliga vårdens historia är 
som mest synlig inom mentalsjukvården. 

Det är som om man ständigt måste intala sig att man tagit avstånd från tradi-
tionen och att något nytt just tagit sin början. Så låter det hos Weigel på 1810-
talet, hos Sondén och Huss vid århundradets mitt, hos Schuldheis, Frey Svens-
son och Gadelius vid sekelskiftet, hos generaldirektör Axel Höjer på 1940-
talet, hos generaldirektör Bror Rexed på 1970-talet. (Åman 1976:419) 

Det är inte bara medicinsk behandling som förändrats utan det gäller även 
institutionernas fysiska utformning. I den psykiatriska vårdarkitekturens his-
toria har frågor om lokalisering, läge, anläggningarnas storlek och rumsdispo-
sitioner varit föremål för förändrade synsätt (Jönsson 1998, Åman 1976). Fy-
sisk miljö i form av stadsstruktur, klimat, landskap såväl som byggnadsord-
ningar har ömsom ansetts vara hot mot hälsan och ömsom garant för tillfrisk-
nande. Sinnessjukhuset Konradsberg i Stockholm som stod klart 1861 var till 
exempel ett resultat av debatten om nödvändigheten att ersätta det gamla och 
slitna Danvikens hospital vars trånga, skuggiga och fuktiga läget samt dåliga 
innemiljö ansågs utgöra en risk för sinnessjukdom och alltså motverka till-

Fig 1. Glasgow lunatic asylum, Glasgow 1807. 
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frisknande (Åman 1976). I och med Konradsbergs lantliga och fria läge samt 
ljusa interiörer väcktes således förhoppningar om att patienterna skulle bli 
friska 
 Ordning i planform, gestaltningsuttryck och rumslig organisation speglar 
1800-talets diskurser om klassifi cering och disciplinering men också idealis-
tiska motiv:

 Man måste bemöda sig om att gifwa byggnaderna all den wärdighet, all den 
beqvämlighet, som den kan erhålla, på det fruktan för ett större elände än 
sjelfwa plågorna, icke måtte afskräcka de olycklige, som behofwet twingar att 
här söka sin tillfl ygt (citat från Ståls Utkast till lärobok i byggnadskonsten 1834, 
citerat från Åman 1976).

Sinnessjukhusen var en ny byggnadsuppgift och myndigheterna var ambitiösa 
byggherrar (Åman 1976). Samtidens ledande arkitekter fi ck uppdraget att 
organisera och gestalta anläggningarna, och år 1874 fi ck Serafi merordensgil-
let, senare Medicinalstyrelsen, som ansvarade för den psykiatriska vården, en 
fast engagerad arkitekt2 (Åman 1976). Arkitekturen, i form av den rumsliga 
ordningen och gestaltningen var kanske den mest betydelsefulla terapeutiska 
tillgången som den tidens psykiatriska praktik hade att tillgå och företrädaren 
för den tidiga medicinska sinnesjukvården i Sverige, läkaren Carl-Ulrik Son-
dén, utpekade anstalten som den viktigaste förutsättningen för den praktiska 
vården av de psykiskt sjuka (Jönsson 1998). Levnadsordning och sinneslugn 
för patienterna och möjlighet till studier av många sjukdomsfall för psykiatrin 
var några av de krav som det moderna sinnesjukhuset skulle uppfylla och det-
ta ställde större krav på lokaler och bekvämligheter än vad det ställdes på ett 
somatiskt sjukhus. Sondén menade att sinnesjukhusen borde ligga på landet, 
utanför sammanhängande bebyggelse i en sund, torr och dessutom vacker 
trakt. Vattentillgången skulle vara rik, området tillräckligt stort för att rymma 
byggnader, park, trädgård och plats för jordbruk, men samtidigt nära till en 
större stad, en universitetsstad för att kunna tjäna som utbildningsklinik för 
blivande läkare. Dessa krav gällde långt in på 1900-talet och idag samlokalise-
ras till exempel den psykiatriska kliniken, Psykiatrins Hus, med Akademiska 
sjukhuset i Uppsala med stöd i liknande argument.

Alternativ till institutionen
Samtidigt som det statliga institutionsbyggandet fortgick utvecklades alterna-
tiva diskurser som senare skulle komma att införlivas i den psykiatriska vår-
den. Den i grunden institutionskritiska föreställningen om den egna bosta-

2 Den första var Per Ulrik Stenhammar som dock dog kort efter tillsättningen. Han efterträddas 
av Axel Kumlien som stannade på sin post i över trettio år (Åman 1976).
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dens betydelse för familjeliv och hälsa är en sådan. Den kan kopplas ihop med 
den socialpolitiska debatt och början till reformpolitik som pågick i början av 
1900-talet där idén om det goda hemmets betydelse för människans välbefi n-
nande och för samhällets stabilitet var tongivande (Qvarsell 1991). Debatten 
gällde till en början främst fattig- och åldringsvården där en central tanke var 
att friska människor inte skulle behöva leva på institution. Allas rätt till ett 
eget hem blev således den offi  ciella målsättningen för samhällets äldreomsorg 
och kom med tiden även att gälla utvecklingsstörda, handikappade och sinn-
essjuka. Föreställningen om det egna hemmets betydelse kan alltså sättas i 
samband med den i slutet av 1950-talet gryende institutionskritiken och hem-
met blir så småningom en förebild för vårdens institutioner (Qvarsell 1991). 
Det var till exempel i form av dagvård3 som de första stegen mot en decentra-
liserad psykiatrisk vård togs.
 I Sverige fortsatte utbyggnaden av den slutna institutionsvården ända fram 
till början av 1960-talet i Sverige (Eriksson 1997). Samtidigt började den psy-
kiatriska vården ifrågasättas och blev föremål för en allt intensivare samhälls-
debatt. Den psykiatrikritiska debatten, som under 1960-talet och en bit in på 
1970-talet utövade kritik mot institutionsbunden vård, fi ck också stort ge-
nomslag i Sverige (Ohlsson 2008). Frågan om hur psykiatrins patienter skulle 
vårdas och om och hur människor med psykiska problem skulle få ta plats i 
samhället sträckte sig alltså långt utanför den psykiatriska vårdens gränser och 
blev en viktig samhällsfråga. Kritiken av institutionen är inte ny och de sedan 
mitten av 1800-talet återkommande utredningarna och lagändringarna om 
den psykiatriska vården är i sig ett tecken på att det har funnits och fortfa-
rande fi nns en önskan att komma fram till hur människor med psykiska pro-
blem och psykiska funktionshinder bäst bör tas omhand, återanpassas och 
tillfriskna.4 
 Beslutet om att avveckla den slutna anstaltsvården föregicks av ett fl ertal 
utredningar och principprogram under 1950- och 60-talet. Psykiatern Cla-
rence Crafoord, en av den svenska decentraliserade psykiatrins mest tongi-
vande personer, har kallat år 1967 ett märkesår i svensk psykiatri i och med 
beslutet att landstingen skulle överta ansvaret för de statliga mentalsjukhusen 

3 Dagvård innebär som namnet antyder att patienten inte är där dygnet runt utan att hon/han 
bor hemma och kommer till sjukhuset på dagtid. 
4 Mellan perioden 1858 – 2006 har lagar och statliga utredningar återkommande tagits fram 
om behandling och vård av människor med psykisk sjukdom och funktionshinder (sinnessjuka, 
sinnesslöa, svårbehandlade ungdomar, vanartiga vuxna, psykopater, mentalsjuka, psykiskt 
störda, personer med psykisk sjukdom och funktionshinder), från SFS 1958:50 Kongl. Maj:ts 
nådiga Stadga, angående sinnessjukas behandling och Wård till Nationell psykiatrinsamordnings 
slutbetänkande Ambition och ansvar: nationell strategi för utveckling av samhällets insatser till 
personer med psykiska sjukdomar och funktionshinder från 2006 (Eivergård 2003, Ohlsson 2008, 
Åman 1976). 
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trädde i kraft (Crafoord 1987). Utformningen av en ny psykiatri med tonvikt 
på öppenvård och preventiv verksamhet inleddes av Nackaprojektet och PV-
projektet i Luleå under 1970-talet5. Erfarenheterna därifrån stod som förebild 
för den så kallade sektoriseringen av psykiatrin i Sverige som skedde i större 
skala under 1980-talet. Grunden för en sektoriserad psykiatri bestod av en 
utökad och decentraliserad öppenvård där en aktör hade ansvaret för all psy-
kiatrisk verksamhet i ett avgränsat geografi skt område, det vill säga en sektor. 
Andra centrala punkter för sektoriserade psykiatrin handlade om psykiatrisk 
akutvård på lasarett och avveckling av mentalsjukhusen.
Sektoriseringens grundtanke var en normalisering av patienternas liv och detta 
skulle uppnås genom integrering i samhället och stöd till självständighet. Psy-
kiatrireformen 1995 (prop. 1993/94:218) är en fortsättning på den och 
ansvarsuppdelningen som började med 1967 års förändring av huvudmanna-
skap. I och med reformen kom ansvaret för människor med psykisk sjukdom 
att delas mellan landsting och kommun. När en patient är medicinskt färdig-
behandlad går ansvaret för fortsatt omsorg över från landsting till kommun, i 

5 De här projekten var de första försöken i Sverige med så kallad community psychiatry eller 
sektoriserad psykiatri. Den psykiatriska vården skulle vara en del i samhället genom att fi nnas i 
lokalsamhället, med psykiatriska öppenvårdsmottagningar nära befolkningen. Det fanns ett 
uttalat samhällsperspektiv med betoning på lättillgänglighet och avdramatisering av psykisk 
sjukdom. På sikt hoppades företrädare för den sektoriserade psykiatrin att behovet av slutenvård 
skulle minska radikalt.

Fig. 2. Gruppboende i Nacka, Stockholm. Foto: Ebba Högström..
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form av exempelvis sysselsättning, boendestöd och/eller gruppboende (fi g. 2). 
  Avinstitutionalisering av vården har blivit ett återkommande begrepp där 
nedläggningen av mentalsjukhusen under 1980- och 90-talen och ökad inte-
grering av vården i samhället innebar genomgripande rumsliga förändringar. 
Slutenvårdens platser har stadigt minskat till förmån för en inriktning mot 
öppenvårdsbehandling och mentalsjukhusen som från början ansågs vara nöd-
vändiga att rivas kan numera husera både kontor och bostäder. Men det sam-
lade ansvaret för både sluten och öppen vård som var en av grundpelarna för 
sektoriseringen blev inte konsekvent genomfört (Markström 2003). Debatten 
i efterdyningarna av 1995 års psykiatrireform har därför handlat om (bristen 
på) omhändertagandet av människor med psykiska sjukdomar och funktions-
hinder och bristen på samordning mellan landsting och kommun. Detta led-
de fram till tillsättandet av en Nationell psykiatrisamordning och deras efter-
följande slutbetänkande Ambition och ansvar (2006). 

Patient, brukare och psykisk ohälsa
På den arena som utgör den psykiatriska vårdens och omsorgens praktik fi nns 
de människor som är föremålet för verksamheten - de galna, vansinniga, sinn-
essjuka, mentalsjuka, psykiskt sjuka, psykiskt störda, människor med psykiska 
funktionshinder, klienterna, brukarna. Det är en heterogen och över tid skif-
tande bild som framträder om vem som tillhör en viss diagnos, vem som faller 
ut ur den och vilket begrepp som bör användas för att defi niera människor 
med psykiska problem/sjukdomar.  Psykiskt lidande och psykiska ohälsotill-
stånd kan ses från en position utifrån eller inifrån. Utifrånperspektivet handlar 
då om observerbarhet och objektivitet, att betrakta personer, beteenden och 
tillstånd utifrån. Det innebar att systematiskt observera, bedöma och kategori-
sera symtom och tecken, medan inifrånperspektivet fokuserar på subjektiva 
beskrivningar och upplevelser av psykisk smärta (Skårderud et al. 2010). Det 
psykiska lidandet, och psykiatrin, kan alltså ses utifrån existensiella och rela-
tionella dimensioner:

Att defi niera något som psykiatri innebär att dra en skiljelinje mellan de lidan-
den vi förväntas tåla och de lidanden som uppfattas som psykisk ohälsa, och 
således kräver behandling och vård. När blir det sjukdom? När blir känslan till 
psykisk ohälsa? Det fi nns inga absoluta skiljelinjer. Det är både en fi losofi sk 
och praktisk utmaning att avgöra var gränsen går mellan sjuk och frisk, mellan 
så kallad normalitet och patologisk avvikelse. Och frågan är inte minst av-
hängig av vilka sociala och kulturella verkligheter vi lever i. (Skårderud et al. 
2010:22)
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Begreppsliga stridigheter om vad människor som lider av psykisk sjukdom 
och deras sjukdomar ska kallas är återkommande i historien och kan %ses 
som uttryck för maktförhållanden (Sandlund 2005). Det psykiatriska synsät-
tet har dominerat, både i fråga om att anse vad som bör göras för människor 
som lider av psykiska sjukdomar och vad tillstånden ska kallas. Psykisk sjuk-
dom har således i stor utsträckning defi nierats i termer av social avvikelse (Hy-
dén 1998). Den senaste psykiatriutredningen beskriver psykiska sjukdomar 
som tillstånd som huvudsakligen defi nieras utifrån symptom och tecken på 
avvikelser från normala psykiska yttringar (Nationell psykiatrisamordning 
2006). Det konstateras dock att intervallet för vad som kan anses som ’nor-
malt’ är brett och att socio-kulturella sammanhang har betydelse. Den psykia-
triska diagnostiken kompliceras även av ”att en rad normalpsykologiska feno-
men som oro, sorg och nervositet, ibland kan ingå i en sjukdomsbild, och 
ibland vara just normala psykologiska fenomen” (Nationell psykiatrisamord-
ning 2006:67). Det som ändå skiljer de psykiatriska diagnoserna från normal-
psykologiska reaktioner anses vara att tillståndet ska ha en viss varighet och 
medföra konsekvenser för hur personen fungerar i vissa sammanhang. 
 Andelen personer av Sveriges befolkning som lider av allvarlig psykisk sjuk-
dom är relativt konstant över tid (Nationell psykiatrisamordning 2006). Nå-
gon synbar ökning under på senare tid har inte kunnat ses, till skillnad mot 
det ökande antalet personer som upplever psykiska besvär. Andelen personer 
med psykisk ohälsa uppskattades i början av 1990-talet till i genomsnitt 13 % 
av befolkningen i Sverige (SOU 1992:73). Allvarliga depressioner beräknas 
drabba ungefär 6 % av befolkningen och om ångest och lindrigare depres-
sionstillstånd räknas med stiger procentsatsen till 20 % (Nationell psykiatri-
samordning 2006:92-93). Varje år insjuknar 5-10 personer per 100 000 invå-
nare i schizofreni. Personlighetsstörningar förekommer i mellan 1-2% av be-
folkningen och tvångssyndrom uppgår till 2,5 %. 
 Men den psykiatriska diagnosen säger egentligen inte mycket om hur en 
människa fungerar och är otillräcklig för att beskriva konsekvenserna för den 
enskilde och på grund av det har benämningen psykiskt funktionshinder in-
förts (Nationell psykiatrisamordning 2006:93). Om diagnosen leder till funk-
tionshinder skiljer sig åt mellan olika personer.

Två personer med samma diagnos kan ha avsevärd skillnad i förmåga att ut-
föra aktiviteter och i hur man upplever sin delaktighet i viktiga livssituationer. 
Allvarligare psykiatrisk diagnos och längre sjukdomstid ökar risken för funk-
tionshinder, men man kan inte sluta sig till en människas fungerande utifrån 
hans eller hennes psykiatriska diagnos. (Sandlund 2005:66) 

Idag är det inte bara avvikelsen från det som anses normalt som tilldrar sig 
intresse utan framför allt ligger fokus på hur människor ska kunna leva med 
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sina sociala avvikelser. Det har med andra ord skett en förskjutning från ett 
medicinskt-diagnostiskt perspektiv, från sjukdomen i sig, dess orsaker och 
behandling, till ett socialt perspektiv, till konsekvenserna för individen där 
stödinsatser handlar om hjälp att hantera vardagen utanför vårdinstitutioner-
na (Hydén 1998). 
 Den offi  ciella beteckningen för människor som lever med långvariga psy-
kiska sjukdomar är sedan 1995 års psykiatrireform människor med psykiska 
funktionshinder och hänvisar till konsekvenser för individen av psykisk sjuk-
dom. Funktionshinderterminologin, både ideologiskt och organisatoriskt 
grundad, sätter fokus på konsekvensernas delaktighetsinskränkningar samti-
digt som den speglar socialtjänstens väsentligt utökade engagemang (Sand-
lund 2005). 
 Begreppen brukare kan också sättas in i ett delaktighetsperspektiv men här 
snarare med fokus på medborgarskapets ansvar och infl ytande. Den handikap-
politiska handlingsplanen Från patient till medborgare (1999/2000:79) kan ses 
som ett led i de senaste decenniernas arbete att öka brukarinfl ytandet (Stein-
holtz Ekecrantz 2005). Just benämningen brukare ger en implikation om stör-
re egenmakt än de två andra vanliga medborgarrollerna i off entlig service – 
klienten och kunden6 och att defi niera en hjälpsökande person som brukare 
implicerar därför en större tilltro till personens egenmakt och kompetens 
(Steinholtz Ekeroth 2005). 
 Om människor som var föremål för vårdens omsorger, lagar och regler förr i 
större utsträckning defi nierades som patienter har det idag skett en diversifi e-
ring beroende på administrativa gränser, synen på personernas egen agens 
samt sjukdomens art och grad. Jag har ingen avsikt att i denna studie ingå-
ende ifrågasätta dessa förändringar mer än att jag noterar den diskursiva prak-
tik som ligger i ändrade benämningar och i vilken mån det står i relation till 
rumsliga förändringar. I denna studie följer jag i stort den redovisade samtida 
terminologi och använder benämningen människor med psykiska funktionshin-
der alternativt människor med psykiska sjukdomar generellt. Några undantag 
görs i vissa fall där jag av sammanhangsskäl följer en historisk benämning. 
Benämningen patient använder jag uteslutande när det handlar om människor 
som är föremål för den landstingsdrivna vårdens behandling och omvårdnad 
medan jag använder begreppet brukare för att beteckna människor som an-
vänder kommunens (socialpsykiatriska) stöd och service. 

6 Klienten implicerar en asymmetrisk hjälpsökande relation medan kunden väljer, antingen 
acceptans eller förkastande. ”Klienten anpassar sig, brukaren protesterar och försöker ändra på 
saker, kunden säger nej tack och adjö” (Steinholtz Ekeroth 2005:154 med stöd i Salonen 
1997). 
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Korsande diskurser och rumsliga relationer
Reformering, återanpassning, normalisering men också skydd och omsorg av 
den enskilde patienten mot samhällets krav eller skydd av omgivningen från 
en enskild patient genom specialbyggda anläggningar lokaliserade utanför det 
omgivande samhället är ett starkt narrativ i den psykiatriska vårdens institu-
tionella historia. Var dessa anläggningar skulle ligga, hur de skulle vara utfor-
made och hur vården skulle bedrivas inom dem var, som vi sett, föremål för 
skiftande föreställningar över tid. Förställningar som inte bara berörde psykia-
trin som vetenskaplig och medicinsk disciplin utan även hade med den bygg-
da miljön att göra, i form av planlösningar som direkt speglar vårdens diskur-
siva skiften, byggnadernas placeringar i förhållande till varandra och till om-
givningen, arkitektoniska uttryck och landskapsgestaltning. Den psykiatriska 
vårdens organisation, lokalisering och byggnader kan alltså sägas fi nnas i en 
kontext där diskurser om (psykiatrisk) vård, (stads)planering och arkitektur 
korsas. Vård- och omsorgsfrågor är (och har varit) viktiga partipolitiska frågor. 
Ideologiska ställningstaganden fi nns också i stadsplaneringen men förs fram 
som motsatsen, till exempel i föreställningen om den täta staden som lösning 
på en mängd frågor, till exempel om ekologisk (och social) hållbarhet, ett le-
vande stadsliv och social segregation (se till exempel Bradley 2009, Tunström 
2009). Inom arkitekturfältet fi nns det många prov på när ideologi upphöjs till 
något som liknar sanningar, till exempel i fråga om när Vitruvius och Le Cor-
busiers proportioneringsprinciper framhålls som universella med stöd i män-
niskans mått och skala (Hight 2008) eller när arkitekturens uppdrag att ordna 
ses som sprungen ur antingen matematik, naturen eller människans percep-
tionsförmåga (Forty 2000). 
 Organisering och gestaltning av vårdens byggnader har varit och är ett arki-
tekturens specialområde. Ofta handlar det om stora projekt över lång tid och 
ett stort arbetsområde för arkitekter men som sällan ses befi nna sig i det som 
anses vara arkitekturens framkant och prestigefyllda projekt. Moran & Topp 
(2007) menar exempelvis att sjukhusbyggande har blivit ett område för spe-
cialister (sjukhusarkitekter) där de tekniska aspekterna i mångt och mycket 
dominerar och att just psykiatriska institutioner står ut bland andra byggnads-
typer som en typologi där icke-arkitekter (läkare, ägare, administratörer) har 
stort infl ytande och kontroll över det byggda. 
 När landstinget tog över huvudmannaskapet för den psykiatriska vården år 
1967 var detta i grunden en organisatorisk och juridisk förändring som i 
praktiken kom att betyda en genomgripande rumslig förändring, mest synligt 
i utfl yttningen från mentalsjukhusen och tillskapandet av öppenvårdmottag-
ningarnas i sammanhanget små enheter. Den psykiatriska vårdens rum är 
dock inte alltid intentionella utan präglas av slumpmässighet, det vill säga 
rum som bara ”fi nns där”, som förutsättning och bakgrund till verksamheten. 
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Oavsett intentioner bakom planering, lokalisering och utformning är det so-
ciala och rumsliga oupplösligt sammanfl ätade och det är också i och genom 
rummet som maktrelationer materialiseras (se Foucault 2003). Det fysiska 
rummets diskurs och verksamhetens diskurs kan alltså stå i motsats till varan-
dra lika gärna som de kan vara utformade i samklang och rumsliga praktiker 
kan förstärka, förändra eller förskjuta rummets diskurs. 
 Rummet ses således ofta som en neutral fond, en förgivettagen scen för 
verksamheters praktik. En paradox är att när vården blir föremål för kritik och 
omformulering, nya paradigm och diskurskantring är det ofta det fysiska 
rummet, the setting (Goff man 2004) som får klä skott för missförhållanden.7 
Uttrycket ”det sitter i väggarna” används som en beskrivning av institutioners 
tröghet mot förändringar. Detta kan hänföras till en diskursiv retorik som 
sätter arkitekturens symboliska kraft i spel men också till den rumsliga struk-
turen som trots yttre förändringar, till exempel i form av färg, inredning, ar-
betssätt, program, fortsätter att reproducera förlegade sociala mönster. Det är 
det fysiska rummets performativa egenskaper, vad rummet gör, som således 
antingen kan försvåra eller stödja sociala mönster. Dessa egenskaper kan ex-
empelvis iscensättas genom hur öppningar i väggar och rumssamband är ut-
förda. Det går alltså att tala om materiella rumsliga praktiker såväl som dis-
kursiva rumsliga praktiker. 
 Begreppet rum använder jag med utgångspunkt i ett poststrukturellt geogra-
fi skt rumsbegrepp där mening, identitet och rum är sammanfl ätade i relatio-
nella positioner (Hight et al. 2009, Murdoch 2006). Meningar och handling-
ar är här inte uttryck för underliggande strukturer utan de snarare mångfaldi-
gas på komplexa och oväntade sätt beroende på relationerna inom systemet. 
Det är ett samspel mellan systemiska relationer och kampen om mening och 
identitet där vissa betydelser får övertag. Betydelser är aldrig statiska över tid 
utan förändras i takt med att nya tolkningar uppkommer och nya identiteter 
formas. Studien har sin teoretiska utgångspunkt i ovanstående poststruktura-
listiska heterogena rumsbegrepp där rummets materialitet och diskursivitet ses 
som sammanfl ätade, samt i en problematisering av rumsliggörandet av mak-
tens mekanismer. För det senare tar jag framför allt avstamp i Foucaults 
(2002, 2003, 2010) syn på makt som relationell och produktiv, både tving-
ande och frigörande i ett samtidigt ’makt att’ och ’makt över’ (Dovey 2008). 
Det handlar om begreppen biomakt och governmentalité och problematise-
ringar kring normalisering, disciplinering, frihet och självstyrning. 
 Den poststrukturalistiska ansatsen möjliggör således en undersökning av 
olika aspekter av studiens institutionella rum. Makt och kunskap ses som 

7 Detta gäller inte bara inom vårdens område utan en liknande orsaksförskjutning kan också ses 
i diskussionen om den svenska förortsbebyggelsen, särskilt i fråga om miljonprogrammets 
fl erfamiljshusbebyggelse. 
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sammanfl ätade och producerar diskurser om rum som oftare blir synliga i en 
nationell/regional skala till skillnad från rum som materialitet respektive rum 
som upplevelse/erfarenheter som i större utsträckning produceras och blir till i 
den lokala respektive byggnadens skala. Materialiteten både möjliggör och 
förhindrar göranden och i bruket av rum, den rumsliga praktiken, konstrueras 
både rummet, betydelserna och de förkroppsligade erfarenheterna. Praktik, 
diskurs och rum ses som samtidigt sammanfl ätade av och i varandra.

Syfte
Syftet med denna studie är att beskriva och analysera rummets roll i den de-
centraliserade psykiatriska vården i Sverige med avseende på hur förhållandet 
mellan diskurs och praktik iscensätts rumsligt, med vilka diskurser normalise-
ringen uttrycker sig samt hur dessa speglas, utövar makt och möter motstånd 
genom rumslig praktik under perioden 1958-1999. Undersökningen skär 
genom fl era aspekter med rumsliga innebörder. Olika skalor ges därigenom 
olika fokus; alltifrån geografi sk lokalisering till inredning av enskilda behand-
lingsrum och boenden.
 Studien inriktar sig framför allt på två rumsliga relationer som förväntas 
tydliggöras genom det empiriska materialet och problematiseras genom de 
teoretiska perspektiven. Den ena relationen handlar om representationerna av 
rum. Med det avses hur den psykiatriska vårdens diskurs beskriver rumsliga 
aspekter och hur dessa förväntas bidra till diskursens implementering. I detta 
ligger också frågan om vilket rum som lämnas utanför och vad detta kan be-
tyda för vårdens praktik. Jag undersöker hur rummet, men även hur patienter 
och personal konstrueras i den decentraliserade vårdens diskurs. Den andra 
relationen handlar om de performativa aspekterna av rum. Med det menar jag 
hur den psykiatriska vårdens praktik använder rummet och vad rumslighe-
terna gör med praktiken. Det kan hävdas att det är i och genom det materiella 
rummet som praktik och diskurs möts. Detta undersöks främst i den lokala 
skalan och i byggnadens skala. Följande forskningsfrågor har formulerats och 
varit vägledande i den empiriska undersökningen.

Vilka är den decentraliserade psykiatriska vårdens diskurser? Vilka A. 
föreställningar om rummet kan urskiljas och hur beskrivs de?
På vilka sätt kan den decentraliserade psykiatriska vårdens materiella B. 
rum förstås som performativa?
Med vilka rumsliga praktiker iscensätts den decentraliserade psykia-C. 
triska vårdens diskurser?
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Min avsikt med studien är att bidra till en ökad medvetenhet om de rumsliga 
aspekterna i den decentraliserade psykiatriska vården och hur dess diskurser 
har varit och är aktiva i utveckling, utformning och utförande av den psykia-
triska vårdens fysiska rum. Eftersom detta bara är ett av många fält där sam-
hälleliga institutioner tagit sig nya rumsliga uttryck har resultaten relevans 
även för andra samhällsbaserade sektorer som till exempel äldrevård, kriminal-
vård och skola men även för stadsplanering. Med avhandlingen vänder jag 
mig till såväl forskarsamhället som praktiker och beslutsfattare verksamma 
inom studiens fält. För forskare inom planeringens, arkitekturens och geogra-
fi ns fält men även för forskare inom social- och psykiatrihistoria har studien 
relevans framförallt genom att den belyser rummets diskursiva och materiella 
aspekter samt sätter fokus på rumslig praktik och uttryck under en underbe-
forskad tidsperiod. För arkitekter och planerare aktiva i lokalisering och plane-
ring samt utformning av vårdmiljöer, för lokal- och funktionsplanerare inom 
sjukvårdens fastighetsförvaltningar samt för beslutsfattare inom dessa områ-
den kan studien bidra till en ökad medvetenhet och förståelse för de diskur-
siva och performativa förhandlingar som utspelas i och med hjälp av rummet i 
olika skalor

Avgränsningar
Det är den psykiatriska vårdens rum som står i studiens fokus. Rummet ses här 
i en vid bemärkelse, som föreställningar och representationer och som skif-
tande i skala, från enskilda rum, byggnader, lokalsamhälle till region. Begrep-
pet rum syftar alltså inte på utformning av enskilda fysiska rum. 
 Jag skiljer även på begreppen psykiatrisk vård och psykiatri. Med psykiatri 
menar jag den vetenskapliga och teoretiska disciplin samt medicinska speciali-
tet som har psykiska störningar, deras yttringar, orsaker, diagnoser och be-
handlingar som ansvarsområde. Den psykiatriska vården ser jag som de kon-
kreta verksamheter som äger rum inom dels psykiatrins men också det sociala 
arbetets ansvarsområde. Det betyder att begreppet psykiatrisk vård i denna 
studie används i en vidare bemärkelse som räknar in både psykiatrisk behand-
ling och omvårdnad samt social service och omsorg. Vården innebär inte bara 
ett möte mellan psykiatriska vård- och omsorgstagare och personal utan är 
även den spelplan där psykiatrins diskurs möter vårdens praktik vilket i båda 
fallen har rumsliga kopplingar. 
 Vad gäller erfarenheter/upplevelser av rum är det den psykiatriska vårdper-
sonalens direkta erfarenheter som studiens intervjumaterial främst fokuserar 
på. Studien behandlar således inte patienternas eller brukarnas direkta rums-
liga erfarenheter av den psykiatriska vården. 
 Denna studie avser inte heller att diskutera vilka typer av rum som främjar 
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god psykiatrisk vård. Det handlar alltså inte om att utarbeta några riktlinjer 
för god vårdmiljö utan min förhoppning är att studien ska inspirera till refl ek-
tion och ge underlag att formulera tentativa svar på komplexa rumsliga fråge-
ställningar. 

Tidigare forskning 
I detta avsnitt kommer jag kortfattat att beskriva och kommentera tidigare 
forskning med angränsning till studiens tema. Det handlar om forskning 
inom fält som arkitekturteori, arkitekturhistoria, bebyggelseanalys, kulturgeo-
grafi  och då särskilt undergruppen mental health geography, psykiatri- och soci-
alhistoria samt socialt arbete. Samtliga dessa fält berör på olika sätt och i olika 
grad frågor om institutioner, normalisering, frihet, performativitet och makt, 
mer eller mindre uttalat i förhållande till rumsliga aspekter och mer eller min-
dre direkt i anslutning till psykiatrisk vård. Denna översikt har inte ambitio-
nen att ge en heltäckande bild av forskningsläget utan den är gjord med avsik-
ten att redovisa studier som på olika sätt varit viktiga för mig och för att posi-
tionera min egen forskning i det forskningssammanhang jag ringar in. 

Institutionen, psykiatrin och historien
Den tidiga psykiatrihistorien skrevs framför allt av och för läkare och prägla-
des av en framstegsorienterad och föga problematiserande historieskrivning, så 
kallad whig history (Riving et al. 2006). Under 1960- och 70-talen växte en 
revisionistisk forskningstradition fram med inspiration av Foucaults Vansin-
nets historia under den klassiska epoken där ett disciplineringsteoretiskt perspek-
tiv sattes i konstrast mot det tidigare humaniserings- och civiliseringsperspek-
tivet. Den tredje vågen, en så kallad post-foucaultdiansk tradition som kan ses 
som en reaktion mot den revisionistiska traditionen, lade en större tonvikt på 
psykiatrin och den psykiatriska vårdens mångsidighet, till exempel i bemärkel-
sen både som repression och humanitet, som behandling och kontroll. Empi-
riska och mikrohistoriska studier lyfte in lokalsamhällets betydelse med fokus 
på de komplexa samspelen mellan aktörer samt vardagliga interaktioner mel-
lan representanter för lokalsamhället och psykiatrin (Riving et al. 2006).
 Den svenska vårdinstitutionens arkitektur- och socialhistoria ges i Åman 
(1976) baserad på en genomgång av svenska vård- och omsorgsinstitutioners 
byggnader och verksamheter under 1800- och 1900-talen fram till 1970-talets 
början. Här beskrivs inte bara sinnessjukvårdens institutioner utan även barn-
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hem, lasarett, fängelser och ålderdomshem. Institutionsarkitekturen sätts in i 
ett vidare samhälleligt sammanhang med tydligt fokus på relationen mellan 
arkitektur och social och institutionell historia. Studien skiljer sig alltså från 
traditionell arkitekturhistoria i och med att den sätter in arkitekturen i ett 
vidare samhälleligt sammanhang.
 Inom det psykiatrihistoriska fältet, både vad gäller vården i allmänhet och 
den psykiatriska vården i synnerhet, har det producerats fl ertalet vård- och 
psykiatrihistoriska antologier (se till exempel Qvarsell 1993, Qvarsell & Eriks-
son 1997). Ett översiktligt arbete sätter in vården (somatik, äldreomsorg, folk-
hälsa och psykiatri) i ett idéhistoriskt perspektiv (Qvarsell 1991). 
 Den rumsliga praktiken i den tidiga svenska sinnessjukvården handlade till 
stor del om avskiljande (Qvarsell 1982). De sjuka segregerades från den miljö 
de kom ifrån och där sjukdomen hade uppstått. Isolering och ordning var 
således hörnstenarna i den tidens sinnessjukvård där den viktigaste behand-
lingen var en regelbunden indelning av dagen med arbete och sysselsättning i 
centrum. 
 Jönsson (1998) behandlar också sinnes- och mentalsjukvårdens praktik un-
der tidsperioden 1850-1970. Patienten som kropp står i fokus och hur krop-
parna fördelas och regleras i och med rummet undersöks med hjälp av journa-
ler, årsberättelser och ritningar. Med ett uttalat rumsligt perspektiv med Fou-
cault som teoretisk inspiratör analyseras utformning av anstalter i relation till 
psykiatrins och den psykiatriska vårdens idémässiga strömningar. Studien ger 
en bild av den dagliga praktiken på de statliga anstalterna under tidsperioden. 
Sinnessjukhuset var, enligt Jönsson (1998), både ett modernt projekt och 
samtidigt fullt av praktikens tysta traditioner där rutiner i viss mån överlagra-
de det programmatiska. 
 Eivergård (2003) behandlar också tiden mellan 1850-1970 och beskriver 
hur samhällets syn på normalitet, arbete och sexualitet har påverkat den stat-
liga sinnessjukvården under samma tidsperiod. Här analyseras, med Foucault 
men framförallt Nikolas Rose som teoretisk bas, vilka vägar en liberal maktut-
övning tar för att styra patienterna mot normalisering. Det är inte bara med 
hjälp av tvångsåtgärder denna styrning görs utan mer och mer med hjälp av 
vad Eivergård kallar frihetens diskurs. När sinnessjukvården öppnades upp mot 
samhället och följde med patienten ut i samhället kom också kontrollen över 
patienterna att utövas i miljöer där den tidigare inte hade verkat. 
 Ett annat perspektiv än praktikens tar Ohlsson (2008) som inriktar sig på 
den psykiatrikritiska debatten i Sverige i slutet av 1960-talet och början av 
1970-talet. Debatten mellan psykiatrins radikala och mer reformistiska ström-
ningar som blev tongivande även i en allmän samhällsdebatt skildras under 
åren 1968-1973. Psykiatrins program står här som en representant för den 
reformistiska psykiatrin och blev kritiserat av de radikala strömningarna som 
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ett sätt att utöva social kontroll.
 Dessa studier intresserar sig alltså främst för förändringar i psykiatrins pro-
gram, spänningen mellan psykiatrins program och praktik samt debatten 
kring psykiatrin och den psykiatriska vården. Andra perspektiv anläggs av 
exempelvis Steinholtz Ekecrantz (1995) och Jönsson (2010) som inriktar sig 
på patienternas egna erfarenheter av den psykiatriska vården, behandlingen 
och vistelserna på mentalsjukhusen. 

Normalitet, integrering och lokalisering 
Normalisering har använts för att beteckna olika försök att organisera vård- 
och stödinsatser som siktar mot att skapa ett liv så likt övriga medborgares 
som möjligt och där det tagits fasta på ”tiden, rummet och den sociala rollreper-
toarens utseende” (Hansson & Svensson 1998:34, kursivering i original). För-
fattarna menar att vad som räknas som normalt i förhållande till tid är en frå-
ga om livsstil, social grupptillhörighet, ålder och subkulturell tillhörighet. 
Med andra ord framstår en moralisk dimension i olika tidsuppfattningar som 
lätt göms i förgivettagna antaganden och föreställningar om sunt förnuft. Fle-
ra sådana sunt förnuft-förankrade föreställningar lyftes upp till överordnade 
principer och policys under 1970- och 1980-talen, till exempel Nirjes (1971) 
normalitetsprincip8 (Hansson & Svensson 1998).
 Ambitionen att ge struktur i vardagen för människor med psykiska funk-
tionshinder framstår ofta som ett sätt att imitera normalitet 9, där en normali-
serad tillvaro förväntas infi nna sig som resultat (Hansson & Svensson 1998). I 
omformuleringen från politik till teknik kan normalitetsambitionen uppfattas 
som självklar och oproblematisk. Bostaden kan ses som del i denna normali-
tetsproduktion:

Den egna bostaden har blivit sinnebilden för vad det innebär att leva ett nor-
malt liv. Där skall privatlivet gestalta sig och den egna lägenheten kan man 
också se som det rumliga uttrycket för en mycket långt driven individualise-
ring. (Hansson & Svensson 1998:34) 

8 Normaliseringsprincipen (Nirje 2003) utvecklades först för förståndshandikappade och gällde 
till en början planering och utformning av nya institutionsbyggnader. Efter hand kom den att 
gälla även för andra funktionshindrade, till exempel för människor med psykiska 
funktionshinder. Enligt Nirje handlar den om att få uppleva normal dygnsrytm; normal 
veckorytm; normal årsrytm; uppleva människors livsrytm och utvecklingsfaser; göra val, få 
önskningar och krav representerade så långt som möjligt; leva i en tvåkönad värld; ha normal 
ekonomisk och materiell standard.
9 Till exempel i form av social träning (kontakt med myndigheter, studiebesök, handla på 
varuhus, delta i utfl ykter), boendeträning (matlagning, kläd- och bostadsvård), skapande 
aktiviteter, aktivering (för att väcka intresse för hobby och fritidsaktiviteter), fysisk aktivitet 
samt terapeutiska samtal. 
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Målsättning för förändringarna av den psykiatriska vården kännetecknas av en 
integreringsambition som således skiljer sig från tidigare segregeringsambitio-
ner (Hansson & Svensson 1998). De avvikande ska integreras i samhället och 
i de ’normalas’ vardagstillvaro. Detta kan antingen ske genom att integrera 
avvikaren (anpassning och normalisering) eller genom att förändra tolerans- 
och acceptansvillkoren i den sociala verklighet som avvikaren ska integreras i.
 Psykiatriutredningen 1990-1992 och dess ideologiska prägel är temat för 
Markström (2003). Utredningen är, enligt Markström, ett tydligt exempel på 
ett försök att styra förändringsarbete genom normer och värderingar samt 
genom regler. Han visar att en konsekvent linje saknades när det gällde insat-
ser från samhället trots att utredningen var mån om målgruppen människor 
med psykiska funktionshinder. Vidare var utredningens ståndspunkter motsä-
gelsefulla när det gällde avvägningen mellan omhändertagande och normalise-
ring. Det fanns en oro på den nationella nivån över att kommunerna ännu 
inte hade tagit sitt ansvar för psykiskt störda på allvar vid tiden för utredning-
en. Det sågs som ett bekymmer med en så osynlig målgrupp men å andra si-
dan tog man klart ställning mot specialiserade tjänster som riktade sig till psy-
kiskt störda inom socialtjänsten. 
 Parr (1999, 2007) visar att de olika sociala geografi er som människor med 
psykiska funktionshinder rör sig i och mellan är betydligt mer mångfacette-
rade än vad som vanligtvis förs fram. De växlar mellan tillåtande, motiveran-
de, återhämtande och produktiva. Parr hävdar att även om vård i den lokala 
miljön inte har eliminerat skillnaden mellan sjuk och frisk som mentalsjukhu-
sen både konstruerade och upprätthöll har den ändå bidragit till en omformu-
lering av både den psykiatriska vårdens geografi  och brukarnas plats på fl era 
olika sätt. 
 I ett mindre direkt rumsligt perspektiv benämner Hydén (1998) motsvarig-
heten till sociala geografi er för sociala arenor som  omfattar en normalitetspro-
duktion som socialtjänsten står bakom. Deras vanliga utbud kom oftast att 
handla om att erbjuda människor med psykiska funktionshinder ett större 
utbud av sociala arenor, vanligtvis i form av bostad, fritid och arbete (Hydén 
1998). En arena består av stöd i att skapa och upprätthålla ett hem och ett 
”normalt” hemliv. En annan arena handlar om olika former av sysselsättning 
och daglig verksamhet och en tredje om fritidsverksamheter. Dessa arenor 
innebar rumslig diff erentiering. Den rumsliga diff erentiering som samtida 
organisering av den psykiatriska vården visar prov på har kritiserats som ett 
utslag av en transinstitutionalisering snarare än en avinstitutionalisering, nor-
malisering eller integrering (Markström 2003, Parr 2007). 
 Avvikelsen från det normala kan bli intimt förknippad med plats (Eriksson 
et al. 2002). Jämförelser mot normer kan således leda till att det som jämförs 
blir till avvikelse. Eriksson et al. (2002) intresserar sig för förortens geografi  
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och visar hur klassifi cering av förortsområden som utanför eller utsatta leder 
till att avvikelsen också representeras genom platsen, får en lokalisering och 
således också en geografi .
 Lokaliseringsperspektivet och integreringsfrågan följs ofta åt. Hur integre-
ring i den lokala miljön är förknippad med svårigheter men även med de möj-
ligheter som fi nns i närmandet mot det sociala sammanhang som den så kal-
lade normalmiljön innebär visar Palmblad (1992). I den integreringsdiskurs 
som växte fram under 1960 och 1970-talet handlade det framför allt om fy-
sisk integrering. Den psykiatriska vården skulle således ligga nära där männis-
kor bodde vilket sågs som grunden för social integrering (Palmblad 1992). 
Men en fysisk integrering betyder inte automatisk en social integrering och 
segregationsmekanismer är ständigt närvarande. 
 Tankarna om grannskapet och primärgruppen fi ck betydelse för grann-
skapsidealen under 1940- och 1950-talen (Franzén och Sandstedt 1981). In-
dustrialisering och den snabba urbaniseringen ansågs ha en dålig inverkan på 
människan och ledde till en alienerad och fragmenterad tillvaro och det ansågs 
vara en utveckling som riskerade upplösa primärgrupperna, i meningen famil-
jen och andra nära relationer. I Sverige ledde dessa tankegångar till en ny form 
av stadsplanering, grannskapsplaneringen, som alltså tilltroddes förmåga att 
främja nära relationer och därmed verka integrerande.
 De fl esta bostadsområden byggda under efterkrigstiden har grannskapspla-
neringen som bas och grannskapsenheten som fysisk struktur. Tilltro till före-
ställningen att det är i grannskapet som problem kan lösas har varit stor. 
Grannskapsarbete och andra trivselskapande åtgärder har därför fått mycket 
statligt stöd (Urban 2002). Grunden för planeringen och byggandet av grann-
skapsenheter låg i en föreställning om att idealet för det goda livet fanns att 
hämta i det gamla samhället (Franzén och Sandstedt 1981). Med grannskaps-
planeringen tänkte man sig kunna stödja familjen och grannskapet, det vill 
säga de primärgrupper som var hotade av samhällsutvecklingen. Genom att 
bygga avgränsade enheter, enklaver med bostäder och bostadskomplement 
samlade i ett centrum, skulle det nya samhället få det gamlas kvalitéer. Men 
grannskapsplaneringen misslyckats med att förverkliga sin sociala ambition, 
grannskapet och detta misslyckande var förutsättningen för den skarpa kritik 
mot främst miljonprogramsförorterna som uppstod i början av 1970-talet 
(Franzén och Sandstedt 1981).
 Lokalsamhället och lokaliseringsperspektivet stod också i centrum för den 
geografi ska forskningen om psykiatrisk vård, så kallad mental health geography 
från mitten av 1970-talet och ungefär 15 år framåt. Den kännetecknades då 
av rumsfördelningsfrågor med fokus på förfl yttningen från stora slutna anstal-
ter till vård och omsorg i lokalsamhället (Wolch & Philo 2000). Hur lokal-
samhället påverkades av avinstitutionaliseringen innebar ett större intresse för 
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människorna bakom (de psykiatriska vård-) systemen och hur de interagerade 
med vårdens platser och landskap (Wolch & Philo 2000). Studier, som ofta 
var policyorienterade, handlade exempelvis om grannskapets betydelse för 
acceptans eller avståndstagande av de före detta psykiatriska patienter som nu 
fl yttade in och problematiken kring stadsomvandlingar, hemlöshet och stigma 
(se till exempel Dear & Taylor 1982, Dear & Wolch 1987, Smith & Giggs 
1988). Forskningen visade att toleranta grannskap oftare återfanns i områden 
med lägre socio-ekonomisk status till skillnad från de mer intoleranta grann-
skapen som fanns i mer välbärgade och familjeorienterade områden (Wolch & 
Philo 2000). 
 Senare geografi sk forskning har handlat om att kartlägga ’galenskapens geo-
grafi er’, ofta genom studier om människor med psykiska funktionshinders 
vardagliga liv på specifi ka platser, en mikroskalans geografi ska perspektiv på 
rumsliga förhandlingar och erfarenheter/upplevelser (se till exempel Parr & 
Philo 1995, Parr 1999 & 2007, Philo 2007). Studier om ’post-asylens geo-
grafi ’, det vill säga decentraliseringen tillhör också denna senare våg (Kearns & 
Joseph 2000). Wolch & Philo (2000) betonar vikten för samtida forskning 
inom mental health geography av att förstå nyanserade platsspecifi ka händelser 
såväl som mer strukturellt-determinerade processer. 
 Mycket forskning inom kulturgeografi , och här utgör inte mental health 
geography något undantag, spänner över strukturella processer och sociala och 
kulturella upplevelser/erfarenheter av rumsliga förhållanden. Detta vida per-
spektiv ställer många viktiga frågor såväl om maktrelationer som om vardagsli-
vets rumsliga praktiker. Trots det är det få som också fångar in arkitektoniska 
rumsfrågor i detta. 

Rum, vård och omsorg
Normaliserings- och integreringsperspektivet berör det sociala livet i samhället 
för människor med psykiska funktionshinder. Möjligheter och hinder till inte-
grering har på olika sätt undersökts och den fysiska miljöns potential har ib-
land funnits med i bilden, ibland inte. Om vi zoomar in till den miljö där 
medicinsk behandling sker, det vill säga sjukhusets värld, kan vi se att den 
fysiska miljön som potentiell läkande kraft är ett aktuellt tema för dagens ut-
formning av vårdmiljöer och därför också för forskning om vårdarkitektur. 
Curtis et al. (2007) till exempel, utvärderar sjukhusavdelningar, i detta fall 
psykiatriska slutenvårdsavdelningar, med hjälp av begreppet terapeutiska land-
skap. Terapeutiska landskap ses som bestående av fysiska, sociala och symbo-
liska platser och vid sidan av en geografi sk tolkningsram används också miljö-
psykologi. En genomgång över samtidens syn på läkande vårdmiljöer från ett 
kritiskt geografi skt perspektiv fi nns i Gesler et al. (2004). Utvärderingen av 
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hur design används som ett terapeutiskt verktyg innebär även hos Gesler et al. 
(2004) att det terapeutiska värdet ses som tredelat; fysiskt, socialt och symbo-
liskt. Författarna hävdar att den design som ska stödja patientens tillfrisknan-
de och återhämtning alltför sällan används medvetet och de argumenterar för 
vikten av att kunna väga in olika rumsligheter i designen, både ’verkliga’ och 
imaginära, inom ett sjukhus. Temat med terapeutisk design och läkande vård-
miljöer fi nns även med i Wagenaar (2006) vid sidan av andra bidrag som 
spänner över en rad skilda ämnen som arkitekturhistoria, teknik, lokalplane-
ring, miljöpsykologi samt projektpresentationer. Syftet med antologin är inte 
bara att visa hur vårdens förändringar har refl ekterats och representerats i arki-
tekturen utan även hur arkitektur alltså kan vara ett verktyg i förändringspro-
cesser. Med sin grafi ska formgivning tycks boken vilja bjuda in sjukhusarki-
tekturen i arkitekturfältets centrum men mycket av innehållet handlar om 
sjukhusarkitektur som funktionella och tekniska system. Arkitekturens bety-
delse för behandlingsresultatet tas också upp av From & Lundin (2009). I 
centrum för denna praktiknära genomgång står den uppmärksammande och 
prisbelönta nya psykiatriska kliniken på Östra sjukhuset i Göteborg och frå-
gan om god arkitektur kan minska lidande hos sjuka och anhöriga i psykia-
trin.
 En stor del av den svenska vårdarkitekturforskningen har handlat om att 
tillgodose praktikens krav på eff ektivare lokal- och funktionsplaneringsproces-
ser inom sjukhusbygge, både inom ny- och ombyggnation (se till exempel Elf 
2006, Fröst 2004, Hinnersson 2008). 
 Frågor om vårdens och omsorgens miljö sträcker sig dock långt utanför 
sjukhusets ytterväggar och utanför planeringens och projekteringens processer, 
vilket Fridells (1998) problematisering av vårdens fysiska miljö i förhållande 
till brukares erfarenheter och upplevelser är ett exempel på. Det är en studie 
som sammankopplar vårdideologi, lagstiftning, arkitektur och omvårdnadens 
praktik där begreppet god vård utreds och diskuteras i relation till Hälso- och 
sjukvårdslagen. Fridell tittar på vilka konsekvenser lagen får för vårdarkitektu-
rens mikroskala, det vill säga ide enskilda behandlingsrummen, korridorerna, 
entréerna och dagrummen med exempel från såväl somatisk som psykiatrisk 
vård. När kvalitetsfrågor började studeras inom vården omfattade de inte till 
en början sjukhusens fysiska miljöer och Fridell (1998) argumenterar för att 
det fysiska rummets betydelse för god vård inte är tillräckligt tydliggjort. 
 Nord (2003, 2007) undersöker genom intervjuer och observationer mikros-
patiala strategier hos personal och patienter i förhållande till den byggda mil-
jöns performativitet. Genom fallstudier från Namibia (Nord 2003) och Ugan-
da (2007) visar Nord hur sjukhusens rumsliga organisation stödjer eller inte 
stödjer patienternas kulturella kontext.  Patienternas och de anhörigas roll och 
möjligheter till agens ses således stå i ett dynamiskt förhållande till det rums-
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liga sammanhanget, det vill säga till arkitekturens utformning. Senare arbeten 
behandlar mikrospatialiteten med fokus på de rumsliga förhandlingar om 
privathet och off entlighet i mötet mellan personal och omsorgstagare inom 
äldre- och demensvård (Nord 2011a, 2011b). 

Arkitektur och rum
De ovan presenterade studierna har direkt eller indirekt berört frågeställningar 
om den psykiatriska vårdens strävan mot normalisering av livet för människor 
med psykiska funktionshinder, med olika inslag av rumsliga perspektiv. Jag 
vill också ta upp några arkitekturteoretiska studier där frågeställningar om 
rum, makt och samhälle står i centrum. 
 Kärrholm (2004, 2008) undersöker till exempel begreppet territorialitet i 
förhållande till arkitektur och byggd miljö. Han gör en genomgång av arkitek-
turens diskursiva och materiella makt som bygger på läsningar av bland andra 
Foucault, Latour och Law. Med stöd i framför allt aktör-nätverk teorin utar-
betar Kärrholm (2004, 2008) ett sätt att tänka rumsligt om materialitet med 
hjälp av begreppen territoriella sorter, nätverk och kroppar och dess territoriella 
påverkan på stads- och vardagslivet. Han poängterar vidare att maktstudier 
som bedrivits inom arkitekturfältet oftare har haft perspektivet maktens arki-
tektur snarare än den arkitektoniska makten. Om man istället läser koppling-
en arkitektur-makt som just arkitekturens makt kan Kärrholm (2004) således 
omformulera frågan till hur arkitekturen medverkar i upprättandet av olika 
rumsliga maktrelationer. 
 Gabrielsson (2006) intresserar sig också för maktfrågor i förhållande till 
arkitektur. Konstruktionen av begreppet det off entliga rummet får i hennes 
studie en grundlig rumsteoretisk och fi losofi sk genomlysning. Det off entliga 
rummet tolkas ur en rad aspekter med koppling till politik, estetik, verkliga 
och föreställda former, bland annat med hjälp av fallet omgestaltningen av 
Stortorget i Kalmar. Det off entliga rummets dubbla karaktär, å ena sidan ett 
fysiskt rum med oklara gränser, å andra sidan som begrepp med klara kopp-
lingar till föreställningar om frihet, demokrati och kritik, defi nieras i studien 
som ett medium, både som grund för estetisk praktik och som en kommuni-
kativ yta i samhället. Gabrielsson argumenterar för att det off entliga rummet 
inte kan rekonstrueras utifrån historiska ideal utan måste ständigt återerövras i 
linje med ett kritiskt förhållningssätt till demokrati. 
 Wallenstein (2004, 2007, 2009) har i fl era arbeten placerat arkitekturen och 
arkitekturteorin i ett fi losofi skt sammanhang. Arkitekturteoriernas utveckling, 
arkitekturprofessionen och byggda exempel sätts i relation till fi losofi ska 
strömningar och till samhällsförändringar. Han har särskilt intresserat sig för 
Foucaults biopolitik och rumsliggörandet av makt och ser bland annat den 
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moderna arkitekturens uppkomst avspegla sig i sjukhuset som typologi. Temat 
om arkitekturens roll som rumsliggörare utvecklas vidare i Mattsson & Wal-
lenstein (2010) där arkitekturens användning i uppkomsten av den svenska 
välfärdstaten, folkhemmet och konsumtionssamhället belyses. 
 Gemensamt för dessa studier är att de alla, på olika sätt, relaterar arkitektur 
till historiska, fi losofi ska och politiska sammanhang och till dess materialitet. 

Studiens relation till tidigare forskning 
När man i kulturgeografi ska (och urbanteoretiska) texter diskuterar komplice-
rade politiska, sociala, ekonomiska och kulturella samband bortses ofta arki-
tekturen. Om arkitektur diskuteras är det ofta med en statisk syn, ett uttryck 
för makt eller en neutral fond för sociala processer. Arkitekturens performativa 
och erfarenhetsskapande potentialer framstår således som underbelysta där. 
Inom arkitekturfältet saknar jag i många fall ett vidare kontextuellt perspektiv.  
Intention och upplevelse analyseras ofta inifrån fältet med utgångspunkt i 
gestaltningsfrågor. Det fi nns alltså ett glapp, eller för den delen en blind fl äck, 
mellan kulturgeografi  och arkitektur. Jag ser min studie som ett försök att 
bygga en bro över detta glapp eller att vidga synfältet förbi de blinda fl äck-
arna. Jag kombinerar ett kulturgeografi skt rumsligt perspektiv på människa 
och samhälle (Gren & Hallin 1998) med ett arkitekturperspektiv som kan 
härbärgera diskursiva och materiella aspekter och rumsliga upplevelser/erfa-
renheter på samma gång. Rumslig organisering vill jag alltså se som medaktör 
i en arkitektonisk erfarenhet/upplevelse (både som möjliggörare och begrän-
sare) utan att för den delen lägga frågan om diskursivitet åt sidan. 
 Min studie kan därför relateras till olika fält, temata och teoretiska utgångs-
punkter. Metodmässigt ligger min studie nära Nord (2003, 2007, 2011a, 
2011b) som också använder fallstudier och särskilt behandlingen av mikroska-
lans rumsliga händelser. Studien kan också ses som en efterföljare till den 
vårdarkitekturforskning som Fridell (1998) och Nord har påbörjat. Vård och 
omsorg ur ett komplext rumsligt perspektiv är underbeforskat. Detta gäller 
också mycket av den sociala forskningen som visserligen visar på komplexite-
ten i frågan om psykiska funktionshinder i samhället men saknar ett rumsligt 
perspektiv. Min studie länkar här också till forskning om hur välfärdens insti-
tutioner och boende har planerats och utvecklats, speciellt i den lokala skalan
 Studien behandlar ett historiskt ämne och där har jag haft stor nytta av hela 
det psykiatri- och institutionshistoriska fältet, i synnerhet Åman (1976), men 
jag vill också lyfta fram Jönsson (1998) och Eivergård (2003) och deras un-
dersökningar om psykiatrins praktik i förhållande till rummet. Den källkri-
tiska grundligheten hos Ohlsson (2008) men framför allt det gemensamma 
tidperspektivet har varit både en lärdom och inspiration. I fråga om rum och 
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psykiatrisk vård och omsorg vill jag skriva in min studie i fältet mental health 
geography som är ett livaktigt fält där olika sorters ’mad geographies’ möts, 
både historiska, teoretiska och samtida (se Philo 2000 och Wolch & Philo 
2000). Ur ett arkitekturteoretiskt perspektiv relaterar min studie kanske mest 
till Kärrholm (2004). Vi rör oss inom liknande teoretiska referensramar som 
spänner från Foucault till aktör-nätverk teorin. Min studie är dock empirisk 
och historisk i betydligt högre grad. Gabrielsson (2006) täcker också in de 
fl esta teorier som jag tar upp. Wallenstein har betytt mycket för min och 
många andras förståelse av hur Foucault kan sättas in i ett rums- och arkitek-
turperspektiv och har en viktig roll i kapitel 2 Teoretiska utgångspunkter. 
 Denna studie bidrar således genom att föra samman en rad olika rumsliga 
perspektiv i olika skalor, till att belysa den angelägna och ständigt pågående 
frågan om hur psykiatrisk vård bäst ska bedrivas. Studien tar sig an en histo-
risk period, decentraliseringen av den svenska psykiatrin, som ännu inte är 
tillräckligt beforskad. Rumsliga frågor sätts in i ett samhällsperspektiv och 
samhälleliga frågor i ett rumsligt perspektiv och arkitektur relateras således till 
samhällsfrågornas fält.  Rumslig organisering betonas men ges därvidlag inte 
något speciellt företräde för en syn på arkitektur som ett intentionellt gestaltat 
objekt. Snarare förstås arkitektur som ett rumsligt uttryck som blir till i rela-
tion till sina utövare och som ett dynamiskt medel för iscensättning av rums-
lig praktik. Studien skulle kunna sägas höra hemma inom ett fält som är möj-
ligt att kalla arkitekturgeografi . 

Disposition 
Avhandlingen består av nio kapitel. I detta inledande kapitlet ger jag en bak-
grund till studien, redovisar syftet och forskningsfrågorna samt ger en översikt 
över för mig relevant tidigare forskning. Kapitel 2 Teoretiska perspektiv be-
handlar avhandlingens teoretiska perspektiv och har en tredelning där det 
inledande avsnittet handlar om diskurser och rumsliggörandet av makt, det 
andra om relationell materialitet och performativitet med stöd i aktör-nät-
verksteorin och det tredje avsnittet behandlar aspekter på rumsbegreppets 
heterogena och kalejdoskopiska relationer. Detta följs sedan av kapitel 3 Me-
tod, material, tillvägagångssätt där jag introducerar fallstudien, och berättar om 
hur jag utfört studien och med vilka material. 
 Kapitlet 4-8 redovisar studiens empiriska resultat. Kapitel 4 Förändringens 
rum handlar om utvecklingen fram till sektoriseringen. Två företeelser som 
sker i slutet av 1950-talet sätter jag som startpunkt för studien genom sina 
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samband med den gryende decentraliseringsdiskursen, Mentalsjukvårdsdele-
gationens slutbetänkande 1958 och invigningen av Gullberna sjukhus 1959. 
Den förra ska här ses som en diskursiv praktik och den senare som en materi-
ell rumslig praktik. I kapitel 5 Decentraliseringens rum får vi göra bekantskap 
med Nackaprojektet 1974-1980, den tidiga sektoriseringens fl aggskepp för att 
i kapitel 6 Det jämlika och öppna rummet gå i närkontakt med projektets tre 
öppenvårdsmottagningar, var de låg, hur de var utformade och vad som utspe-
lades i mottagningarnas rum. Här står den enda av de tre mottagningarna i 
centrum, Saltsjöbadens psykiatriska mottagning, som var ombyggd enligt verk-
samhetens krav och visioner. I detta kapitel beskrivs också hur den rumsliga 
utformningen och praktiken på mottagningarna blir föremål för utvärdering 
av Spri och förs fram som norm för framtidens öppenvårdsmottagningar. I 
kapitel 7 Förebyggande och frånvarande rum beskriver jag fyra delhändelser och 
delverksamheter under tidsperioden 1980-1995. Först beskrivs fl ytten av slut-
envårdsavdelningarna ”hem” till Nacka och diskussionen runt detta både före 
och efter. Den andra är Nackaprojektets förebyggande arbete med primärpre-
vention som resulterar i ett engagemang i stadsplanering. De två sista är 
Annsofi projektet, som ville bryta mottagningens institutionaliserande makt 
genom att träff a folk i deras hemmiljö samt behandlingshemmet Soteria där 
hemlikhet som en väg till snabb återhämtning skulle förhindra en karriär som 
psykiatrisk patient. I det sista av fallstudiens kapitel, kapitel 8 Ett eget rum, har 
vi kommit fram till början av 1990-talet där diskursen om eget boende är 
central. Den statliga utredningen Välfärd och valfrihet - service, stöd och vård 
för psykiskt störda (SOU 1992:73) och i synnerhet delbetänkandet Rätt till 
bostad: om psykiskt stördas boende (SOU 1991:92) står i fokus. Här behandlas 
en diskursiv nivå på en regional/nationell skala. Kapitlet avslutas med en be-
traktelse över den psykiatriska vårdens arkitektur och geografi  i Nacka idag. I 
kapitel 9 Kalejdoskopiska rum, besvarar jag forskningsfrågorna genom att dis-
kutera och problematisera fallstudiens resultat i relation till syfte och teore-
tiska perspektiv. 
 En sammanfattning på engelska som kort sammanfattar de olika kapitlens 
innehåll är placerad som kapitel 10 English Summary: Kaleidoscopic spaces. 
Discourse, materiality and practice in decentralised mental healthcare.
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2  Teoretiska utgångspunkter

Ordinary things contains the deepest mysteries. At fi rst it is diffi  cult to see the 
conventional layout of a contemporary house as anything but the cristalliza-
tion of cold reason, necessity and the obvious, and because of this we are easily 
led into thinking that a commodity so transparently unexceptional must have 
been wrought directly from the stuff  of basic needs. (Evans 1997:56)

En planlösning kan ses som en bild av mänskliga relationer och sociala möns-
ter och sätten att organisera rummen påverkar vardagslivets mönster i större 
omfattning än vad vi vanligtvis tror (Evans 1997). Men varken rumslig orga-
nisation eller mänskliga behov är de neutrala och naturgivna ordningar som 
de ofta uppfattas som. I den tidiga bostadsarkitekturen, i Evans tidslinje var 
detta före 1650, gjordes exempelvis ingen skillnad mellan vägen och målet. 
Trappor och passager placerades inne i rummen vilket gjorde att man passe-
rade igenom rum där verksamheter pågick och andra människor vistades. In-
förandet av den neutrala passagen, det vill säga korridoren, och det separata 
rummet ändrade vardagslivets mönster radikalt. Privatliv blev den nya nor-
men. Nu behövde ingen längre gå igenom andra rum eller bli avbruten i sina 
göranden av andra, vare sig det var husbonden, en besökare eller tjänstefolket. 
Sociala hierarkier (husbonde, tjänstefolk) fanns både före och efter korrido-
rens införande och var på intet sätt något nytt fenomen. Det nya låg i den 
rumsliga iscensättningen av dem. I och med korridoren fi ck segregeringens 
rörelser alltså en rumslig styrning vilket var en stor förändring mot den sam-
manbundna rumsmatrixens oplanerade möten. 
 Det är intrikata förhållande mellan tankesätt, sociala mönster och arkitektu-
rens rumsliga organisering som Evans (1997) diskuterar. Arkitektur ses som 
något mer än representation och något mer än funktionalitet och eff ektivitet i 
och med att den både omsluter vardagslivet och sätter ramar för hur detta 
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iscensätts. Planlösningarna iscensätter alltså aktiviteter och sociala mönster 
sprungna ur rumsliga föreställningar som möjliggörs och upprätthålls genom 
deras fysiska form och organisering. Planlösningarna gör alltså saker med de 
rumsliga föreställningarna och därför kan man fråga sig om det var idén om 
ett privatliv som kom före det faktiska privata rummet eller om det privata 
subjektet konstruerades genom att det fanns separata rum? 

Fig. 3. Rumstriangeln. Begreppet rum beskrivet genom de tre aspekterna diskurs, 
materialitet och praktik.

Det fi nns en rad olika teorier om rum och ambitionen är inte att göra en re-
dogörelse för denna teoretiska mångfald. Kapitlet ska snarare förstås som en 
artikulering av mina teoretiska utgångspunkter utifrån ett urval från vissa teo-
retiker, fält och forskningstraditioner. Begreppet rum problematiseras således 
ur tre aspekter; rum som diskurs, rum som materialitet och rum som praktik. 
Det teoretiska ramverket för studien ger en position som förstår diskursen, det 
vill säga föreställningar om rum, materialiteten, det vill säga rummens fysiska 
form, utsträckning och organisering, och praktiken, det vill säga vad som ut-
förs, erfars, upplevs i och med rum och vad fysiska rum gör, som sammanfl ä-
tande rumsliga relationer, med fl ytande gränser och i ett ’trialektiskt’ förhål-
lande. I fi g. 3 gör jag en uppdelning av de rumsliga aspekterna i triangelform 
och detta ska ses precis som den schematiska fi gur det är. Syftet är att förtyd-
liga de rumsliga aspekterna som denna studie inriktar sig på och ska inte ses 
som en utgångspunkt eller som att något hierarkiskt förhållningssätt formule-
ras mellan aspekterna. Rum ska i fi guren förstås som ’begreppet rum’ och med 
hjälp av det kan jag förstå och analysera rumsliga organiseringar som exempel-
vis byggnader, byggd miljö, lokaler eller enskilda rum. 
 Kapitlet börjar med rum och diskurs med utgångspunkt i ett foucauldianskt 
diskursbegrepp. Den diskursiva praktiken är central. Jag ger en inblick i hur 
diskurser konstruerar sanning, utesluter det som inte passar samt träder fram 
som maktmekanismer. Rumsliggörandet av (den moderna) makten, biomak-
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ten, och kopplingen till ett självstyrande subjekt avslutar avsnittet. Materiali-
teten är i fokus för kapitlets andra del och här handlar det om materiella rum, 
objekt och performativitet med utgångspunkt i aktör-nätverk-teorin. Jag visar 
hur det socio-materiella förhållningssättet lägger vikt vid samhällets förbindel-
ser istället för på samhället i sig och hur ett topologiskt rumsperspektiv möj-
liggör att studera hur objekt iscensätter rumsliga relationer och tvärtom. Den 
sista delen handlar om rumslig praktik och här tar jag upp några olika aspek-
ter i arkitektoniska respektive geografi ska teorier om rum och hur rumslig 
praktik möjliggör för de tre rumsliga aspekterna, diskurs, materialitet och 
praktik att verka samtidigt. Genom kapitlets tre delar visar jag olika sätt att 
tolka rumsbegreppet och i en avslutande kommentar återkopplas till rumstri-
angeln. Detta sätter punkt för kapitlet men det heterogena rumsbegreppet 
följer med in i den empiriska berättelsen. 

Rum och diskurs
Ett diskursivt förhållningssätt innebär att alla objekt (saker, ord, utsagor, arki-
tektur, konst, bilar, mat) betraktas som diskursiva i betydelsen att deras me-
ning bygger på ett socialt konstruerat system av regler och skillnader. Vilken 
betydelse som ges till ett objekt beror på ”den horisont av klassifi katoriska 
regler och skillnader som skänker mening åt den” (Howarth 2006:17). Sam-
ma objekt eller fenomen kan alltså betyda olika saker för olika människor. Till 
exempel kan ett sjukhus vara en arbetsplats för den ene, en plats där ens liv 
räddades för den andre och för en tredje kan det vara ett unikt arkitektoniskt 
verk. Den fysiska verkligheten är konkret och existerande men det är vilken 
betydelse vi ger den som det diskursiva förhållningssättet handlar om (Ho-
warth 2006). 
 Diskursen är aldrig helt stabil utan kan beskrivas som en fi xering av tecken i 
ett nät av relationer som aldrig är riktigt fast, ”en tillfällig tillslutning” 
(Winther Jörgensen & Phillips 1999). Därför är det också alltid en kamp om 
hur ’tillslutningen’ ska se ut. Det hindrar dock inte att diskursen framstår som 
objektiv och sann i de ögonblick den fi xeras. 

Gränsen mellan objektiviteten och det politiska1, eller mellan det självklara 

1Begreppet politik kommer från Laclau och Mouff es diskursteori. Politik i Laclau och Mouff e 
användning handlar inte om partipolitik utan är ett mycket bredare begrepp som hänvisar 
till att vi hela tiden konstituerar det sociala på vissa bestämda sätt som utesluter andra sätt (se 
Winther Jörgensen & Phillips 1999:43).
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och det som är föremål för strid, är således en fl ytande och historisk gräns, och 
tidigare avlagrade diskurser kan när som helst problematiseras i nya artikula-
tioner. (Winther Jörgensen & Phillips 1999:44)

Diskursens fi xering rör sig mellan objektiviteten och det politiska. Det ’objek-
tiva’ är det som accepteras som givet och oföränderligt, som sanning.
 För att en diskurs ska kunna hållas levande måste andra konkurrerande be-
tydelser uteslutas, i meningen att diskursens gränser hela tiden måste bevakas 
(Winther Jörgensen & Phillips 1999). Innehållet i diskursen defi nieras genom 
dess gränser och detta gör att något alltid blir exkluderat. Foucault (1993) 
defi nierade utestängningsprocedurer, det vill säga sätt att bevaka diskursens 
gränser. Det förbjudna ordet syftar på att allt inte är möjligt att säga av vem 
och var som helst, avskiljandet av vansinniga handlar om motsättningen mel-
lan förnuft och vansinne och viljan till sanning delar upp sant och falskt. Dis-
kursen byggs således upp av kategoriseringar, skillnader och exkluderingar och 
till exempel genom att slå fast vad som är sant eller falskt respektive sjukt eller 
friskt bestäms alltså vad som kan räknas till diskursen och vad som faller utan-
för. Exempel på det fi nns inom psykiatrin och jag tänker då särskilt på hur 
diagnostik defi nierar gränser och hur oliktänkande kan avväpnas genom sjuk-
domstämplingar men också hur strider mellan olika synsätt (som till exempel 
den medicinska modellen eller den humanistiska psyko-dynamiska psykiatrin 
i 1970-talets början) etiketterar den andra som osann (ovetenskaplig eller in-
human).
 Diskursen är en maktordning där makten aldrig är fast. Den måste (hela 
tiden) utföras för att kunna behållas. Makten ses således som produktiv, dels i 
meningen att den inte är något man äger (för alltid) (Foucault 2003, Wallen-
stein 2009). 

Diskursiv praktik
Begreppet diskurs i en foucauldiansk mening refererar till grupper av utsagor 
som strukturerar det sätt som vi tänker om saker och de sätt som vi handlar 
utifrån sättet att tänka (Rose 2007). Diskursen utövas genom diskursiva prak-
tiker och genom den diskursiva praktiken blir diskursen förkroppsligad och 
institutionaliserad (Johansson 2005). Det kan vara i form av infrastruktur, 
institutioner och ekonomi eller som i Winther Jörgensen & Phillips 
(1999:42) exempel: barnen i vårt samhälle. Barn anses vara en grupp särskiljd 
från andra människor och skillnaderna upprättas även på andra sätt än språk-
liga mellan barn som grupp och andra grupper. Barn konstitueras till exempel 
på ett materiellt sätt som en grupp i det fysiska rummet. Diskursen om barn 
som en annorlunda grupp materialiseras genom institutioner, med andra ord 
genom diskursiva praktiker, som daghem och skolor, egna avdelningar på bib-
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lioteken och egna platser i parkerna (lekplatser) och samhällets diskurs om 
barn blir manifest genom dessa rum. Rumsliga aspekten är alltså betydelsefull 
i bildandet och upprätthållandet av diskurser och exemplet hade lika gärna 
kunnat gälla sjukvården i samhället där exempelvis sjukhusbyggnader med alla 
dess materiella rum och objekt medverkar till att upprätthålla en makt- och 
kunskapsordning som gör att vården kan ses som en egen diskurs. 
 Makt och kunskap hänger intimt samman. De praktiseras och upprätthålls 
genom institutioner, genom det som Rose (2007) i Foucaults följd kallar insti-
tutionella mekanismer och teknologier. En institutionell mekanism är en makt 
och kunskapsform som konstituerar institutioner genom arkitektur, regler, 
vetenskapliga verk, fi losofi ska utsagor, lagar, moral och den diskurs som arti-
kuleras genom alla dessa (Foucault 2003, Rose 2007). Det var så Foucault 
beskrev Benthams Panoptikon, ”at once an architectural design and a moral 
and philosophical treatise” (Rose 2007:174). Det andra sättet utgörs av insti-
tutionella teknologier och kan ses som makt/kunskap praktiserad genom kon-
kreta tekniker (Rose 2001). De beskrivs som:

 (…)en oklar teknologi, som sällan formuleras i sammanhängande, systema-
tiska framställningar, den består ofta av lite av varje, den begagnar ett osam-
manhängande antal instrument och tillvägagångssätt. Trots de sammanhäng-
ande resultaten är den oftast bara en uppsättning instrument av alla möjliga 
former. (Foucault 2003: 31) 

En institutionell teknologi inom den psykiatriska (sjukhus)vårdens diskurs 
skulle kunna vara alla de säkerhetsanordningar och rutiner som fi nns att tillgå, 
till exempel extravak, bältessäng, hörnspeglar, lås och suicidpreventiva dusch-
anordningar. Gränsen mellan mekanismer och teknologier är inte helt lätt att 
dra och det kanske inte heller är helt nödvändigt. Det viktiga för denna studie 
är att begreppen institutionella mekanismer och teknologier är användbara för 
att föra samman diskursivitet med materialitet. Institutionalisering av diskur-
sen betyder oftast materialiseringar (materialiserade diskurser) vilket i många 
fall handlar om byggnader, lokaler, arkitektur och som sådana har den diskur-
siva praktiken antagit en rumslig form. Omvänt kan en institutionalisering 
försvåras om inte den får avsättning i institutionella mekanismer och teknolo-
gier. Diskursbegreppet används i denna studie för att klargöra vilka idéer som 
låg bakom decentraliseringen av den psykiatriska vården och vad som ansågs 
skulle utforma den. Det är den byggda miljöns diskursiva aspekter som jag 
intresserar mig för i relation till dess materialitet (i alla skalor). I det empiriska 
materialet kan detta ses i de sanningseff ekter som den diskursiva praktiken har 
på den byggda miljön (korridorer, sjukhusets rumsliga organisering), liksom 
hur diskurser rumsligt representeras (synen på förorten i förhållande till psy-
kisk ohälsa) och materialiseras (jämlikhetstanke genom väntrummets och ar-
betsplatsernas utformning). 
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Rumsliggörandet av makt
Makten i Foucaults perspektiv är både en makt över och en makt att (Dovey 
2008). Den moderna makten är inte enbart repressiv utan också produktiv 
och ska förstås som en kraft som producerar individer och sedan släpper dem 
fria för att producera sig själva (Foucault 2003, Wallenstein 2009). Fokus lig-
ger på utövandet, på praktiken och på vardagliga göranden vilket implicerar 
att den byggda miljöns både har möjliggörande och förhindrande krafter. 
 När Foucault (2008) diskuterar maktens mekanismer är det just utifrån ett 
maktens hur, och ett försök att ringa in maktens mekanismer mellan rättsreg-
lernas gräns, de som formellt avgränsar makten, och en annan gräns som ut-
görs av de av makten producerade sanningseff ekterna som också förlänger 
den. Maktens mekanismer analyseras i de punkter och subjekt där makten 
passerar, hur den äger rum, vilka sätt den använder samt vilka eff ekter som 
används (Foucault 2010:23). Det handlar med andra ord om att:

(…) gripa makten i dess extremiteter, i dess yttersta linjer och där den blir 
kapillär, det vill säga: fatta makten i dess mest regionala och lokala former och 
institutioner, framför allt där makten genom att överskrida de rättsregler som 
ordnar och begränsar den också förlängs bortom dessa regler och investeras i 
olika institutioner, tar form i olika tekniker och får materiella, kanske till och 
med våldsamma, verktyg att gripa in med. (Foucault 2008:41)

Den här studien delar Foucaults intresse att undersöka hur eff ekter blir till 
maktrelationer - genom diskursiva praktiker, hur de materialiseras genom in-
stitutioner (institutionella mekanismer) och hur olika tekniker, rutiner och 
redskap (institutionella teknologier) upprätthåller maktrelationer genom bru-
ket av dem.
 Foucault (2002) visar hur maktens mekanismer har skiftat genom historien, 
från furstens dödsrätt (att låta leva eller låta dö) till en makt som förvaltar livet. 
Under 1600-talets början framträdde två huvudfåror för denna livets politik 
och organiseringen av makten över livet. Den ena handlade om kroppens disci-
plinering eller kroppen som maskin - dressyr, öka nyttighet, foglighet och an-
passning in i kontrollsystem. Den andra fåran satte befolkningsregleringarna2 
eller kroppen som art i centrum och uppkommer något senare än discipline-
ringen av kroppen. Här var kroppen bärare av en sorts livets mekanik och en 
utgångspunkt för biologiska processer som till exempel förökning, födelser, 
dödlighet, hälsa och livslängd som påverkades av reglerande kontroller i ett 
system som Foucault kallar en biopolitik för befolkningen och en början på 

2 I senare föreläsningsserien från College de France 1977-1978 under namnet Säkerhet, 
territorium, befolkning (Foucault 2010) har befolkningsregleringarna som begrepp blivit utbytt 
mot begreppet säkerhet. Jag kommer också använda säkerhetsbegreppet längre fram i denna 
text.
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biomaktens tidsålder (Foucault 2002). 
 Suveränens envälde ersattes alltså av ”kropparnas administrerande och den 
beräknande förvaltningen av livet” (Foucault 2002:141) och biomaktens tids-
ålder började med en snabb utveckling av disciplinära inrättningar (skolor, 
läroverk, kaserner, verkstäder) och en uppkomst av problemområden rörande 
till exempel åldringar, nativitet, bostäder och arbetskraft. Disciplineringen såg 
institutioner som skola och armé ta form liksom demografi , uppskattningar 
om resursfördelning och livslängder tog form utifrån befolkningsregleringens 
idé. 
 Den moderna makten, biomakten eller biopolitiken (Foucault 2002), är all-
tid är kopplad till en idé om rumsliggörande av makt, men också till en subjek-
tifi ering, ”that involves a situated and yet irreducable dimension of freedom” 
(Wallenstein 2009:4). Disciplin och frihet är sammanvävda och avhängiga 
varandra på liknande sätt som makten, kunskapen och sanningen. Ofta upp-
fattas disciplinbegreppet som enbart tvingande men ska alltså ses som avhän-
gigt friheten, i meningen att när friheten upptäckts så upptäcks också discipli-
nen (Foucault 2003). Utbredningen av de disciplinära mekanismerna fi ck 
alltså en omvänd funktion – istället för att neutralisera faror så handlade det 
om att öka nyttan (som kunde utvinnas ur individen) och förändringen från 
en direkt straff ande disciplinering (till exempel slutna anstalter i samhällets 
utkanter) till, ”panoptismen, d v s disciplinen som mekanism” (Foucault 
2003:210) avsedd att förbättra maktutövandet genom att göra den snabbare, 
lättare och eff ektivare är båda exempel på det. Foucaults (2003) analys av 
Benthams (2002) Panoptikon har blivit refererad åtskilliga gånger som ett ex-
empel på en rumsligt organiserad disciplinär makt. Ett bättre exempel på 
rumsliggörandet av disciplinär makt i biopolitikens spår kan dock sägas vara 
det förbisedda exempel (se Foucault 2003:295-298) som Philo (2007) lyfter 
fram, nämligen familjevården i uppfostringsanstalten i Mettray3 med sin ut-
spridda panoptiscism.
 Disciplinens institutioner blir fl er samtidigt som de disciplinära mekanis-
merna sprids ut och avinstitutionaliseras (Foucault 2003). Sjukhuset som en 
stödpunkt för medicinsk övervakning av befolkningen är ett exempel på hur 
de slutna inrättningarna får en yttre (utspridd) övervakande roll. Att just sjuk-
huset träder fram som en representant för en rumslig organisering av makt 
och kunskap visar Wallenstein (2009) i en läsning av Foucaults Machine à 

3 I uppfostringsanstalten i Mettray såg Foucault disciplinen i sin mest intensiva utformning och 
där alla tvångsteknologier användes, på samma gäng ”ett kloster, ett fängelse, en skola och ett 
regemente” (Foucualt 2003:295). Uppfostringen, dressyren är sammanbunden med 
observationen och insamlandet av ett vetande som också blev ett ständigt instrument för 
bedömning. Alla överordnande levde tillsammans med internerna, dag som natt, de är lika 
klädda och de senare stod alltså under ständigt övervakning i det dagliga livet. Förbättringen, 
det vill säga normaliseringen åberopades med humaniteten och vetenskapen som grund.  
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guérir4 från 1977. Den historiska startpunkten för denna vändning var bran-
den i Paris 1772 när sjukhuset Hôtel-Dieu förstördes och idéer om den nya 
inrättningen (och om off entliga inrättningar i allmänhet) relaterades till be-
folkningen som objekt för en hälsans politik. Gränser mellan institutionens 
insida och utsida suddas ut (Foucault 1977, i Wallenstein 2009) och sjukhuset 
som verksamhet (och som rumslig organisering) expanderade ut i stadsrum-
met. Sjukhusets rumsliga ordnande av kunskap och makt utanför den enskil-
da byggnadens område medikaliserar det sociala rummet5 (Wallenstein 2009). 
Sjukhusets uppdelning i mindre enheter i stadsrummet kan också ses i ljuset 
av den utspridda panoptism som Philo (2007) såg i den av Foucault beskrivna 
allomfattande familjevården i uppfostringsanstalten i Mettray.
 Biopolitiken har en dubbel struktur, å ena sidan individen och å andra sidan 
befolkningen, och familjen är länken där emellan (Wallenstein 2009). Famil-
jens dubbla och motstridiga värden, å ena sidan en plats som skapar sjukdom, 
å andra sidan den instans som kan göra oss friska igen, leder till en syn på 
familjen som plats för åtgärder och ingripanden6. Det som Foucault (2006) 
kallar ‘psy-funktionen’ (psykiatrisk, psykopatologisk, psykosocial, psykokrimi-
nologisk och psykoanalytisk funktion) som växte fram i slutet av 1800-talet är 
i hans ögon lika mycket en spegling av familjens framväxt. Psykiatrins fram-
växt, enligt Foucault (2006), sker genom att psykiatrin för fram sig själv som 
ett institutionellt disciplinärt företag som ska möjliggöra individens återan-
passning till sin familj. 

Ett normaliserande samhälle
Bio-maktens intresse för livet leder till en ökad mängd politiska teknologier 
som ”tränger in i kroppen, hälsan, sätten att äta och bo, livsvillkoren, tillva-
rons hela utrymme” (Foucault 2002[1976]:144) och till att normer ökar i be-
tydelse på bekostnad av lagens juridiska system (Foucault 2002). De biopoli-
tiska maktmekanismerna opererar alltså med andra medel än lagens och suve-

4 Les Machine à guérir (aux origines de l’hôpital moderne) (Brussels: Mardaga, 1977). 
5 Maktens mekanismer och samband med utvecklingen inom arkitekturen undersöker 
Wallenstein (2009) och visar med stöd  Foucaults (1977) Les Machine à guérir hur den 
klassiska arkitekturordningen trycks tillbaka till förmån för en organisering av arkitekturen 
präglad av separering, övervakning och klassifi cering och där instrumentella värden betonas i 
stället för symboliska. 
6 Detta biopolitiska perspektiv på familjen som länken mellan samhället och individen tillika 
platsen för både insjuknande och återhämtning pekar framåt mot det socialpsykiatriska 
förhållningssätt som skulle komma att prägla decentraliseringen av den svenska psykiatriska 
vården. Platsen för familjens praktik leder tankarna till bostaden och bostadsområdet och det 
fi nns anledning att lyfta in den vilja till omsorg, förbättring och därigenom styrning som har 
gjorts, till exempel, genom bostadsvaneundersökningar och bostadsfunktionsforskning för olika 
brukares behov där familjen nog kan anses vara den mest centrala brukartypologin.
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ränens absoluta gräns. De bedömer, mäter, uppskattar och rangordnar och 
fördelar sig omkring just normen med konsekvenser som att lagen började 
fungera med hjälp av en mängd institutionella reglerande apparater (medicin-
ska och administrativa är två exempel). Genom begreppet säkerhet (som ersät-
ter begreppet befolkningsregleringarna) kan Foucault (2010) på ett tydligare 
sätt ställa omsorgen om livet och befolkningen i relation till risk. Hoten i det 
biopolitiska samhället kommer inifrån, från befolkningen och deras förmåga 
att producera obalans, avvikelser och kriser, vilket alltså skiljer sig radikalt mot 
den gamla ordningens kungamakt där bevarandet av kontrollen över sitt ter-
ritorium och därmed eliminerandet av yttre fi ender var centralt (se även Wal-
lenstein 2009). 
 Staden sågs till exempel som ett säkerhetsproblem och blev föremål för teo-
rier om åtgärder och ingrepp under andra halvan av 1700-talet (Foucault 
2010:39-41). Säkerhetens stad framträder inte längre som fysiska byggnads-
verk eller försvarsanläggningar och Foucault tar begreppet miljö för att be-
skriva säkerhetens rumsliga princip. Det handlar om ett styre av stadsmiljön 
inriktat på att möjliggöra funktioner, relationer och cirkulationer på bästa sätt 
– till exempel hygienåtgärder genom att öppna upp trånga kvarter, säkerställa 
handeln inom staden genom att koppla samman gatunät med vägarna utanför 
staden så att varudistributionen kan ske utan störningar samt möjliggöra över-
vakning utan att störa handelns cirkulation. Det handlade om att kontrollera 
genom att uppskatta sannolikheter och försöka balansera de negativa med de 
positiva funktionerna i en sorts öppna serier: 

Om suveräniteten ’kapitaliserar’ ett territorium och det stora problemet där 
rör regeringens säte, och disciplinen arkitektoniskt organiserar ett rum och det 
väsentliga problemet där rör den hierarkiska och funktionella distributionen 
av elementen, så kommer säkerheten att försöka arrangera en miljö i förhål-
lande till möjliga händelser eller serier av händelser eller element, serier som 
måste regleras inom ett mångsidigt och transformerbart ramverk. (Foucault 
2010:41-42)

Den moderna staden/samhället iscensätts som en dynamisk miljö. För att inte 
strypa initiativförmåga och agens opererar den varken med feodalherrens god-
tyckliga absoluta beslutsordning eller med disciplinsamhällets strikta regel-
verk. Det handlar istället om förhandlingen som princip där normen är det 
som står under ständig omformulering och justering. Kontrollen är förskjuten 
till egenkontroll av normer och säkerhet i ett internaliserat normsystem som 
medger frihetens praktik. 
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Det självstyrande subjektet 
Rose (1995) menar att en ny maktformel, en avancerad liberalism, har fram-
trätt sedan 1940-talet och efterkrigstiden. Staten är inte viktig på samma sätt 
längre utan det som istället står fram är ett kraftfält av många olika mekanis-
mer som hakar i varandra i syfte att styra olika delar av våra liv och som fi nns 
utanför den traditionella polariseringen mellan off entligt och privat, stat och 
civilt samhälle (Rose 1995). Expertisen är avskiljda från politikens maktappa-
rat och omlokaliserade till en marknad ”som styrs av rationaliteter som kon-
kurrens, beräkningar och konsumtionsbehov” (Rose 1995:43). Rose vill (lika 
lite som Foucault) fastna i den historiska uppdelningen utan betonar att detta 
ska ses som en problematisering av maktutövandet, som ”olika sätt att fråga 
vad makt bör utövas över, av vem och genom vilka procedurer” (Rose 
1995:45). 
 Den moderna makten består alltså av intrikata bindningar mellan krafter 
och institutioner (som anses politiska) och instanser, platser och mekanismer 
som administrerar individuella och kollektiva beteenden i förhållanden till 
normer och målsättningar (som anses icke-politiska). Hur ett off entligt upp-
trädande ska gå till sammankopplas med individers subjektiva, emotionella 
och intellektuella förmågor och tekniker och med deras etiska regler. Makten 
utövas inte från någon central plats i ett nationellt territorium utan relationer 
etableras:

(…) mellan olika kalkyleringscentra och diverse projekt för maktutövande 
(mer eller mindre ’rationaliserade’ som omständigheterna nu en gång är) – så 
att händelser inom mikrorymder som sovrummet, fabriksgolvet, skolsalen och 
läkarpraktiken kan placeras i förhållande till de syften, målsättningar, strävan-
den och principer som upprättas i politiska diskurser eller politiska program. 
(Rose 1995:45)

En sådan form för maktutövning inrättar således nya auktoritetssätt som inte 
ger någon enkel uppdelning mellan de som har makt och de som lyder under 
denna (Rose 1995). Foucaults begrepp governmentalité eller rationaliteter för 
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politisk styrning7 benämner det sätt att både problematisera livet och att för-
söka styra det och där makten måste utövas mot bakgrund av en kunskap om 
det som måste styras (barnen, familjen, ekonomin, samhället).

I styrningsrationalitetens perspektiv är språket inte en fråga om betydelser 
utan om olika sätt att göra världen begriplig och användbar och där domäner 
som ’marknaden’ och ’familjen’ konstitueras för att sedan göras mottagliga för 
interventioner såväl från administratörer, politiker, myndigheter och experter 
som från dem som befolkar dessa domäner, d.v.s. fabrikschefer, föräldrar och 
andra. (Rose 1995:47)

Hultqvist & Petersson (1995) menar att governmentalité-begreppets styrka och 
värde ligger i att det klargör det specifi ka för den moderna maktutövningen, 
att all påverkan och styrning är grundat på en kunskap om det som är mak-
tens föremål. Governmentalité kan enligt dem översättas med ökad styrbarhet 
men inte i betydelsen underkuvande utan mer som den betydelse som Weber 
lade i rationaliseringen, det vill säga ”en radikal omvandling av maktutövning-
en från ett centrerat styre (i form av den kungliga makten) till ett decentrerat 
(det moderna institutionsväsendet)” (Hultqvist & Petersson 1995:25). De här 
förändringarna innebär en liberalisering och decentralisering av maktutöv-
ningen och med ett framhävande av frihetsaspekterna, ”varvid makten får ett 
mer positivt och livsbejakande ansikte” (Hultqvist & Petersson 1995:25). 
 Rose visar hur, de av Foucault beskrivna, två huvudfårorna av makten över 
livet, kroppens disciplinering och befolkningsregleringarna, hör hemma inom en 
liberal maktutövningsrationalitet. Den disciplinära logiken syftar till att få 
fram ”de subjektiva villkor, liksom de former för självbemästring, reglering 
och kontroll” (Rose 1995:47) som är nödvändiga för att styra en nation bestå-
ende av nu fria medborgare. Biopolitiska strategier - kartläggning, program 
och undersökningar för att till exempel öka eller minska födelsetal, minska 
sjukdomar eller främja hälsa - syftar till att göra domänerna som ska styras 
begripliga och som en liberal maktutövning måste känna till och respektera 

7 I Roses text översätts governmentalité med rationaliteter för politisk styrning eller 
styrningsrationalitet men redaktörerna redovisar även den betydelse som uppstår när man 
granskar de två leden govern (styra, leda, regera) och mentalité (inställning, läggning, fantasi) för 
sig, något som redaktören, Michel Senellart, för utgåvan av Foucaults föreläsningsserie Säkerhet, 
territorium, befolkning (STB) menar är helt felaktigt. Enligt Senellart ska begreppet ses som ”en 
avledning från ’gouvernemental’ på samma sätt som ’musicalité’ är en avledning från ’musical’ 
eller ’spatialité’ är från ’spatial’, och betecknar efter omständigheterna maktrelationernas 
strategiska fält eller regeringsaktivitetens specifi ka kännetecken.” (Foucault 2010:449, not 126). 
I den svenska översättningen av STB alterneras mellan två lösningar. Regerandekomplex används 
när det ska beskriva ett specifi kt historiskt fenomen och upprätta betydelsefulla distinktioner 
respektive regerande som används för att beskriva regerande på en mer generell nivå. Jag 
använder här översättningen styrningsrationalitet, och i vissa fall det franska governmentalité. 
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för att kunna styra. Det är med andra ord inte frågan om en godtycklig poli-
tisk styrning utan en styrning baserad på kännedom om dem ”vars välbefi n-
nande den har mandat att förhöja” (Rose 1995:48). 
 I den avancerade liberala styrningsrationalitetens namn är medborgaren en 
aktiv instans i styrningen av sig själv medan experten utsätts för kontinuerliga 
granskningar (revision) och det enskilda valet (kundval) reglerar relationen 
mellan experterna och medborgarna (Rose 1995). Om en tidigare maktmeka-
nism, som Rose kallar välfärden eller den liberala formen för styrning, för-
sökte styra genom samhället försöker den avancerade liberalismen möjliggöra 
ett styre utan att styra samhället vilket just betyder att styra genom självständiga 
aktörers (medborgare, konsumenter, föräldrar anställda, företagsledare etce-
tera) reglerade och beräkneliga val. Denna formel för maktutövning som ge-
nererar självständighet och mångfald är beroende av:

(…) små reglerande instanser som är utspridda över ett territorium, liksom av 
deras mångfaldigande, på ett ’molekylärt’ plan, ner i mellanrummen i vår sam-
tids erfarenhet. Den är också beroende av en alldeles specifi k relation mellan 
de politiska subjekten och expertisen, en relation i vilken experternas uppma-
ningar sammanfaller med våra egna projekt för personlig suveränitet och in-
tensifi ering av livet. (Rose 1995:57)

Friheten blir i detta synsätt ett diskursivt begrepp. Det är en del av den avan-
cerade liberalismens maktutövning i meningen ingen styrning, ingen frihet. 
Frihet är inte hyckleri utan relationen mellan självständighet och politisk styr-
ning utgör i själva verket en del av friheten (Rose 1995). Makten ska inte se 
som tvingande utan snarare som att det handlar om ”att tillföra och utrusta 
medborgares förmåga att hysa tilltro till en slags reglerad frihet” (Hultqvist & 
Petersson 1995:33), det vill säga en frigörande maktutövning vars engage-
mang i den egna självförbättringen eller självförverkligandet också kan ses som 
just ”plikten att vara fri” (Hultqvist & Petersson 1995:21).

*

Genom detta avsnitt vill jag visa hur ett diskursivt förhållningssätt är använd-
bart i förståelse och analys av rumsliga aspekter, hur diskursiva praktiker står i 
relation till materiella ting och rum, upprätthåller maktrelationer och på vil-
ket sätt ett diskursivt perspektiv kan sätta ljuset på den moderna maktens me-
kanismer. För att både se och förstå förändringarna i rumsliggörandet av den 
decentraliserade psykiatriska vården tar jag alltså stöd i det diskursiva perspek-
tivet där föreställningar och representationer om rum står i centrum. Diskur-
siva (rumsliga) praktiker använder, iscensätts och utförs dock i rum som är 
materiella, som exempelvis institutioner, stadsmiljöer, uppfostringsanstalter, 
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fabriksgolv, bostäder, sammanträdesrum, behandlingsrum, kvarter och bo-
stadsområden, och som dessutom är befolkade av sammansatta objekt som 
möbler, byggnadsdelar och byggnader. Det fi nns alltså anledning att vända 
blicken mot de materiella rumsliga aspekterna. Vad rummen gör, hur perfor-
mativitet är en eff ekt av materialitet ska vi i nästa avsnitt fokusera på.

Rum och materialitet

…if a dancer stops dancing, the dance is fi nished (Latour 2005:37)

De två begreppen relationell materialitet och performativitet kan användas för 
att beskriva aktör-nätverk teorin, ANT (Law 1999). Den relationella materia-
liteten berättar om hur delar tar form och får sina egenskaper som ett resultat 
av relationer till andra delar (materiella ting såväl som lingvistiska, människor 
såväl som icke-människor). Det fi nns alltså inga förutbestämda kategorier eller 
kvalitéer. Performativiteten uppstår när delarna får sin form som en konse-
kvens av sina relationer. Delarna blir på så sätt verkställda, utförda och iscen-
satta i, av och genom relationerna och man kan inte förlita sig på givna eller 
stabila grupper. Grupper måste göras hela tiden, eller göras om, och under det-
ta skapande/omskapande lämnar gruppmakarna många spår bakom sig. 
 Det är således själva görandet av grupperna som skapar dem (precis som 
dansen bara fi nns så länge dansaren dansar). Om exempelvis tröghet, hållbar-
het, utbredning, soliditet, engagemang, lojalitet och anslutning ska räknas kan 
detta inte göras utan att man tittar efter det som Latour (2005) metaforiskt 
exemplifi erar med fordon, verktyg, instrument och material, det som alltså ska 
kunna erbjuda stabilitet. Aktör-nätverksforskaren letar alltså efter det som 
håller fenomenet igång, efter utövandet, till skillnad från att se ordningen som 
normen och försvagning, förändring eller tillblivelsen som undantag, med 
andra ord det som Latour (2005) menar att vanliga sociologer söker efter.  För 
att beskriva hur processer, form, fenomen ’hålls igång’ men även hur de sätts 
igång använder jag i stor utsträckning begreppet iscensättning (enactment)8.

8 Utifrån ett organisationsperspektiv och utifrån Weicks social-psykologiska teorier kan 
iscensättning eller enactment förklaras som det sätt som en organism anpassar sig till sin miljö 
genom att direkt agera på miljön för att förändra den. Iscensättningen, har med detta synsätt, 
således kapaciteten att skapa ekologiska förändringar som organismen eventuellt måste justera 
genom fortsatt iscensättning (Cooper et al. 1995).
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Förbindelser
Aktör-nätverk-teorin studerar förbindelser. Struktur och institutioner är inte 
defi nierade i förväg utan spåras och kartläggs som eff ekter eller nätverk mellan 
mänskliga och icke-mänskliga aktörer. Detaljerade beskrivningar och berättel-
ser har företräde framför förklaringar med hjälp av ”stora” kategorier som till 
exempel samhället, naturen, marknaden eller det sociala (Latour 2005). Det 
är alltså förbindelserna som studeras och inte kategorin i sig. 

Precarious relations, the making of bits and pieces in those relations, a logic of 
translation, a concern with materials of diff erent kinds, with how it is that 
everything hangs together if it does, such are the intellectual concerns of the 
actor network tradition. (Law 2009:145)

Ovanstående kunde även ha gällt som en poststrukturell intresseförklaring 
och Law (2009) hävdar därför att ANT kan förstås som en empirisk version 
av poststrukturalismen. Begreppet aktör-nätverk kan ses som en nedskalad 
version av Foucaults diskurser eller epistem, ”Foucault asks us to attend to the 
productively strategic and relational character of epochal epistemes (Law 
2009:145), och ett ANT-förhållningssätt leder då till att utforska särskilda, 
småskaliga, heterogena aktör nätverks strategiska, relationella och produktiva 
karaktär. 
 När förbindelser formas bildas alltså heterogena nätverk. Samhällen, organi-
sationer, företrädare (agents) och “machines, animals, texts, money, architec-
tures – any material that you can mention” (Law 1999:2), är alla eff ekter al-
strade i olika materiella nätverksformationer. Nätverken kan bli stabila och 
framstår då som en enskild, avgränsad aktör. Stabiliseringen gör att vi kan 
prata i termer om till exempel miljön eller marknaden än om ”the bits and 
pieces that make it up” (Law 1999:2). Uppfattningen om dem som en oförän-
derlig helhet fast de egentligen består av en massa enskilda delar är alltså resul-
tatet av en lyckad nätverksstabilisering, en svartlådning och aktören (som i sin 
tur består av aktanter) vi inte ifrågasätter kallas således svart låda9 (Latour 
2005). Begreppet svart låda står alltså för det som tas för givet och skapas av 
kopplingar mellan material och grupper, mellan icke-människor och männis-
kor.

9 Skillnaden mellan olika aktörers storlek, mellan miko-aktörer och makro-aktörer handlar om 
vem som har förmågan att, förutom att värva grupper, också värva det största antalet varaktiga 
material. En makro-aktör skapar sig själv genom denna insamling, genom att bilda ett stabilt 
heterogent nätverk. Makro-aktören/nätverket gör sig okomplicerad och framstår på så sätt som 
självklar och som en enda aktör. För att kunna verka som en enda aktör läggs material och 
grupper i den svarta lådan (Latour 1998). 
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Performativitet
Latour (1992) benämner alla materiella delar och komponenter som några 
slags betjänter till vilka vi har delegerat färdigheter som hjälper oss i det so-
ciala livet:

If in our societies, there are thousands of such lieutenants (från franska: lieu 
tenant, hålla plats, min anm.) to which we have delegated competences, it 
means that what defi ne our social relations is, for most part, silently prescribed 
back to us by non-humans. Knowledge, morality, craft, force, sociability, is not 
a property of humans but of humans accompanied by their retinue of delega-
ted characters. Since each of those delegates ties together part of our social 
world, it means that studying social relations without the non-humans is im-
possible.(Latour 1992:6)

Latour (1992) hävdar det materiellas, icke-människorna (non-humans), bety-
delse som likvärdigt människors. Det är aktanterna som gör det möjligt för 
samhället att hålla ihop. För att förstå maktrelationer kan man inte enbart 
studera de sociala relationernas interaktion. De icke-mänskliga aktanterna 
måste också tas med i beräkningen. Att objekten handlar10 betyder att det 
sociala aldrig kan skiljas från objekten, från icke-människorna. Handling kan 
alltså inte begränsas till något som bara intentionella, meningsskapande män-
niskor gör (Latour 2005). 
 Beskrivningen av att objekt handlar är ett sätt att tala om performativitet. 
Objekten handlar eller gör någonting, inte i kraft av vad de representerar utan 
i kraft av deras materiella delar och hur de är ihopsatta. Latour (1998b) har 
ett känt exempel med hotellägaren som hade problem med att gästerna glöm-
de lämna tillbaka nycklarna. Han skaff ade då extra tunga metallklumpar att 
hänga nyckeln vid. Nyckelns tyngd, exempelvis i gästernas fi ckor eller väskor 
skulle då vara tillräckligt för att få dem att komma ihåg att lämna tillbaka den. 
Med andra ord utövade nyckeln en performativ kraft genom sitt utförande 
och materialitet. 
 Det är alltså förbindelserna, i meningen hur materiella och rumsliga förbin-
delser bildas och stabiliseras, som ska studeras och inte ’samhället’ (Latour 
1998a). Hur objekt används, relaterar till varandra och till oss samt formar 
vårt användande är således centralt i aktör-nätverksteorin liksom att både 
människor och icke-människor kan bli aktanter och ha en verkande kraft 
(agens). Makt är inte en orsak utan en verkan i aktör-nätverkteorin och kan 
varken ägas eller läggas på hög (Latour 1998a). Makten sprids i tid och rum 

10 Latour gör en lång uppräkning av olika ting som utför en handling - vattenkokare ’kokar’ 
vatten, knivar ’ skär’ kött, korgar ’håller’ varor, hammare ’träff ar’ spiken, räcken ’hindrar’ barn 
från att falla, lås ’stänger’ rum för oönskade besökare, tvål ’tar bort’ smuts, scheman ’ listar’ 
lektioner, prislappar ’hjälper’ folk att beräkna osv (Latour 2005).
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genom människors handlingar och varje människa kan handla på olika sätt, 
genom att låta handlingen (exempelvis objekt, befallningar, yrkanden) falla, 
ändra eller avleda den. När det inte fi nns någon där som tar upp handlingen 
stannar den eftersom makt inte kan lagras. För att sprida det man vill sprida 
(objekt, varor, befallningar) måste nya energikällor, det vill säga handlingar 
komma till. Latour (1998a) gör en liknelse mellan handlingen och bollen i en 
fotbollsmatch där den förstnämnda måste vara i rörelse på samma sätt som 
fotbollen i en match. Det räcker inte att den förste spelaren sparkar till bollen 
en gång för att bollen ska rulla matchen igenom. Bollens rörelse mellan olika 
spelare utgör således förbindelserna dem emellan och handlingen/makten 
upprätthålls så länge som bollen är i spel. 

Topologiska rum 
Aktör-nätverk teorin har kritiserats för att vara för statisk, bara intressera sig 
för de stabila nätverken (Murdoch 2006) och inte se rummets påverkan på 
objekten (Kärrholm 2008). Genom att anlägga ett topologiskt perspektiv11 
utvidgas aktör-nätverksbegreppet till att handla om rumslighet och till iscens-
tättandet av rumsliga relationer (Law 1999, 2002).  Topologi som via mate-
matiken blev ett poststrukturellt perspektiv refererar till relationer istället för 
till ytor och till interaktionen mellan dem (Murdoch 2006). Det som i den 
tidiga aktör-nätverksteorin hade handlat om hur objekten blev till utsträcktes 
nu till att handla om iscensättandet av rumsliga relationer (Law 2002). 
 I det topologiska perspektiv som Law (2002) respektive Law och Mol 
(2000) anlägger ingår fyra olika topologiska rum: 
 Den euklidiska rumsuppfattningen som defi nieras av areor, ytor och avstånd. 
Rummet ses i sin egenskap av dess ytor, exempelvis kartor, punkter, linjer, 
konturer och kan också kallas ett topografi skt rum (se Murdoch 2006:12). 
 Nätverket är en andra topologisk rumslighet. I nätverkets topologiska system 
behåller delarna sin rumsliga stabilitet tack vare sin position i en uppsättning 
kopplingar eller relationer12. Law (2002) hävdar att görandet av objekt har 

11 Topologi är en gren inom matematik som utforskar objektens karaktär i rummet. Det 
handlar om kontinuitet i form, det vill säga på vilket sätt kan ett föremål deformeras utan att 
förlora sina egenskaper, sin topologiska form. Inom topologin behåller en form sin karaktär 
fast den blir ihoptryckt, böjd eller utdragen så länge den inte bryts eller vrids. Om den bryts 
eller vrids förändras den och är inte längre homeomorf. Kub och klot är homeomorfi ska men 
inte en ring (Nationalencyclopedin, www.ne.se)
12 Det euklidiska rummet består också av nätverk som till exempel att nationalstater består av 
telefonsystem, skrivbordsarbete (byråkrati) och geografi ska trianguleringspunkter. Studier som 
ligger i gränslandet mellan geografi  och kulturstudier har arbetat med dessa teman  och Law 
nämner här Harvey, Jameson och Thrift). Det topologiska synsättet har även kopplingar till 
Deleuze och Guattaris veck (Law 1999:7).
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rumsliga implikationer. Rum (här: space) är därför inte självklara och singulära 
utan rumsligheten kan vara multipel. Det innebär att iscensättning av objekt 
också innebär att iscensätta rumsliga förhållanden. Som exempel använder 
Law (2002:92) den framgångsrika portugisiska fl ottan där nya fartyg och ny 
navigationsteknik spelade en avgörande roll i den europeiska kolonialismens 
tidiga historia. Flottan som här ska ses som ett nätverk som verkar på olika 
nivåer, till exempel är själva fartyget ett nätverk bildat av alla skeppets delar 
(med mast, bommar, segel, vant, rep, vapen, matförråd, sovhytter och besätt-
ning). Navigationssystemet vilket på den tiden bestod av stjärnnavigering med 
dess instrument var också ett nätverk liksom det portugisiska kungliga syste-
met i sin helhet (hamnar, farkoster, militärer, marknader och handelsmän). 
Samtidigt förfl yttade sig den portugisiska fl ottan genom sina skepp i det eu-
klidiska rummet och var då avhängig nätverkets stabilitet, det vill säga att 
skeppens alla delar hängde samman. Skeppet var en orörlig mobil, rörlig i det 
euklidiska rummet och orörlig i nätverksrummet. 
 Det fl ytande rummet (Law 2002, Law & Mol 2000) handlar om instabila 
objekt vars gränser är fl ytande, objekt som är föränderliga i det euklidiska 
rummet och i nätverksrummet men behåller sin (homeomorfa) form i ett 
annat rum. Begreppet fl ytande rum kan ses som svar på en kritik mot aktör-
nätverkteorin och nätverkets centralism i och med dess dominerande intresset 
för de stabila relationerna (Law 2009). Ett exempel på ett fl ytande objekt är 
djungelpumpen från Zimbawe, en enkel pump vars syfte är att pumpa upp 
rent vatten på landsbygden. Att den har blivit en succé beror på att den ändrar 
form (Law & Mol 2002). Inga av pumpens delar och komponenter är särskilt 
viktiga för att den ska hålla ihop. Bitar kan falla av och ersättas med andra 
delar. Nya delar, både ”maskindelar” och sociala relationer, adderas till när det 
behövs. Inom det euklidiska rummet och nätverksrummet är djungelpumpen 
ett objekt som ändrar form. Den ser och fungerar annorlunda ut från en by 
till en annan, från en installation till en annan. Den är en rörlig mobil som 
kan förfl ytta sig just för att den inte är oföränderlig i form, varken i nätverks- 
eller i det euklidiska rummet. 

A topology of fl uidity resonates with a world in which shape continuity preci-
sely demands gradual change: a world in which invariance is likely to lead to 
rupture, diff erence, and distance. In which attempt to hold relations constant 
is likely to erode continuity. To lead to death. (Law & Mol 2000:6)

Objekten förblir alltså konstanta just genom sin förmåga till förändring. Rör-
liga gränser behövs för att objekt ska existera i fl ytande rum. 
 Eldrum handlar om en formkontinuitet som en eff ekt av diskontinuitet 
(Law & Mol 2000). Om det fl ytande rummets beständighet fi nns i rörelsen 
och den gradvisa förändringen blir beständigheten i eldrummet till i abrupta 
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och diskontinuerliga rörelser. Det handlar om en fl addrande relation mellan 
närvaro och frånvaro. 

(…) fi re is a metaphor for thinking about the dependence of that which can-
not be made present – that which is absent – on that which is indeed present. 
Or as the post-structuralist literatures sometimes put it, the way in which the 
authority of presence depends on the alterity of Otherness. (Law & Mol 
2000:7)

I en topologisk kontext får eldrummets former sin beständighet i relationen 
mellan närvaro och frånvaro. Den enes närvaro är beroende av den andras 
frånvaro eller alteritet. En slags sammanbunden alteritet där formstabiliteten 
är beroende av diskontinuiteten eller av närvaron i det frånvarande eller av 
rörelse och förskjutning mellan här och där. Eldrummet eller eldtopologin blir 
en rumslig formation som fi nns bredvid och blandar sig in i de andra topolo-
giska rummen (Law & Mol 2000). Eldrummet men även det fl ytande rum-
met uppträder alltså i en relation mellan frånvaro och närvaro. Frånvarons två 
konfi gurationer (Law 2004) kan defi nieras som dels en manifest frånvaro (ma-
nifest absence) som har en relation till närvaron i det att närvaron inte är hel 
och beror på det som är frånvarande, och dels frånvaro som Annanhet (Other-
ness) vars relation till det närvarande beror på att dess icke-manifesta karaktär, 
det vill säga frånvarande, undanträngt och bortglömt.

*

Det här avsnittet har handlat om det socio-materiellt perspektivet med ut-
gångspunkt i aktör-nätverkteorin (ANT) och med fokus på rumslighet.  ANT 
gör, som vi sett, ingen åtskillnad mellan människors och icke-människors (sa-
ker, djur, växter) agens. De ses som likvärdiga aktanter som blir ’värvade’ för 
att bygga och upprätthålla nätverksstabilitet. När nätverken har stabiliserats 
urskiljs inte längre aktanterna ur nätverkets helhet och det framstår som en-
hetligt (psykiatrin, ekonomin, marknaden, sjukhuset, öppenvårdsmottagning-
en) i och med denna svartlådning (som har likheter med diskursens sannings-
eff ekter). Nätverket räknas som ett av fl era topologiska rum där objekt/aktan-
ter iscensätter och iscensätts av rumsliga relationer i euklidiska rum, nätverks-
rum, fl ytande och eldrummets frånvarande närvaro. Stabilitet uppnås genom 
förbindelser som beror på hur människor och icke-människor hänger ihop i 
dynamiska förhållanden och dessa som hela tiden måste ageras på för att det 
ska vara möjligt att upprätthålla dem. Det är genom rumslig praktik som dis-
kurs och materialitet iscensätts och upprätthålls och i detta kapitels sista av-
snitt går vi via rumbegreppets komplexitet och rumslig praktik in i heteroge-
niteten där materialitet, diskurs och praktik framträder som samtidiga och 
sammanfl ätade rumsliga aspekter.
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Rum och praktik
Det svenska ordet rum (liksom tyskans Raum) har både en fi losofi skt abstrakt 
och en fysiskt konkret betydelse. Denna språkliga dualitet, det vill säga som 
både fi losofi skt begrepp och materiell omslutning, saknas i till exempel engel-
ska och franska. Engelskans uppdelning i space, place och room gör att den 
materiella omslutningen inte lika lätt kan kopplas till en fi losofi sk konstruk-
tion genom samma ord (Forty 2000). Harvey (2006) menar att komplexiteten 
i ordet rum uppstår när det kopplas ihop med något annat.13 När rum be-
skrivs som till exempel själsliga, materiella eller sociala anges sammanhang 
som får innebörden av rum att bli avhängig kontexten och hur olika rumsbe-
grepp skapas och tillämpas av mänskliga praktiker framstår som en intressan-
tare fråga än att försöka defi niera vad rummet kan tänkas vara (Harvey 2006). 
 Rum som begrepp ser med andra ord inte likadant ut över tid och på en 
och samma gång kan rum framstå som stabilt och oföränderligt eller högst 
kontextuellt. Samtidigt är det viktigt att poängtera att merparten av hand-
lingar och göranden utförs i materiella rum och att upplevelser och erfarenhe-
ter ofta skiljer sig radikalt åt även om det utspelas i samma materiella rum. 
Representationer, upplevelser/erfarenheter och materialiteter verkställs simul-
tant, ibland motstridigt och implicerar en rumslig heterogenitet (Hight et al. 
2009) som bygger på de rumsliga aspekternas dynamiska och samtidigt sam-
manfl ätade förhållande där gränserna dem emellan inte är distinkta. Diskurs, 
materialitet och praktik kan således ses som rumsliga aspekter som kan bygga 
(korsvisa) relationer i form av exempelvis diskursiva rum, materiella rum och 
rumslig praktik. Vården är ett bra exempel på rumslig komplexitet där olika 
behov (behandling, omhändertagande, övervakning), krav (säkerhet, hygien, 
logistik), upplevelser (personal, anhöriga, patienter), föreställningar (om hy-
gien, eff ektivitet, kompetens, omvårdnad) och inarbetade rutiner (rond, säng-
läge, överblick, vila) ska samsas inom samma materiella rum, inom samma 
arkitektur. Rum som begrepp har olika innebörd, det kan till exempel ha upp-
kommit som begrepp relativt sent (som i arkitektur), det kan ha gjorts mer 
komplext genom uppdelning i olika kategorier (som det geografi ska rumsbe-
greppet) eller det kan vara sammankopplat med föreställningar, erfarenheter, 
upplevelser, användning och materialitet (poststrukturellt rumsbegrepp). 

13 Det svenska ordet för ’rum’ kan dock sägas vara nog så komplext. Som ensamt ord kan det stå 
för fl era olika betydelser och i Svenska Akademiens ordbok, http://g3.spraakdata.gu.se/saob, 
nedladdad 2012-02-08, kan man till exempel räkna till över tjugo olika huvudbetydelser. 
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Komplexiteter
Före modernismen, det vill säga före år 1890, fanns rum knappast som be-
grepp i arkitekturen (Forty 2000). När rummet blev ett objekt för arkitektu-
rens kunskap och praktik kom arkitekturen att domineras av tre föreställning-
ar om rum (Hight et al. 2009). Den första var rum som volymer som byggde 
på det grundläggande motivet att omsluta rum och detta rum var fysiskt. En 
andra linje kommer ur estetisk teori i Kants efterföljd där rum eller den rums-
liga upplevelsen förstås som arkitekturens estetiska eff ekt på subjektet. Rummet 
är en sorts intuition nödvändig för subjektets uppfattning av tingen samtidigt 
som det fortfarande är euklidisk och universellt. Den tredje traditionen tar 
rörelse och subjektets kroppsliga erfarenheter i beaktande i meningen att arkitek-
tur var unik bland konstarterna i det att den upplevdes under rörelse och i 
relation mellan kroppen och former (Forty 2000, Hight et al. 2009). Att arki-
tektur skapar rum, att kompositionen är något mer än en sammansättning av 
enskilda byggnadsdelar sammanfattade Schmarzow år 1893 i en föreläsning 
om arkitekturens väsen; det arkitektoniska verket är något mer än sina stenar 
och valv, arkitektur är rumsgestaltare och konstverket börjar först i den stund 
då den mänskliga estetiska refl ektionen överförs till helheten (Wallenstein 
2004).
 En vanlig indelning för att studera rumsliga aspekter (till exempel inom 
kulturgeografi ) är att se rummet som absolut, relativt eller relationellt (Gren & 
Hallin 1998). Det absoluta rummet utgår då från en idé om ett oberoende 
rum, ett rum som fi nns där oavsett om någon studerar det eller inte. Det är 
ett mätbart rum där ett objekts lokalisering inom ett geografi skt område är 
centralt. Det relativa rummet tar avstamp i uppfattningen om rummet som 
skapats genom relationer mellan objekt och händelser och att detta bara kan 
uppfattas om man studerar dem. Alla former av mätning är beroende av dels 
observatörens referensram, av vad som relativiseras och vem som gör det 
(Gren & Hallin 1998). Tid och rum ses som oskiljaktiga, till exempel hur 
valet av transportmedel avgör hur långt man kan komma under en viss tid. 
Rummet kan också vara relationellt och då menas att alla objekt är resultat av 
relationer inbyggda i dem. Rummet är här varken neutralt eller objektivt utan 
socialt defi nierat. Maktrelationer, produktionsformer och sätt att rumsligt 
organisera samhället är möjliga att avtäcka i till exempel den byggda miljön el-
ler lokalisering av industrier (Gren & Hallin 1998). 
 Det relationella rummet kan också beskrivas som att allt som sker har bety-
delse oavsett nutid, dåtid, drömmar, tankar, känslor vilket leder till en upp-
fattning att tiden och rummet inte existerar utanför de processer som defi nie-
rar dem (Harvey 2006). Om vi tar utgångspunkt i sådana sociala praktiker 
och/eller sociala processer kan rumsbegreppet förstås som ett socialt rum eller 
social rumslighet (Simonsen 1996). Rumsligheter ses som integrerade delar av 
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sociala praktiker/processer som i sin tur är situerade i rumsliga och tidsliga 
sammanhang. Den rumsliga dimensionen är med andra ord sammanfl ätad 
med sociala praktiker i alla skalor av det sociala livet, från vardagslivets mikro-
processer till globaliseringens makrofenomen och givet detta, hävdar Simon-
sen (1996) att rumslighet måste ses som en grundläggande mänsklig och so-
cial dimension.  Lefebvre (2005) utvecklade denna sociala dimension, i me-
ningen produktionen av det sociala genom rumslig praktik. Han utforskade 
rumsbegreppets komplexitet genom att undersöka kampen över rummets 
mening och ville etablera synen på att ’vanligt folks’ uppfattningar, erfarenhe-
ter och upplevelser av geografi ska rum har just en social dimension (Shields 
2009). Centralt i Lefebvres rumsfi losofi  står triaden rumslig praktik, rummets 
representationer och representationernas rum som tillsammans formar det sociala 
rummet och är ett sätt att utforska kulturella praktikers, representationers och 
idéers sammanfl ätade olikheter (Shields 2009). 
 Den rumsliga praktiken är både producerande och reproducerande, omfattar 
särskilda platser såväl som rumsliga formationer samt garanterar kontinuitet 
och sammanhang (Lefebvre 2005, Shields 2009, Simonsen 1996). Det är bru-
karnas och vardagslivets rum där vanliga händelser blandas med bilden av 
dem. Den tillhörande rumsligheten, det upplevda rummet (le perçu), blir till i 
interrelationen och dialektiken mellan institutioner, vardagliga erfarenheter 
och praktiker. 
 Rummets representationer hör ihop med produktion och  ’ordning’ påtvingad 
av samhällets dominerande krafter och handlar om koder, tecken och kunskap 
om rum Lefebvre (2005, Shields 2009, Simonsen 1996). Det konstrueras av 
professionella och teknokrater, exempelvis planerare, fastighetsutvecklare, ar-
kitekter, stadsbyggare, sociala ingenjörer, ”all of whom identify what is lived 
and what is perceived with what is conceived” (Lefebvre 1991:38). Som rums-
lighet är det ett tänkt rum (le conçu), det vill säga det professionella och teore-
tiska rummet. 
 Den tredje delen i Lefebvres rumstriad utgörs av representationernas rum och 
är det rum som levs genom associationer och innefattar komplexa symboliker 
kopplade till det sociala livets rumsligheter (till exempel platsers symboliska 
värde eller vardagslivets rytmer) (Lefebvre 2005, Shields 2009, Simonsen 
1996). Rumsligheten faller ut i det levda rummet (le vecu) som beskrivs som 
ett fantasins rum levandegjort av konst och litteratur. Detta ’tredje rum’ över-
stiger inte bara utan har också kraften att balansera det folkliga upplevda rum-
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met och det professionella uttänkta rummet.14 
 Lefebvres utvecklade alltså en mer mångfacetterad syn på rum och rumslig-
heter och Forty (2000) utnämner exempelvis Lefebvres arbeten till den första 
och även enda omfattande kritiken av begreppet rum som ifrågasatte i princip 
allt som hade sagts om rum utifrån ett arkitekturperspektiv. I Lefebvres (och 
även Harveys efterföljd) har andra argumenterat för rummets komplexitet och 
att rum har multipla sätt och villkor som konstrueras genom socialt ordnande, 
att maktrelationer spelas ut i rummet samt vikten av att kunna röra sig fritt 
mellan olika rumsbegrepp och att rum är i konstant rörelse (till exempel 
Hight et al. 2009, Murdoch 2006, Th rift 2006). 

Erfarenheter/upplevelser
På vilket sätt kan då arkitektur förstås i relation till ett komplexare och mer 
heterogent rumsbegrepp?  Om arkitektur förstås som ett utfall bland andra 
rumliga utfall och inte som något som arkitekter primärt skapar15 leder det 
bort från föreställningar om intentioner och arkitektoniska objekt. Ett sådant 
synsätt leder istället mot de sätt som materiella rums sammansättningar upp-
levs/erfars. Ballantyne (2005, 2007) hävdar att upplevelsen av den byggda 
miljön kan ses som det som iscensätter och gör att arkitektur blir till. Arkitek-
tur förstås således som upplevelser/erfarenheter16 som blir frammanade av 
byggnaden i alla dess delar. 

Th e bloc of sensations with which we engage when we visit or use or inhabit a 

14 Om rummet är en produkt måste vår kunskap om det intressera sig för produktionsprocessen 
(Lefebvre 2005). Fokus måste då skifta från ting i rummet till den verkliga produktionen av 
rummet. Varje samhälle har sitt eget särskilda rum och skiftet från en samhällsordning till en 
annan leder till produktionen av ett nytt rum. Ett absolut rum kan aldrig existera på grund av 
att det i den stund som rummet koloniseras av sociala aktiviteter blir det ett relativiserat och 
historicerat rum. Detta leder vidare till en distinktion mellan kapitalismens abstrakta rum, 
religiösa samhällens heliga rum och de rum som vi ännu inte sett. Hubbard et al. (2009) visar 
hur Lefebvre menade att föreställa och representera rum som absoluta (vanligt i geografi  och 
samhällsvetenskap) i själva verket var implicerat i produktionen av det abstrakta rummet (det 
vill säga det kapitalistiska rummet). Rumstriadens syfte var att motverka detta och i stället 
utforska hopfl ätningar av olika kulturella praktiker, representationer och föreställningar 
(Lefevbre 2005, Hubbard et al.2009).
15 Forty (2000) beskriver detta som att arkitekter talar gärna om att de skapar rum och i denna 
föreställning ligger en uppfattning om att rummet är arkitekturens kärna, den urcell som 
professionen har till uppgift att få fram och det är just förmågan att kunna gestalta och skapa 
rum som anses skilja arkitekten från andra konstnärliga praktiker.
16 Norstedts lilla engelska ordbok (1993) översätter ’experience’ med erfarenhet, rön, 
upplevelse, händelse. Lexikon på Internet, www.tyda.se översätter ’experience’ med erfarenhet, 
kunskap, lärdom, skicklighet, vana, praktik men också erfarenhet, upplevelse, händelse, äventyr. 
Ur denna samling ord faller sig erfarenhet och upplevelse mest passande i sammanhanget. Jag 
använder dem därför både erfarenhet/upplevelse som en svensk översättning av ’experience’.
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building, remains more or less constant from one user to another. What varies 
is the prior life-experience (the conditioning) of the observer, and therefore 
diff erent people can produce diff erent architectures when they are brought 
into agencement with the building. Architecture is the experience that is pro-
duced by the architecture-machine, which is assembled when the inert buil-
ding comes into contact with its users. (Ballantyne 2005:115)

Arkitektur defi nieras här som (den fl yktiga) upplevelse/erfarenhet som blir till 
i mötet med (den tröga) byggnaden. Samma byggnad kan ha olika arkitektu-
rer, med andra ord kan olika erfarenheter bli till av samma byggnad. Verklig-
heten fi nns inte där ute utan den upplevs och utförs i samma stund som den 
erfars och är föremål för ständiga förhandlingar om betydelserna vilket har en 
klar referens till aktör-nätverk teorins socio-materialitet (men även till Deleuze  
& Guattari 2004). 
Om arkitektur är erfarenhet så betyder det att andra erfarenheter/rum korsas 
och här använder Ballantyne (2005) just Deleuzes maskin-begrepp17 för att 
förklara hur erfarenhet/upplevelse gör arkitektur. Om arkitektur produceras 
av en arkitektur-maskin som formeras när byggnaden möter sina användare 
betyder det att den arkitektoniska erfarenheten inte är möjlig att utan dess 
fysiska delar (det vill säga byggnaden) eller förförståelsen av densamma. Bygg-
nad är en sak (som här ska förstås som materiella delar i hopsatta i en viss ord-
ning) och arkitektur är en annan sak men de är beroende av varandra.

Just as for the hen, the nest and the eggshell are machines – one made inter-
nally in the body, the other made externally – so our houses are machines that 
help us to live, and we are parts of the mechanism that allows our houses to 
live. We are already cyborgs. It is a matter of indiff erence under this descrip-
tion whether the parts of the machine are permanently connected (naturally 
developed within the body, or surgically implanted) or whether we just con-
nect with them when we need them (as tools, casings, clothings, buildings). 
(Ballantyne 2005:111-112)

Med detta synsätt kan vi se hur vi är ihopkopplade med våra maskiner vare sig 
de är ett organ, en konstgjord hjärtklaff , en rullstol, kläder eller ett hus och att 

17Genom exemplet med att läsa en bok förklarar Ballantyne hur han förstår Deleuzes maskin-
begrepp. Meningen är att boken ska ses som en maskin (något som producerar något) men 
maskinen består inte enbart av, som i detta fallet, boken. För att boken ska kunna producera 
det som den kan producera behöver den kopplas till ”the sensory apparatus of the reader, it is 
the agencement ’ book-plus-reader’ that constitutes the machine, and the machine will only be 
productive if the reader is appropriately prepared.” Detsamma gäller också att hus-plus-person 
(det vill säga arkitektur-maskinen) producerar sinnestillstånd som kan vara antingen värdefulla 
eller meningslösa, allt beroende på personens sinnestillstånd. Ballantyne menar att detta kan 
lika gärna ha sina rötter djupt nere någonstans i personens reptilhjärna som det kan komma 
från ett glassigt magasin som lästes dagen innan (Ballantyne 2005:114-116)



62

detta gör det svårt att dra en tydlig gräns mellan människa och maskin, mel-
lan människor och icke-människor. Det kan också ses med referens till aktör-
nätverkteorins performativa förbindelser och heterogena relationalitet. Vad 
iscensätts av byggnaden, av oss, representationer och förförståelse och vilka 
erfarenheter produceras av dessa korsande rum? Detta heterogena förhåll-
ningssätt till rum lägger vikten på bruket av arkitektur som det som gör arki-
tektur vilket också ger implikationer mot arkitektur som process och inte en-
bart ett gestaltat objekt. 

Skalor och inramningar
Begreppet skala kan ses som ett sätt att nå en mer komplex förståelse av rums-
begreppet och den rumsliga praktiken. Länge handlade skalan om metodo-
logi, från vilken nivå data skulle samlas in och vilka geografi ska enheter som 
ansågs naturliga och otvetydiga (Simonsen 2005). Skala är ingen grundläg-
gande egenskap utan en social konstruktion i meningen att vi förstår världen 
genom skalans inramning (Simonsen 2005, Philo 2007a). En viss skala leder 
således ofta till en viss förståelse av rum, till exempel en stor skala och ett ab-
solut rum, eller att vissa fenomen framträder tydligt i en skala men döljs i en 
annan. Globaliseringsfrågan beskrivs exempelvis ofta ur ett skalärt perspektiv, 
som en oundviklig och allomfattande process på makronivå och i exempelvis 
mentalsjukhusens historia kan en ensidig skalnivå förstärka en diskurs som till 
exempel den institutionella kritiken och missa de mer subtila och positiva 
institutionella erfarenheterna som också fi nns (Philo 2007a). Rum eller rums-
liga skalor ska alltså hellre förstås som föränderliga sammanhang som hela 
tiden omformas och omorganiseras genom olikartade och konfl iktfyllda pro-
cesser.  Att ”springe i skala” (Simonsen 2005:22) kan vara en metod att få syn 
på detta och samtidigt bli medveten om skalans eff ekter. Att se olika skalor 
som infl ätade i varandra kan leda till andra sätt att undersöka fenomen (Philo 
2007a). Wolch & Philo (2000) ser detta multipla skalperspektiv som nödvän-
digt för att kunna koppla ihop mikroskalär socio-kulturell forskning med 
makroskalära förändringar av politisk och ekonomisk art.
 Dovey (2008) diskuterar inte specifi kt skalans förmåga till att styra vad vi 
kan undersöka men genom att använda begreppet framing, inramning, pekar 
han på också konstruktionernas makt.  Arkitekturens och stadsrummets för-
måga att vara både aktör och symbol på samma gång gör att man kan se hur 
den byggda formen ramar in platser på ett bokstavligt sätt (Dovey 2008). Den 
byggda formen innefattar både arkitekturen, byggnaden och den rumsliga 
struktur som de båda är en del i, till exempel staden. Platser ramas in bokstav-
ligt genom det sätt som vardagslivet tar plats inom kluster av rum, byggnader, 
gator och städer. Handlingar struktureras och formas av gator, väggar, dörrar 
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och fönster som är ’inramade’ av arkitektens/stadsplanerarens beslut. Detta 
blir till en sorts diskurs, det vill säga den byggda formen konstruerar och ra-
mar in betydelser. Det kan också ses i relation till aktör-nätverksteorins mate-
riella performativitet där icke-människor (här gator, väggar, dörrar och föns-
ter) har en agens likväl som intentionella människor. 
 Form konstruerar och gestaltar således betydelser, platser kan berätta histo-
rier för oss och vi kan läsa dem som rumsliga texter.  Begreppet inramning 
(framing) är tvetydigt, både ett verb, “to ’shape’ things, and also to ’enclose’ 
them in a border – like a mirror or picture” (Dovey 2008:1), och ett substan-
tiv “(a)s a noun, a ‘frame’ is an established ‘order’ and a ‘border’” (Dovey 
2008:1). Ramen implicerar både en konstruktion och ett sätt att titta på oss 
själva i den, det vill säga både som bild och spegel. Den byggda miljön för-
medlar, konstruerar och reproducerar maktrelationer genom diskursiva och 
materiella inramningar. Tvetydigheten i begreppet inramning speglar de tvety-
digheter som fi nns i fältet mellan platsen och maktens praktik och det är en 
illusion att tro att arkitektur och stadsbyggnadspraktiken kan gå fri från makt-
relationer. 

(…) there is no zone of autonomy or neutrality in which to practice architec-
ture and urban design. Such practice exist only in alliance with those who 
control land and resources. Th e imperative to build and the forms of that con-
truction cannot be unhinged from the quest of power. (…) the built environ-
ment does not inherently oppress or liberate; rather, people use built form in 
the attempt to do so. Th ere are no styles or forms of liberty or oppression and 
any built form can serve interests for which it was not intended. Claims of 
liberation from practices of power through design are often revealed as either 
new practices of power or more of the same in the guise of the new. (Dovey 
2008:207f ).

Citatet ovan ska ses som ett imperativ för en medveten arkitektur och stads-
planeringspraktik och att det är enbart genom en sådan vaksam emancipation 
som makt över kan transformeras till makt att. Maktrelationer är dock inte på 
något sätt statiska utan kan ses som heterogena relationer som upprätthålls 
genom ifrågasättande och förhandlingar. Om maktens praktik uppfattas som 
multipel kan inte den byggda miljön ses som enbart symboler, upplevelser 
eller rumsliga strukturer utan det är i spänningen mellan dessa som platser 
konstrueras, upplevs och kan förstås (Dovey 2008). Detta kan tolkas som att 
det är just den rumsliga praktiken som iscensätts mellan symbolerna, upple-
velserna och de rumsliga strukturerna och att det är genom rumslig praktik 
som platser/rum blir till, erfars och får mening. 
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Relationer

Space is made and it is made relationally. Th is means that space and place has 
no determining structure, rather, structure is an eff ect of relations. Moreover, 
spatial relations reach across spatial scales, indicating that geographical scale is 
also an outcome of relational processes and actions. (Murdoch 2006: 23)

Avslutningsvis vill jag återkoppla till inledningens rumstriangel (fi g xx). I detta 
kapitels tre avsnitt har olika aspekter på rum och rumslighet presenterats med 
syftet att begreppet rum kan förstås som en heterogen ihopsamling av relatio-
ner. Detta påverkar upplevelse/erfarenheter av materiella rum liksom att de 
materiella rummen påverkar upplevelsen/erfarenheten. Gränserna är inte fasta 
utan fi nns på glidande skalor mellan diskursiva, materiella rum respektive 
rumslig praktik. Begreppet rum kan också ses som topografi ska och topolo-
giska samt genom olika skalor och inramningar. Vissa rumsliga relationer 
framträder tydligare i en skala än i andra, det materiella rummet framträder 
på ett annat sätt i mikroskalan medan makroskalan, och inramningar kan ge 
oavsedda performativa eff ekter. 
 I rumstriangelns fi gur kan representationen placeras in mellan diskurs och 
materialitet, i meningen ett medium mellan idéer/föreställningar respektive 
byggda rum och objekt. Denna diskursiva materialitet kan ses i hur rumslighe-
ter benämns liksom i ritningar, modeller och kartor och i hur bilder används 
för att representera vissa rum (mentalsjukhusen, storsjukhusen, förorten). 
Byggda former och rumsliga organiseringar kan ses som materialiserade diskur-
ser. Hur ett fenomen (aktivitet, objekt, byggd miljö) inramas (framing) rör sig 
mellan diskursen och materialiteten men också mellan materialitet och prak-
tik. De kan alltså både vara diskursiva, exempelvis hur man pratar om en mil-
jö och materiellt performativ, i meningen vilka aktiviteter och erfarenheter/
upplevelser som stöds av det byggda rummet.  
 Performativiteten placerar jag mellan materialitet och praktik men även mel-
lan praktik och diskurs. Det materiella rummets performativitet påverkar dis-
kursen via rumslig praktik. Aktör-nätverksteorin spänner mellan det materiella 
och praktiken liksom begreppet institutionella teknologier (vilket kan ses som 
ett annat ord för ANT:s aktanter). Den rumsliga praktiken innehåller både en 
diskursiv och en materiell dimension, både föreställningar och göranden. Ska-
lan är i sig både praktik och inramning och diskurser skapas ur det.
 Den rumsliga matrixen som Evans (1997) såg upplösas i och med korrido-
rens födelse var en rumslig praktik iscensatt av de diskursiva och materiella 
rummens dialektiska relation. Rums kalejdoskopiska karaktär låter sig inte 
fi xeras vid en betydelse och om så görs är det den diskursiva praktikens verk 
vars eff ekter ser sanningen bli till. De materiella rum vi använder antar olika 
former, gestaltningar och konfi gurationer liksom erfarenheterna av dem. Ka-
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lejdoskopet (skala, inramning, förförståelse) påverkas av det som det riktas 
mot samtidigt som det påverkar hur vi ser det (antalet fraktioner beroende på 
kalejdoskopets uppbyggnad och hur vi använder det). Rum är alltså stadda i 
fl ux och tillfälliga fi xeringar.

*

Från denna rumsteoretiska utkikspunkt ska jag nu kliva ner och övergå till att 
berätta om vad, hur och varför jag har samlat in, bearbetat och analyserat stu-
diens empiriska material. Nästa kapitel handlar alltså om h ur studien har 
genom förts. 
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3  Metod, material, tillvägagångssätt

I detta kapitel redovisar jag och diskuterar studiens metodologiska utgångs-
punkter och empiriska material. Jag presenterar tillvägagångssättet, det vill 
säga vilka material jag har använt, hur detta har valt ut och avgränsats samt 
hur jag har analyserat och tolkat resultaten. Kapitlet har fyra delar och inleds 
med ett avsnitt som handlar om fallstudier, vad som kännetecknar dem och 
hur man väljer sitt fall. Det andra avsnittet behandlar de metoder som jag har 
använt för att samla in materialet. Den tredje delen diskuterar tillvägagångs-
sätt vid analys och tolkning för att avslutas med frågan om trovärdighet. 

Att arbeta med fallstudier 
Studien hör hemma i det kvalitativa forskningsparadigmet. Den kvalitativa 
forskningens grundläggande drag handlar om förståelse snarare än förklaring, 
om en personlig forskarroll och att kunskapen konstrueras snarare än upp-
täcks (Stake 1995). Forskningsfrågorna orienteras mot fall eller fenomen och 
ett sökande efter mönster. Forskningens roll är därför inte nödvändigtvis “to 
map and conquer” utan att ”sophisticate the beholding of it” (Stake 1995:43). 
Det är från denna inifrånposition som den kvalitativa forskaren försöker förstå 
och tolka en värld bestående av sociala praktiker och att göra den begriplig 
(Howarth 2007). Sammanhanget är samtidigt komplext då både forskarna 
och forskningsobjekten är meningsfulla praktiker och sociala konstruktioner. 
Hur man gör, det vill säga vilka regler och konventioner som fi nns, styr såle-
des forskningspraktiken och det man undersöker, det vill säga själva forsk-
ningsobjekten. 
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Fallstudiemetodologin är användbar när informationsmängden är stor och 
antalet fall litet (Stake 1995). Det kan räcka med ett fall om sammanhanget är 
komplext. En fallstudie innebär ett sökande både på bredden och på djupet 
för att kunna förstå fallet med syftet att kunna göra trovärdiga tolkningar av 
det. Fallstudiemetodologin kan ses som en verktygslåda för att hantera infor-
mation av olika sorter, från olika tider, på olika nivåer och i stor mängd och 
för att undersöka det generella med hjälp av det särskildas komplexitet. Den 
här studien är en fallstudie där jag analyserar relationer mellan diskursiva och 
materiella rum och rumslig praktik i ett särskilt historiskt, tematiskt och geo-
grafi skt sammanhang.
 Som fallstudieforskare måste man vara nyfi ken på sitt fall, vilja lära sig vad 
det handlar om, möta det förutsättningslöst och lägga förförståelse åt sidan 
(Stake 1995). Att helt lägga förförståelse åt sidan är egentligen inte möjligt 
och det fi nns inte någon värderingsfri tid under den ständigt pågående tol-
kande forskningsprocessen, ett drag som är framträdande för just kvalitativa 
fallstudier (Stake 1995). Tolkning betyder inte nödvändigtvis att försöka hitta 
en underliggande betydelse utan jag ser det snarare som en sorts närläsning för 
att kunna se samband och urskilja hur det särskildas mönster är sammansatt. 
Fallstudien är alltså användbar när man genom ett särskilt fall vill klarlägga 
samband som kan vara generaliserbara, det vill säga att hitta det allmänna i 
det särskilda, men också om man vill förstå just ett specifi kt fall. 

Val av fall
Den mest unika aspekten för fallstudier inom samhällsvetenskap och huma-
niora är inte själva frågeställningen utan valet av fall (Stake 1998). Fallets möj-
ligheter till lärande står då i fokus och det är ofta bättre att lära sig mycket 
från ett atypisk fall än lite från ett typfall (Patton 2002). Med det menas att 
lärandepotentialen är viktigare än hur representativt fallet är. Flyvbjerg (2006) 
betonar också lärandet (till skillnad från hårda fakta) som fallstudien ger ge-
nom de konkreta och kontextberoende kunskaper som genereras. Stake 
(1998) skiljer på instrinsic fallstudie och instrumentell fallstudie. I den först-
nämnda är det fallet själv som är av intresse till skillnad från den sistnämnda 
som tar utgångspunkten i en övergripande frågeställning som undersöks ge-
nom fallet. I en instrumentell fallstudie används alltså fallet som ett exempel 
för att förstå något annat, som en övergripande fråga eller problemställning. 
Det kan dock fi nnas fl era intressen på samma gång i ett fall liksom intressen 
kan ändras och det gör det svårt att slå fast gränsen mellan intrinsic och in-
strumentella fallstudier (Stake 1998). Själva intresset och engagemanget i fal-
let under pågående studie kan utgöra en sådan förskjutning från instrumentell 
till intrinsic. Flyvbjerg (2006) gör distinktioner mellan olika sorters informa-
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tionsrika fall på ett litet annorlunda sätt. Genom att välja ett extremfall kan 
man få information om ovanliga fall, ett paradigmatisk fall är användbart för 
att utveckla en metafor eller skolbildning för det område som fallet tillhör och 
ett kritisk fall möjliggör deduktion av typen ”om det här inte gäller detta fall, 
gäller det inte något”. Fallen kan också, enligt Flyvbjerg (2006), vara fl era 
saker på en gång. 
 Mitt fall handlar om hur den decentraliserade psykiatriska vården iscensätts 
rumsligt i Nacka kommun utanför Stockholm.  Fallet är utvalt med avseende på 
hur det relaterar till den decentraliserade psykiatriska vårdens diskurs och just 
detta geografi ska område var spelplanen för ett av de första projekten med 
sektoriserad psykiatri i Sverige, Nackaprojektet. Studien påbörjades utifrån en 
generell problemställning om decentraliseringen av den psykiatriska vården 
rumsliga iscensättningar. En första uppsättning forskningsfrågor samt initiala 
litteraturstudier ledde mig till Nackaprojektet, ett projekt som jag på ett ytligt 
plan kände till innan studien påbörjades. Hur mycket jag egentligen visste ter 
sig nu en smula grumligt och var nog till största delen färgat av den allmänna 
mediabilden om ett spjutspetsprojekt inom svensk psykiatrisk vård även om 
en del personliga kontakter hade förmedlat inblickar i hur det var att jobba 
där eller i skuggan av projektet. Nackaprojektets mediala karaktär, att de hade 
ansvar för all vård inom sin geografi ska sektor samt att det var ett av de första 
som arbetade utifrån en decentraliserad princip gjorde att jag valde det fram-
för andra sektoriserade psykiatriska verksamheter1. Min fallstudie kategorise-
rar jag med Stakes (1995) terminologi som en instrumentell fallstudie där den 
decentraliserade psykiatriska vårdens rumsliga aspekter är min övergripande 
fråga som ska besvaras genom det valda fallet. Men i linje med Flyvbjergs sor-
tering skulle jag också klassifi cera mitt fall som ett extremfall, möjligtvis med 
drag av ett paradigmatiskt fall.
 Fallstudien innefattar en tidsperiod mellan 1958 till 1999 där den decentra-
liserade psykiatriska vårdens rumsliga iscensättningar undersöks genom hur 
decentraliseringsdiskursen tar form mellan 1958-1973, Nackaprojektet 1974-
1980, psykiatrin i Nacka 1980-1994 och utredningen, Välfärd och valfrihet 
(SOU 1992:73), som låg till grund för 1995 års Psykiatrireform. Hur dagens 
psykiatriska vård och omsorg i Nacka kommun är organiserad tecknas i en 
epilog i det sista empiriska kapitlet. 
 Det är alltså Nacka kommun som avgränsar studien geografi skt även om 

1 Andra möjliga fall var: Psykiatriska Vården i Luleå som startades två år före Nacka men inte 
hade något helhetsansvar. Stockholmsområdets Hässelby-Vällingby sektorn hade helhetsansvar 
med all vård inom sektorn men kom tidsmässigt efter Nackaprojektet och fi ck inte samma 
mediebevakning. Enskede-Skarpnäcks psykiatriska sektor som kanske var den sektor som drev 
decentraliseringstanken längst kunde också ha varit ett utmärkt fall på många sätt. Det startades 
dock först i mitten av 1980-talet och kan därför ses som en representant för den ”andra 
generationens” sektoriserade psykiatri. 



70

den initiala psykiatriska sektorn också innefattade Värmdö kommun och da-
gens psykiatriområde, Psykiatri Södra innefattar i stort sett hela södra och 
sydöstra Stor-Stockholmsområdet.  Ett skäl till det är att detta följer samma 
geografi ska område som den kommunala socialpsykiatrin kom att få. Det be-
tyder att psykiatriska vårdverksamheter som geografi skt var belägna i Värmdö 
kommun inte behandlas i studien. 
 Datainsamling pågick i tre omgångar; december 2007 – mars 2008, maj 
– augusti 2009 samt mars-april 2010. De två första omgångarna handlade i 
huvudsak om Nackaprojektet 1974 -1980 med vissa undersökningar av tids-
perioden före och efter. Den tredje omgången inriktade sig främst på Psykia-
triutredningen 1995 men även på dagens kommunala socialpsykiatri i Nacka. 
Denna del kunde genomföras mer fokuserat under en kortare tidsrymd då 
min kunskap om fallet var större och jag visste vad jag letade efter. 

Metoder för datainsamling
Genom att arbeta med ett fall har jag kunnat röra mig mellan olika skalor och 
här menar jag både i betydelsen geografi ska skalor (regionala, lokala, byggna-
dens) och ”glasögonbyte”, det vill säga perspektivförändringar samt närläs-
ningarnas in och ut-zoomningar (Hillier 2007, Murdoch 2006). Olika rum 
och rumsliga praktiker kommer till uttryck på olika sätt i olika data vilket 
också har lett till att jag har använt olika metoder för datainsamling. Fallstu-
dien omfattar således datainsamling genom intervjuer med personal och en 
del andra informanter som hade infl ytande på organiseringen och/eller erfa-
renhet av att arbeta i den psykiatriska vården och omsorgen i Nacka. Den 
omfattar också insamlad data från rapporter, utredningar, artiklar från tid-
skrifter och dagspress, ritningar, fotografi er, bilder, skönlitteratur samt tv-pro-
gram. De metoder som huvudsakligen har använts har varit av dokumentstu-
dier, intervjuer, bild- och ritningsanalys. I detta avsnitt redovisar jag hur mitt 
empiriska material har samlats in och hur det har använts. 

Dokumentstudier
Dokumentstudier är en viktig del av denna fallstudie, särskilt som det rör sig 
om ett historiskt skeende. Jag har undersökt skriftligt material från statliga 
utredningar och rapporter, tidskrifter, debattböcker och skönlitteratur. De 
tidigaste dokumenten är från slutet av 1950-talet och de senaste är från slutet 
av 2000-talet. 
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  De två statliga utredningar som jag har studerat är Mentalsjukvårdsdelega-
tionen från 1958 (SOU 1958:38) och Välfärd och valfrihet - service, stöd och 
vård för psykiskt störda (SOU 1992:73). Vid sidan av dessa har jag använt ma-
terial från Socialstyrelsen: remisshandlingen Den psykiatriska vårdens målsätt-
ning och organisation: rapport från expertgrupper från 1973, rapporterna Ett 
principprogram om öppen vård (Wennström 1968), Riktlinjer för 80-talets psy-
kiatriska vård (Socialstyrelsen 1980) och Psykiatrisk vård utan mentalsjukhus 
(Socialstyrelsen 1982) samt PM:et Psykiatri i utveckling. Mot öppnare vårdfor-
mer och ökad samverkan (Socialstyrelsen 1988). Jag har även läst Socialstyrel-
sens uppföljning och utvärdering av Psykiatrireformen Välfärd och valfrihet? 
slutrapport från utvärderingen av 1995 års psykiatrireform (Socialstyrelsen 
1999).
 Rapporterna från Sjukvårdens och socialvårdens planerings- och rationalise-
ringsinstitut, Spri, har utgjort ett viktigt empiriskt material, framför allt som 
grundläggande källa till Nackaprojektet. Av de nio publikationerna från Spri, 
publicerade mellan 1977 och 1993, handlar sex om Nackaprojektet: Psykiatri 
i omvandling (Spri 12/77); Nacka-projektet: bakgrund, praktik, erfarenhet 
(Berggren & Cullberg 1978); Nackaprojektet 1974-1979 (Spri 56/81); Nacka-
projektet 1974-80: en sammanfattning (Spri 67/81); Öppenvårdslokaler för psy-
kiatri; delrapport 1 (Spri 54/81); Öppenvårdslokaler för psykiatri: delrapport 2 
(Spri 114/83). 
 När jag har läst de statliga utredningarna, rapporterna från Socialstyrelsen 
och Spri har jag i text och bild letat efter beskrivningar av rumsliga aspekter, 
till exempel arkitektur, läge, lokaler, inredning, möbler, utrustning, institutio-
ner, trädgård, lokalisering, programskrivning, funktioner och användning.  Jag 
letade särskilt efter utsagor om önskvärda rumsliga förhållanden men också 
efter det icke-önskvärda. Källmaterialet har behandlats som ett diskursivt ob-
jekt men i några fall har jag också använt viss data som fakta, till exempel i 
fråga om statistik. Jag har varit medveten om att dessa data är producerade i 
en diskursiv kontext men bedömt dem som tillräckligt tillförlitliga. 
 Bland källmaterialet fi nns bland annat fl era skrifter om: specifi ka verksam-
heter inom Nackaprojektets och Nackapsykiatrin (Cullberg 1985, 1991, 
Krantz & Levander 1983, Levander 2007, Szescödy et al. 1980), psykiatri i 
allmänhet (Cullberg 1976, 1984, 2001), psykiatrisk vård (Crafoord 1987) 
men även memoarer om livet som psykiater (Cullberg 2007, Crafoord 2010). 
Generellt har jag har letat efter åsikter, programförklaringar och beskrivningar 
om rum. I memoarerna har jag hämtat historiska berättelser om den psykia-
triska vårdverksamheten där rumsliga aspekter fi nns med. Hela tiden har jag 
varit uppmärksam på i vilken kontext texten har kommit till.
 I tidskriften Arkitekturs årgångar från 1948-2010 har jag sökt efter artiklar 
om sjukhus och i synnerhet om psykiatrisk vård för att se hur diskursen speg-
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las, formas och eventuellt ändras. Inledningsvis läste jag Pockettidningen R 
samt en del andra debattböcker och skönlitterära verk. Syftet var att få en in-
blick i 1960-, 70- och 80-talets svenska institutionskritik och för att se hur 
rumsliga aspekter kom till uttryck i skildringarna av den psykiatriska vården. 
Eliasson (1979) följde Nackaprojektet i egenskap av forskare och med syfte att 
utvärdera projektets ”ideal och verklighet” (Berggren & Cullberg 1978) har 
fått bli representant för den kritik som fanns mot Nackaprojektet trots att det 
rumsliga perspektivet är i princip obefi ntligt i hennes texter. Däremot bidrar 
de till förståelsen av praktik och diskurs.

Ritningar, byggnader och lokaler
Ritningsmaterial kommer från Nacka kommuns byggnadsarkiv, Spri:s publi-
kationer samt Locums ritningsarkiv. Syftet med ritningarna är att ge en förstå-
else av de rumsliga organiseringarna de lokaler och byggnader som tillhör stu-
dien, både i form av interna rumsamband och i förhållande till omgivningen. 
Det är nästan uteslutande planritningar som har funnits att tillgå vilket har 
den begränsningen att de varken berättar om vertikaliteten i rummen (sektio-
nen), material eller rummens färgsättning. Det är dock den rumsliga organise-
ringen som står i fokus för studien. Planritningarna i kombination med foton 
(som ger en bild av sektion, material och färgsättning) ger ur den aspekten en 
tillräckligt bra representation av rummens förhållande till varandra. 
 Silverman (2006) skriver att det är lika viktig att använda ögonen som öro-
nen vid observationer. Han hävdar att många forskare glömmer bort att titta 
sig omkring och därför missar avgörande material om den fysiska miljön. För 
att bilda mig en uppfattning om hur det rumsliga sammanhanget i lokal skala 
kunde uppfattas, det vill säga använda mina ögon, har jag besökt platserna för 
Nackaprojektets tre öppenvårdsmottagningar. Två av byggnaderna fi nns kvar 
men med andra verksamheter i. Där Nacka psykiatriska öppenvårdsmottag-
ning låg är det idag studentbostäder. Planlösningen är i stort sett likadan som 
när den var en mottagning liksom byggnadens närmaste omgivning.  Jag har 
även varit inne i byggnaden där Saltsjöbadens psykiatriska mottagning låg. 
Den är dock ombyggd till fl era mindre lokaler men omgivningen är sig lik. 
Den tredje öppenvårdsmottagningen, Boo psykiatriska öppenvårdsmottag-
ning, var belägen i en barack som inte längre fi nns kvar. Platsen där den stod 
är idag bebyggd med bostäder och aff ärer. 
 Jag har också besökt slutenvårdsavdelningarna 31 och 32 på Nacka sjukhus 
som ligger kvar i samma lokaler som när de fl yttade dit från Långsbro sjukhus 
i mitten av 1980-talet. Jag har även besökt anläggningen där behandlingshem-
met Soteria låg, bostadsområdet Orminge där Annsofi projektet hade sin käl-
larlokal, Stockholmområdets två före detta mentalsjukhus Beckomberga res-
pektive Långbro sjukhus samt tre gruppboenden och två träffl  okaler i Nacka.
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Övriga media
Jag har använt tidningsartiklar som kommer från ett urval gjort i Nacka lokal-
historiska arkiv (arkivbox: Nackaprojektet). Risken med ett färdigt urval är att 
viktiga dokument kan missas. När jag i fallstudiens inledningsskede gick ige-
nom arkivboxen var det för att skapa mig en överblick över Nackaprojektet. 
Jag letade alltså efter allmänna fakta om Nackaprojektet (årtal, verksamheter, 
personer) men naturligtvis framför allt efter artiklar med ett rumsligt perspek-
tiv i någon form, till exempel beskrivning och bilder av mottagningarna och 
deras läge. Bland de jag hittade har några fått bli diskursiva representanter 
(serie + collage, kapitel 5) medan syftet med andra är att redovisar något ske-
ende (stadsplaneringsmötet, kapitel 7). I sig viktiga artiklar, till exempel den 
kritik av samkörning av dataregister som Nackaprojektet utsattes för, har inte 
tagits med då den rumsliga relevansen är svag. 
 Tv-programmen kommer från Kungliga Bibliotektet, avdelningen för au-
diovisuella medier. Programmens funktion i studien har varit att ge en bild av 
diskursen och statusen på frågan om decentraliseringen av den psykiatriska 
vården vid tidpunkten för dessas tillkomst samt möjligheten att se de fysiska 
rummens utformning då bild- och ritningsmaterial i övrigt har varit begrän-
sat. 
 Illustrationer, diagram och fotografi er är i huvudsak hämtade från publice-
rat skriftligt material. En del fotografi er har jag tagit själv. Några intervjuper-
soner har blivit tillfrågade om bilder från Nackaprojektet men utan resultat. 

Intervjuer  
I mitt intervjumaterial fi nns berättelser från människor som har arbetat, pla-
nerat och/eller haft en ledningsfunktion för den psykiatriska vården och om-
sorgen i Nacka. I centrum står medarbetare i Nackaprojektet 1974-1980. 
Bland dessa fi nns personer med erfarenhet från tiden innan decentralisering-
en, bland annat genom arbete på Långbro sjukhus, vilket har gett viktig bak-
grundsinformation om tiden innan decentraliseringen. Då en av de tongi-
vande personerna, i Nackaprojektet, Bengt Berggren, är död har jag intervjuat 
hans änka, Anna Berggren, också psykiater med lång erfarenhet. Alla utom en 
av dem som har intervjuats i fallstudiens del om Nackaprojektet har erfaren-
het av att arbeta inom den psykiatriska vården även efter Nackaprojektet. Jag 
har även intervjuat några brukare och anhöriga, några planerare/arkitekter av 
vårdlokaler samt några tjänstemän inom Nacka kommuns socialpsykiatri.  
 Totalt 25 semi-strukturerade intervjuer genomfördes under perioden de-
cember 2007 – maj 2010. Två personer avböjde medverkan initialt och en 
efter genomförd intervju. Intervjuerna spelades in med intervjupersonens 
samtycke och skrevs sedan ut. Samtal har också förts med ytterligare tre perso-
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ner där anteckningar togs. Intervjupersonerna är utvalda på grund av sin roll i 
den psykiatriska vården i Nacka; som chef, personal, arkitekt, brukare eller 
anhörig eller på grund av sin övergripande roll för planering av psykiatrins 
lokaler. Alla har fått läsa den transkriberade intervjun samt preliminära utdrag 
av de delar av intervjun som fi nns med i avhandlingstexten. De har också fått 
ta ställning till om de vill vara anonyma. Några har haft önskemål om att stry-
ka uttalanden, ta bort namngivna personer eller ändra formuleringar, vilket 
jag då gjort. Dessa ändringar har varit av mindre vikt för resultaten och alltså 
inte bidragit till sämre förståelse för fallet. Av samtliga 25 utskick har 17 god-
känt att deras namn nämnts, en ville inte vara med alls, tre vill vara anonyma 
och fyra har inte svarat. De sistnämnda har jag då låtit vara anonyma.
 Intervjupersonerna var/är verksamma som psykiater (6 st), psykolog (2 st), 
kurator (1 st), sjuksköterska (2 st), sekreterare (2 st), mentalskötare (1 st), 
sociolog (1 st), tjänsteman Nacka kommun (1 st), boendestödjare (4 st), arki-
tekter (1 st), funktionsplanerare landstingets fastighetsbolag (1 st), brukare (2 
st) och anhörigrepresentant (1 st). Dessutom har jag fört informellt samtal 
med boendestödjare (1 st) och tjänstemän på Nacka kommun (2st). 
 Jag har eftersträvat en blandning av yrkeskategorier och kön bland intervju-
personerna. Studiens fokus ligger på vårdproducenternas föreställningar och 
erfarenheter om rummets roll i decentraliseringen av psykiatrin. Därför har 
jag till exempel intervjuat alla tre föreståndarna för Nackaprojektets öppen-
vårdsmottagningar som samtliga var män vilket bidrar till en viss övervikt av 
intervjuade män (14 män och 11 kvinnor). Genusaspekter har beaktats för att 
i möjligaste mån uppnå en jämn könsfördelning bland dem som har intervju-
ats men det har varit viktigt att olika yrkeskategorierna har fått komma till tals 
genom intervjuerna.  
 De fl esta intervjupersonerna har jag fått tag på genom att fråga andra inter-
vjupersoner vilka de tycker jag skulle träff a, det vill säga enligt ”snöbollsmeto-
den”. Jag tog kontakt via brev, telefon eller e-post (se bilaga 1). Den första 
intervjun gjordes med en person vars namn jag hade fått genom personliga 
kontakter. Ett namn kände jag till innan jag påbörjade studien och andra dök 
upp genom studierna av dokumenten.  Jag har intervjuat två boende på en 
kommunal gruppbostad och samtalat informellt med besökare på träffl  oka-
lerna. En anhörig verksam i anhörigorganisationer har ställt upp för intervju. 
Inga nuvarande patienter eller patienter med erfarenhet från Nackaprojektets 
öppenvårdsmottagningar är intervjuade.
 Fallstudiens fokus ligger på företrädare för organisering och utformning av 
Nackaprojektet och psykiatrin i Nacka, deras uppfattningar om psykiatrins 
rum, hur de har arbetat med dess arkitektur och lokalisering. I centrum står 
också medarbetarnas rumsliga erfarenheter i förhållande till diskursen och till 
sin egen praktik. En studie som inriktar sig på brukarnas rumsliga erfarenhe-



75

ter och upplevelser samt möjligheter att vara med i planering av nya boende 
och träffl  okaler är därför lika angeläget som underbeforskat men ligger utan-
för denna studies upplägg och ram. 
 Samtliga intervjuer har varat mellan en timme och en och en halv. En gene-
rell frågeskiss togs fram som anpassades inför varje enskild intervju (se bilaga 
2). Alla intervjupersoner har tillfrågats innan intervjun om de samtyckte till 
att intervjun spelades in. Ingen har haft några invändningar. Under intervjun 
ställdes följdfrågor som uppkom av ämnets karaktär. Intervjupersonerna fi ck 
berätta fritt utifrån olika teman. Intervjuerna styrdes varken tydligt eller hårt 
och därför kan jag hävda att de överensstämmer med Kvales (2010) defi nition 
av semi-strukturerade intervjuer. 
 I intervjusituationen skapas berättelserna just där och då och med en annan 
intervjuare hade samtalet sett annorlunda ut. Berättelser konstrueras i interak-
tion mellan intervjuaren och den intervjuade (Czarniawska 2004, Silverman 
2006). En intervju handlar därför lika mycket om vad som sägs som hur det 
sägs och det gäller att vara uppmärksam på det men kanske framför allt på hur 
jag som forskare återberättar berättelserna. Intervjuer kan alltså ses som ”inte-
ractions and narrative production sites” (Czarniawska 2004:49) där forskaren 
själv alltid producerar en metaberättelse. Samtidigt som man återberättar re-
sultaten måste refl exioner göras över statusen på berättelserna. Detta kan göras 
genom att vara uppmärksam på hur fältarbetets procedurer ser ut, det vill säga 
hur och i vilket sammanhang texterna blir till (Czarniawska 1997).
 Jag är medveten om att mina intervjupersoner hade olika syften med sin 
medverkan och att de pratade utifrån olika positioner. Det är en skillnad mel-
lan att intervjua, till exempel, en nu verksam tjänsteman på socialförvaltning-
en, pensionerade verksamhetschefer respektive sekreterare om händelser tret-
tio år bakåt eller brukare av kommunens socialpsykiatriska service. En nu 
verksam person med myndighetsansvar kan vara mindre frispråkig på grund 
av sin position eller så har händelser för länge sedan blivit bearbetade och nar-
rativiserade av intervjupersonen. Jag var uppmärksam på att lägga lika stor 
vikt på deras berättelser och se dem som lika trovärdiga oavsett vilken makt-
position intervjupersonen har i fallet. 
 Mina intervjuer har pendlat mellan att vara faktabaserade, idébaserade med 
diskursivt inslag samt narrativa (Kvale 2010). De första intervjuerna jag gjorde 
var mer inriktade på att ta reda på fakta till skillnad från de senare som inrik-
tades på idéer och diskurser och/eller narrativ.  Kavle (2010) menar att den 
narrativa intervjuformen kan ha fl era syften. En är den muntliga historieinter-
vjun (oral history interview) vars syfte är att gå bortom individens historia för 
att få tag i den gemensamma. En faktabaserad intervju är också en narrativ 
intervju med sitt fokus på muntlig historia och när vissa händelser hände och 
varför. Kvales defi nition av intervjuer står i viss mån emot Czarniawskas 
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(2004) som hävdar vikten av att förstå att intervjuer inte representerar något 
annat än sig själv. Att intervjua personer om historiska skeenden kan betyda 
att det handlar om ämnen och händelser som personen inte tänkt på sedan 
dess och som intervjuare måste man kanske ”hjälpa på traven” med risk att 
frågorna blir ledande. De första intervjuerna var övergripande och jag själv var 
intresserad av allmänna fakta, händelser och upplevelser kring detta vilket 
gjorde intervjuerna längre och vidare i sina ämnen till skillnad från de senare. 
Då var jag snarare ute efter något speciellt och frågade aktivt efter vissa teman 
eller specifi ka händelser på ett sådant sätt att det kunde fi nnas risk att jag fi ck 
just de svar jag letade efter. Detta skedde dock inte i så stor utsträckning att 
intervjuerna inte kan anses som tillförlitliga. En annan aspekt av intervjume-
toden är att det är lätt att identifi era sig med intervjupersonen, just kanske för 
att man tillsammans skapar en produktionsplats för berättelser. Risken att ”go 
native” (Stake 1995) i för stor utsträckning måste därför balanseras med se-
nare refl ektion, tolkning och analys. Att vilja skapa en förtroendefull intervju-
situation är en förutsättning för en bra intervju men risken kan alltså vara för 
stor identifi kation på bekostnad av den kritiska analysen. 

Etiska överväganden 
Vården är ett område med omgärdat av sekretess.  Att intervjua människor i 
vården vare sig de är anhöriga, patienter eller personal är känsligt när det rör 
frågor om behandling och diagnoser som knyts till en speciell person. Maktas-
symetrier uppstår lätt i intervjusituationen. Även utanför sjukvårdens absoluta 
domän måste etiska överväganden göras när det rör grupper som anses särskilt 
utsatt, till exempel människor med psykiska funktionshinder.
 I början av min fallstudie hade jag en tanke på att anonymisera alla inter-
vjupersoner i syfte att betona fallstudiens narrativa karaktär och att inte skilja 
mellan kategorier, i meningen vem som är synliggjord och vem som inte är 
det.  Jag blev dock tvungen att ompröva den hållningen. En del av intervju-
personerna förekom även som författare till källor vilket försvårade deras ano-
nymitet. Det ledde till att alla intervjupersoner fi ck möjligheten att vara med 
sitt riktiga namn om de så önskar. Yrkestillhörigheten är viktig för berättelsen 
och jag har efterstävat en mångfald av de yrkesgrupper aktiva i psykiatrin. I 
några fall har jag av hänsyn till den önskade anonymiteten inte varit så precis 
med befattningarna utan personen har fått en mer allmän beskrivning av sin 
yrkesroll. 
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Analys och tolkning
Jag har i materialet letat efter bärande idéer, utmanande eller avvikande idéer, 
mönster, samband med omkringliggande diskurser och fenomen samt dekon-
struerat bilder. Genom när- och omläsningar har jag lärt känna materialet, 
med andra ord kommit det nära genom att läsa/titta på det om och om igen. 
Vissa mönster och samband har uppstått efter många omläsningar medan jag 
har sett andra ganska omgående. En del initialt tydliga samband har med ti-
den visat sig vara mindre starka och andra samband har framträtt istället. Jag 
har efterstävat ett dynamiskt förhållande till forskningsfrågorna. Detta har 
också visat sig vara nödvändigt då studiens resultat har påverkat fokus. Således 
har det inneburit en avstämning och omformulering av forskningsfrågorna 
under fallstudiens gång. 

Att analysera och tolka intervjuer
Stake (1995) menar att man ska göra ett första utkast bara några timmar efter 
intervjun. Det är alltså inte så viktigt att fånga de exakta formuleringarna och 
orden från intervjupersonen, det viktiga är vad de menar. Jag anser dock till 
skillnad mot Stake att det fi nns ett förhållande mellan vad de säger och hur de 
säger det. Därför fi nns det ett värde i en ordagrann transkribering. Enbart 
anteckningar fångar inte upp intervjupersonens egna formuleringar lika till-
förlitligt utan blir fi ltrerade genom mitt eget sätt att anteckna. En ordagrann 
transkribering gör också närläsningen lättare, det vill säga, tolkning av eventu-
ella underliggande meningar tonas ner till förmån för vilka formuleringar och 
ord som faktiskt sades. 
 Av den anledningen har jag transkriberat intervjuerna så gott som orda-
grant. Jag har varken redovisat tonfall eller exakt längd på pauser men i några 
fall har betonade ord eller formuleringar angetts. Upprepningar och mellan-
ord har oftast inte tagits med, de senare har markerats som paus.  Analysen 
har i huvudsak skett från det skrivna materialet och från själva aktiviteten att 
transkribera vilket erbjuder tillfälle till om- och närlyssning av vad som sades. 
I avhandlingstexten har jag bearbetat citat från intervjuerna så att talspråk har 
blivit till skriftspråk med syftet att främja läsbarheten och förståelsen (Kvale 
1996). 
 Jag har transkriberat samtliga intervjuer själv utom en som skrevs ut en an-
nan person. En intervju blev bara delvis inspelad men där tog jag anteckning-
ar. Delar som jag vid genomlyssning har ansett irrelevanta för avhandlingen 
har inte transkriberats. Möjligheten att bedöma vad som kan väljas bort har 
växt fram under fallstudiens gång. Det betyder att de första intervjuerna är 
transkriberade i sin helhet och i de sista är vissa delar bortvalda. Intervjuerna 
har klassifi cerats med hjälp av mjukvaruprogrammet NVivo 9. Teman i mate-
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rialet har kodats under olika rubriker i syfte att lättare kunna se samband mel-
lan intervjuerna och mellan teman/berättelser. Koderna var både tematiska 
(till exempel hierarki, avdramatisering, makt, visioner, organisering, aktanter), 
innehållsmässiga (till exempel dörrar och lås, läge, vita rockar, receptioner), 
platsspecifi ka (till exempel Boo psykiatriska mottagning, mentalsjukhusen) 
eller historiska (till exempel innan sektoriseringen, Nackaprojektet, psykiatri-
reformen). Analysen bestod av att se samband mellan kategorierna och ut-
mejsla färre. Jag förde sedan samman kategorierna på en överordnad tematisk 
nivå (makt, visioner, säkerhet, integritet, miljö, integrering) där de övriga un-
derordnades.

Att analysera bilder, ritningar och rum
Bilder (foton och collage), rörliga bilder (tv-program) och teckningar analyse-
ras dels genom att undersöka var de har producerats, i vilket syfte och av vem 
men också genom att analysera bilden i sig  (Rose 2007). Denna diskursanaly-
tiska bildtolkningsmetod betyder en närläsning av det visuella materialet i sig, 
hur det är uppbyggt, vad det innehåller och hur det berättas. Bilderna har 
oftast producerats för att vara en illustration till en text eller artikel och är 
sällan huvudsaken. Jag har tittat på dem för sig men i förhållande till den kon-
text där de har producerats. Genom att fokusera på bilden i sig framträder det 
som exkluderas eller det som sägs på ett outtalat sätt och kontextens mening 
förskjuts (Foucault 1993, Law 2002, Rose 2007). 
 Hur diskurser översätts till materiella rum och objekt undersöks till exempel 
genom att titta på öppenvårdsmottagningarnas utformning och inredning, 
slutenvårdsavdelningarnas användning av objekt, rutiner och rumslig konfi gu-
ration samt gruppboendens rumsliga relationer till omgivningen både inom 
och utanför sina fysiska gränser. Begreppen institutionella mekanismer och 
teknologier (Rose 2007) har varit användbara för att utforska hur institutio-
nens praktik (detaljer, objekt, rutiner, procedurer) ger eff ekter i form av makt-
relationer. 
 Byggnaders, lokalers, möblers, inredningens och omgivningens relationella 
materialitet har analyserats genom att titta på ritningar och foton men också 
genom platsbesök där detta varit möjligt. Jag har framför allt tittat efter rums-
samband, ytor, öppningars placering och rumsbredder (Dovey 2008, Evans 
1997). Rumshöjder, ljusinsläpp, material, färgsättning, inredning och möbler 
har jag också analyserat, främst genom foton. Hur inredning, möbler, väggar 
och öppningar påverkar rörelsemönster har jag alltså kunnat få en uppfattning 
om utifrån foton, planritningarna samt uppgifter i intervjuer. Foton har gett 
en bra bild av den vardagliga användningen av rummen genom sättet att 
möblera och placera objekt. Topologiska samband mellan rum, objekt, lokal 
och regional miljö samt mottagningarnas samband med omgivningen har 
också analyserats (Latour 2005, Law 2002, Law & Mol 2000). 
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Att läsa och att berätta 
Syftet med att analysera diskurser är att ifrågasätta det som framstår som ob-
jektivt och detta görs genom att ”kartlägga de processer där vi kämpar om hur 
tecknens betydelse ska framställas och där vissa betydelsefi xeringar blir så kon-
ventionaliserade att vi uppfattar dem som naturliga.” (Winther Jörgensen & 
Phillips 1999:32 med referens till Laclau & Mouff e). Ett diskursivt förhåll-
ningssätt innebär att det inte fi nns några självklara metoder eller procedurer 
för tolkning av materialet utan forskare med diskursiva anspråk måste i varje 
konkret fall utforma sina begrepp så att de passar de problem som de tittar på 
(Howarth 2007). Om en berättelse kan berättas på många olika sätt så kan 
även texter, intervjuer och bilder läsas på olika sätt. När det gäller intervjuer 
har jag inte tolkat dem i syfte att hitta underliggande, ”sanna” betydelser om 
vad intervjupersonen egentligen menar utan jag har fokuserat på det som sägs, 
på ytan, vilket kan ses som ett poststrukturalistiskt sätt att analysera eller läsa 
(Czarniawska 2004). Det är de textuella strategierna som är intressanta här 
vilket betyder ett fokus på vad texten gör snarare än vad den säger vilket har 
likheter med Roses (2007) diskursanalytiska bildtolkningsmetod.  Jag har 
också arbetat med att dekonstruera texterna och letat efter dikotomier, fördo-
mar, det icke utsagda, avbrott, motsättningar, avvikelser samt dubbeltydningar 
(Czarniawska 2004). 
 Mitt material är fullt av små berättelser på olika nivåer. Hur gör man för att 
samla ihop dem och konstruera en egen berättelse av intervjuerna, fältanteck-
ningarna, ritningarna, bilderna och dokumenten? Vilken karaktär ska min 
röst anta? Czarniawska (2004) pekar ut tre möjligheter för hur ett narrativt 
förhållningssätt kan göra skillnad inom samhällsvetenskapen. Det första hand-
lar om att förstå att det alltid sker en sorts tolkning av materialet/berättelsen 
men också att texten är en av många texter i ett sammanhang. 

Every reading is an interpretation, and every interpretation is an association: 
tying the text that is interpreted to other texts, other voices, other times and 
places. (Czarniwaska 2004:135)

Jag har försökt att rekontextualisera materialet på ett för läsaren intressant sätt 
(Czarniawska 2004). Rekontextualisering handlar inte bara om återberättande 
utan också i vilket form detta görs. Form och innehåll är sammankopplade 
där formen är performativ för hur innehållet tas emot men också för hur det 
produceras (se White 1973).2  

2 Det inte fi nns någon historia, bara historiegrafi  och historikerna skapar intrigerna, hävdar 
White (1973). Historikerna sätter samman det funna materialet till en sammanhängande 
redogörelse som kan berättas på olika sätt. Det handlar inte om att ”gå ut” och hämta in 
berättelserna, snarare är det en diskursiv praktik av en diskurs skapad av forskarna.
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Trovärdighet
Hur ska jag då förhålla mig till mitt material och min berättelse i förhållande 
till trovärdighet och tillförlitlighet? Frågan om historisk ”sanning” ses inte 
som relevant när det gäller trovärdigheten i berättelseanalys (Johansson 2005). 
Istället kan detta ses som att samma händelse representeras på olika sätt och 
att berättare därför konstruerar ”narrativa sanningar” (Johansson 2005:313), 
ungefär som det Czarniawska kallar ”a narrative production site” (Czarni-
awska 2004:51). För att kunna granska och värdera berättelser liksom fallstu-
dier (som också kan ses som en berättelse) är tillförlitlighet ett användbart be-
grepp (Johansson 2005). Kriterier för det handlar om övertygande, om analy-
sen håller, och med det menas till exempel vilken form analysen tar och vilka 
textuella strategier som används. Ett annat kriterium handlar om överenstäm-
melse vilket kan betyda att låta intervjupersonerna läsa materialet och se om 
det stämmer med deras egen uppfattning. Insiktsfullhet är ett tredje kriterium 
som handlar om hur studien framställs i termer av originalitet och innova-
tionsförmåga men också om läsaren får ökad förståelse och insikt. Samman-
hang är också viktigt, både internt inom studien men också externt mot annan 
forskning i fältet. Allt detta handlar egentligen om vilken förmåga jag som 
forskare har att dela med mig av mina refl ektioner och slutsatser på ett förstå-
eligt sätt för läsaren. Johansson (2005) poängterar vikten av att komma ihåg 
att i alla studier med tolkande ansatser är processer av analys, utvärdering och 
tolkning aldrig helt avslutade. De är ständigt pågående och har samtidigt en 
viss oförutsägbarhet i sig. 
 Ur ett diskursivt perspektiv hänger sättet att presentera resultat eller mate-
rial ihop med innehållet och argumentationen (Howarth 2007). Om slutsat-
serna som jag som forskare kommer fram till vinner bekräftelse hos forskar-
samhället beror alltså på om de verkar övertygande eller ej. Kriterier för denna 
bedömning handlar om koherens och konsekvens samt om jag som forskare 
lägger till nya och intressanta tankegångar till fallet och frågeställningen. Med 
anda ord är det andra forskares eller forskarsamhällets bedömning som ger 
trovärdighet till mig och mitt resultat. Både Johanssons (2005) och Howarths 
(2007) syn kan kopplas till Czarniawskas (1997) sätt att se på vetenskap som 
ett samtal snarare än en ständigt ökande kunskapsmassa. Om vetenskap är 
samtal är de vetenskapliga texterna (avhandlingarna, artiklarna, presentatio-
nerna) röster i detta samtal och för att följa med är det viktigt att veta vem 
som pratar med vem och vem som svarar på vems frågor. Var och en av oss 
som är engagerade i vetenskaplig produktion på ett eller annat sätt bidrar på 
så sätt med en liten bit, en länk i en kedja som slingrar sig runt i spiralform 
snarare än att vara en punkt på den linje som stävar framåt och bortåt. 
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4  Förändringens rum

Från jordbruk till förortscentra
Under efterkrigstiden genomgick den svenska psykiatriska vården stora för-
ändringar. Parallella processer pågick där å ena sidan utbyggnaden av den slut-
na institutionsvården fortsatte och å andra sidan ifrågasattes vårdens praktik 
alltmer. Hur psykiatrins patienter skulle vårdas och om och hur människor 
med psykiska problem skulle få ta plats i samhället sträckte sig alltså långt 
utanför den psykiatriska vårdens gränser. Dessa frågor kom att ta plats i sam-
hällsdebatten och förändringar som urbanisering och modernisering gjorde 
avtryck i den psykiatriska vården. Detta kapitel handlar om det som ledde till 
att en ny decentraliserad psykiatri tog form.

Mentalsjukvårdsdelegationens utredning 1958
År 1958 presenterade Mentalsjukvårdsdelegationen (SOU 1958:38) sitt slut-
betänkande Mentalsjukvården: planering och organisation. Utredningen be-
handlade vården för ”långtidshospitaliserade patienter med kroniska psykoser” 
(SOU 1958:38) som vistades på de större äldre psykiatriska institutionerna 
där behovet av en ”humanisering och normalisering” (SOU 1958:38) av vård- 
och boendemiljön var mycket stor. Ett byte av beteckningar, från sinnessjuk 
och sinnessjukhus till mentalsjuk och mentalsjukhus föreslogs. Institutions-
vårdens och utbyggnad av institutionsvården föreslogs också samtidigt som 
öppna vårdformer diskuterades. Arbetet riktades också mot samhället ”med 
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hänsyn till behovet att motverka fördomar mot psykisk sjukdom” (SOU 
1958:11). 
 År 1956 befann sig omkring 33 000 patienter på anstalter för mentalsjuk-
vård i Sverige. Majoriteten av dessa, 66 %, var intagna på statliga mentalsjuk-
hus.1 Vid årsskiftet 1957/58 fanns det också nästan 900 vårdplatser på fyra 
psykiatriska kliniker och tolv psykiatriska lasarettsavdelningar. En viss öppen-
vård för ”patienter med psykiska eller nervösa sjukdomar” fanns även att tillgå 
vid denna tid. Den utfördes av tjänsteläkare, privatpraktiserande läkare eller i 
anslutning till psykiatriska kliniker och lasarettsavdelningar (SOU 1958:38, s. 
513-514).
 I materiellt avseende ansåg Mentalvårdsdelegationen att mentalsjukhusen 
var ett eftersatt område med stora renoveringsbehov där inte bara sanitär ut-
rustning och köksstandard var föremål för kritik (fi g. 4).

Bland övriga ogynnsamma förhållanden vid sjukhusen må nämnas, att fritids-
utrymmen i många fall saknas eller är för små, festsalarna är ofta gammalmo-
diga, utrymmen för mindre sammankomster, för inomhussport o.d. saknas i 
många fall. Kaféer och kiosker fi nns endast på enstaka ställen och har då som 
regel tillkommit genom hjälpföreningarnas initiativ. Inredningen på avdel-
ningarna är ofta spartansk och torftig, tunga och obekväma möbler omöjliggör 
en trivsam dagrumsatmosfär. Servis och kläder är alltjämt synnerligen otill-
fredsställande på fl era sätt. (SOU 1958:38, s 516)

 Delegationen ansåg att en samlokalisering med somatisk vård var avgörande 
för den psykiatriska vårdens utveckling. Redan under 1940-talet hade de för-
sta landstingsdrivna psykiatriska klinikerna öppnats och det var där som nya 
behandlings- och organisationsformer prövades, bl. a. olika terapier, öppen-
vård och dagvård men också försök med medicinering och kirurgiska ingrepp. 
Läkarna som var verksamma på de psykiatriska klinikerna hade högre status 
än sina kollegor på de statliga mentalsjukhusen och nya yrkesgrupper som t.
ex. psykologer, arbetsterapeuter och kuratorer kom in i psykiatrin (Ljungberg 
1990:181-189). Vikten av sådana nya samarbetsformer omnämns i Mental-
sjukvårdsdelegationens betänkande, ”vårdavdelningen måste bli ett terapeutisk 
medium” (SOU 1958:11, s. 518), och teamarbete föreslogs ersätta äldre hie-
rarkiska arbetsformer. Utredningen är kritisk mot den dåvarande statusen på 
landets mentalsjukhus men trodde ändå på en utbyggnad och förnyelse av 
dem samtidigt som möjligheterna att utvidga de psykiatriska klinikernas upp-
drag med en utökad öppenvård fördes fram. Huvudmannaskapet diskuterades 
i utredningen och att ha endast en huvudman för den psykiatriska vården (de 

1 16 % av de 33 000 patienterna befann sig på storstädernas sjukhus (i Stockholm var detta 
Beckomberga sjukhus och Långbro sjukhus) och 15 % på vårdhem för lättskötta sinnessjuka. 
Resterande 3 % återfanns på mindre kommunala och enskilda mentalsjukhus och i familjevård.
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Fig. 4: Sovsal för 27 respektive 4 patienter. Bildtexten talar om en mörk och dyster 
interiör med fl agnande målning och slitna golvmattor. Bild ur Mentalsjukvården: 
Planering och organisation: Betänkande III, SOU 1958:38. 



84

rättspsykiatriska patienterna undantagna) ansågs vara avgörande för psykia-
trins utveckling (SOU 1958:11). 

Den viktigaste förutsättningen (…) för ett gott vårdresultat är, att full paritet 
åstadkommes mellan somatisk och psykisk vård såväl medicinskt som organi-
satoriskt och författningsmässigt. Som slutmål bör gälla att mentalsjukvård 
och kroppssjukvård sammansmälter som olika specialiteter inom samma sjuk-
vårdsorganisation och i största möjliga utsträckning inom samma sjukhusen-
heter. För att nå dessa syften fodras en omfattande utbyggnad med nya sjuk-
husenheter och avdelningar. (…) Ett viktig krav är vidare, att öppen och slu-
ten mentalsjukvård planeras som en enhet och erhåller en utformning, som 
möjliggör största möjliga utnyttjande av öppna vårdformer. (SOU 1958:38, s. 
517)

Landstinget föreslogs därför ta över huvudmannaskapet från staten och där-
med skulle psykiatrin likställas med övrig sjukvård både i form av organisation 
samt lagstiftning. 
 Mentalsjukvårdsdelegationens slutbetänkande befann sig med ena benet i 
dåtidens arv och med det andra på väg mot en framtid betydligt öppnare och 
ljusare än de bilder på mentalsjukhusets interiörer som visas. Den öppna ljusa 
framtiden speglas i tilltron till att rumslig förfl yttning skulle möjliggöra mo-
dernisering och utveckling av den psykiatriska vården samtidigt som alltså 
utbyggnad av den institutionsbundna vården föreslås. Förslagen om bättre 
lokaler för fritidsaktiviteter samt införandet av kaféer och kiosker i mental-
sjukhusets egen regi kan ses som ett sätt att å ena sidan öppna upp institutio-
nen mot omvärlden i normaliseringens och humaniseringens syfte och å andra 
sidan behålla kontrollen genom att detta skulle ske inom mentalsjukhusens 
områden. Det materiella rummet och framför allt de göranden som där på-
gick blev viktiga i en behandlingsdiskurs både i avseendet patienternas möjlig-
heter till tillfrisknande och utvecklandet av nya arbetsformer och medvetenhet 
hos personalen. Detta pekar mot att mentalsjukvårdens domäner håller på att 
utvidgas, i en rörelse ut från mentalsjukhuset samtidigt med omvärldens rö-
relse in till densamma. Patienten observeras i och genom rummet, vardagens 
göranden och interaktioner görs till terapeutiska händelser, oavsett om det 
sker på vårdavdelningen, i kön till kiosken eller i de nya öppnare vårdformer-
na på lasaretten. 
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Gullberna sjukhus 1959

Mentalsjukvårdsdelegationens slutbetänkande speglade en brytningstid mellan 
traditionell institutionell vård och öppnare samverkande vårdformer. På Gull-
berna sjukhus i Karlskrona, ett av de sista mentalsjukhusen som byggdes i 
Sverige, speglas den här brytningen på ett påtagligt sätt i arkitekturen. Detta 
sjukhus hade inte som sina företrädare jordbruket som ideal och som resurs 
för självförsörjning utan här framträder istället lokalsamhället i form av 
förorts centrat och dess konsumtionsinriktade aktiviteter som ett nytt ideal.  
Sjukhusets centrumanläggning innehöll verkstäder för arbetsterapi, medi-
cinskt centrum, gymnastiksal, frisör och en butik (fi g. 5). Hjärtat var torget 
där konditoriet hade en uteservering ”under färgglada parasoller” (Lallerstedt 
1959:11, s. 236). Centrumanläggningen var dock inte enbart till för att upp-
fylla patienternas behov av service utan ansågs även ha en terapeutisk bety-
delse. Eivergård (2003) visar hur efterkrigstidens psykiatriska programtexter 
betonade att mentalsjukhusen skulle vara behandlingsintensiva medicinska 
inrättningar. Med begreppet terapeutiskt samhälle menades att praktiskt taget 
alla aktiviteter skulle äga rum och motiveras utifrån ett terapeutiskt perspek-
tiv. 

Fig 5: Centrumanläggningen på Gullberna sjukhus med bildtext ”Butikerna i det lilla 
aff ärscentrum vid torget där patienterna ställer ut sina produkter och även deltar i arbetet 
bakom disken (Arkitektur 1958:11, s. 233. Foto: Lennart Olson/TIO)
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Att posta ett brev, ta en kopp kaff e eller handla i kiosken sorterades tillsam-
mans med en rad andra mer eller mindre samhällsinriktade aktiviteter in un-
der begreppet socioterapi, vilket hade till syfte att normalisera patienternas 
beteende och öka kontakterna med livet utanför sjukhuset. Samhället, eller 
rättare sagt sådant som människor ”gör” i samhället, lyftes fram som en central 
terapeutisk resurs. (Eivergård 2003:85)

Det vardagliga sysslorna fi ck på så sätt en annan inramning och blev en del i 
en väg mot ett liv utanför sjukhusets murar eller åtminstone till ett liv som 
skulle likna livet utanför sjukhuset. Socioterapi eller idén om det terapeutiska 
samhället2 förändrade mentalsjukvården. Men den kanske största förändring-
en var psykofarmakas intåg i vården och Lars-Erik Lallerstedt, arkitekten bak-
om Gullberna sjukhus, förväntade sig att detta även skulle förändra arkitektu-
ren och därigenom tillvaron för sjukhusens patienter. 

Vi har fått en ändrad grundsyn på hela begreppet mentalsjuka. Vi har fått nya 
verksamma mediciner, som gör det möjligt att ge ökad frihet åt de sjuka. Och 
vi kommer att få fl era nya, moderna sjukhus, byggda och anpassade för denna 
nya frihet. (Lallerstedt 1959:11, s. 233)

Vad denna nya frihet skulle innebära för patienten och för de rum som utgör 
vårdens arena och ram syns alltså till en del i Gullberna sjukhus som invigdes 
1959, det byggda resultatet efter en arkitekttävling 1948. Genom att utlysa en 
tävling, istället för att låta Medicinalstyrelsens arkitekt rita anläggningen, ef-
tersträvades en förnyelse av mentalsjukhuset och till det yttre liknade alltså 
sjukhuset snarare efterkrigstidens bostadsområden än de slotts- och kasernlik-
nande anläggningar som Beckomberga, Långsbro sjukhus och många andra 
svenska mentalsjukhus var exempel på. Förnyelse och traditionsbevarande är 
dock samtidigt verkställda i Gullbernas arkitektur och verksamhet, som till 
exempel i mötet mellan den slutna anstalten och den ’nya tidens’ friare insti-
tution med sina konsumtions- och serviceinriktade aktiviteter. Lugn och triv-
sam miljö efterstävades, utvändigt genom samspel mellan natur och arkitek-
tur, invändigt med färgsättning efter avdelningarnas ändamål. Moderna tan-
kar mötte traditionell praktik. I syfte att få bort alla nycklar hade modern tek-
nologi som central låsning av dörrar installerats men inte tagits i bruk och 
därför bar avdelningssköterskorna omkring ”nyckelknippor som gamla tidens 
budningskarlar” (Lallerstedt 1959:11, s. 238). Gång- och körbara kulvertar 

2 Ohlsson (2008:60) menar att idén om det terapeutiska samhället syns redan i 
Mentalsjukvårdsdelegationens (SOU 1958:38) uttalande om att vårdavdelningarna måste bli 
ett terapeutiskt medium. Nya samverkansformer som teamarbete skulle främja en annan 
behandlingskultur där den sociala interaktionen stod i centrum på ett annat sätt än tidigare. 
Begreppet blev fl itigt använt under 1970-talet men det talas alltså om det redan under 1950-
talet.



87

förband vårdpaviljongerna med de (till synes) fristående centrala byggnaderna. 
Åman (1976:422) hävdar att Gullberna visserligen innebar en förnyelse i be-
märkelsen materiell standard och yttre form men i grunden framstod som 
ännu ett traditionellt mentalsjukhus. Den slutna anstaltens konventioner och 
praktiker levde alltså kvar inbäddade i den byggda strukturen, institutionella 
teknologier som i form av underjordiska förbindelser utövade rumslig makt, 
alltmedan patienterna ovan jord tränade på att handla och gå till frisören. När 
Lallerstedt (1959) så talar om frihetens moderna sjukhus hade redan frihetens 
sätt att styra hittat andra vägar. 
 Moderniteten i Gullberna sjukhus är särskilt tydligt i utformningen av tor-
get och centrumbyggnaden, både en spegel och en iscensättning av det mo-
derna vardagsliv som pågick utanför anläggningen. Den förändrade och utvid-
gade synen på terapi representeras av torgrummet vars utformning möjlig-
gjorde de konsumtions- och fritidsinriktade terapeutiska aktiviteter som an-
sågs ingå i begreppet socioterapi. Lokalsamhället kan alltså ses som iscensatt 
inom mentalsjukhusets domäner och som ett steg på vägen mot vad som kom 
att ske på 1970-talet då den psykiatriska vården iscensätts ute i lokalsamhället. 
Gullbernas moderna anslag hålls samtidigt tillbaka av en konventionell insti-
tutionell rumsstruktur, tydligast synligt i de ”osynliga” kulvertsystemen men 
också i indelningen av byggnaderna i avdelningar för manliga respektive 
kvinnliga patienter samt i de olika bostadstyperna för olika personalkategorier, 
och tillsammans var de alla värvade till mentalsjukhusets stabiliserade nätverk.

Kritik och experiment

De fl esta av oss har motstridiga känslor inför anstalter. Vi har å ena sidan en 
tendens att idealisera dem, ett slags längtan efter att kunna skapa den perfekta 
anstalten som ska kunna göra det som samhället inte kan för människor i svå-
righeter. Å andra sidan fi nns en tendens till nedsvärtning: anstalten represente-
rar också något brutalt och degraderande, den innebär ett förnekande av 
mänskliga rättigheter till ett fritt liv. (Sundin 1970:19)

Det var inte bara inom det statliga utredningsväsendet och sjukhusbyggandet 
som försök till omprövningar av den psykiatriska vården gjordes utan den psy-
kiatriska vården började ifrågasättas alltmer även utanför psykiatrin. Den psy-
kiatrikritiska debatt som uppstod i västvärlden och i Sverige (ofta benämnd 
antipsykiatrin, se till exempel Porter 2002) var livaktig och blev del av en all-
män samhällsdebatt. Förklaringar av psykisk sjukdom söktes hellre i samhället 
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än i biologin och kritiken mot den institutionsbundna vården var hård. Ohls-
son (2008) har visat att skiljelinjen snarare kan ses mellan en reformistisk och 
en radikal psykiatrikritik än mellan psykiatri och antipsykiatri men gemen-
samt var att de båda psykiatrikritiska grenarna ville avveckla mentalsjukhusen 
som plats för psykiatrisk vård.
 Psykiatrikritiken inspirerades och tog avstamp i verk som till exempel Fou-
caults Vansinnets historia (1983) och Goff mans studie av sinnessjukhuset som 
slutet socialt system i Totala institutioner (1973) men också böcker skrivna av 
psykiatriker. R D Laing förde i Det kluvna jaget (1972) fram att sinnesjukdo-
men var rationell ur patientens synvinkel, Th omas Szasz menade i Th e Myth of 
Mental Illness (1961) att mentalsjukdom är en myt vars funktion är att dölja 
moraliska konfl ikter i mänskliga relationer och Maxwell Jones som beskrev 
sitt arbete med gruppterapier och det sociala systemet som ett terapeutiskt 
medel i Det terapeutiska samhället (1970). I fi lmer som till exempel Ken Lo-
achs Family Life (1971) om en dysfunktionell familj som är orsaken till dot-
terns psykiska sammanbrott och i fi lmatiseringen av Ken Keseys roman Gök-
boet (1975) var den samtida mentalsjukvården temat. Även i en hel del svensk 
litteratur och artiklar3 beskrevs den psykiatriska vården i negativa termer och 
mentalsjukhusens byggnadskomplex framställdes som symbolen för en repres-
siv och kontrollerande struktur. 
 Ett internationellt praktiskt exempel, med kopplingar till psykiatrikritisk 
idétradition, kritisk sociologi och även i dess utkanter till Foucault, var det 
nätverk som 1965 bildades i Frankrike av psykiatrikern och psykoanalytikern 
Félix Guattari. Detta engagerade uppemot trehundra psykiatriker, psykologer, 
lärare, stadsplanerare, arkitekter, ekonomer, fi lmskapare, akademiker och 
andra intresserade av att undersöka och analysera förtryckets institutionella 
former. Ur detta formades ett mindre forskningskollektiv CERFI (Centre 
d’etudes, de researches et des formations institutionelles) som framför allt intres-
serade sig för på vilka sätt som ’det normala’ och ’det avvikande’ kodas i det 
moderna samhället och då framför allt med utgångspunkt i sjukhuset och den 
psykiatriska vårdens roll. Arbetet rörde sig mellan teori, program, politiskt 
engagemang och psykoanalytisk praktik, ibland under namnet ’institutionell 
analys’.
 CERFI hade koppling till den psykiatriska kliniken La Borde, ett experi-
mentellt sjukhus med tonvikt på gruppterapi, självstyre, kollektivt liv och 
samröre med människor utanför institutionen, genom att Guattari började 
arbeta på där 1956. La Borde ansågs vara ett gott exempel på ett psykiatriskt 

3 Se t ex Pockettidningen R:s nummer Vårdad till vanvett. Rapport från ett svenskt mental-
sjukhus, nr 1/1975, Dom har stulit mitt liv. Lennart Hebel – fri efter 35 år på Beckomberga, nr 
5/1976 samt Stoppa det psykiatriska våldet!, nr 2/1977. Se också romanen Bakom bilderna av 
den fi nlandsvenske författaren och psykiatern Claes Andersson från 1972.
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sjukhus anpassat till verkliga behov och lokal situation. En sektoriserad psy-
kiatri (psychiatrie de secteur) förespråkades av CERFI. Detta innebar en ned-
montering av de stora institutionerna till förmån för en utspridning i sektorer 
i staden. Små enheter med ungefär hundra platser skulle placeras centralt i sta-
den och utgöra ett nätverk tillsammans med andra fristående verksamheter - 
terapeutiska studios, dagsjukhus, ambulerande behandlingsavdelningar, place-
ringar i bekanta situationer och klubbar – allt i syfte att förhindra en bestämd 
rumslighet utformad av och representerat av en enda institution. Den psykia-
triska behandlingen bestod inte i att placera patienten i en säng bakom väggar, 
hävdade CERFI, utan det som saknades var mötesplatser mellan patienter, 
deras familjer och en koppling till en normal social miljö. 
 I ett arkitektoniskt exempel på ett urbant mentalsjukhus, ritat av arkitekten 
Nicole Sonolet, var tanken att sjukhuset i sin byggda form skulle fungera som 
ett instrument bland andra sociala och medicinska tjänster i staden. Genom 
att organisera projektet som en labyrint av omväxlande gröna innergårdar 
med volymer i olika höjd ville Sonolet åstadkomma möten mellan de inne på 
sjukhuset och de utanför. Det urbana sjukhuset sammanfl ätades med det of-
fentliga rummet och alla olika enheter skulle kunna nås från gaturummet obe-
roende av varandra. Idén med det urbana mentalsjukhuset utsträcks senare till 
att gälla som en modell för planering och utformning av nya städers struktur 
(se Schalk, 2002:15-17). 

På detta sätt förvandlar koncepten institutionell analys och sektorspsykiatri 
frågeställningen om det psykiatriska sjukhuset till ett urbant (därför politiskt) 
och preskriptivt program, och lämnar den begränsade förståelsen av sjukhuset 
som en arkitektoniskt uppgift att befästa typologier (vilket är hur verkligheten 
har sett ut fram till idag). (Schalk 2002:16)

I CERFI:s kritik av den traditionella psykiatrin kopplas psykiatri, psykoana-
lys, psykiatrisk vård, arkitektur, stadsplanering och politiskt engagemang sam-
man. Kritiken mot den traditionella institutionella psykiatrin var på många 
sätt sammankopplad med en socialpsykiatrisk våg. I USA hade till exempel 
Community Mental Health Centers med öppen- och slutenvård samt jour- 
och rådgivningstjänst startats redan i början av 1960-talet vilket föranledde 
svenska psykiatriker att åka dit samt till Holland och England (Berggren & 
Cullberg 1978, Szecsödy et al 1980). Crafoord (1987) berättar om hur han 
och hans kollegor med stort intresse hörde talas om en ny sorts kvarterspsy-
kiatri i Paris (beskriven av Racamier 1970 i boken Le psychoanalyste sans di-
van). Första gången begreppet sektorisering, som alltså kommer från franskans 
secteur, dök upp i Sverige var i ett förslag gjort av Läkarförbundet 1965 (Cra-
foord 1987). Läkarperspektivet framträder tydligt i kommitténs förslag att 
psykiatrins vårdfält borde delas upp i sektorer med överläkare som ansvariga. 
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Professionsstrukturerna var stadda i förändring, år 1967 organiserade sig pa-
tienterna i R-förbunden och nya behandlingsmetoder och sociala nätverk prö-
vades vad gällde terapier, handledning, dagvård, eftervård, öppenvård och 
patientklubbar (Crafoord 1987, Eriksson 1997, Sjöström 1992 & 2000). 
Bengt Berggren, psykiater och överläkare på Södersjukhuset i Stockholm och 
initiativtagare till Nackaprojektet startade i början av 1960-talet Sveriges för-
sta dagavdelning på Södersjukhuset tillsammans med psykiatern och psyko-
analytikern Imre Szecsödy (intervju). Patienterna var där under dagtid och 
olika former av terapier bedrevs, bland annat konstterapi, arbetsterapi och 
psykoterapi. Bengt Berggren öppnade också Fruängens dagsjukhus 1966 
(Crafoord 1987), ”insprängt i den vanliga bebyggelsen kring Fruängstorget” 
(Crafoord 2010:177). 
 Psykiatrikritiken lade stor vikt på sociala förklaringar till psykisk sjukdom 
och inriktade sig på att bryta institutionernas slutenhet och strama organisa-
tioner. Genom att integrera sjukhusen i den urbana miljön och att begränsa 
tiden för vistelsen till dagarna, det vill säga att i och med införandet av dag-
vård förfl yttas den psykiatriska vården och patienterna alltmer in i samhället 
(samtidigt som den byggde på att patienterna hade ett hem att gå till efter 
vårddagens slut). Mentalsjukhuset som arkitektur och anläggning blev en 
stark symbol för en repressiv psykiatri men också för det gamla hierarkiska 
samhället.

Samverkan i den lokala miljön
År 1967 lämnade staten över huvudmannaskapet för den slutna psykiatriska 
institutionsvården till landstinget. I samband med detta bytte mentalsjukvår-
den namn till psykiatrisk sjukvård och villkoren för vården likställdes med den 
somatiska vården (Åman 1976). Förändring och förnyelse av den psykiatriska 
vården, som bland annat handlade om en överföring från sängplatser på sjuk-
hus till behandling i öppenvård, formulerades till en början kring samverkan 
och samlokalisering med de somatiska sjukhusen (Wennström 1968), en ut-
veckling som redan var förberedd eftersom det sedan 1940-talet fanns psykia-
triska kliniker på en del av de landstingsdrivna sjukhusen. Samlokaliseringen 
av somatik, psykiatri, medicinska och tekniska resurser samt lokaler förvänta-
des underlätta rekrytering av personal, främst psykiatriker, samt att ge eff ekti-
vitetsvinster och under senare delen av 1960-talet började samverkan med 
socialvården i den lokala miljön också föras fram som ett sätt att förnya den 
psykiatriska vården (Wennström 1968). I Socialstyrelsens rapport från expert-
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grupperna Den psykiatriska vårdens målsättning och organisation (1973) såg 
man inte någon möjlighet för att de stora institutionerna som mentalsjukhu-
sen utgjorde skulle kunna uppfylla utsatta mål: 

Deras [de stora institutionerna] struktur står i väsentliga avseenden i strid med 
den målsättning som bör gälla för psykiatrisk verksamhet – i strid med kraven 
på decentralisering och förankring av vården i den lokala miljön, i strid med 
önskemålen om samordningen av psykiatrisk verksamhet med social verksam-
het, inriktningen på ökad samverkan med somatisk vård osv. (Socialstyrelsen 
1973:150-151)

Här kan vi alltså se hur en decentraliseringens diskurs befästs genom att men-
talsjukhusen framställdes som förlegade strukturer och den lokala miljön som 
en katalysator för samordning och samverkan. 
 Även om det fanns en stor tilltro till den lokala miljön som platsen för sam-
verkan och behandling i decentraliseringens diskurs fanns det också farhågor 
om att den kunde orsaka psykiskt lidande. Socialstyrelsens expertgrupp beto-
nade därför vikten av att psykiatrin hade kunskap om strukturella sociala frå-
gor och inte bara intresserade sig för individuella frågor. Expertgruppen ansåg 
visserligen att detta i första hand var en politisk fråga men trots det menade 
gruppen att det var en viktig psykiatrisk uppgift att påvisa samhälleliga miss-
förhållanden och påtala skadliga utvecklingstendenser. Expertgruppen beskrev 
hur den tidens höga omfl yttningstakt hade medfört ett brott med individens 
”traditionsbevarande och därmed normstödjande miljö” (Socialstyrelsen 
1973:70). Historielöshet och strukturförändring i storstad och glesbygd med-
förde svårigheter för individen att ”sovra i det informationsfl öde och att mot-
stå det konsumtionstryck som samhället ständigt utsätter honom för” (Social-
styrelsen 1973:70). Osäkerheten på arbetsmarknaden, uppsägningar och om-
skolning som hörde samman med strukturförändringarna i samhället bidrog 
också till kriser och andra psykiska besvär. De nya bostadsområdena sågs som 
en negativ faktor för den psykiska hälsan:

De nyuppförda bostadsområdena i större tätorter kännetecknas av att de är 
mycket stora och har långt driven funktionsspecialisering. Det bidrar till ano-
nyma, enformiga och händelsefattiga miljöer. De negativa faktorerna i boende-
miljön förstärks ofta av en påtaglig eftersläpning i samhällsservicens anpass-
ning till förändringarna i människors livsföring. (Socialstyrelsen 1973:71) 

Expertgrupperna menade att de nya stadsdelarna segregerade. I de nya föror-
terna fanns småbarnsfamiljer, invandrare och arbetare medan de äldre stadsde-
larna och landsbygden hade karaktär av ”åldringsgetton”. Eff ekten av denna 
sociala isolering av generationer, grupper och klasser var alltså, enligt expert-
grupperna, bakgrundsfaktorer till psykiska störningar för många människor. 
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 Bland expertgruppernas allmänna mål för psykiatrin fanns en ökad inrikt-
ning på förebyggande åtgärder och ökad kunskap om strukturella frågor som 
till exempel stadsplanering (Socialstyrelsen 1973). Andra mål formulerades 
om kontinuitet och förankring i den lokala miljön, ökad samordning mellan 
psykiatrisk vård och socialvård samt sektorisering av psykiatrisk verksamhet 
som betydde gemensam ledning för all psykiatrisk vård inom samma geogra-
fi ska område. Expertgruppen ville utvidga psykiatrins verksamhetsfält och 
diskuterade av denna anledning rättvise- och solidaritetsfrågor rörande gles-
bygd, förort, klass och diagnoser (Socialstyrelsen 1973). Sjukhusets funktion 
som samordnande plats och bidragande faktor till statushöjning för psykiatri-
ker samt avdramatisering av psykiatrisk vård var fortfarande en viktig fråga 
men fi ck alltså bereda plats för mål om förankring i den lokala miljön, decen-
tralisering av den psykiatriska vården samt engagemang i samhällsfrågor. 
 Den negativa bild av mentalsjukhusen som hade förmedlats fi ck nu alltså 
stå tillbaka för föreställningen om lokalsamhället som vägen mot normalise-
ring. Detta gällde dock inte alla lokalsamhällen. De nya förorterna, det vill 
säga miljonprogrammens fl erbostadshusområden, ansågs istället utgöra en risk 
för segregation och därmed psykisk ohälsa. 

En ny psykiatri växer fram
Samtidigt som psykiatrin och den psykiatriska vården var en del av en allmän 
samhällsdebatt och föremål för hätsk kritik pågick under 1970-talets första år 
arbeten inom landstingen med att utveckla den psykiatriska vården. Debatt, 
utvecklingsarbete, rapporter och projektverksamhet såg sociologen Rosmari 
Eliasson (1979) som tecken på att något nytt höll på att växa fram. Hon kal-
lade detta den nya psykiatrin:

[D]en psykiatri som under 70-talet i utredningar, principprogram, idédebatter 
och så småningom i konkreta försöksverksamheter presenterat sig som en öp-
pen, human och samhällstillvänd psykiatri – i opposition mot den traditio-
nella psykiatrin och dess biologiska sjukdomsbegrepp, individfi xerade lösning-
ar och objektiverande människosyn. (Eliasson 1979:14)

Psykiatrikern och psykoanalytikern Johan Cullberg som var ’den nya psykia-
trins’ mest kända företrädare, medlem i Socialstyrelsens expertgrupp 1973, 
överläkare, forskningsledare i Nackaprojektet samt författare till infl ytelserika 
böcker som Kris och utveckling (1975) och Dynamisk Psykiatri (1984) tecknar 
i sin memoarbok Mitt psykiatriska liv (2007) en bild av den psykiatriska vår-
den i början av 1970-talet. Han beskriver den i huvudsak som koncentrerad 
till slutenvård på mentalsjukhus med krav på remiss från läkare eller att pa-
tienten kom via akuten för att kunna bli inlagd. Väntetiderna var långa med 



93

en underdimensionerad öppenvård och en slutenvård med ständig platsbrist. 
Patienter intagna med tvång samt våldsamma patienter placerades på mental-
sjukhusen. Priset för att bli en medicinsk specialitet bland andra, hävdar Cull-
berg, var att avsäga sig ansvaret för de störande patienterna (som alltså blev 
kvar på mentalsjukhusen tillsammans med mentalskötarna). Medicinska ob-
jektiverande rutiner som rond, vita rockar och sängliggande patienter var ock-
så medel för att bli accepterad inom den medicinska professionen (Cullberg 
2007). 
 Kritiken mot rondens observerande blick och målet för blicken, sängen, var 
vanlig bland kritiker av den medicinska modellen och detta innebar implicit 
en kritik av sjukhuset som rum för psykiatrisk vård. Kritiken hade nu förskju-
tits från nedvärdering av mentalsjukhuset och stark tilltro till samlokalisering 
på somatiska sjukhus till en kritik av det moderna storsjukhuset i sig. Män-
niska och byggnad fl ätades ihop i debatten, vilket Crafoords uttalande om att 
”sjukhuset är den fysiska struktur som bäst gestaltar en syn på människan som 
en kemisk maskin” (Crafoord 1987: 167) tydligt illustrerar. 
 Psykiatern Bengt Berggren, som nu i början av 1970-talet var blockchef på 
Långbro sjukhus, stod bakom idén med ’den psykiatriska korven’ (fi g. 6) som är 
en bild av hur den gamla psykiatrin fungerade och hur den nya skulle fungera. 

Fig. 6: ’Den psykiatriska korven’, efter en idé av Bengt 
Berggren (bild från Cullberg 2007) 
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Berggren var en infl ytelserik aktör i utformningen av den psykiatriska vården 
och initiativtagare till inte bara Nackaprojektet utan också, som tidigare 
nämnts, den första dagavdelningen på Södersjukhuset i Stockholm i början av 
1960-talet och Fruängens dagsjukhus 1966. Bilden på den psykiatriska korven 
visualiserades av Johan Cullberg som ritade upp den på många konferenser. 
Den psykiatriska korven spreds i artiklar och rapporter om Nackaprojektet och 
blev projektets särskilda metafor (Cullberg 2007, Crafoord 1987, intervju 
Szecsödy 2008 ). 
 Den psykiatriska korven visar den gamla psykiatrin som en välstoppad korv, 
hårt snörd i ändarna och tjock på mitten. Det är svårt att komma in i genom 
den smala öppningen men när man väl har blivit insläppt, inlagd och diag-
nostiserad, fi nns det mycket resurser. Korven är tjockast på mitten och där 
återfi nns de vid denna tid många slutenvårdsplatserna. Att komma ut ur kor-
ven, att bli utskriven, är lika svårt som att komma in och stöd på vägen mot 
utskrivning är i det närmaste obefi ntligt (Crafoord 1987, intervju Anna Berg-
gren 2010).
 Bengt Berggren ville klämma ihop den psykiatriska korven på mitten vilket 
i praktiken betydde en minskning av den kostsamma och ineff ektiva sluten-
vården. Resurser skulle på detta sätt ’klämmas ut’ till förebyggande och reha-
biliterande verksamheter. De tunna linjerna visar en konkav korv som metafor 
för ’den nya psykiatrin’ som betonade öppenvård och rehabilitering. Tjock i 
början och i slutet betyder att resurserna fi nns inledningsvis och till eftervård.
 Att korven är som tunnast i mitten är ett uttryck för att slutenvårdsplat-
serna i den nya psykiatrin skulle minimeras eller kanske bli helt onödiga. Det-
ta kan ses som en bild över den självständiga psykiatriska vården i meningen en 
vård som inte hade behov av att hålla kvar patienterna. Patienterna var väl-
komna in men förväntades inte stanna länge. Resurserna skulle fördelas enligt 
den logiken och personalen förväntas följa och stödja patienterna i detta 
mönster.
 När ’den nya psykiatrins’ ideal omsattes i praktiken ledde den till vad som i 
Sverige kom att kallas sektoriserad psykiatri4. Det innebar en organisation med 
ansvar för all psykiatrisk vård inom ett avgränsat område, med både öppen- 
och slutenvård (Berggren & Cullberg 1978). Organisationsformen förvänta-
des ge ”förbättrade möjligheter att nå mål som närhet, tillgänglighet, tidig-
åtgärder, kontinuitet, fl exibilitet och samverkan med andra vårdgivare.” (Berg-
gren & Cullberg 1978:17). Enligt Crafoord (1987) var den sektoriserade psy-
kiatrin sprungen ur psykoanalytiska idéer med grund i en människosyn som 
hävdar människans emancipation, ”ett sätt att hjälpa människan till en eman-

4 På vilket sätt denna benämning kan sättas i samband med psychiatrie de secteur är inte klarlagd 
men infl uenser och kontakt med den franska kvarterspsykiatrin fanns (se Crafoord 1988, även 
intervju Filipe Costa)
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cipatorisk förnyelse, inte primärt anpassa henne” (Crafoord 1987: 99). Socio-
logen Rosmari Eliasson som kritiskt granskade den sektoriserade psykiatrin, 
ställde frågan om det nya i den nya psykiatrin var ”nytt i betydelsen en ny för-
packning åt gamla funktioner eller nytt i betydelsen väsensskilt från psykia-
trins gamla funktioner för den enskilde patienten och för samhället?” (Elias-
son 1979:14) . 
 Idealen om avskildheten från staden, landskapets och jordbruksarbetets lug-
nande inverkan, byggnadernas och rutinernas fasta ordningar hade i början av 
1970-talet bleknat bort och ersatts av en diskurs om självständighet och inte-
grering i den lokala miljön. Vilken eff ekt fi ck detta diskursiva skifte på psykia-
trins arkitektur och geografi ?  I vilka rum hittar vi ’den nya psykiatrin’ och var 
sker psykiatrins praktik? Det framstod inte längre lika självklart att psykiatrins 
praktik skulle ske i de stora anläggningarna, i arkitekturverken, utan snarare 
återfi nnas i mer oansenliga lokaler, vilket Åman (1976) kommenterade:

Just vid Långbro sjukhus bedrevs i början av 70-talet ett uppmärksammat 
försök. Utgångspunkten var en paradoxalt formulerad fråga: I vilken utsträck-
ning kan outskrivbara patienter skrivas ut? Det gällde att återföra svårt hospi-
taliserade patienter till ett liv utanför sjukhuset, lära dem på nytt alla de var-
dagslivets rutiner som de glömt under sjukhusårens passivitet. Diska och laga 
mat, handla och åka buss t ex. En sådan verksamhet ställde inga stränga krav 
på lokaler, och det visade sig duga bra med ett par överblivna baracker. (Åman 
1976: 424)

Den nya psykiatrins behandlingar ställde alltså inte några specifi ka krav på ett 
särskilt rum eller plats, då det handlade om vardagslivets göranden. Detta kan 
ses peka framåt mot 1990-talets diskurs om det egna boendet och vardagsli-
vets göromål som faktorer för integrering i samhället.
 Mellan 1975 och 1978 gjorde journalisten Lis Asklund fyra tv-program för 
Sveriges Radio som hade ’den nya psykiatrin’ som tema. Programserien hette I 
stället för sjukhus. Den andra delen med namnet Efter många år (TV1 
750611) handlar om det projekt på Långbro sjukhus som enligt Åman (1976) 
inte ställde några krav på sina lokaler och som i efterhand kan ses som en före-
bådelse om framtidens rum för den off entliga vården. Projektet syftade till att 
lära patienter som varit lång tid på mentalsjukhus att klara sig själva så att de 
skulle kunna fl ytta till eget boende och att ”återställa patienternas självstän-
dighet och oberoende” (blockchefen Bengt Berggren, intervjuad av Lis Ask-
lund i tv-programmet).
 Reportaget inleds med en vy inifrån Långsbro sjukhus där vi ser en lång 
sjukhuskorridor. En man sitter och röker och ljuset speglar sig i stengolvet. 
Kameran åker in i patientrummet. Det är ljust och högt i tak med plats för 
fyra patienter. Kameran låter oss titta ut genom fönstret och undertexten är 
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tydlig: därute fi nns friheten. Vi får se hur personal och patienter har möte, gör 
upp matlistor, går och handlar samt åker på semesterresa till Spanien. Några 
patienter intervjuas i fi lmen. 

Lis Asklund: Hur går tiden på sjukhuset, tycker du?
Kvinnlig patient (ca 45-50 år) : Ja, på avdelningen gick det långsamt. Här i 
barackerna går det mycket fortare, tiden.
Lis: Varför går den fortare här, tycker du?
Patient: Det är väl för man har lite att göra – laga mat och diska och gå och 
handla.
Lis: Om du jämför hurdan du var på sjukhuset och hurdan du är nu – hur 
tycker du att du var då?
Patient: Jag känner mej bättre nu. Tiden… man känner att man är till nytta på 
något sätt.
Lis: Hur känner man sig på avdelningen, hörru du?
Patient: Man bara går och vankar av och an och framåt och tillbaka. 
(…)
Lis: När den här kursen är slut, vad ska du göra då, tror du?
Patient: Jag ska åka hem till min lägenhet och vara hemma.
Lis: Du tror du orkar det nu?
Patient: Ja.
Lis: Vad lär man sej här, tycker du?
Patient: Ja, man lär sig att komma igång med att laga mat och diska för man 
har kommit ifrån dom sysslorna för man har vart så länge på sjukhuset. (…)

Projektet höll till i några bruna baracker på sjukhusområdet. I programmet ses 
patienterna gå in i barackerna medan sjukhusbyggnadens storslagna fasad tor-
nar upp i bakgrunden på ett hotfullt sätt. De ”outskrivbara” patienterna läm-
nar mentalsjukhusets disciplinerande makt via den vardagliga, enkla och till-
fälliga baracken och går ut på sin väg mot ett eget boende, självständighet och 
integrering.

*

Den positiva bild av samlokalisering mellan somatik och psykiatri som skulle 
generera kompetens- och statushöjning hade nu förskjutits till en kritik mot 
sjukhusets objektifi erande makt, som en teknologisk apparat som med hjälp 
av aktanter som ronden, rocken och sängen förstärkte den medicinska model-
lens nätverk på bekostnad av psykiatrins särart. Sjukhuset framställdes i nega-
tiv dager som en arkitektonisk representation av en medicinsk modell och en 
symbol för biologisk psykiatri, av socialpsykiatriska förespråkare som psykiat-
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rikerna Crafoord och Cullberg. I Berggren & Cullbergs (1978) rapport on 
Nackaprojektet är frimärksstora bilder placerade i de nedre hörnen. Tolv av de 
33 svenska mentalsjukhusen får passera revy i skymundan, ensamma längst 
ner på sidorna, medan författarna redovisar Nackaprojektets framgångar. Bil-
derna kommenteras enbart med institutionernas namn och det ser ut som om 
den gamla psykiatriska vården säger farväl utan att någon egentligen lyssnar. 
  På den rumsliga nivån framställdes således den traditionella psykiatrin som 
avgränsad till en plats, mentalsjukhuset, medan den ’nya psykiatrin’ genomsy-
rade den lokala miljön. Baracken som användes i försöksprojektet på Långs-
bro sjukhus framträder som ett övergångsobjekt och en språngbräda mot ett 
normaliserat liv i lokalsamhället. I ljuset av den psykiatriska korven och med 
tv-programmets bild av Långbro sjukhus putsfasad i bakgrunden framstår 
baracken som det fria, vardagliga, fl ytande och fl exibla rum som går fri från 
tradition och som dessutom var lika lätt att komma in i som det var att gå ut 
ifrån. 
 Åt vilket håll gick patienterna när de lämnat baracken på Långbro och vad 
hände med den psykiatriska vårdens praktik när den inte längre kunde luta sig 
mot mentalsjukhusets rutiner och rum? Vad var det som kom i stället? Det 
ska vi se i nästa kapitel, Decentraliseringens rum, som handlar om när den sek-
toriserade psykiatriska vården decentraliserades och fl yttade ut i lokalsamhäl-
let. Nackaprojektet 1974 -1980, ett av den tidiga decentraliserade psykiatrins 
mest uppmärksammade försök får exemplifi era denna förändring.
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5  Decentraliseringens rum

Fig. 7: Den psykiatriska mottagningen är en service bland andra i 
köpcentrat. Fotomontage och ingress ur artikel i Svenska Dagbladet 
23 februari 1976. Artikeln handlar om det nya Nackaprojektet som en 
modell för framtidens psykiatriska vård. 



100

I fi g. 7 ser vi ett fotomontage av ett förortscentra i Stockholmsområdet. Män-
niskor är på väg för att köpa nya kläder, en klocka eller en ny parfym. Eller är 
de kanske på väg till psykmottagningen? Rubriken Nu kommer psykvården ut 
till människorna illustrerar syftet med sektoriseringen av den psykiatriska vår-
den, en lättillgänglig och tidig hjälp utan inläggning på sjukhus och en avdra-
matisering där det skulle vara lika lätt att gå till psykmottagningen som att 
köpa en tröja. Men hur blev det egentligen? 

Nackaprojektet 1974-1980 - psykiatrisk vård i den lokala 
miljön
Nackaprojektet var ett av de första försöken5 med sektoriserad psykiatri i Sve-
rige och tillkom på initiativ av blockchefen Bengt Berggren på Långbro sjuk-
hus. Sektorn bestod av de två kommunerna Nacka och Värmdö, belägna öster 
om Stockholm stad, med en sammanlagd befolkning på cirka 70 000 invånare 
år 1974. En sektoriserad psykiatri innebar en organisation inom landstinget 
med ansvar för all psykiatrisk vård inom ett avgränsat geografi sk område, d.v.s. 
en sektor. Denna organisationsform förväntades ge ”förbättrade möjligheter 
att nå mål som närhet, tillgänglighet, tidig-åtgärder, kontinuitet, fl exibilitet 
och samverkan med andra vårdgivare” (Berggren & Cullberg 1978:17). 
 Innan 1967 års reform, det vill säga överföringen av ansvaret för den psykia-
triska vården från stat till landsting, var Nacka och Värmdös tvångsvårdade 
psykiatripatienter hänvisade till det statliga mentalsjukhuset Ulleråker i Upp-
sala (Berggren & Cullberg 1978, Cullberg 2007). Mentalsjukhusen Långbro 
och Beckomberga låg närmare Nacka och Värmdö men var i kommunal drift6 
och var därför endast till för Stockholm stads invånare. Patienter som behövde 
sluten psykiatrisk vård men som inte var under tvångsvård fi ck söka sig till 
Danderyds psykiatriska klinik, en resväg på mellan 20-30 km från Nacka eller 
Värmdö. I samband med omorganisationen av den psykiatriska vården som 
1967 års reform innebar sades avtalet med Ulleråker upp. Nacka och Värmdös 
slutenvårdspatienter fl yttades till Långbro sjukhus och medel frigjordes som 
kunde fi nansiera ett försöksprojekt med sektoriserad psykiatri. 

5 Ett annat pionjärprojektet inom den sektoriserade psykiatrin var Psykiatriska Verksamheten i 
Luleå. Det startades 1972 med psykiatern och psykoanalytikern Clarence Crafoord som 
överläkare. PV hade inget avtal om totalt ansvar för befolkningen som Nackaprojektet hade 
utan var en öppenvårdsverksamhet (Crafoord 1987).
6 Storstadskommunerna Stockholm, Göteborg och Malmö hade egna mentalsjukhus fram till 
1967.
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Nackaprojektets ”primära operativa mål” defi nierades som ”att söka och er-
bjuda anständiga och eff ektiva alternativ till sluten vård” (Berggren & Cull-
berg 1978:21) och i valet av ord låg en kritik mot den traditionella psykiatrin. 
Projektets syfte var: 

1. att erbjuda psykiatrisk service inom ett avgränsat upptagningsområde som 
skulle stämma överens med socialdistriktet
2. att bygga upp en organisation med ett minimum av slutenvårdsplatser men 
med långt utvecklade öppenvårdsresurser
3. att klarlägga samband och samarbetsformer med övriga berörda primär- och 
sekundärkommunala organ
4. att ta fram underlag för planeringen av den fortsatta psykiatriska vården 
(Berggren & Cullberg 1978:21) 

Öppenvården ansågs som kärnan i den sektoriserade psykiatrin och den som 
på ett avgörande sätt skulle förändra formen på Berggrens ’psykiatriska korv’. 
Huvuddelen av resurserna skulle alltså ligga på insatser i öppen vård men ar-
betsuppgifterna skulle också bestå av konsultationer och förebyggande arbete.  
Alternativen som Nackaprojektet erbjöd bestod av dels ”direkt service” (Berg-
gren & Cullberg 1978:4) och med det menades patientarbete. Man skulle ar-
beta med primärprevention, ett förebyggande arbete som innebar att påtala 
faktorer som ansågs ha påverkan på befolkningens psykiska hälsa, och med 
mentalhälsokonsultationer, riktat till andra vårdgivare, exempelvis distriktssjuk-
vård, socialtjänst och polis. Bengt Berggren uttryckte detta som att det hand-
lade om att: ”1/3 att bota psykiskt sjuka, 1/3 att jaga riskgrupper – ’bota fris-
ka’, 1/3 att konsultera och utbilda andra organ i samhället” (Bengt Berggren 
citerad i Eliasson 1979:112).

 I den lokala miljön
Nackaprojektet startade i maj 1974 med två mottagningar och en tredje kom 
till i september samma år. De tre mottagningarna var belägna i sina respektive 
upptagningsområden i linje med grundtanken om närhet och tillgänglighet 
för patienterna. Detta var en avgörande geografi sk skillnad mot de ofta avsides 
belägna eller på annat sätt mot omgivningen avgränsade mentalsjukhusen (fi g 
8). 
 En grundpelare för den sektoriserade psykiatriska vården var en vård i lokal-
samhället. Med begreppet geografi sk decentralisering blir detta en riktlinje och 
ett slagord och innefattar en syn på ”modersjukhuset”, som här kan förstås 
som Långbro sjukhus, som det som ska decentraliseras ifrån:



102

Närhet, tillgänglighet och kontakt med befolkningen ger ökad kommunika-
tion och därigenom bättre kunskaper och möjligheter att erbjuda alternativ till 
psykiatrisk sluten vård. Med detta som bakgrund var det naturligt att lägga 
projektets mottagningar ute i befolkningsområdet. Kontakten med och den 
geografi ska närheten till befolkningen bedömdes alltså viktigare än närheten 
till och kontakten med modersjukhuset (Berggren & Cullberg 1978:22).

Bengt Berggren blev den nya organisationens klinikchef. Vid sin sida, som 
överläkare för varsin öppenvårdsmottagningen, fanns de tre psykiatrikerna och 
psykoanalytikerna Johan Cullberg, Imre Szeczödy och Per Stenfelt. Nackapro-
jektet skulle också utvärderas och därför ingick det en forskningsenhet med 
Johan Cullberg som forskningsledare.
Per Stenfelt hade arbetat på Beckomberga sjukhus och den psykiatriska klini-
ken på Karolinska sjukhuset innan han 1972 blev uppringd av Bengt Berg-
gren som erbjöd honom arbete på Öppna vården7 på Långbro sjukhus.  

PER: Jag blev chef för Öppna vården där alla fi ck hjälpa [till], sköterskor, bi-
träden, kuratorer och psykologer. De skulle inte bara sitta och testa eller ta 
prover utan de skulle också ha samtal. (…) Sen var det ju i själva Nackaprojek-
tet och det sociala, psykologiska och biologiska. (…) Förr skyddade man sig 
väldigt mycket med att bara se att det var något fel i hjärnan. De skulle ha 
mediciner, elchocker eller insulinkoma, det var otäckt, det var hemskt. Det 
vägrade jag, Sen fi ck ju jag den där fröken som betyder så mycket för mig.8 
Som blev frisk av att jag pratade med henne. Jag kände att hon räddade mig 
och jag räddade henne. 

Det som var viktigt i Nackaprojektet, menar Per (intervju), var att de sociala, 
de psykologiska och de biologiska delarna var med och att all personal var 
viktig för förståelsen för patienterna. Att arbeta i team som man hade gjort på 
Öppna Vården på Långbro var alltså en betydelsefull del av Nackaprojektets 
organisation och på de tre öppenvårdsmottagningarna arbetade 13 personer 
7 Öppna Vården var en öppenvårdsmottagning. 
8 Per refererar till en kvinna han träff ade på Beckomberga i början av 1960-talet som sedan 
1939 hade varit intagen på samma avdelning. Hon hade fått elchocker varannan månad mot 
katatoni. Stenfelt började prata med henne och efter de samtalen behövde hon aldrig mer 
elchocker. Två år senare fi ck hon följa med på en resa till Italien och en tid senare blev hon 
utskriven. Anledningen att han började prata med kvinnan var för att hon hade tittat så 
intensivt på honom. Han gick fram och sa ”jag förstår att fröken vill prata med mig” för han 
kunde inte släppa henne med blicken. Hon svarade då ”att det ska väl inte doktorn behöva göra 
för det har ingen gjort på elva år”. Psykiatrins historia är full med sådana berättelser om 
omvändningar i patienternas liv. I den moderna psykiatrin handlar omvändningarna ofta om 
samtalets och mötets kraft till förändring. En annan av överläkarna på Nackaprojektet, Imre 
Szecödy (intervju), berättar en liknande historia från ett ungerskt mentalsjukhus i början av 
1950-talet och hur han av andra orsaker än att bedriva samtalsterapi började prata med de 
kroniska patienterna. Det visade sig att de kunde lämna sjukhuset en tid senare. 
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med olika professioner – psykiatriker, psykologer, sjuksköterskor, kuratorer, 
mentalskötare och kontorister. Överläkaren var ledare för teamet (Berggren & 
Cullberg 1978). Likalönsprincipen diskuterades i dagspress (Ekselius 1978b) 
men att någon annan yrkesgrupp än läkare skulle kunna vara teamledare blev 
aldrig ifrågasatt (Eliasson 1979).  
 Medarbetare var unga, välutbildade och utvalda, skriver Cullberg (2007) i 
sin memoarbok Mitt psykiatriska liv. Sjuksköterskan Marie Häggberg minns 
hur det var när hon kom till Nacka.

MARIE: Jag [gjorde] min praktik på Öppna Vården på Långbro och där träf-
fade jag Bengt Berggren. Han frågade mej om min bakgrund. Sedan frågade 
han om jag inte hade lust att börja jobba i Nacka och då sa jag: vad är det för 

Fig. 8: Omslag till två av Spri-rapporterna som handlar om Nackaprojektet. I Spri 
rapport 56/81 (till vänster) syns sektorns utbredning i förhållande till Stockholms 
läns landsting. Sektorn bestod av de två kommunerna Nacka och Värmdö. I 
Berggen & Cullberg 1978 - Spri rapport 7/78 (till höger) - är Nacka-Värmdö 
psykiatriska sektor markerad med svart gränslinje och hur den förhåller sig till den 
region där den är en del av, i detta fall Stockholms läns landsting. De grå prickarna 
visar var öppenvårdmottagningarna var belägna
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nåt? Man handplockade  ju folk sådär, förstod jag senare.

Maritas (fi ngerat namn) yrkeskarriär har sammanfallit med decentraliseringen 
av psykiatrin. År 1968 började hon som arbeta som mentalskötare på Långbro 
sjukhus, idag arbetar hon med boendestöd inom den kommunala socialpsy-
kiatrin. Hon minns hur vården på Långsbro sjukhus började förändras i bör-
jan av 1970-talet, folk började ifrågasätta och att Nackaprojektet var särskilt 
omtalat. Återhämtning var ett nytt perspektiv:

MARITA:  Man började tänka på dom här människorna (patienterna, min 
anm.), att dom kanske kunde hitta någon återhämtning. Man blev jättefasci-
nerad när man började i Nacka med rehabilitering och tänka i andra banor. 
Sen fanns det väl alltid ett gäng som tyckte det här (Långbro, min anm.) var 
bra och det var ju 1:a  skötarna. Så tack gode gud att dom senare gick i pen-
sion och försvann!

Att tänka i andra banor som Marita utrycker det betydde Nackaprojektets 
uttalade psykodynamiska inriktning9. Personer (och yrkesgrupper) som inte 
hade arbetat med samtalsbehandling tidigare kunde få vidareutbildning i psy-
koterapi. För många var detta nya arbetsuppgifter och det gällde att anpassa 
sig snabbt. 

EBBA: Så du kom in i en ny värld?
MARIE: Ja, ungefär som snabbkaff e, man fi ck bli snabbanalytiker.

Psykiatrisk service
Den decentraliserade psykiatriska vården i form av Nackaprojektet ville er-
bjuda anständiga och eff ektiva alternativ till slutenvård. Formuleringen slog åt 
två håll samtidigt. Anständiga kan tolkas in i en psykiatrikritisk diskurs där 
traditionell slutenvård framställd som ’oanständig’ och inhuman medan ’ef-
fektiva’ skär rätt in i den vårdekonomiska diskursen som ville kapa kostna-
derna för den slutna anstaltsvården, ett stort tema redan i Mentalsjukvårdsde-
legationen 1958 (se Ohlsson 2008). 
 För att beskriva och etikettera verksamheten psykiatriskt behandlingsarbete 
eller patientarbete användes benämningen psykiatrisk service (Berggren & 
Cullberg 1978). Att välja just ordet service passar väl in i en avdramatiserings-

9 Med psykodynamisk psykiatri menas i allmänhet en psykiatri som i teori och praktik bygger 
på psykoanalytiska synsätt. I detta ligger att människans erfarenheter alltifrån den tidigaste 
barndomen formar personligheten och på ett omedvetet plan kan påverka känslor, tankar och 
handlingar i senare skeden i livet. Ett dynamiskt synsätt utesluter inte att även biologiska och 
sociala faktorer ses som betydelsefulla för uppkomsten av psykisk ohälsa. Ur 
Nationalencyklopedin. Författare: Johan Cullberg.
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diskurs men pekar också mot en syn på sjukvård som en vara, en kommodifi e-
ring av vården.
 Primärpreventionens, det vill säga det förebyggande och kartläggande arbete 
kring befolkningen psykiska hälsa innebar att intresset för orsaker till psykisk 
ohälsa också koncentrerades till den lokala miljön. Den biopolitiska interven-
tionen som primärpreventionen framstår som ägde rum, som vi ska se längre 
fram, ända ner på kvartersnivå. 
Nackaprojektet var ett elitprojekt där medarbetarna var handplockade eller 
hade sökt tjänsterna i hård konkurrens. Projektet tilldrog sig stort intresse i 
omvärlden där media spelade en viktig roll (fi g. 9). Det faktum att Nackapro-
jektet hade en informationsgrupp (Berggren & Cullberg 1978) kan antas ha 
varit viktigt för den i huvudsak positiva bilden som gavs om Nackaprojektet. 
Eliasson (1979) som inte tillhörde den positiva falangen menade att möjlighe-
ten till att generalisera Nackaprojektets förändringsarbete var svårt just på 
grund av att det var ett elitprojekt.

Det tillgängliga samtalet
Att piller inte är vägen mot återhämtning visas klart och tydligt i medias be-
skrivning av Nackaprojektet. I stället är det samtalets kraft som på olika sätt 
förmedlas. I fi g. 7 såg vi hur pillerburken ställdes mot den lokala miljön och i 
serieteckningen (fi g. 10) ser vi hur den traditionella medicinska ”pillerpsykia-
trin” på ett överslätande sätt dövar problem medan den alternativa psykiatrin, 
exemplifi erat med Nacka, tar sig tid och lyssnar på en människa i kris. 
 I seriens första del är patienten en människa som lever ett förtryckt liv i en 
patriarkal miljö medan den alternativa psykiatrins patient är yngre, modernare 
och ensamstående. Denna skillnad spelas också ut mellan den första delens 
doktor i vit rock som står i kontrast mot den nya psykiatrins yngre och var-
dagsklädda vårdarbetare. Bilden av Nackapsykiatrin som förmedlades i media 
var modern, ohierakisk och jämlik till skillnad från den ’gamla’ psykiatrin 
repressiva och hierarkiska organisation. I det sammanhanget är det intressant 
att notera att seriens båda patienter är kvinnor och psykiatrins representanter 
män. Att Nackaprojektet hade ett större intresse för medelklassens krisande 
människor än för arbetarklassens oftare tyngre psykiatriska problematik utgör 
kärnan i Eliassons (1979) analys och kritik av Nackaprojektet och i serien ser 
vi alltså hur traditionell genusordning representeras av den hjälpande mannen 
som tar hand om den svaga kvinnan. 
 I den sista serierutan ser vi hur kvinnan ligger i sin säng, uppenbart nöjd 
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med samtalet och troligen beredd att gå vidare i sitt liv utan hjälp av psykia-
trin. Samtalet hade alltså varit lyckosamt på två av Nackaprojektets tre fronter, 
patientarbete respektive förebyggande arbete.  
 Retoriken i serien från Dagens Nyheter (fi g 10) och i många andra medie-
bilder av Nackaprojektet handlar om en psykiatri som är tillgänglig för vem 
som helst med behov av att prata om sina problem. Ett av målen för Nacka-
projektet var just att erbjuda befolkningen vård och service med maximal till-
gänglighet (Berggren & Cullberg 1978). Detta kan ses i aspekter som avsaknad 

av väntelistor, ett stort utbud av information till omgivningen både inom vår-
den, kommunen och utanför, mottagningar nära där människor bor och ett 
tillgängligt bemötande. Tillgängligheten utökades ett år efter projektstarten 
när jourverksamheten10 startades och det är den som visas i serien.
 Tillgänglighet och geografi sk decentralisering var alltså viktiga programfrågor 
och i och med Nackaprojektet blev öppenvården geografi skt belägen inom 

10 I och med jourverksamheten kunde människor nå psykiatrin dygnet runt. Två medarbetare 
varav en läkare arbetade med telefonkonsultation kvälls- och nattetid. 

Fig. 9: I tidningsartiklar från tiden för Nackaprojektet förmedlas en nästan 
övervägande positiv bild av Nackaprojektet. Det framställs som modernt och 
traditionsbrytande. Teamarbetet och blandningen av yrkesgrupper var ett 
kännetecken för organisationen liksom prioriteringen av samtalsterapi. Bild 
från artikeln Nackaprojektet – ett exempel på framtidens psykvård (Kittel 1978) i 
Arbetartidningen Ny dag 8 februari 1978. Foto: Claes Sjöberg.
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sektorn. Att åka till mottagningen kunde nu ske inom den egna kommunen 
eller från grannkommunen och skillnad i tid och avstånd blev avsevärd kor-
tare jämfört med de tidigare resorna till Ulleråker respektive Danderyds sjuk-
hus. Genom detta eftersträvade Nackaprojektets psykiatriska verksamhet att 
vara en del av ”det sociala system i vilket patienterna insjuknar och som en 
konsekvens utvecklar sin sjukdom” (Berggren & Cullberg 1978:22). Stöd- 
och behandlingsinsatser skulle sättas in inom detta sociala system vilket alltså 
motiverade lokaliseringen av projektets mottagningar ”ute i befolkningsområ-
det” (Berggren & Cullberg 1978:22). Att placera klinikledningens (bland 
andra klinikchef och koordinator) arbetsplatser på en av mottagningarna istäl-
let för att vara kvar på Långbro sjukhus stöddes av idén om direkt kommuni-
kation med befolkningen, även den i linje med decentraliseringstanken.
 Del tre i programserien I stället för sjukhus som journalisten Lis Asklund 
gjorde för Sveriges Radio och Tv handlar om Nackaprojektet och sändes i 
mars 1976 (TV1 17 mars 1976), alltså knappt två år efter att projektet hade 
startats. I programmet skildras den decentraliserade psykiatriska vårdens ar-
bete och medarbetare och patienter intervjuas. Vi får se nattliga jourarbete där 
psykologen samtalar med en människa i kris, mottagningarnas dagliga konfe-
rens, en familjeterapisituation spelas upp där personal agerar patienter och en 
mentalskötare som beskriver skillnaden mellan att arbeta i Nackaprojektet 
jämfört med arbete på mentalsjukhus. Mentalskötaren berättar att hon ofta 
möter människor som är lika sjuka som de hon träff ade på mentalsjukhuset 
men att hon inte upplever dem som lika sjuka här. 

MENTALSKÖTARE: Jag har funderat vad det kan bero på egentligen. Då har 
jag tänkt att en förklaring kan vara att människan är fortfarande kvar i sin 
sociala miljö och ses som en individ i ett socialt sammanhang på något sätt. (I 
stället för sjukhus, TV1, 17 mars 1976)

Rummet som individen fi nns i framstår här som avgörande för hur personen 
kommer att betraktas. Sjukhusmiljön skapar en patient, en sjukare person till 
skillnad från det egna lokala sammanhanget som hjälper till att upprätthålla 
bilden av en individ med en historia. 
 En av scenerna i tv-programmet utspelar sig i en polisbil som kör genom 
Nacka kommun. En polisman sitter i framsätet. Han är vänd bakåt mot Lis 
Asklund som sitter i baksätet tillsammans med fotografen. Han berättar hur 
det var innan Nackaprojektet kom till och hur det är nu:

POLIS: Ja, det var ju en fantastisk skillnad. Innan Nackaprojektet kom till var 
vi tvingade vid ett omhändertagande av en sjuk att åka till Danderyds sjukhus 
och fi ck sitta där i fl era timmar i väntan på läkare, i synnerhet under helger. 
Det var väldigt ansträngande och tog lång tid. 
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Fig 10: Seriestrip från artikeln Framtidens bot mot ont i själen? (Ekselius 1978a) i 
Dagens Nyheter 9 december 1978. Illustratör: Peter Chisas. Artiklen i sin helhet 
beskriver Nackaprojektet som framtidens psykiatri.
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LIS ASKLUND: Vad gjordes med patienten då? Vad hände?
POLIS: Ja, det blev en undersökning, en läkarundersökning. Oftast blev det 
väl intagning på en vårdanstalt
LIS ASKLUND: Och nu då?
POLIS: Ja, nu sen Nackaprojektet har kommit till är det helt annorlunda, Nu 
behandlas den sjuke oftast i sin egen hemmiljö, en avsevärd skillnad. 
LIS ASKLUND: Har du något exempel du kan berätta om, hur det går till?
POLIS: Ja, det fi nns nog åtskilliga men jag kan ta ett exempel som jag tycker 
är riktigt bra. Och det var en kvinna som var i medelåldern och ensamstående 
som under en längre tid har haft psykiska besvär, djupa depressioner. Hennes 
syster ringde upp oss en lördagskväll och talade om då att den här kvinnan 
hade för avsikt att beröva sig livet. Hon var väldigt dålig och systern hade 
försökt övertala henne att inte göra det men hon stod fast vid sin avsikt att 
göra det. Hon ville att vi skulle åka till platsen och vi sammanträff ade med 
systern utanför kvinnans bostad. Och sedan gick vi in tillsammans och 
påträff ade kvinnan inne i lägenheten. Hon var mycket dålig, apatisk och 
deprimerad. Hon var fortfarande inne på att ta livet av sig. Vi pratade med 
henne en stund och lyckades faktiskt få henne på andra tankar. Hon gick med 
på att ta kontakt med Nackaprojektet. Vi ringde ju upp teamet och inom ca 
30 minuter så var de där och började då med samtalsterapi med den där 
kvinnan. Och vad jag känner till nu så har den här kvinnan blivit fullt 
återställd. Hon arbetar om vanligt igen. (I stället för sjukhus, 17 mars 1976, 
Sveriges Radio)

Polismannen beskriver här i positiva ordalag Nackaprojektets tillgänglighet 
och samtidigt beskrivs samtalets kraft att bota psykiskt sjukdom. 
 Nackaprojektets socialpsykiatriska ställningstagande om att öppenvårdsmot-
tagningarna skulle ligga ute i befolkningsområdet formulerades också av 
RSMH i artikeln Riksförbundet för Social och Mental Hälsa presenterar sig och 
ställer sina krav – på mentalvården, och – på samhället i stort. De säger att ”vår-
den bör ske ute i samhället så mycket som möjligt, i den sociala situation där 
individen befi nner sig (Pockettidningen R nr 1/1975:204).  Omgivningen 
och vården förväntades alltså interagera med patienten med målet om en nor-
malisering av livssituationen för människor med psykiska problem. 
 Föreställningen om integrering i den lokala miljön speglas i rummet i den 
regionala skalan genom den psykiatriska vårdens förfl yttning från en centrali-
serad organisering (och lokalisering) till en decentraliserad lokalisering (och 
organisering). Om det innan sektoriseringen var enskilda människor som blev 
borttransporterade och intagna på mentalsjukhus långt från hemorten, rörde 
sig nu vården i motsatt riktning. Den nya psykiatrin kom ut till befolkningen 
snarare än till individen, och kom också ut från mentalsjukhusen.  Vården 
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framställdes i olika medier och dokument på detta sätt som tillgänglig i och 
med att den fanns ”i befolkningsområdet” och att den just kom ”ut till män-
niskorna” (jfr fi g. 7) Nu kommer psykvården ut till människorna). Rubriken 
illustrerar denna position från centrum (in ifrån) som riktar sig till periferin 
(ut till). Att ’komma ut till människorna’ kan ses som den psykiatriska vårdens 
förankring i ett centralistiskt (statligt) rum som nu ska nu lämnas för att söka 
upp människorna i det lokala rummet. Psykiatrins plats framstår som belägen 
innanför mentalsjukhusets murar och inom en central organisation. Om psy-
kiatrin var perifer, fast innanför och ovanför, så kan befolkningen ses stå i cen-
trum. I så fall var det lika mycket psykiatrin som institution som skulle inte-
greras som människorna med psykiska problem. 

*

I detta kapitel har vi sett hur Nackaprojektet betonar samtalets kraft, tillgäng-
lighet och vardaglighet. Samtalet framställs som innehavare av enorm föränd-
ringskraft och gör människor återställda även från den djupaste förtvivlan. 
Dessutom går det fort. Vården är tillgänglig och på plats inom en halvtimme. 
I polismannens berättelse speglas både samtalet som resurs och snabbheten 
som exempel på eff ektiviserad vård. Vardagligheten representerades av perso-
nalens avsaknad av arbetskläder eller traditionella medicinska attribut (varken 
vita rockar, stetoskop eller namnskyltar11, se fi g 9), att teamarbetet där de oli-
ka yrkesgrupperna som traditionellt hade väldig olika status framställdes som 
jämlika och att vård och behandlingens utlokaliserades till en plats nära där 
människor bodde. 
 Nästa kapitel, Det öppna och jämlika rummet, handlar om hur två av Nacka-
projektets värdeord, tillgänglighet och geografi sk decentralisering iscensätts i den 
lokala skalan och i byggnadens skala. Skillnader iscensattes och förhandlingar 
pågick i det materiella rummet. Hur mottagningarna såg ut, var de låg och 
vilka tankar som låg bakom val och utformning visar jag i följande kapitel. Vi 
ska också se på vilka sätt som den rumsliga praktiken uttrycktes diskursivt 
som materiellt, hur den uppfattades, utspelades och utfördes av dem som ver-
kade i mottagningarnas rum.

11 Frågan om personalen skulle bära namnskyltar var kontroversiell då det särskiljde olika 
yrkesgrupper från varandra (se Eliasson 1978:163-172).
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6   Det jämlika och öppna rummet 

Praktiskt taget alla verksamheter utspelar sig i materiella rum. Dessa framträ-
der kanske tydligast i lokal- och byggnadsskalans rum, i omgivningarna, land-
skapen, byggnadernas indelningar, delar och detaljer. I Nackaprojektets pro-
grammatiska texter var tankar och föreställningar om vilka materiella rum 
som skulle kunna möjliggöra värdeord som exempelvis geografi sk decentralise-
ring och tillgänglighet inte tydligt uttalade. Hur blev då de materiella rum som 
Nackaprojektets psykiatriska praktik verkställdes i och genom? Riksförbundet 
för Social och Mental Hälsas (Pockettidningen R 1/1975:204) krav om att vår-
den bör ske ute i samhället och i individens sociala situation kunde ha inspire-
rat till en omformulering av det materiella rummets roll.  Det kunde ha gene-
rerat en annan rumslig organisering än de rum som den decentraliserade psy-
kiatriska vården och framför allt den psykiatrikritiska debatten vände sig 
emot, det vill säga mentalsjukhuset och det somatiska sjukhuset. Den bild av 
sektoriseringens pionjärprojekt, Nackaprojektet, som inledningsvis framträder 
motsvarar i hög grad Åmans refl ektion om att den nya psykiatrins verksamhe-
ter inte hade några uttalade krav på lokaler utan ”det visade sig duga bra med 
ett par överblivna baracker” (Åman1976:424).
 Praktikens tid är pågående och repetitiv och att vilja förändringar kan stöta 
på motstånd från vardagliga rutiner, procedurer och den materialitet de är 
inbäddade i. När den decentraliserade psykiatriska vårdens diskurs översätts 
från offi  ciella dokument till praktik var det inte en linjär process utan den 
kantades många gånger av oförutsedda hinder och tillfälligheter som inte bara 
försvårades av alternativa diskurser utan också av andra praktiker. 
 Praktik blir således till och utförs i materiella rum, med hjälp av rummet 
eller trots rummet. Spänningen mellan diskurs och praktik var också påtaglig i 
Nackaprojektets rum och det är de performativa aspekterna som står i fokus.  
Kapitlet behandlar hur Nackaprojektets medarbetare använde och såg på rum-
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met, hur rummet påverkade verksamheten/praktiken och deras föreställningar 
om den samt hur medarbetarna formulerade sina erfarenheter/upplevelser av 
detta. Jag beskriver hur de tre öppenvårdsmottagningarna var organiserade 
rumsligt, i vilket sammanhang de var lokaliserade och hur det förhöll sig till 
riktmärket geografi sk decentralisering och idén om tillgänglighet. Jag pekar på 
vilka förväntningar det fanns på mottagningarnas rum och vilka motstridiga 
åsikter de rumsliga praktikerna orsakade. I centrum för de här rumsliga stri-
derna står framför allt Saltsjöbadens psykiatriska mottagning med sin för denna 
verksamhet ombyggda lokal. Den mottagningen var, som jag kommer att visa, 
rumsligt mycket mer krävande än de andra två och kanske just därför föremål 
för motstridiga åsikter, både älskad och ifrågasatt.  

Tre öppenvårdsmottagningar – Nacka, Boo och 
Saltsjöbaden
Geografi sk decentralisering och tillgänglighet var två bärande idéer i Nackapro-
jektet som beskrevs i deras egna programmatiska texter och i media. Tillgäng-
ligheten syftade på närhet till befolkningen, korta väntetider och ett tillmötes-
gående och enkelt bemötande. Den geografi ska decentraliseringen handlade 
om lokaliseringen av mottagningarna: 

Alltså så nära, centralt, i bemärkelsen så nära människor som möjligt, det vill 
säga så decentralt som möjligt (psykologen Claes Richter som arbetade på Salt-
sjöbadens psykiatriska öppenvårdsmottagning om tankarna bakom öppen-
vårdsmottagningarnas lokalisering, intervju).

Nackaprojektets tre öppenvårdsmottagningar lokaliserades i eller nära bostads-
områden och aff ärscentra inom Nacka kommuns gränser. De tre mottagnings-
teamen fl yttade in i befi ntliga lokaler och att det blev just dessa tre lokaler 
berodde både på tillfälligheter och brist på valmöjligheter. Per Stenfelt som var 
överläkare och teamledare på Nacka psykiatriska mottagning minns inte att 
han var med om något beslut om lokal utan ”den bara fanns där” (Per, inter-
vju). 
 Nackaprojektets upptagningsområde utgjordes av Nacka respektive Värmdö 
kommuner som då bestod av cirka 70 000 personer (Spri 56/81). De tre mot-
tagningarna låg på olika platser inom Nacka kommun. Upptagningsområdena 
för mottagningarna var dock större än så, hela Värmdö kommuns befolkning 
fördelades ut på två av mottagningarna (fi g. 11) Saltsjöbadens psykiatriska 
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mottagning, Team III, hade till exempel delar av Stockholms skärgård med i 
sitt upptagningsområde och Boo psykiatriska mottagning, Team II, hade hand 
om Gustavsberg (Spri 81/56: 11).

Lokalisering
Nacka psykiatriska mottagning, Team I, (fi g. 12) fl yttade in på bottenvåningen 
i en tre-vånings tegelbyggnad där övriga plan innehöll personalbostäder. Bygg-
naden ritades 1968 av Hans Borgström Arkitektkontor som sjuksköterskebo-
stad och elevhem. Den låg längs Ektorpsvägen, en av områdets huvudgator, 
och nära Ektorps centrum, ett mindre aff ärscentrum där också bussarna stan-
nade. Byggnadens två entréer nåddes från gårdssidan. I slutet av 1970-talet 
bestod Nackamottagningens närmiljö av fl erfamiljshus och villor med det lilla 
centrumet ett par hundra meter bort. I omedelbar närhet låg Nacka sjukhus 
som vid denna tid innehöll bland annat akutmottagning och förlossning. År 

Fig. 11: Karta över Nackaprojektets upptagningsområde. Det 
röda är vatten och de streckade områdena klassas som glesbygd 
vilket gör att den till ytan största delen av upptagningsområdet 
utgörs av glesbebodd skärgårdsmiljö. Nackaprojektets 
mottagningar är markerade med svarta punkter och ligger alla 
tre i sektorn västra delar. Karta från Spri 56/81:55
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1979 invigdes en större centrumbyggnad med kontor, social service och fl er 
butiker. Den psykiatriska mottagningen låg i ena kanten av upptagningsområ-
det vilket innebar att resvägen blev lång för de som bodde i kommundelen 
Älta.

Boo psykiatriska mottagning, Team II, (fi g. 13) fl yttade in i en barack på pro-
menadavstånd från Västra Orminge och Orminge centrum. Västra Orminge 
ritades av Jörgen Curmans arkitektkontor och uppfördes mellan 1964 och 
1971. Området bestod av bostadshus, huvudsakligen två-vånings lamellhus, 
högre punkthus av prefabricerade betongelement samt en centrumanläggning. 
Baracken låg längs vägen mellan Värmdövägen och Orminge centrum och var 
granne med Boo gamla kommunalhus där socialbyrån låg. Bussar stannade 

Fig. 12. Nacka psykiatriska mottagning. Gårdssida samt entré. Bilderna visar 
var mottagningens byggnad låg och entrén som var belägen på byggnadens 
gårdssida. Mottagningen låg på bottenvåningen. Till höger om entrédörren 
sitter en skylt som talar om att det är en psykiatrisk mottagning. Bilder 
från Spri 54/81.
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vid Orminge centrum, cirka 10 minuters promenad från mottagningen. 
 Baracken var en enplansbyggnad sammanbyggd med två andra baracker 
som då användes för kontorsändamål1. Baracken ritades och byggdes till av 
AB Husvagnar 1969. Takfoten var bred, målad i en mot fasaden avvikande 
ljusare kulör och täckte av det platta taket. Baracken låg på vad som på bil-
derna ser ut att vara en hårdgjord yta av asfalt eller grus. Entrén till mottag-
ningen låg på den ena huskroppens långsida. Baracken var, som överläkaren 
och teamledaren Johan Cullberg (intervju) uttrycker det, ”ändamålsenlig” 
med sin blandning av små och stora rum, ”lite sliten men med ett varmt in-
tryck”.

1 På förslagshandlingarna från 1969 är det angivet att stadsarkitektkontoret och 
byggnadskontoret skulle fl ytta in i baracken men enligt Berggren & Cullberg (1978) fl yttade 
Boo psykiatriska mottagning in efter kronofogden. 

Fig. 13:. Boo psykiatriska mottagning. Bilderna visar baracken där mottagning 
höll till och entrén. Bildvinkeln förstärker byggnadens separata läge och 
mottagningen ser ut att ligga helt för sig själv. Bilder från Spri 54/81



116

Saltsjöbadens psykiatriska mottagning, Team III, (fi g. 14), som informellt kal-
lades Tippen efter det dåvarande namnet på Saltsjöbadens centrum, startade 
sin verksamhet i en gammal gynekologmottagning på Boo sjukhus i Orminge, 
fl yttade kort därefter till socialtjänstens lokaler i Fisksätra, innan de 1975 tog 
över en 500 m² stor lagerlokal i Saltsjöbadens centrum i kommundelen Salt-
sjöbaden. 
 Saltsjöbadens centrum var ett stadsdelcentrum byggt 1969. Byggnaden som 
mottagningen låg i hade en fasad av mörkrött tegel och bestod av två vinklade 
huskroppar med bottenvåning och första planet i souterräng. I bottenvåning-
en låg butikslokaler och garage, kontorslokaler låg på det första planet i den 
ena huskroppen och bostäder med entréer från loftgångar låg på de övre tre 
planen. Runt Saltsjöbadens centrum låg i stort sett hela Saltsjöbadens fl erfa-
miljshusbestånd. Kommundelarna Fisksätra, Igelbodaplatån och Ljuskärrsber-
get var alla bostadsområden byggda under första hälften av 1970-talet. I övrigt 
dominerades kommundelen av villor.

Fig. 14: Saltsjöbadens psykiatriska mottagning. Bilderna visar den sammanbyggda 
långsträckta huskroppen där Saltsjöbadens psykiatriska mottagning höll till och 
entrén till den inklusive skylt. Bild från Spri 54/81



117

Tillgänglighet
I utvärderingen om Nackaprojektet (Berggren & Cullberg 1978) beskrivs 
mottagningarna som integrerade i den lokala miljön. Men hur väl integrerade 
var de olika lokalernas byggnader egentligen i det allra närmaste omgivande 
stadsrummet? Två av Nackaprojektets mottagningar låg i lokaler i större bygg-
nadskroppar vilket gör att den orienterbarhet och identitet som en fristående 
byggnad ger går förlorad. Lokalerna hade inga utsidor och var därför inte syn-
liga utåt.  Att Saltsjöbadens psykiatriska mottagning skyltades med en diskret 
skylt, låg en trappa upp i en byggnad bland andra i ett lokalt centrum kan ses 
som strida mot idén om den öppna och tillgängliga mottagningen. Nackas 
psykiatriska mottagning uppvisar också en liknande motstridighet. Byggnaden 
låg visserligen längs en av närområdets huvudgator men entréerna nåddes från 
baksidan. Det enda på utsidan som talade om att den psykiatriska vården 
fanns på just dessa platser var små skyltar och dessa var föremål för diskussion 
inom Nackaprojektets personalgrupp. Förespråkarna för stora skyltar ville 
genom dem visa att det inte är skamligt att gå till den psykiatriska öppenvår-
den (Johan, intervju) och mot detta stod åsikten om vikten av att värna pa-
tienternas integritet (Peter, intervju). Boo psykiatriska mottagning låg på en 
öppen plan bredvid två liknande baracker. Det fria läget gjorde i och för sig 
att baracken syntes på håll men den hade inte någon särskild fysisk rumslig 
relation till den omgivande bebyggelsen. Villor och fl erfamiljshus var närlig-
gande i meter räknat men avgränsade av träddungar, bergknallar och vägar. 
Det är en skör fysisk rumslig integrering som således kan ses i den lokala ska-
lan i meningen hur mottagningarna var lokaliserade i förhållande till byggna-
den de låg i och den omedelbara omgivningen. I förhållande till den regionala 
kontexten och hur lokaliseringen fördelar sig över upptagningsområdet fram-
står de däremot som betydligt mer decentraliserade och tillgängliga än i bygg-
nadsskalan. 
 Fanns det då någon relation mellan Nackaprojektets idé om tillgänglighet till 
tankar om den lokala miljön och grannskapets betydelse för upprätthållandet 
av nära relationer? Sociologen Claes-Göran Stefansson som arbetade i Nacka-
projektet avvisar detta och menar att det handlade mer om organisation och 
behandlingsprocess. 

CLAES-GÖRAN: Det var mer en fråga om vårdens struktur. Att psykiatrin 
skulle vara där problemet uppstod var ytterligare ett steg från institutionerna. 
Närmare befolkningen och en idé om att komma ut tidigt i processen.

Överläkaren Per Stenfelt på Nackas psykiatriska mottagning minns idén om 
tillgängligheten på ett likartat sätt som Claes-Göran beskriver den. Per (inter-
vju) pratar hellre i termer av närhet mellan samhället och psykiatrin än om 
fysisk integrering. 
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PER: När du frågar om närhet tänker jag att vi åkte ju hem till folk. De be-
hövde inte komma in till mottagningen. Det blir en annan närhet. 

Närheten till befolkningen ansågs alltså kunna uppnås genom den rumsliga 
praktik som hembesöken innebar och kan ses som ett sätt att uppfylla till-
gängligheten i procedur och tid. Denna tillgänglighet var dock svåruppnådd 
för skärgårdsbefolkningen på grund av det geografi ska avståndet. De bodde 
inom den övervägande största delen av sektorns yta men hade inte samma 
närhet på grund av avstånd och dåliga kommunikationer (Per, intervju) och 
hembesök tog orimligt lång tid (Marie, intervju). Detta gällde också övrig 
befolkning inom Värmdö kommun. Nacka kommun var alltså prioriterat geo-
grafi skt. Detta sågs som en obalans och för att komma till rätta med det star-
tades år 1977 en fj ärde mottagning i Gustavsbergs centrum (Berggren & Cull-
berg 1978).
 Den rumsliga praktiken kan skilja sig från en skala till en annan och begrep-
pet geografi sk decentralisering och integrering i den lokala miljön kan tolkas 
olika. Integrering i den lokala miljön kan vara att mottagningarna inte utmär-
ker sig och att få vet om var psykiatrins verksamheter är belägna. Ett annat 
sätt kan vara användandet av markörer (rumsliga eller informativa) som tyd-
ligt talar om var den psykiatriska verksamheten är belägen. Den decentralise-
rade psykiatrins lokaler skiljde sig markant från mentalsjukhusens avgränsade 
och stora sammanhängande anläggningar, informativa i sig själva både genom 
storlek och symbolik. Om det är anonymiteten som ska betonas kan således 
Nackaprojektets tre öppenvårdsmottagningar betraktas som integrerade i den 
lokala miljön. Men motsatsen kan också hävdas: att just det svaga fysiskt 
rumsliga sambandet upprätthöll psykiatrins segregering mot omgivande sam-
hället. 
 Fotomontagets (se fi g. 7) ideal om ’psykmottagningen’ mitt bland andra 
aff ärer i ett köpcentra blev aldrig verklighet i Nacka. I Nackaprojektets egen 
diskurs om tillgänglighet och integrering är det lokaliseringen i den lokala 
miljön som betonas. Hur den ideala lokaliseringen i den lokala skalan skulle 
kunna uppnås var dock inte särskilt utförligt beskrivet och den faktiska när-
miljö som mottagningarna lokaliserades i präglades i stor utsträckning av bo-
städer med mindre stadsdelscentra i närheten. Om vi värderar den geografi ska 
decentraliseringen från ett regionalt perspektiv framstår alltså tillgängligheten 
som väl tillgodosedd. Det gör den i viss mån även i den lokala skalan, dock 
med fl er motstridiga inslag, exempelvis byggnadernas förhållande till omgi-
vande bebyggelser och allmänna kommunikationer. När det kommer till en 
närläsning av byggnadens skala framträder tillgängligheten på andra sätt och 
en entrésituation liksom lokalens läge i byggnaden kan således motverka till-
gänglighetstanken.
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De tre öppenvårdsmottagningarnas rumsliga organisering
De tre mottagningarna visade upp tre olika planlösningar. Två av dem, Nacka 
respektive Boo psykiatriska mottagningar, var konventionella korridorlösningar 
(fi g. 16 och 17), om än byggda med olika syften, och där man övertog en be-
fi ntlig rumsstruktur. Den tredje, Saltsjöbadens psykiatriska mottagning, blev 
däremot ombyggd för sitt ändamål (fi g 18) och hade därför en annorlunda 
utformning än de andra två. Den rumsliga utformningen ställde således andra 
krav på dem som arbetade där och på besökare/patienter än de två andra mot-
tagningarna. Som vi ska se i de följande avsnitten uppfattades mottagningens 
rumsliga organisering som mer möjlig att ifrågasätta av användarna. Detta 
genererade erfarenheter och upplevelser av betydelse för verksamhetens ut-
formning i större utsträckning än vad de andra två mottagningarna gjorde. 
 Bygglovsritningen för den lokal som Nacka psykiatriska mottagning fl yttade 
in i visar att bottenvåningens befi ntliga planlösning bestod av 13 rum med 
egen toalett och dusch  (korridorrum), ett gemensamt kök, dagrum, läsrum, 
förråd och strykrum, nio stycken lägenheter på ett rum och kök och en lägen-
het på tre rum och kök. Huskroppen delas av de två trapphusen vilket också 
innebar en delning mellan korridorrum och lägenheter. Byggnadens fasad var 
utförd i rött tegel med fönsterbalkar av betong. Även de invändiga korrido-
rerna och trapphuset kläddes med tegel likt fasadens. De två längsgående fasa-
derna hade en repeterande fönstersättning, vilket avspeglade den invändiga 
planlösningen med korridorrum och lägenheter, med avbrott för det uppgla-
sade trapphuset.

Fig 15: Nacka 
psykiatriska mottagning. 
Ovan konferensrum. 
Nedre bild samtalsrum 
Bild från Spri 114/83, 
foto Eva Linnman.
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Fig. 17: Boo psykiatriska mottagning. Planlösning. Baracken var sammanbyggd 
med två andra baracker. Här visas dock endast planlösningen för 
mottagningen. Ingen skala. Från Spri 54/81

Fig. 16: Nacka psykiatriska mottagning. Planlösning. Ritningen är ett utsnitt av 
byggnaden. Ingen skala. Från Spri 54/81
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Fig. 18. Saltsjöbadens 
psykiatriska mottagning. 
Planlösning. Ingen skala. 
Från Nacka kommuns 
ritningsarkiv.. 
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Mottagningen (fi g 16) tog nästan hela bottenvåningen i besittning och loka-
len sträckte sig därför på båda sidor om det ena trapphuset. Klinikledning, 
teamledare samt jourverksamhet placerades på den ena sidan om trapphuset i 
lägenheterna och i den andra delen längs den långa korridoren återfanns hu-
vuddelen av mottagningens verksamhet. Dagrum blev till konferensrum (fi g 
15), strykrum blev till grupprum och i läsrummet placerades receptionen. 
Korridorrummen med toalett/dusch och liten hall blev till behandlarnas egna 
rum (fi g 19). Lägenheterna blev till arbetsrum för klinikledning, teamledare 
och jourverksamhet. Planlösningen med rum på båda sidor om en korridor 
kommenterar överläkaren för mottagningen, Per Stenfelt, som tråkig men de 
många separata rummen passade hans syn på hur verksamheten skulle bedri-
vas, ”den tillfredställde behovet” (Per, intervju). Många var utbildade gruppte-
rapeuter och hade behov av separata rum vilket det alltså fanns gott om i loka-
len.
 Boo psykiatriska mottagnings planlösning (fi g 17) bestod av två korsande 
korridorer med rum på bägge sidor och fönster åt alla väderstreck. Väntrum-
met låg innanför entrén där det två korridorerna korsades. Rummen var av 
varierande storlek och innehöll bland annat tre konferensrum, ett grupprum, 
elva samtalsrum och några arbetsrum (fi g. 20). Här hade också Nackaprojek-
tets forskningsavdelning sina arbetsplatser.2 Överläkaren på mottagningen, 
tillika projektets forskningsledare, Johan Cullberg, minns personalgruppen 
som nöjd med valet av lokal. Själv ville han köpa in möbler till mottagningen 
från Ikea, ”snygga, trevliga och vardagliga” (Johan, intervju) men det visade 
sig vara svårt att få igenom hos landstinget. 

2 Baracken i Boo var angripen av mögel och studien har visat att detta minne är fortfarande 
levande. Medarbetare kan än idag känna mögellukten på sparat material. Personal på 
mottagningen i Saltsjöbaden berättar att möglet luktade genom hela lokalen när en journal 
kommit från Boo. Journalerna kopierades senare för att originalen skulle kunna brännas upp. 
Baracken brändes också upp tillsammans med inredningen. Möglet i baracken har ingenting 
med den psykiatriska vården i sig att göra men i studien framstår detta ändå som det kanske 
mest levande minnet av Boo-mottagningen.

Fig 19: Nacka 
psykiatriska 
mottagning. 
Arbetsplats för 
terapeut. Bild från 
Spri 114/83, foto 
Eva Linnman
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Här kan vi se hur överläkarnas åsikter om deras respektive lokaler inordnas i 
något som skulle kunna kallas igenkänningens eff ekter. Den konventionella 
planlösningen med ett antal ungefär lika stora rum på båda sidor om en kor-
ridor ifrågasätts inte utan tas emot som dels ”passande för verksamheten” (Per, 
intervju) eller som ”ändamålsenlig” (Johan, intervju). På vilket sätt de passade 
(förutom gruppterapiernas krav på grupprum) problematiseras egentligen inte 
och detta skulle kunna ses som diskursens sanningseff ekt eller en svartlådning av 
lokalernas rumsliga nätverk. En korridorplan som framstår som vanlig och 
igenkännbar ifrågasätts inte i samma uträckning som en avvikande planlös-
ning. I detta fall fl yttade Nackaprojektets medarbetare alltså in och började 
arbeta och den konventionella (kontors)planlösningen påverkade inte verk-
samhetens utformning. 
 Saltsjöbadens psykiatriska mottagnings tillblivelse är annorlunda och planlös-
ningen (fi g 18) är därför radikalt annorlunda än de andra två mottagningar-
nas. Lokalen byggdes om efter verksamhetens önskemål och krav, och berät-
telserna om hur det var att arbeta och vistas där är många. Spänningen mellan 
diskurs och praktik framträder tydligt i byggnadens mikroskala och åsikterna 

Fig. 20. Boo 
psykiatriska 
mottagning. Ovan 
konferensrum 
och grupprum 
nedanför. Bild från 
Spri 114/83, foto 
Eva Linnman
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går isär om lokalens fördelar och tillkortakommanden som mottagning. Loka-
len är med andra ord föremål för en diskursiv förhandling. I denna lokalut-
formning ser vi hur diskursen om den tillgängliga och jämlika mottagningen 
blev materialiserad och utmanade konventionella arbetssätt. 

Fig. 21: Saltsjöbadens psykiatriska mottagning. Övre bild: sekreterarens 
arbetsplats. I mitten: samtalsrum. Nedre bild: Konferensrum Bild från Spri 
114/83, foto Eva Linnman
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Att kommunen hade hjälpt till med anskaff andet av lokalen visar kontakterna 
mellan Nackaprojektet och Nacka kommun och notisen om detta i lokaltid-
ningen är ett exempel på hur projektet blev synliggjort i media. 

Saltsjöbadsmottagningen är provisoriskt inhyst i Boo sjukhus, kommer en kort 
tid att fi nnas i Fisksätra innan man fl yttar in i de defi nitiva lokalerna på Tip-
pen (ett tidigare namn på Saltsjöbadens centrum, min anm.). Dessa har Nack-
aprojektet fått tillgång till genom stort tillmötesgående från AB Nackahem 
och fastighetskontoret. (Nacka-Saltsjöbadens Tidning 19 december 1974)

Lokalen som Saltsjöbadens psykiatriska mottagning fi ck tillgång till hade stått 
tom sedan huset byggdes och den var ursprungligen tänkt som lagerlokal (Spri 
54/81). Det var en enkelsidig lokal med fönster orienterade mot parkering 
och centrumbyggnad. Lokalen byggdes om speciellt för mottagningen ”med 
hänsyn till verksamhetens speciella karaktär och de behov den skulle aktuali-
sera” (Berggren & Cullberg 1978:17). Inför planeringen bildades en särskild 
arbetsgrupp. När lokalen visades för delar av personalen var den utan inner-
väggar och med synlig pelarstomme. ”Det var bara grått och mörkt och så var 
det byggbelysning där”, berättar psykologen Claes i intervjun. Personalen blev 
därför skeptiska mot detta pelarfyllda stora mörka rum och trodde inte det 
gick att göra något av den men överläkaren på Saltsjöbadens psykiatatriska 
mottagning  Imre Szecsödy  var drivande och den anlitade arkitekten var opti-
mistisk (Claes, intervju). 
 De inledande skisserna gjordes av arkitekt Sven Silow, en gammal vän till 
Bengt Berggren och hans fru Anna Berggren (Anna, intervju). 3 Anna minns 
hur Sven och Bengt satt vid köksbordet och diskuterade. Bengt var drivande 
och Sven var lyhörd. Imre var också med i utformningsarbetet, framför allt 
tillsammans med Bengt Berggren innan Sven Silow kopplades in och ”bistod 
oss med att tänka i former” (Imre, intervju). Bengt Berggren hade även tidi-
gare arbetat med vårdlokalers arkitektoniska utformning och både Fruängens 
dagsjukhus4 och Ulleråkers sjukhus5 framstår som sprungna ur liknande visio-

3 Sven Silow (1918-2001) var professor och delägare i AOS Arkitektkontor som bland annat 
stod bakom Hotell Sheraton i Stockholm och ombyggnaden av riksdagshuset.
4 Fruängens dagsjukhus, också den genom Bengt Berggrens försorg, framstår också som 
sprungen ur en liknande vision om det arkitektoniska rummets roll i den psykiatriska vårdens 
förändringsarbete. Dagsjukhuset låg inte inom Långbro sjukhus område utan en bit därifrån 
”insprängt i den vanliga bebyggelsen kring Fruängstorget” (Crafoord 2010:177). Lokalen hade 
ett stort centralt samlingsrum med dubbel takhöjd. Via en spiraltrappa nådde man det övre 
planet där expeditionerna för läkare, psykolog, kurator och arbetsterapeut grupperades runt en 
loftgång. På det nedre planet fanns bland annat gymnastiksal, verkstäder och reception 
(Crafoord 2010:178).
5 Ulla Lundberg-Szescödy hade fem år tidigare arbetat med Bengt Berggren i ett projekt på 
Ulleråkers sjukhus där hon ansvarade för inredningen av en dagavdelning (Wickman 1969). 
Avdelningen på Ulleråker hade stora likheter i färgsättning och möbelval med Saltsjöbadens 
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ner om det arkitektoniska rummets roll i den psykiatriska vårdens föränd-
ringsarbete. Inredningen på dagavdelningen på Ulleråker var gjort av Ulla 
Lundberg-Szecsödy 6 och hon blev också anlitad för inredning och möbelval 
på Saltsjöbadens psykiatriska mottagning. I arbetsprocessen skedde en växel-
verkan mellan personalens erfarenheter av den tidigare lokalen i Fisksätra, 
ledningens visioner om arbetssätt, lokalens förutsättningar och hur arkitekten 
omtolkade detta till arkitektur. 

Detta [lokalens planlösning och arbetssätt] utformades på något sätt i samver-
kan, lokalen påverkade vårt sätt att jobba och vi var med och utformade [vänt-
rummet] och tanken runt det, tillsammans med arkitekten. (Claes, psykolog 
på Saltsjöbadens mottagning)

Saltsjöbadens psykiatriska mottagning skiljde sig alltså åt från de andra två på 
fl era sätt. Den mest markant skillnaden var att mottagningens samtalsrum 
grupperades runt ett större väntrum i stället för längs en korridor.  En annan 
skillnad var att personalen hade ett gemensamt arbets- och konferensrum (fi g. 
21). En tredje skillnad var att tre av de sju av samtalsrummen (kontaktgrupp-
rummet inräknat) var fönsterlösa liksom grupprummen (se fi g. 18). Persona-
len hade inga egna arbets- och samtalsrum utan samtalsrummen bokades för 
varje tillfälle. Detta var en lösning lokalens enkelsidighet hade framkallat då 
fönsterytan inte räckte till ett eget rum till alla (och ingen ville sitta i ett föns-
terlöst rum). Teamet hade också erfarenhet av delade samtalsrum från den 
tidigare lokalen i Fisksätra (Claes, intervju). 
 Det fi nns olika sätt att beskriva hur arkitektonisk utformning kommer till. 
Vanligen görs detta genom att beskriva hur olika personer och/eller yrkesroller 
involveras; hur inredning och möbelval görs av tidigare anlitad inredningsar-
kitekt, att en arbetsgrupp bildades, hur personalen som tittade på lokalen och 
blev förskräckta men fi ck nytt hopp av arkitekten 7 och att Bengt, Imre och 
Sven skissade vid Bengt Berggrens köksbord. Det fi nns dock en annan aktör 
som har haft en avgörande påverkan på utformningen och det är lokalen själv. 
Lokalens enkelsidighet och det faktum att ingen ansåg att fönsterlösa rum var 
en tillräckligt bra arbets- eller samtalsmiljö gav förutsättningarna till organise-
ringen av de bokningsbara samtalsrummen och det gemensamma arbets- och 
konferensrummet. Lokalens egenskaper tvingade fram rumsliga beslut som i 

mottagning. Dagavdelningens miljö beskrivs i artikeln Ny miljö för ny vård i tidningen Form 
(Wickman 1969) som inte för ”hembetonad” men ”avspänd och framför allt kontrastera så 
mycket som möjligt mot den traditionella anstalts- och institutionsmiljön” (Wickman 
1969:497). Skrivbord var till exempel bannlysta och med hjälp av låga bord och sittplatser ville 
man uppnå en större intimitet och vänlighet och genom detta göra det lättare att tala med 
människor. 
6 Ulla Lundberg-Szescödy var vid denna tid gift med mottagningens överläkare Imre Szescödy.  
7 Troligen inte Sven Silow utan någon från landstingets fastighetsavdelning.
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hög grad påverkade såväl arbetsorganisationen som synen på patienten. Loka-
lens performativitet fi ck således diskursiva eff ekter. Detta rumsliga experiment 
skulle visa sig få stora konsekvenser för arbetssättet för teamet, för hur de 
andra teamen såg på dem men även för hur psykoanalytiska teorier tolkades. 
 På vilket sätt lokalens performativitet fi ck diskursiva eff ekter för vårdens 
praktik ska jag undersöka i nästa avsnitt där jag låter Nackaprojektets medar-
betare berätta om sina erfarenheter och upplevelser av den diskursiva och ma-
teriella praktiken i de tre öppenvårdsmottagningarnas rum. I centrum för 
denna berättelse står alltså utformningen av Saltsjöbadens psykiatriska mot-
tagnings materialiserade diskursiva praktik. 

Personalen, patienten och rummet
Att formulera om den psykiatriska vårdens uppdrag var ett av Nackaprojektets 
mål och det översattes i det materiella rummet på olika sätt i olika skalor. 
Centrala diskursiva begrepp som avdramatisering av psykisk sjukdom och fö-
reställningar om jämlika möten kom till uttryck i rummet på olika sätt i de 
olika mottagningarna. De uttrycks också på olika sätt av personalens rumsliga 
erfarenheter. Särskilt tydligt syntes denna diskursiva rumsliga praktik i den 
arkitektoniska utformningen av Saltsjöbadens psykiatriska mottagning. Där 
avsåg man att främja nya arbetssätt, nya sätt att mötas och en ny patient (i 
betydelsen ett nytt sätt för människor att närma sig en psykiatrisk mottag-
ning) genom materiell rumslig organisering och gestaltning. 
 Ritningen som arbetsgruppen för planeringen av lokalen hade godkänt (fi g 
22) visar att mottagningen låg en trappa upp med entrén i slutet av en smal 
relativt lång fönsterlös korridor. Korridoren mynnade ut i ett stort fönsterlöst 
rum som indelades i en hall (på planritning i fi g 18 kallat Väntrum1) och ett 
väntrum på 145 m². På båda sidor av väntrummet grupperade sig samtals-
rum, grupprum, behandlingsrum, reception, förråd och toalett. Väggarna mot 
samtalsrummen var vinklade vilket möjliggjorde sittplatser i väggens indrag-
ningar. Rummen på lokalens ena sidan hade inte några fönster. Lokalen hade 
heller inte någon korridor (förutom ingångens korridor) utan rummen grup-
perade sig runt väntrummet. Hallen avgränsades mot väntrummet av en fri-
stående vägg med kapphängare och en stor soff a med plats för minst 8-10 
personer. Receptionen låg i direkt anslutning till väntrummet, hallen och sof-
fan. Ljus kom in genom receptionens fönster och genom en nisch som gick ut 
till fasad i väntrummets bortre ände. Lokalens golv täcktes av en mörk hel-
täckningsmatta. I gränsen mellan väntrum och personalrum låg en zon med 
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grupprum och förråd. Längst in i lokalen (till vänster i planritningen) låg per-
sonalens arbets- och konferensrum.
Avsaknaden av korridor gjorde lokalens annorlunda än konventionella mot-
tagningar och kontor. Denna öppna planlösning medförde att hall, väntrum 
och reception inte avgränsades av väggar. Flera aktiviteter möttes således; att 
hänga av sig, anmäla sig, vänta, hämta patienterna, samtala och gå in till sam-
talsrum. 
I artikeln Architectural boundaries and their impact on social organisation publi-
cerad i en rapport från en psykoanalytikerkonferens8 1980 beskriver Imre 
Szecsödy lokalens utformning och tankarna bakom. Lokalen skulle presentera 
sig mot samhället, skriver Szecsödy (Szecsödy et al. 1980), på ett sätt som un-
derströk öppenhet och tillgänglighet och där gemensamma mål och avgräns-
ningar mellan klienter och personal skulle klargöras och vara basen för inter-
aktionen. Detta fördes över till arkitekturen genom att dela in lokalen i fyra 
delar, var och en med tydliga gränser mot varandra. Artikelns titel visar att det 
fanns en medvetenhet om det materiella rummets roll för tillblivelsen av 

8 7th international congress of group psychotherapy på Köpenhamns universitet i 
augusti 1980.

Fig 22: Planritning över Saltsjöbadens psykiatriska mottagning med detaljer över 
sekreterarnas glasparti och lokalens armaturval. Entrédörren (längst bort i högre 
över hörnet) syns på denna ritning till skillnad från den ritningen från Spri (fi g. 
xx). Ritningen är godkänd och påskriven av arbetsgruppen 10/3 1975. Från 
Nacka kommuns ritningsarkiv. 
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andra sätt för patienterna att närma sig den psykiatriska vården och för perso-
nalen att arbeta. 
 Lokalens fyra delar, entré, väntrum, samtalsrum och personalrum benämn-
des territorier och fi ck egna namn. Kapprum (eller som den kallas i fi g xx 
Väntrum 1) kallades Hallen, det stora rummet i mitten Torget, indragningarna 
Nischer, de enskilda samtalsrummen fi ck namnet Celler9 (här kallade Samtals-
rum) och personalrummet kallades Backstage. Namngivningen kan ses som en 
diskursiv praktik, ett steg på vägen i översättning av diskurs till arkitektur som 
syftar till att hjälpa personalen att arbeta på ett nytt sätt i rummen genom de 
associationer som namnen gav. Namnen kan således ses som aktanter i bildan-
det av nätverket ’den öppna och jämlika mottagningen’ och därmed performa-
tiva.
 Entrén och det stora öppna väntrummet, Hallen och Torget, fodrade alltså 
på många sätt en ny patient. Det gick inte att prata som förut högt och brett i 
väntrummet, inför sekreteraren eller vid första mötet med behandlaren utan 
det gällde det att styra sig själv, att behärska sig. Personal- och konferensrum-
met med den gemensamma arbetsplatsen runt konferensbordet fordrade även 
det ett nytt förhållningssätt, det vill säga en ny personal. Det är olika nätverk 
som bildas av möbler, möblering och slutna och/eller öppna planlösningar 
och som på olika sätt understödjer den diskursiva praktiken men också mot-
verkar den i vissa fall.

Backstage
Backstage, arbets- och personalrummet var enbart personalens rum (fi g. 23). 
En vikvägg delade av rummet vid behov. Personalens pentry och wc låg också 
här samt en personalentré. Arbets- och konferensrummet var möblerat med 
konferensbord vid fönstret med plats för ca 15 personer (fi g. 24). Stolarna var 
likadana som i väntrum och i samtalsrum. Personalen hade inga egna skriv-
bord utan varje medarbetare fi ck en liten hurts på hjul, likt de sängbord som 
fanns på sjukhus.
 I Backstage pågick dagliga konferenser. Nya patienter och terapier diskute-
rades och information förmedlades om jourverksamheten och om de mental-

9 I artiklen av Szecsödy et al. används det engelska ordet cell som beteckning på 
samtalsrummen. Enligt Nationalencyclopedin: cell (latin ce´lla ’kammare’), litet, i plan vanligen 
kvadratiskt rum, t.ex. kloster- eller fängelsecell. Cell ska förstås i meningen klostercell hellre än 
fängelsecell eller för den delen dårcell. För att undvika sådana associationer använder jag ordet 
samtalsrum istället för att översätta direkt från engelskan. Detta också på grund av att Szecsödy 
(intervju) menar att rummen borde ha kallats Retreats, i den meningen att de skulle vara en 
vilostad eller en fristad när man trädde in där. Omgivningen var bortkopplad, kanske även 
historien och framtiden, i rummet skulle det bara vara terapeuten, patienten och nuet.
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hälsokonsultationer som hade gjorts i området och andra preventiva aktivite-
ter i närmiljön (Szecsödy et al. 1980).  Administrativa personalmöten, hand-
ledningar och seminarier ägde rum här liksom pappersarbete, dikteringar och 
telefonsamtal. Det var tänkt att detta arbete skulle utföras runt konferensbor-
det men vid behov användes även samtalsrummen eller vilrummet. Arbets- 
och personalrummet beskrevs av Szecsödy et al. (1980) som en plats för stöd 
och handledning av personalen och för byggandet av en gemensam ideologi.
 Hierarkier mellan professioner, ålder, kön, erfarenhet, befattningar var inte 
uttalat fasta (utom i viss mån sekreterarnas) utan snarare föremål för långva-
riga förhandlingar. Det materiella rummet var det kontrakt som det förhand-
lades om. Jämlikheten och den icke-hierarkiska arbetsorganisationen represen-
terades av att personalen inte hade egna arbetsplatser utan delade på konfe-
rensbordet. Mötet vid bordet tilltroddes ha potentialen till lärande och kom-
petensutveckling av personalgruppen (mer erfarna skulle lära mindre erfarna). 
Sekreterarna var dock delvis exkluderade ur denna (yrkes)gemenskap. De de-
lade visserligen kök med sina arbetskamrater men annars hade de egna platser, 
egna skrivbord och ett eget arbetsrum i direkt anslutning till Torget.10 
Men det visade sig att idéerna med gemensamma samtalsrum som bokades 
vid varje tillfälle och arbetsplatser runt ett gemensamt konferensbord inte gäll-
de alla. Vid infl yttningen fl yttade överläkare Imre Szecsödy in i ett av de bok-
ningsbara samtalsrummen.11 Detta accepterades inte av den övriga personalen. 
Agerandet var särskilt upprörande, berättar Claes (intervju), eftersom idén 
med de opersonliga rummen hade kommit från överläkaren själv. 

10 Det ställdes inte samma krav på sekreterarnas ideologiska ställningstaganden som på 
behandlingspersonalen, inte heller på att de klädde sig på ett ”godkänt” sätt (Marie, Peter, 
intervjuer).
11 I ritningen (fi g 22) påskriven och därmed godkänd av arbetsgruppen heter ett av rummen 
runt Torget ’Läkare’. I ritningen från Spri (fi g 18) har samma rum beteckningen ’Samtalsrum’. 
Det visar att det fanns någon tanke på att ett av rummen runt Torget skulle vara avsett för 
läkare, dock inte uttalat att det var just för överläkaren. 

Fig 23: Utsnitt av planlösningen på Saltsjöbadens psykiatriska mottagning med Backstage 
gråmarkerat. 
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CLAES: Han hade bara tagit för givet att han som överläkare skulle ha ett eget 
rum och att alla andra skulle ha bokningsbart. (…) Han försvarade det med 
att han som överläkare och chef på mottagningen måste kunna ta emot på ett 
representativt sätt. Hans rum måste ha en särskild prägel. Det måste vara så att 
dom känner att dom kommer till honom. 
EBBA: Skulle hans auktoritet alltså höra ihop med rummet?
CLAES: Ja,  just det. Men det blev givetvis inte så. Vi var så starka. Han hade 
inget val. 

Överläkaren fi ck alltså acceptera att underordna sig den diskursiva arbetsord-
ning han själv hade varit med om att konstruera. Detta visar laddningen i 
frågan om att inte ha ett eget rum för den behandlande personalen inom psy-
kiatrin. Peter Hugo, mentalskötare på Saltsjöbadens psykiatriska mottagning, 
hävdar att det fi nns två sorters människor inom psykiatrin, de som har rum 
och de som inte har rum. Detta avspeglar vårdens professionella hierarkier.

Fig. 24: Backstage, det vill säga personal- och konferensrummet. I fonden vid 
fönstret syns konferensbordet. I förgrunden till höger en sittgrupp med korgstolar 
och hörnsoff a.  Dörren leder in till pentryt, personalingång och wc. Till vänster 
skymtar en skrivpulpet. Foto från Szecsödy et al. 1980. 
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PETER: Dom som inte har rum är patienter och vårdpersonal, alltså sköter-
skor och skötare. Men läkare, kuratorer och psykologer, dom har haft rum. 
Dom ena kallas avdelningspersonal, dom andra kallas korridorare. Dom senare 
har låg lön och ohyggliga arbetsförhållanden, skiftarbete och kortast utbild-
ning och de har patienterna under, på, i hela arbetsplatsen. Man [avdelnings-
personalen] har inte ens ett rum att gå undan i och ”ehhh, jag blir tokig”. 

Peter (intervju) tror att det har med status att göra att avdelningspersonalen, 
det vill säga sjuksköterskor och mentalskötare, ville slippa att vara avdelnings-
personal så fort de kom ut från sjukhuset. Åsikter om att det var fi nare att 
arbeta med terapier fanns också i Nackaprojektet (Marie, sjuksköterska, inter-
vju). Detta förstärktes också av att den offi  ciella målsättningen var att alla i 
teamen skulle arbeta med terapier (Berggren & Cullberg 1978).
 Efter att ha blivit nedröstad annekterade överläkaren ett hörn i Backstage. 
Marie (intervju) berättar att när Imre ordnade sin plats i hörnet i konferens-
rummet tog han en hurts, ställde en stol framför och bakom ryggen hade han 
några bokhyllor. På hurtsen ställde han sin skrivmaskin och på så sätt blev 
denna plats hans egen. I Szecsödy et al. (1980) beskrivs att detta, som egentli-
gen var resultatet av en rumslig förhandling, skedde utan tillstymmelse till 
konfl ikt, snarare framställs det som ett högst medvetet val. 

Th e offi  ce in the corner helped to do leadership work adequatley, to have a 
general overview of the activities of the team, to aid and control the staff . 
(Szecsödy et al. s. 314)

Överläkaren antar här en pastoral hållning till sin arbetsstyrka och påpekar 
också i texten vikten av att veta var han fanns när de behövde honom. Det 
som framstår här är behovet av en fast plats att navigera från (för överläkaren) 
och mot (för övrig personal) i en annars fl exibel rumslig organisation. 
Personalen satt alltså i samma rum i Backstage när de inte var involverade i 
direkt patientarbete. Alla utom överläkaren fi ck i det dagliga arbetet ta den 
plats som för tillfället var ledig. För personalen gällde behärskning, självstyr-
ning, att inte prata för högt i telefon, att komma ihåg sina papper och att hål-
la ordning på dem utan ett skrivbord (en defi nierad yta för personliga saker) 
eller ett rum (väggar som avgränsar, håller ihop och defi nierar ens revir) samt 
att acceptera att någon kanske tog den plats man ville ha eller nyss hade haft.
 Konferensrummet med bordet, de rullande hurtsarna, skrivpulpeterna och 
även de bokningsbara samtalsrummen bildade ett nätverk som präglades av 
fl exibilitet, nyordning, gemenskap och kontroll. Mentalskötaren Peter (inter-
vju) hävdar att inskolningshastigheten var högre än på någon annan arbets-
plats han har varit på.  Alla arbetade i samma rum och kunde lätt hjälpa var-
andra. För en receptiv person gick det därför väldigt fort att förstå hur arbetet 
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skulle gå till då ”jobbet var synligt hela tiden” (Peter, intervju). Stöd, positiv 
feedback och kontroll blev således infl ätade i varandra. Det öppna rummet 
ledde, som jag skall återkomma till, emellertid också till konfl ikter och olika 
åsikter och lämnade ingen oberörd.

Torget och Hallen

Ett aktivt arbete med att avdramatisera och normalisera kontakten med den 
psykiatriska vården fördes i och genom Saltsjöbadens psykiatriska mottagning. 
Lokalens rumsliga organisering samt namnen på rummen syftade till att skapa 
en öppen och lättillgänglig atmosfär som inte direkt låste in människor i en 
patientklassifi cering. 
Färgsättningen var ljus med väggar målade i äggskalsvit kulör och soff an med 
sin klädsel i orange kulör utgjorde en stark kontrast. Nischerna som var möb-
lerade med bord och stolar i randigt tyg gav möjlighet till en mer enskild vän-
tan eller till ett inledande samtal (fi g. 30). I taket hängde armaturen Vidar i 
räta rader (se fi g. 26 och 28), ett rör som avslutas med en cylinder i en mörk 
kulör. Över de mindre sittgrupperna i väntrummet hängde ljusa Bumling-
armaturer (se fi g. 30). 
 Bengts Berggrens idé, berättar Anna Berggren (intervju), var att patienten 
skulle vara i centrum. Patienterna skulle inte sitta uppradade på stolar längs 
väggarna och vänta på att bli insläppta i samtalsrummet utan man skulle kun-
na träff as i princip var som helst och prata. Väntrummet var därför mötesplat-
sen och man kunde välja mellan att sitta för sig själv eller med andra (fi g. 25).

Fig 25. Utsnitt av planlösningen på Saltsjöbadens psykiatriska mottagning med 
Torget gråmarkerat. 
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 Alla rum som besökare och patienter hade tillträde till, även samtalsrum-
men, skulle ha en neutral karaktär (Imre, intervju). Föreställningen fanns att 
vem som helst skulle kunna komma in, och ”titta, smaka, lukta, vända, ingen 
störde dom” (Imre, intervju). Anslagstavlan i Hallen som syftade till att avdra-
matisera genom att associera till vardagliga sammanhang utanför sjukhusmil-
jöerna, ”ungefär som på Konsum” (Imre, intervju) kan ses som en akant i ett 
nätverk, också sekreterarens skrivbord skulle skapa vanlighet. Sekreteraren satt 
bakom ett ordinärt skrivbord i kanten på Torget var den som tog emot besö-
karna (se fi g. 26 och 28) och deras ärende. Den första kontakten mellan tea-
mets representant och den person som sökte hjälp ägde alltså rum på Torget. 
Först när personens problem hade klassifi cerats som psykiatriskt defi nierades 
rollerna behandlare/patient med hjälp av en förfl yttning från öppenheten på 
Torget till Samtalsrummets slutenhet12. 

12 För de som fi ck stiga in i de fönsterförsedda Samtalsrummen fi ck slutenheten ytterligare en 
dimension, ljuset från fönstren. Förfl yttningen från öppet till slutet kunde alltså betyda en 

Fig 26: Bilden visar Torget med Soff an i förgrunden. I taket syns mörklackade 
Vidar-lampor. Till vänster sekreterarnas nisch med Receptionens skrivbord i 
gränsen. I fonden syns väggen som avdelar Torget mot Backstage. Ingången till 
Backstage är sidoordnad och syns därför inte i denna vy men fi nns till höger i 
bildens fond. Foto och bildtext från Szecsödy et al. 1980.



135

IMRE: Sekreteraren bad sedan en av dom lediga behandlarna att komma ut 
[till Torget] och man satte sig ner i en nisch och började tala. Vad har du för 
önskemål? Och problem? Då kunde man komma fram till att egentligen behö-
ver jag [besökaren] en jurist. Eller att du [besökaren] skulle få bättre hjälp om 
du gick till socialbyrån, till allmänläkaren eller något sånt. Bara när vi 
[besökaren+behandlaren] kom fram att det faktiskt var något som  handlade 
om ett psykiatriskt problem [sades], ”varsågod, kom in”, och vi 
[besökaren+behandlaren] satte oss i en av samtalsrummen. 

I Hallen skulle en besökare alltså kunna komma in och skaff a sig en första 
uppfattning och överblick av lokalen. Besökaren skulle själv ta kontakt när 
hon/han ville (Imre, intervju). Frivilligheten blev på så sätt manifesterad i den 
rumsliga proceduren genom den stegvisa rörelse från öppenhet och anonymi-
tet som Hallen och Torget stod för till överenskommelsen om det psykiatriska 
uppdraget som resulterade i en stängd dörr.
 Den rumsliga organiseringen och inredningen av Saltsjöbadens psykiatriska 
mottagning kan beskrivas som en vandring från att vara en hjälpsökande 
människa till att bli inskriven och därmed defi nierad som patient. Relationen 
mellan rummet och patientidentiteten fi nns i den öppna, odefi nierade och 
opersonliga Hallen via sekreterarnas ”sluss” (utrymmet mellan soff an och se-
kreterarens skrivbord var inte bredare än en smal passage) förbi Torget där den 
första kontakten mellan besökaren och behandlaren togs. Först när individens 
problem kategoriserades som psykiatriska trädde han/hon in det slutna be-
handlingsrummet tillsammans med behandlaren. Det är en rörelse som går 
från det anonyma (okänd identitet), odefi nierade och öppna (väntrummet 
med sina olika sittplatser) till det kända (identiteten), defi nierade (problemet) 
och slutna (rummet).

In the beginning much openness and little seclusion was off ered. As involve-
ment between clients and staff  deepended, the higher were the walls of intima-
cy and confi dentiality raised around them. At the same time it was emphasized 
that clients and staff  would meet on “neutral” territory with shared responsibi-
lity all the time. (Szecödy et al. 1980:313)

Inskrivningsproceduren och överenskommelsen om det psykiatriska proble-
met, en psykiatrisk triage13, handlade både om sortering och förhandling om 

rörelse från mörker (den fönsterlösa Torget) till ljus (Samtalsrummen med fönster). Detta kan 
ses som ett symboliskt inträde i upplysningens och insiktens ljusa rum men också som att träda 
in i ett av ljuset kontrollerande rum. Obalansen i maktrelationen behandlaren/patient 
förstärktes om behandlaren satt med ryggen mot fönstret med patienten i ljuset och patienten 
såg därmed behandlaren i motljus.
13 Triage är en medicinsk snabb förstahandsbedömning av skadade och sjuka på en 
katastrofplats eller ett akutintag. (Nationalencyclopedin, http://www.ne.se/sok/triage?type=NE, 
nedladdad 2011-07-09)
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vem som skulle få bli patient eller inte. Nackaprojektets diskurs i vilken man 
ville avdramatisera synen på psykisk sjukdom och normalisera den psykia-
triska vården iscensattes på ett tydligt sätt i utformningen av Saltsjöbadens 
psykiatriska mottagning. Detta kan ses som en normaliseringens diskursiva 
praktik som verkade på två plan. Å ena sidan fanns det procedurer inarbetade 
i rummet som syftade till att förhindra eller skjuta upp transformeringen av 
den hjälpsökande till patient för att denne skulle kunna behålla en normal 
identitet. Normaliteten (i att inte vara patient) kan här förstås som det vanliga 
i meningen det statistiskt mest frekventa men även den identitet patienten 
hade innan behovet av hjälp uppstod. Å andra sidan likställdes psykiatriska 
problem med sociala, juridiska eller ekonomiska problem för att på så sätt 
göra det normalt att ha psykiska problem. Här framträder normaliteten i 
egenskap av normenlighet, det vill säga det handlar om hur olika sorters pro-
blem värderas. Båda dessa normaliseringspraktiker utspelade sig på mottag-
ningen och särskilt på Torget, i den delen som alla hade tillträde till vare sig de 
var besökare, patient eller personal. Patientskapets rumsliga praktik iscensätts 
således av lokalens planlösning och inredning.
  Det fi nns många åsikter, såväl kritiska som bekräftande, om verksamheten 
på Saltsjöbadens psykiatriska mottagning. Gertrud (fi ngerat namn), en av 
mottagningens tre läkarsekreterare, minns väntrummet som spartanskt och 
kallt. Hellre än Torget kallade hon det Hangaren. En gång skaff ade hon blom-
mor dit men förstod snabbt att det inte passade sig. Inne i sekreterarnas rum 
hade de dock blommor och när Gertrud hade receptionstjänst varannan vecka 
ställde hon blommor på skrivbordet där. Kuratorn Marianne (fi ngerat namn) 
uppfattade att Torget uppmuntrade till att göra ”tokiga” saker. Två gånger 
hände det att patienter stod på händer mot dörrarna (Marianne, intervju).  
Mentalskötaren Peter (intervju) kan inte minnas att patienterna klagade på 
den stora tomma ytan som personal och andra besökare gjorde. Det fanns 
fördelar med att ha en så stor yta.

PETER: Det var ju jättesmart. Det fanns en yta där folk som var motoriskt 
oroliga kunde röra sig utan att det blir så uppseendeväckande. Där kunde man 
gå av och an. Det är lugnande.

De som valde att sätta sig i Soff an hade en bra överblick över Torget och in-
gången till Backstage (se fi g. xx) och kunde se personalen närma sig. Soff an 
var viktig för väntrummet, ”den var tänkt att utgöra en sorts famn” (Claes, 
intervju). Den påverkade mottagningens karaktär, inte bara genom sin storlek 
och sin framträdande kulör, utan för vad den förväntades göra. Marianne (in-
tervju) talar om överläkarens förhoppningar om Soff an som en mötesplats. 
Hon hade själv sett detta hända.
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MARIANNE: Men han (Imre, min anm.) hade en slags framtidsförväntan 
med Soff an. Att den skulle bidra till gemenskap mellan patienter. (…) Att det 
skulle leda till samtal mellan patienter. (…) Soff an var ju jättestor och hade väl 
plats för 10 eller 8, i alla fall. Ibland satte dom sej markerande långt ifrån var-
andra. Andra gånger kunde man se hur en del patienter som hade setts, dom 
hade gjort självmordsförsök och kommit hem igen, började prata.

Marianne minns hur det var att gå vägen mot Soff an för att möta en patient. 
Det hände att hon fi ck kommentarer om sig själv från Soff an.

MARIANNE: Jag vet att en och annan ropade så här: ’värst vad du ser trött 
ut!’, ’har du fått den och den tabletten?’ eller ’har du tagit den där gröna sor-
ten, du ser inte vaken ut ännu!’

Från Torget fanns det bara en dörr till Backstage som låg i slutet av en sido-
ordnad smal passage. Passagen gick mellan grupprummen som förlängde av-
ståndet mellan Torget och Backstage. Från Soff an och nischerna var varken 
dörren till Backstage eller passagen synlig. Gränsen som den sidoordnade pas-
sagen utgjorde respekterades i stort sett alltid, hävdar mentalskötaren Peter, 
just för att den var en så tydlig rumslig gräns. Det hände bara några få gånger 
att någon patient gick in i personalrummet trots att dörren nästan alltid stod 
öppen (Peter, intervju). 

PETER: Vid alla dom tillfällena var det oerhört diagnostiskt. Alltså, det var 
folk som var helt galna. Då uppfattade dom inte längre den här avsmalningen. 
Hade dom varit [här] fl era gånger kunde dom se att det alltid bara kom ut 
personal här, det kom aldrig [ut] några patienter. Men när dom inte såg det 
eller struntade i det så var det ofta fara och färde.

Det skulle kunna hävdas att det krävdes en viss psykisk hälsa för att kunna 
läsa rummet på rätt sätt och givet detta kan det materiella rummet och dess 
gränser ses som ett diagnostiskt verktyg. Gränsen mellan Torget och Backstage 
var såväl diskursiv som materiell. Öppenhet och jämlikhet mellan personal 
och patient på Torget tog slut i den vägg som utgjorde gränsen mellan dem. 
Denna gräns hade en tjocklek bestående av gränsrummens vidd men förstärk-
tes också av den riktningsförändring som var tvunget att göras för att nå den 
enda dörren som ledde till Backstage från Torget. Det jämlika förhållningssät-
tet som Torget implicerade avbröts radikalt genom denna gränsmarkering och 
uppdelningen mellan personal och patient återupprättades. 
 Den nya psykiatrin i sina nya sorters rum fodrade alltså på många sätt en ny 
patient. Det stora öppna rummet som Torget var ett exempel på krävde en 
patient som förstår hur man agerar och kontrollerar sig när andra människor 
kan höra vad som sägs och som inser när hans eller hennes ärende inte är psy-
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kiatriskt. Integreringens och självständighetens diskurser synliggjordes av det 
stora fokus på öppenhet och jämlikhet men det förde också med sig uteslut-
ningseff ekter. Hierakier synliggjordes genom lokalens gränser, till exempel hur 
personalens status över patienterna särskiljdes med hjälp av en zon av materi-
ella rum och att personal hade tillgång till alla rum till skillnad från patien-
terna. Diagnoser framträdde också ibland extra tydligt med hjälp av det mate-
riella rummet. Den patient som inte förmådde acceptera de uppställda grän-
serna vare sig det var väggar till Backstage eller Torgets krav på diskretion och 
uppförande fi ck också svårigheter att defi nieras som den decentraliserade psy-
kiatrins patient. För dessa patienter fanns inledningsvis den gamla psykiatrin 
kvar på Långbro sjukhus kvar men som jag ska visa i kapitel 7, Frånvarande 
och förebyggande rum, decentraliserades så småningom också ett rum för dem 
till Nacka. 

Receptionen

Receptionen på en psykiatrisk mottagning som vanligtvis är den första funk-
tionen som en besökare möter. Sekreterarnas arbete beskrivs i intervjuerna 
som komplext och att det krävde en speciell kompetens. Hur receptionen är 
utformad påverkar mötet, påpekade fl era intervjupersoner och uttryckte sam-
tidigt en skepsis mot de säkerhetsteknologierna som ansågs nödvändiga (fi g. 
27). Det var en spänning mellan olika diskurser, en som handlade om integre-
ring i samhället med syfte att normalisera och en säkerhetsdiskurs som talade 
om risk för hot och våld och om trygghet för de redan normaliserade. Peter, 
mentalskötaren minns Saltsjöbadens reception innan säkerhetsaspekterna kom 
in i bilden:

 Fig 27: Utsnitt av planlösningen på Saltsjöbadens psykiatriska 
mottagning med Rceptionen gråmarkerat. 
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PETER: Jag skulle vilja gå tillbaks till de exceptionella fördelar som den här 
civila receptionen [på Saltsjöbadens mottagning] hade. Den kunde ha varit på 
en idrottsplats eller en bank. Det fanns ingenting i det bemötande och ut-
formning där som talade om att det här är sjukvård. 

Gertrud (fi ngerat namn, intervju), läkarsekreteraren på Saltsjöbadens mottag-
ning, mindes hur det plötsligt ansågs farligt att sitta så öppet som de gjorde. 
Denna nya säkerhetsdiskurs påbjuden av landstinget byggde på idén om den 
farliga patienten och det talades om att bygga in receptionen med glasade väg-
gar. Detta passade inte det sätt som Torget var utformat, menar Gertrud, men 
framför allt skulle det ha inneburit en stor skillnad i bemötandet:

GERTRUD: Till den här stora Hangaren (Gertruds namn på Torget, min 
anm.) passar ju inte en glaskur. Med en [snurrbar] skiva som någon ska lägga 
pengar i. Nej, det går inte. Det var ju många, enkelt folk. Dom som inte visste 
hur dom skulle göra (…) dom behövde väl den första kontakten, antar jag.
EBBA: Tror du det var lättare att komma fram till skrivbordet där du satt än 
om det hade varit den här glasburen med luckan med pengarna?               
GERTRUD: Ja, det tror jag. Jag menar en lucka, en glasbur med skottsäkert 
glas. Det skrämmer ju folk, eller hur? Det kan inte vara bra.

Gertrud menar att det viktiga var att patienten/besökare mötte en människa 
som var lättillgänglig och inte gömd bakom glas (fi g. 28). En reception utfor-
mad som en glasbur med en lucka och en svängbar platta att lägga pengar i 
skulle inte lika lätt stödja ett vänligt bemötande, ansikte mot ansikte. 
 Peter, (intervju) kommer ihåg hur det var när Saltsjöbadens psykiatriska 
mottagning några år senare skulle fl ytta. Personalen ville då överföra idén om 
den öppna receptionen till den nya lokalen men de stötte på motstånd i de 
nya säkerhetskraven. 

PETER: Vi talade då om att den här receptionisten har suttit här [i Saltsjöba-
dens psykiatriska mottagning] i [många] år. Hon har handledning, hon har en 
utmärkt professionell kompetens. Vi har aldrig haft en enda incident av någon 
betydelse. Det har funkat utomordentligt. Vi tror att den [skrivbordsreceptio-
nen] är extremt trygghetsskapande och icke-provocerande [för besökaren]. 
Man [patienten/besökaren] möter en person som är beredd till ett möte. Man 
möter inte en ”jaha” (förställer rösten som att det låter som genom en högta-
lare, min anm.).

Claes, psykologen (intervju), tror att öppenheten på Saltsjöbadens mottagning 
var välgörande och bidrog till det låga antalet våldsamma händelser. Han tror 
inte att det har blivit farligare i dagens psykiatri men tror sig se ett samband 
mellan hur man bygger in receptioner och personalens upplevda rädslor och 
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där säkerhetsteknologier, som till exempel pansarglas och elstyrda luckor, för-
svårar möten mellan människor. Receptionens material och dess sammansätt-
ning kan ses som ett nätverk med performativa egenskaper som i sin tur sätter 
en rumslig ram, stödjande eller motverkande, kring mötet. Denna ram påver-
kar tänkandet och synen på personen som man möter, oavsett om det är per-
sonal eller besökare/patient.
 Att sekreteraren satt bakom ett vanligt skrivbord på Saltsjöbadens psykia-
triska mottagning och inte bakom en hög receptionsdisk kan skrivas in i både 
ett diskursivt och ett materiellt rum. Det diskursiva framkommer i berättel-
serna om hur det låga antalet våldsincidenter sätts i samband detta låga bord 
(och de fantastiska sekreterarna).14 Men bordet är inte bara en berättelse. Det 
låga bordet ger ett annat sätt att närma sig sekreteraren liksom det ger ett an-
nat sätt att ta emot besökaren än vad glasluckan och den höga receptionsdis-

14 Detta är en vanlig berättelse i psykiatrihistorien med mytiska konnotationer som handlar om 
humanisering och möten människor emellan. Den mest kända berättelsen handlar om den 
franske läkaren Pinel som på slutet av 1700-talet humaniserade vården genom att ’lösa dårarnas 
bojor’. En annan berättelse är den om hur Bengt Berggren som klinikchef på Ängelholms 
psykiatriska klinik tog bort låsen på entrédörrarna utan att det resulterade i fl er rymningar. 
Imre Szecsödys har också bidragit med en berättelse från tidigt 1950-tal som handlar om hur 
han som ny psykiatriker på ett landsortssjukhus i Ungern botar patienter genom att helt enkelt 
prata med dem. 

Fig. 28. Receptionen på Torget med Soff an till vänster och sekreterarens skrivbord 
till höger. Bakom skymtar glaspartiet till sekreterarnas arbetsrum. Bild från Spri 
83/114, foto Eva Linnman
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ken ger. Detta aktanskap som de olika receptionerna har kan skrivas in i ett 
materiellt rum som sätter ramen för hur mötet uppfattas. 
 Säkerhetsdiskursen framstår som en motdiskurs mot diskursen om öppen-
het och jämlikhet. Istället för att materiellt rumsligt iscensätta en nedtoning 
av hierarkier i rummet (ett vanligt skrivbord) arbetade säkerhetsdiskursen med 
att förstärka rollerna personal/patient genom en annan materialisering (pansar-
glas, lucka). Synen på patienten förändras i och med säkerhetsdiskursens (åter)
inträde i den psykiatriska vården och en ny diskursiv rumslig praktik (att 
skydda sig för den farliga patienten) växer fram i förhandling mer det materi-
ella rummet (receptionen) och den materiella rumsliga praktiken (skrivbords-
reception eller glasbursreception).

Samtalsrummen

Inom Nackaprojektet fanns det olika uppfattningar om utformning och orga-
nisering av mottagningarnas samtalsrum. Uppfattningarna kan ställas i rela-
tion till de skilda planlösningarna som mottagningarnas lokaler hade. Arbetet 
innebar stora påfrestningarna för personalen i form av hög arbetsbelastning, 
totalansvar för den psykiatriska vården inom sektorn i kombination med upp-
märksamhet från omvärlden (Berggren & Cullberg 1978) som medförde ett 
behov av att sluta sig samman inom det egna teamet. De tre teamen, som allt-
så arbetade på varsin mottagning, utvecklades under ledning av sina överlä-
kare i olika riktningar vilket förorsakade slitningar i projektet (Berggren& 
Cullberg 1978). I studien har det framkommit uppfattningar om att teamens 
utveckling och inriktning dominerades av deras respektive teamledares per-
sonlighet och yrkesbakgrund. Det har också framkommit att stridbara perso-
ner inom teamen drev politiska linjer (Cullberg 2007) samt att arbetsgrup-

fi g 29. Utsnitt av planlösningen på Saltsjöbadens psykiatriska mottagning som 
visar Samtalsrummen
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perna i sig var starka gentemot teamledarna, det vill säga överläkarna. Berg-
gren & Cullberg (1978) hävdar att trots gemensamma grundvärderingar och 
synsätt inom och mellan teamen förekom det alltså även ideologiska spän-
ningar och maktrelationer:

Dessa spänningar upplever vi som nödvändiga för att en, inom vissa gränser, 
pluralistisk situation skall råda. Exempel på sådan motsättningar är terapeu-
tiska kontra pedagogiska, politiserande kontra psykologiserande, naturveten-
skapliga kontra humanistiska. Hierarki, status- och makt/maktlöshetsproblem 
fi nns inbyggda i teamet i form av stora löne- och utbildningsskillnader (Berg-
gren & Cullberg 1978:42).

Uppfattningarna om verksamheten och vården skiljde sig åt mellan de tre 
mottagningsteamen och det var intimt sammankopplat med samtalsrummens 
utformning och organisering. Åsikterna var delade bland medarbetarna i de 
olika teamen i Nackaprojektet om fördelar respektive nackdelar med delade 
behandlingsrum respektive egna rum. Dessa meningskiljaktligheter uppträdde 
inte bara mellan teamen, mellan olika yrkesgrupper utan även inom samma 
yrkeskategori, exempelvis ledde mottagningarnas olika utformning av samtals-
rummen till skilda tolkningar av det psykoanalytiska rambegreppet.  En dis-
kursiv kamp uppstod mellan olika synsätt på samtalsrummets representationer 
och vad de förväntades göra som hade sin grund i det materiella rummets 
utformning och organisering. 
 Behandlarna på Saltsjöbadens psykiatriska mottagning bokade ett samtals-
rum inför varje patientbesök (fi g. 29). Detta genererar en rad frågor: valdes 
rummen på något speciellt sätt, hade personalen sina favoritrum, valde de 
rum efter patient eller lät de patienterna välja rum? Kuratorn Marianne (inter-
vju) berättar att hon tog hänsyn till patienternas önskemål då en del patienter 
inte ville vara i de fönsterlösa rummen medan andra trivdes där. En uppfölj-
ning gjordes på mottagningen, berättar Imre (intervju), för att se hur/om 
rummen valdes efter patienttyper, till exempel om det fanns vissa rum där 
man inte ville sitta tillsammans med en psykotisk patient. Sådana preferenser 
gick dock inte att se utan uppföljningen pekade på att det i så fall var behand-
larens tankar om patientens behov och önskemål som styrde valet av rum 
(Imre, intervju). 
 Hur patient och personal placerade sig i samtalsrummet behöver inte vara så 
strikt, berättar Marie Häggberg (intervju), sjuksköterskan på Saltsjöbadens 
mottagning. Hon har aldrig haft en fast plats i samtalsrummet under sitt yr-
kesverksamma liv (som alltså sträckte sig långt efter Saltsjöbaden och innebar 
många olika samtalsrum). Fönstret i ett samtalsrum högt upp i en byggnad 
kunde till exempel ge en känsla av otrygghet för vissa patienter medan andra 
patienter ville sitta nära dörren när de tyckte det blev för hotfullt, till exempel 
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när personalen rekommenderade inläggning. Marie har med andra ord gjort 
avvägningar och förhandlingar individuellt med varje patient om placeringen i 
samtalsrummet oavsett inredning och utformning av själva rummet.
 På Nackas psykiatriska mottagning hade alla behandlare egna rum (fi g. 15). 
Mottagningens överläkare psykoanalytikern Per Stenfelt (intervju) hävdar be-
tydelsen av ett personligt samtalsrum.

PER: För mig är det viktigt att man har samma tid, samma rum. Man bygger 
upp en trygghet. Efter ett tag kunde [en patient med psykosproblemtik] säga 
så här: (…) ”rummet här, väggarna, golvet och taket har blivit min hud”. Då 
tänker jag, att gå till olika rum är inte bra. Här [på Nacka psykiatriska mottag-
ning] fi ck man gå till samma rum. (…) Rummet har en hållandefunktion. Att 
få komma tolv gånger och byta rum, det tror inte jag är bra. Jag vill försöka 
skapa ett rum som är mitt rum, där jag fi nns. (…) Det går inte om man byter 
rum. 

Att skapa ett rum som är ”mitt” och ”där jag fi nns” som Per talar om kan ses 
som den terapeutiska situationens förmåga eller uppdrag att hjälpa patienten 
att återskapa erfarenheter (som kan vara där omgivningen hade misslyckats i 
att skydda eller ’hålla’ patienten) i syfte att kunna bearbeta dem (Künstlicher 
2009). Begreppet ’hållande’ kommer ur psykoanalytikern och barnläkaren 
Winnicotts (2003) teori om hur vårdaren/föräldern håller det lilla barnet. Att 
hålla barnet nära sin egen kropp på ett adekvat sätt ansågs ha en avgörande 
inverkan på den psykiska utvecklingen och hälsan. Det fysiska rummets ’hål-
landefunktion’ kan således ses som en av fl era delar av det psykoanalytiska 
rambegreppet, vid sidan om sessionernas längd och regelbundenhet (tid) och 
terapeutens närvaro (Künstlicher 2009). Om inte terapeuten hade ett eget 
rum som var lika över tid försvårades patientens förmåga att känna att rum-
met ’håller’ i henne/honom, det vill säga, patientens förmåga att känna trygg-
het i situationen/rummet, tycks alltså Per mena. En liten förändring i samtals-
rummet kunde då enligt detta synsätt orsaka stor förvirring med kroppsliga 
eff ekter som följd:

PER: Jag hade en trasmatta [i mitt rum]. Den hade jag skakat och vänt fel. Då 
ramlade hon [en patient med psykosproblematik] för hon kände inte igen 
rummet. 

Patienten ramlade alltså grund av att en felvänd trasmatta fi ck hennes rums-
uppfattning på fall och rummets förmåga till ’att hålla’ kan genom Pers syn-
sätt ses som avhängigt eller åtminstone understött av en fast rumslig och ma-
teriell ram.
 På Saltsjöbadens psykiatriska mottagning var inte den rumsliga ramen sta-
tisk på samma sätt som på Nackas psykiatriska mottagning. Mottagningens 
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överläkare Imre Szecsödy, också han psykoanalytiker, motiverar de boknings-
bara samtalsrummen utifrån det psykoanalytiska rambegreppet men även med 
stöd i Winnicotts tankar om lekområdet (Winnicott 2003). Imre (intervju) 
menar, i Winnicotts anda, att det var viktigt att terapeuten och patienten ska-
pade ett rum tillsammans där patienten kunde uppleva ett ’lekutrymme’ till-
sammans med terapeuten utan i förväg defi nierade roller. Tanken bakom de 
opersonliga samtalsrummen var att ramen (rummet, tiden, terapeuten) lättare 
skulle skapas och därigenom möjliggöra leken. Om rummet var för präglat av 
behandlarens personlighet försvårades relationsskapandet (Imre, intervju). 
Om Per arbetade med att överföra en del av sin egen person i egenskap av 
terapeut genom rummets materialitet i syfte att stärka patientens egen identit 
arbetade Imre genom idén om opersonliga och neutrala samtalsrum med att 
etablera en relation direkt mellan behandlare och patient utan att påträngande 
personliga materiella inslag. Patienten och behandlaren/analytikern ses alltså i 
Imre Szecsödys tolkning som två jämlikar som tillsammans etablerar en rela-
tion och ’skapar’ rummet. Detta kan i sin tur kopplas till jämlikhets- och 
självständighetsdiskursen.

Fig 30. Nisch utanför ett Samtalsrum (Cell). Nischen är möblerad med två 
karmstolar, ett bord och en vit Bumling-lampa över bordet. På väggen hänger 
konst, möjligen i form av reproduktioner. Dörren leder in till Samtalsrummet. 
Här visas troligen ett fönsterlöst rum, möblerat med karmstolar, bord och brun 
Bumling-lampa. Foto från Szecsödy et al. 1980.
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 För att det jämlika lekområdet ska kunna uppstå var rummet tvunget att 
vara utformat på ett sätt som kunde uppfattas som ’neutralt’ (Imre, intervju). 
Samtalsrummen på Saltsjöbadens mottagning var därför utformade på likartat 
sätt vad gäller kulör på väggarna och möblering för att understryka just denna 
neutralitet. Det fanns inga skrivbord i samtalsrummen, bara mindre skrivpul-
peter (Szecsödy et al. 1980). Stolarna var täckta med randigt tyg. Samtalsrum-
men var möblerade med skandinaviska designmöbler (Szecsödy et al. 1980),  
”det underbara var att alla rum var exakt lika inredda med Bruno Mattsson-
stolar” (Imre, intervju). Eliasson (1979) som tog upp klassperspektivet till 
diskussion ifrågasatte om alla typer av patienter fi ck plats på samma sätt inom 
Nackaprojektet och i relation till detta kan en hel del klassbundna markörer i 
gestaltningen av rummets neutralitet ses. Den goda smakens diskurs som här 
representeras av inredningens vita avskalade väggar och noga utvalda design-
möbler kan ses som att den ramar in den nya patienten och samtidigt tyda på 
förväntningar om en ’skötsam’ patient. Enligt Eliasson ligger det en ironi i att 
den nya socialpsykiatrin presenterar sig själv som ”en samhällstillvändhetens 
och samhällskritikens revolution” (Eliasson 1979:247) när den i stället ”i en 
ideologisk mystifi kation” (Eliasson 1979:247) döljer sin motsats:

(…) en vitaliserad borgerlig-individualitisk ideologi med dess dröm om den 
individuella människans möjligheter att skapa sin lösning, sin frihet och sin 
(relativa) autonomi. Med hjälp av experterna! (Eliasson 1979:247) 

Psykiatrikern Filipe Costa (intervju), underläkare på Boo psykiatriska mottag-
ning, hävdar att det slutna samtalsrummet inte är ett neutralt territorium där 
patienten och behandlaren skapar något tillsammans som jämlika subjekt. 
Det är snarare en emancipatorisk handling att bryta behandlarnas fi xering vid 
detta slutna rum då många psykodynamiska terapeuter är alldeles för fi xerade 
vid det.

FILIPE: Du kom in [i samtalsrummet] och ramen och villkoren [behandling-
ens] ledde omedelbart till en slags problematisering på maktens villkor. Det 
blev en psykologisering och  en individualisering av problemet och patienten 
när han väl trädde in. [Patientens] problematik blev formulerad i termer som 
passade dom tekniker som du [terapeuten] kunde erbjuda.

Ojämlikheten i det slutna rummet ligger, enligt Filipe, i vem som har makt att 
formulera problemet. Att aktivt arbeta för att bryta denna makt har varit vik-
tigt för honom i hans arbete som psykiater, säger han, och började redan i det 
så kallade Annsofi projektet, en alternativ mottagning i ett bostadsområde 
(som jag återkommer till i kapitel 7). 
 Nackaprojektets diskussion om behandling visar att tolkningen av rambe-
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greppet är fl ytande och är sammanfl ätat med de materiella rum som blev till 
och användes i Nackaprojektets olika team. I det ena fallet blev det operson-
liga (neutrala) rummet förutsättningen för skapandet av behandlarens och 
patientens gemensamma (lek)rum medan i det andra fallet var det personliga 
(och oföränderliga) rummet avgörande för patientens möjligheter att knyta an 
till behandlaren och kanske även för behandlarens möjlighet att känna sig 
säker i sin roll. Vem som har makt att formulera problemet kan således också 
omformuleras till frågor om från vilket rum som problemet formuleras och 
för vem rummet iscensätter denna makt? Den strikta ordning, det vill säga 
ramen, som klassisk psykoanalys förutsätter och som även fi nns i psykodyna-
misk teori ger företräde till det slutna rummet och en viss placering i rummet 
(Zuckerman & Horelick 2006). I behandlings/samtalsrummet knyter alltså 
till sig analytikern/behandlaren så fast att det kan vara svårt att prata med sin 
analysand/patient om mötet råkar ske på en plats utanför detta slutna rum.15 

*

Flexibilitet, öppenhet och jämlikhet präglade inredningsarkitekturen i Saltsjö-
badens psykiatriska mottagning. De bokningsbara samtalsrummen, skrivpul-
peten i samtalsrummen, den hjulförsedda hurtsen för de personliga sakerna 
och den stora öppna ytan i väntrummet bidrog till att roller och revir skulle 
vara förhandlingsbara. Möblernas gestaltning och funktion understödde idén 
om en personal som inte skulle vara säkra på sin plats, inte bygga revir utan 
vara ständigt i rörelse. Organisationen och arbetssättet utformades som del i 
en pågående förhandling där det materiella rummet var en i förhandlingsdele-
gationen. Strategier för att komma undan fl exibiliteten utvecklades, till exem-
pel för att kunna göra uppföljningsarbete i fred. 
 Idén om det jämlika mötet mellan personal och patient kan ses både i iscen-
sättningen av den fl exibla personalen som i uppskjutandet av defi nieringen av 
patienten.  Det jämlika mötet och uppskjutandet av defi nieringen som patient 
sker i en noga utarbetat procedur med stöd i rumslig organisering och gestalt-
ning. Aktanter som det stora väntrummet, den smala korridoren, nischerna 
och Soff an liksom namnen Torget och Backstage medverkade till att stabilisera 
nätverket ’den jämlika och öppna mottagningen’. Det öppna och jämlika byg-
ger på att besökare och personal förstår vilken norm som gäller. Rummets 
öppenhet, både på Torget och i Backstage hade dock en dubbelhet som kunde 
försvåra möten mellan behandlare och patient, mellan patienter respektive 

15 Med begreppet extra-analytic moments diskuterar Zuckerman & Horelick (2006) aff ekter hos 
psykoanalytikern i samband med oplanerade möten med analysanderna på platser utanför 
analysrummet. Till exempel tar de upp fallet med att möta analysanden i hissen i stället för i 
väntrummet liksom att möta en före detta analysand på en social tillställning.
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mellan personalen. 
 Olika uppfattningar om vad det materiella rummet skulle göra i relation till 
diskursen om den jämlika mottagningen var uttalade. Icke-mänskliga såväl 
som mänskliga aktanter stabiliserade nätverk som understödde diskursen om 
den jämlika mottagningen (Soff an, Torget, Backstage, Receptionen, Samtals-
rummen) samtidigt som entrésituationen (oansenlig port, en trappa upp, smal 
vinklad korridor efter entrédörren) bildade ett motsatt nätverk.

Diskursen om jämlikheten faller sönder
Syftet med Backstage på Saltsjöbadens psykiatriska mottagning var att perso-
nalen skulle lära av varandra och stödja varandra (Szecsödy et al. 1980). Detta 
gemensamma arbetsrum genererade också motsättningar och motstridiga åsik-
ter. Hur blev det så? Vilken roll hade det materiella rummet? 
 Idén med att främja kommunikation och lärande genom att inte ’boa’ in sig 
på en fast plats uppskattades inte av alla. Sjuksköterskan Marie (intervju) var 
exempelvis aldrig förtjust över uppdelningen i konferensrummet där överläka-
ren hade sin egen plats i ett av konferensrummets hörn medan resten av per-
sonalen fi ck ta plats vid det gemensamma konferensbordet, ett bord som ock-
så användes när man åt lunch och drack kaff e. 

MARIE: Vi andra fl öt omkring. Själv gick jag ute i kapprummet när jag 
dikterade.Man hade allt i sitt kollegieblock och annat man behövde på 
konferensbordet. Så gick man ut för att träff a en patient och när man kom 
tillbaks hade någon fl yttat på mina papper, som nu var i oordning. En gång 
fi ck jag en stor kaff ering på en av mina journaler. Det fanns ju bara telefoner 
på dom här rummen [samtalsrummen], så man tog sina grejer och gick in dit 
när man behövde ringa. Var den personen inte anträff bar  gick man tillbaka till 
konferensrummet. Sen skulle man gå in och ringa igen och då visade det sig 
att nån hade gått in med en patient där och då kom jag inte åt mina 
anteckningar.
EBBA: Det låter som om du inte var så förtjust i det där upplägget?
MARIE:  Nej. Jag tycker att det var kränkande för patienterna också. Tänk att 
man kommer till en mottagning och så säger jag ”tyvärr, det fi nns inget rum 
ledigt, du måste vänta. Det verkar som om en kollega har tagit rummet”. 

Taktiker utarbetades alltså för att kunna arbeta ostört. Sekreteraren Gertrud 
(fi ngerat namn, intervju) minns hur vissa i personalen använde, ”ockuperade”, 
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samtalsrummet som arbetsrum. Kuratorn Marianne (fi ngerat namn) brukade 
till exempel sätta sig i ett ledigt samtalsrum för att göra uppföljningsarbetet. 
Hon saknade ett eget skrivbord och en dörr att stänga, ”man hade bara en 
egen rullvagn” (Marianne, intervju). När Marianne inte gjorde uppföljnings-
arbete i ett samtalsrum hittade hon en plats i konferensrummet nära köket 
men där var det svårt att koncentrera sig om kollegorna samtidigt var i köket. 
Rullhurtsarnas placering blev mer eller mindre permanentade över tid.

MARIANNE: Man valde sin fasta plats. Det utvecklades under alla åren på 
Tippen [Saltsjöbadens psykiatriska mottagning]. Där man hade hurtsen, där 
hade man sin fasta plats.

Den hjulförsedda hurtsen tillkommen som en akant i den fl exibla och jämlika 
mottagningens nätverk förändrades till en aktant i stabiliserandet av de fasta 
platsernas nätverk. 
 Det fanns en vilja att komma bort från den traditionella psykiatrin som 
speglas i hur procedurerna vid besök organiserades, hävdar sjuksköterskan 
Marie (intervju), men det visade sig inte vara så lätt att skapa något nytt för 
psykiatrin och psykiatrins patienter.

MARIE: Patienter skulle komma hit och dom behövde inte göra en omedelbar 
psykiatrisk överenskommelse utan här ute på Torget skulle man liksom prata 
med varann för att se om det var nånting som fodrade att man gick in i ett 
rum och stängde dörrn. Men sen visade det sej att det inte går att prata med 
patienter här [på Torget]. Här sitter ju sekreteraren och andra patienter. Ska 
du [patienten] stå här mitt på Torget och säga: ”jag har konstiga tankar eller 
jätteångest och så tänker jag nästan ibland att jag skulle ta livet av mej”. Det 
var aldrig nåt tal om patienters integritet på den tiden. Här var det kollektiva 
lösningar och mötas halvvägs men i praktiken gick det ju inte.  

Om nu en person bara hade gått in på mottagningen för att se sig omkring 
och sedan bestämt sig för att söka hjälp, till vem skulle man då vända sig? Och 
till vem skulle sekreteraren vända sig med när en ny patient hade dykt upp? 
Det var mycket som var oklart i arbetsfördelningen, menar Marie.

MARIE: Vem skulle man prata med när man släntrar in där? Här [i receptio-
nen] sitter en sekreterare - är det henne man ska prata med, så att hon bestäm-
mer om det här är psykiatri eller inte? Hon kunde komma ut till oss [i Back-
stage], sekreterarna kunde vara både rädda och hjälplösa, och sa ”vi har någon 
därute som har dykt upp akut och som inte har någon tid och beter sig kon-
stigt”. En gång kommer jag ihåg att hon inte fi ck omedelbar hjälp och bara 
stormade därifrån, vi hade rollspel om det senare. Sekreterarna tyckte det var 
så enormt jobbigt när dom kom ut och bad om hjälp och inte fi ck det omedel-
bart. 
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Efter tre år på mottagningen slutade överläkaren Imre Szecsödy och Marie 
(intervju) frågade då vilka som ville ha egna skrivbord i konferensrummet. 
Alla sa ja utom en person. Marie åkte då till Långbro sjukhus och hämtade 
gamla skrivbord och såg till att alla fi ck en egen telefon. En egen arbetsplats i 
Backstage gjorde arbetet lättare men det fanns fortfarande svårigheterna kvar 
med att sitta i storrum (Marie, intervju).

MARIE: Man satt ganska tätt och stördes av att höra hur några pratade om 
någon fi lm som dom hade sett kvällen innan. Samtidigt kunde jag ha en pa-
tient i luren som sa: ”jag vill bara hälsa och tala om att nu tar jag livet av mej, 
nu har jag fyllt på vatten i badkaret”. Av sekretesskäl var det ju också svårt, 
man satt och pratade med patienten när andra kunde höra hur jag satt och 
lugnade Ulla eller Pelle som kanske kändes igen under samtalet. Mycket kon-
stigt.

Mottagningens sekreteraren Gertrud (intervju) uppfattade att en del av perso-
nalen inte var så säkra som de ville verka utåt och deras krav på att ha ett eget 
skrivbord var ett sätt att skaff a sig ett skydd mot sin osäkerhet. Hon menade 
att personalen antagligen behövde den gemenskap som konferensbordet gav 
men istället blev det en fråga om prestige, i meningen att visa att man hade 
rätt till ett skrivbord snarare än att man hade ett behov. Det egna skrivbordet 
kan liksom den hjulförsedda hurtsen ses som icke-mänskliga aktanter som 
strävar mot att stabilisera de fasta platsernas nätverk och som med små steg 
går mot en mer konventionell organisering av mottagningen (egna rum). En 
egen plats ingick inte i diskursen om den öppna, jämlika och ohierarkiska 
mottagningen och i det perspektivet kan skrivborden ses utöva en symbolisk 
makt genom att de bröt den ojämlikhet mellan fasta och fl exibla platser (där 
fast plats var kopplad till formell makt) som trots diskursen ändå hade upp-
stått.
 Överläkaren på Nacka psykiatriska mottagning, Per Stenfelt, fi ck erfarenhe-
ter av hur rumsliga uttryck för osäkerhet, behov av skydd och rädsla för att 
vara synliga inför varandra kunde uppstå inom en personalgrupp. Nackamot-
tagningens lokal (fi g. 16) passade Pers (intervju) syn på hur en psykiatrisk 
mottagningsverksamhet skulle bedrivas. En av fördelarna med lokalen var, 
enligt honom, just de många separata rummen längs en gemensam korridor. 
Emellertid skulle det visa sig att det också fanns nackdelar med dessa rum. 
Dörrar kunde stängas och plötsligt började personalen stänga dem i stor om-
fattning:

PER: (D)å började jag undra, det är inte bra. Tänk vad dörrar kan betyda 
mycket. Det kunde vara ett problem att det blev så stängt. 
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Per tolkade de stängda dörrarna som ett uttryck av människor med hög ambi-
tionsnivå som var hårt belastade och som inte visste hur de skulle hantera det-
ta. Han bad dem ha dörrarna öppna, ”för att få hjälp eller för att ge hjälp” 
(Per, intervju). 

PER: Bakom där [de stängda dörrarna] fanns det en depression, inte någon 
djupare, men, ”tänk om jag [personalen] inte klarar av det, tänk om jag inte är 
tillräckligt duktig”. Det fi nns ju hos alla. Det var då vi började prata om det 
och öppnade dörrarna. För att se att det kanske är naturligt att vi reagerar, att 
det är för mycket. 

Per menar att det var en naturlig reaktion när ”det är för mycket” (Per, inter-
vju) som man måste vara uppmärksam på, särskilt som chef. Osäkerheten fi ck 
här ett materiellt rumsligt uttryck genom dörrarnas performativitet, det vill 
säga möjligheten att göra den synlig eller osynlig. Per (intervju) berättar själv 
att han höll sin dörr öppen i möjligaste mån för att upprätthålla den diskur-
siva praktiken om en chef som är tillgänglig. De egna arbets- och samtalsrum 
på Nackas psykiatriska mottagning ledde alltså till en personalgrupp präglad 
av slutenhet och separering. Dörren värvades här som en icke-mänsklig aktant 
i ett segregerande rumsligt nätverk som kan ses som det personliga revirets 
baksida i och med dess eff ekter på arbetsklimatet. 
 Vid en omorganisering av mottagningarna några år senare fl yttade en del 
medarbetare från Nacka psykiatriska mottagning över till Saltsjöbadens psy-
kiatriska mottagning. Det öppna arbetsrummet i Backstage blev utsatt för 
hård kritik av de nya medarbetarna:

CLAES: Dom kunde inte förstå hur vi kunde jobba så här, ”det är ju inte 
klokt, jag blir ju sjuk bara jag kommer in, jag står inte ut med det här, jag kan 
inte tänka”. [De kritiserade] allt ifrån att ”jag kan inte tänka mej att inte ha 
eget rum”, vilket vi inte kunde förstå,”det är ju bara att boka” till att dom pra-
tade om att patienterna far illa av att behöva sitta i olika rum vid varje tillfälle. 

Till slut lämnade teamet lokalerna. Hela det rumsliga projektet ”gick i graven” 
(Claes, intervju) med dem som hade byggt upp det. Claes menar att är man 
idébärare är det lättare att leva med och i sin vision och förstå kopplingen till 
det som utförs men när någon utifrån ifrågasätter raseras detta snabbt. Han 
trodde dock att det inte bara handlade om lokalernas utformning utan att det 
i botten låg ett motstånd mot att fl ytta ihop med ett annat team och lämna 
den invanda fysiska miljön. Det materiella rummet, här i form av Saltsjöba-
dens psykiatriska mottagnings lokal, fi ck alltså skulden för svårigheterna med 
att sammanföra personal från olika team.
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Mottagningen fl yttade sedan till en lokal i Ektorps centrum. Peter, mentalskö-
taren, var med om denna fl ytt men slutade kort efter. 

PETER: Jag kommer ihåg hur sorgligt jag tycker det var att se. Nu såg det  
[mottagningen] ut som en sjukhuskorridor precis var som helst i Sverige. Det  
speciella var över.

Exemplet blir norm
Den sektoriserade psykiatriska organisationen i Nacka och Värmdö blev en 
permanent organisation i och med att Nackaprojektet avslutades 1980. Sättet 
att organisera Nacka-Värmdö psykiatriska sektor blev förebild och norm för 
sektoriseringen i Sverige när den började genomföras i större skala och 1985 
fanns det 135 psykiatriska kliniker och 500 öppenvårdmottagnignar i Sverige 
(Socialstyrelsen 2003b). 
 Nackaprojektet var, som framkommit tidigare, mycket uppmärksammat 
under den tid det pågick, inte bara i media eller inom psykiatrin. Sjukvårdens 
och socialvårdens planerings- och rationaliseringsinsitut16, Spri, följde projek-
tet och utvärderade bland annat den fysiska miljön. I detta avsnitt lämnar vi 
Nackaprojektets rumsliga praktiker i sina öppenvårdsmottagningar för att 
undersöka hur framställningen ser ut när de är föremål för utvärdering. Vi ska 
se hur Nackaprojektets öppenvårdsmottagningar blir norm för den nya psy-
kiatrins framtida öppenvårdslokaler samt hur de utvärderas grundligare i vissa 
skalor medan andra skalor inte behandlas. Nackaprojektets öppenvårdslokaler 
med Saltsjöbadens psykiatriska mottagning i frontlinjen börjar alltså som ett 
intressant exempel men blir till ett diskursivt objekt genom Spris rapport.
  Spri följde alltså den sektoriserade psykiatrins utveckling i publikationsse-
rien Psykiatri i omvandling. Verksamheter, dess mål, inriktning, organisation 
och resultat rapporterades fortlöpande.  Publikationsserien bestod av 15 delar 
publicerade under åren 1977-1986 och bland dessa ingick den tidigare refere-
rade Berggren & Cullbergs (1978) utvärdering av Nackaprojektet - Nacka-
projektet - bakgrund, praktik, erfarenheter. Spri noterade att omvandlingen av 
psykiatrin från de många slutenvårdsplatserna till en utökad öppenvård belä-
gen i den lokala miljön förde med sig ett förändrat lokalbehov. Tre av seriens 

16 Spri, som existerade mellan 1968-2000, var ett utvecklingsinstitut för hälso- och sjukvården 
som bedrev utvecklingsarbete och var ett rådgivande organ till sjukvården (Spri 101/85). Spris 
uppgift var bland annat att arbeta fram lösningar och ställa samman nya rön inom sjukvården 
rörande utformning av sjukvårdsanläggningar (Fridell 1998). 
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15 delar handlar därför specifi kt om lokaler för psykiatri (Spri 54/81, 114/83, 
100/85) varav två redovisar Nackaprojektets lokaler (Spri 54/81, 114/83). 
Syftet med rapporterna om Nackaprojektets lokaler var att erbjuda ett diskus-
sionsunderlag vid planering av nya lokaler för psykiatrisk öppenvård och att 
bedöma ändamålsenligheten genom att studera öppenvårdsmottagningarnas 
lokaler. Detta genomfördes med observationer, miljöstudier, intervjuer och 
enkäter med både personal och patienter. Rapporterna är utförda som pro-
gramanalyser där rumskategorier, ytor och önskvärda rumssamband redovisas 
med utgångspunkt i funktionsbeskrivningar. Delrapport 1: probleminventering, 
kravanalys söker därför svar på frågor om lokalisering (vårdcentraler eller sjuk-
hus), om närhet (bostadsområden eller centrum), om standard (sjukhusstan-
dard) och om samarbetsformer påverkar lokalutformning medan den andra 
delen, Delrapport 2: diskussionsunderlag vid planering, redovisar interiörbilder, 
skisser på rumssamband, måttstudier samt förslag på möbler och möblering. 
Mottagningarnas läge och rumsliga organisation beskrivs också kortfattat med 
foton och planritningar.

Ändamålsenlighet
I delrapport 1 medverkade mottagningarnas patienter och personal i var sina 
enkäter angående mottagningarnas läge och omgivning. På frågan om vilken 
omgivning som var bäst tyckte majoriteten av personalen att bostadsområdet 
eller aff ärscentrumet var den bästa omgivningen för en mottagning. Som argu-
ment till varför bostadsområde var att föredra framförs till exempel: närheten 
till allmänhet och patienter och därför lättare att avdramatisera besök till mot-
tagningen, lokalkännedom för att förstå patienternas problem samt vikten av 
att inte ha isolerade institutioner utanför närmiljön. Motsvarande argument 
för aff ärscentrumets fördelar formulerades bland annat som: att psykiatrisk 
service då jämställs med annan service, integrering med service och annan 
sjukvård blir ett led i avdramatisering av psykiatrin samt att det är ett neutralt 
och praktisk läge (Spri 54/81).
 Personalen fi ck också svara på vilket läge de ansåg vara bäst för en psykia-
trisk mottagning och här ansåg de fl esta att bostadshuset eller det separata huset 
var att föredra. Fördelarna med mottagning i ett separat hus motiverades med 
att det var: 

(n)ära människorna men inte alltför nära. Så lite sjukbetonat som möjligt men 
ändå inte vägg i vägg med någon privatboende. Skulle vara bra med en ’egen’ 
tomt där det fi nns möjlighet till olika uteaktiviteter på ett enkelt sätt. (Spri 
54/81:19)
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Fig 31. Exempel på hur krav och önskemål kunde tillämpas på väntrummet på 
en psykiatrisk öppenvårdsmottagning. Det funktionalistiska anslaget är tydligt i 
redovisningen av olika ytors funktioner. Inspiration från Saltsjöbadsmottagningen 
märks i redovisandet av den stora soff an och lösningen med skärmen och 
’orienteringsytan’. Från Spri 114/83:14
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Placering av mottagningen i ett bostadshus fördes fram med argumenten att 
psykiatrin inte kan avskiljas från samhällslivet och att denna placering skulle 
minska institutionsprägeln. 
 Enkäten som riktade sig till patienterna innehöll frågor som: om mottag-
ningarna låg på lämplig plats, om det var enkelt att hitta dit samt vad de tyck-
te om väntrum och samtalsrum. Patienterna var överlag positiva till mottag-
ningarnas läge med motiveringar om närhet till kommunikation, bostad eller 
centrum men vittnade också om fördelar med undanskymdhet (gällde Nackas 
psykiatriska mottagning speciellt). Det sistnämnda kan ses som en annan 
uppfattning om vad som uppfattas stödja avdramatisering och integrering än 
den som personalen gav uttryck för i sin enkät.
 Vid en avslutande jämförelse mellan de tre mottagningarna beskrivs Nackas 
psykiatriska mottagning som den med mest institutionskänsla på grund av 
dess korridor. Mörka tegelväggar och brist på dagsljus gjorde korridoren 
”mörk och mindre trevlig” (Spri 54/81:85)17. Den smala korridoren medförde 
också att de ”utåtgående dörrarna till expeditionerna inte kan hållas öppna” 
(Spri 54/81:85) och medförde att personalen kunde känna sig isolerade (att 
jämföra med överläkare Pers erfarenhet av att personalen valde att isolera sig 
från varandra genom att stänga dörrarna). Boo psykiatriska mottagnings T-
formade planlösning med bredare korridorer och där reception och väntrum 
låg strategiskt i korridorernas korspunkt möjliggjorde att hålla dörrarna öpp-
na, ”personalen träff ades ofta och även i korridorerna” (Spri 54/81:85). Loka-
lens öppna karaktär ansågs också bero på av att lokalen låg i markplan och var 
välförsedd med dagsljus. Den rumsliga organiseringen av Saltsjöbadens psy-
kiatriska mottagning beskrivs som intressant, i fl era avseenden praktisk och 
utan ”institutions- eller sjukhusprägel” (Spri 54/81:85). Att byggnaden var 
enkelsidig (fönster bara åt ett håll) och att väntrummet var överstort i relation 
till andra rum ansågs däremot som stora nackdelar vilket uttrycks i en perso-
nalkommentar som ”lokalerna är stora men ändå trånga” (Spri 54/81:85). 
 Rapportens andra del, Delrapport 2: diskussionsunderlag vid planering, inne-
håller material vars funktion var att vara underlag för planering och projekte-
ring av öppenvårdslokaler (fi g. 31 och 32). I slutet av rapporten slår Spri fast 
några önskemål om den fysiska miljön, som till exempel att den psykiatriska 
öppenvårdsmottagningen ”bör ha en enkel och anspråkslös miljö” (Spri 
114/83:38) och att korta korridorer och rikligt med dagsljus bidrar till en 
öppen och ljus karaktär. Den informella karaktären ansågs viktig: 

Inredningen bör utformas så att besökaren känner sig ”hemma” och att miljön 
underlättar att en avspänd och förtroendefull kontakt uppstår mellan 
besökaren och terapeuten. 

17 Detta kan ju också ha varit en anledning till varför dörrarna stängdes på Nackamottagningen.
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Den lösa inredningen bör vara enkel och bekväm och bestå av ett fåtal typer av 
möbler av god kvalitet. (Spri 83/114:38)

Miljön som helhet borde alltså vara ”funktionell och trevlig” (Spri 
114/83:39). Detta skulle åstadkommas genom samordning mellan material, 
färger, möbler, skyltar, armaturer, möbler och inredning och genom arkitek-
tens utformning som skulle ge mottagningen en ”inbjudande och egen karak-
tär” (Spri 114/83:38).
 Rapporten byggde på observationer och uppmätningar av Nackaprojektets 
öppenvårdsmottagningar där till exempel Torget på Saltsjöbadens mottagning 
stod som förebild för beskrivningen av väntrummets organisering:

Delar av korridoren framför samtalsummen kan i vissa fall också utnyttjas som 
väntplatser. Korridoren bör i sådana fall antingen vara bredare eller kan 
utformas med nischer för mindre väntplatser. Den första kontakten mellan 
terapeut och patient kan tas i dessa små väntrumsenheter. En lösning med det 
”stegvisa i kontakten” har genomförts i Nacka vid team III:s lokaler (…).
Väntande patienter skall ha en viss valfrihet i sittandet, så att man kan välja 
antingen närhet till andra patienter i en soff a eller ett runt bord eller avskildhet 

Fig 32: Skiss på utformning av terapirum eller samtalsplats. Möbler och inredning 
med Nackaprojektets öppenvårdsmottagningar som förebild. Inget bord är inritat 
i teckningen. I texten sägs det att det kan vara hindrande och utgöra ett skydd vid 
försök till övergrepp men att det också kan användas som tillhygge eller vältas mot 
annan sittande.  Bordet med alternativ placering är dock med på måttskissen. De olika 
rumstyper som fi nns i Spris rapport är måttsatta med gängse passagemått och med 
förslag på rumsbredder som inte följer vedertagna modulmått. Från Spri 114/83:24-25
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i mindre väntplatser. 
En sektionssoff a kan ge många kombinationsmöjligheter som passar olika 
rumsformer. Karmstolar med bord kan t ex placeras i korridornischer nära 
samtalsrummen. Sittmöblerna bör vara höga och raka, så att de är lätta att ta 
sig i och ur. Det kan vara önskvärt med avtagbar klädsel, så att den lätt kan 
göras ren eller bytas ut. (Spri 114/83:13)

Att väntrummet kunde vara en kontaktyta och ett rum att stanna kvar i po-
ängteras:

Patienterna kommer ibland tidigare än besöket är beställt. Efter samtalet bru-
kar några sätta sig i väntrummet, slappna av och röka en cigarett. Patienttoa-
letterna bör placeras nära väntrummet. (Spri 114/83:13)

Växlingen mellan beskrivning och krav, mellan valfrihet i användning och 
krav på funktion och skötsel framskrivs utan närmare förklaring eller proble-
matisering i texterna om karmstolar, höga och raka sittmöbler och avtagbar 
klädsel på stolarna. Patienten framstår som någon som har svårt att resa sig 
upp från sittande, som smutsar ner, sitter och röker. 
 Samtalsrummen borde innehålla plats för fyra likvärdiga sittplatser slås det 
fast i rapporten liksom att en kvadratisk rumsform var att föredra då det gav 
ett likvärdigt avstånd mellan sittplatserna. Rumsproportioner bedömdes i för-
hållande till det vanligt förekommande rumsmodulsystemet som mindre 
lämpligt för just parterapi då det medförde:

begränsat passagemått, samt försämrad ögonkontakt. Siluetteff ekten blir stör-
re. Rummet får en lång och smal form. (Spri 114/83:25)

Rekommendationer om hur samtalsrummet kan användas samt vilken utrust-
ning det bör ha ges:

En bänk vid fönstret kan fungera som avlastningsyta. Telefon, dikteringsappa-
rat, blommor, klocka etc kan placeras där. Eventuellt kan rummet förses med 
ett rullbart bord. Bordet kan utrustas för förvaring av bl a pappersservetter. 
Stolarna skall vara bekväma att sitta i och lätta att resa sig ur. Det är en fördel 
om klädsel på dynorna är tvättbar. (Spri 114/83:25) 

Vem som ska observera vem och vem som ska titta vem i ögonen är inte klart 
uttalat men den bild som framträder kan tolkas som det är patienten som ska 
observeras och tittas i ögonen utan störningar av siluetteff ekter. Det är också, 
återigen, en bild av en patient som har svårigheter att resa sig ur sittmöblerna, 
antas smutsa ner möblerna samt gråter. 
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Normativ typologi
Byggnadsverksamheterna och fastighetsförvaltningen inom landsstingen hade 
utvecklats under 1960- och 1970-talen till ett eget kunskapsområde där vår-
dens krav på utrymmen för sina verksamheter behandlades lika rationellt som 
byggnads- och installationstekniska krav (Fridell 1998). Planlösningspraxis 
och typlösningar för alla sorters vårdrum utvecklades men kvalitetsfrågor om-
fattade inte till en början sjukvårdens fysiska miljöer. Spris material om den 
psykiatriska vårdens fysiska miljö kom i början av 1980-talet när kunskaps-
uppbyggnaden kring kvalitetsfrågor hade börjat byggas upp men fortfarande 
”(hade) hygienkrav ett starkt infl ytande över planlösningar, material- och färg-
val och utformning av inredning och utrustning” (Fridell 1998:9). Med detta 
som bakgrund ska Spris rapporter om Nacka projektets fysiska miljö ses, å ena 
sidan stod de för något nytt, ”psykiatri i omvandling” inom Spri, å andra si-
dan stadig förankrade i ovan beskrivna tradition. I Spris material var Nacka-
projektets öppenvårdsmottagningar således undersökningsobjekt såväl som 
goda exempel på hur en psykiatrisk mottagning ska planeras. Det materiella 
rum som beskrivs domineras av funktions- och ytkrav. Det som är ett diskur-
sivt materiellt rum skrivs fram som ett objektivt och neutralt rum. 
 Detaljeringsgraden i de två rapporterna skiljer sig åt mellan olika skalor. I 
den lokala skalan diskuteras vilken omgivning som mottagningarna bör ligga i 
men den diskussionen sträcker sig inte längre än till att utpeka gynnsamma 
typologier där läge/placering defi nieras (bostadshus, vårdcentral osv.). Rappor-
ten diskuterar sålunda inte de diskursiva och materiella rumsliga praktiker 
som framträder i den lokala skalan utan stannar i den regionala skalans typo-
logier.
I byggnadens skala är detaljeringsgraden större. Möbler, mått, proportioner 
och utrustning redovisas i skisser och i text och det växlas mellan deskriptiva 
och normativa formuleringar. Det är inte uttalat utan snarare underförstått 
varför det bör fi nnas förvaring för pappersnäsdukar i samtalsrummen, varför 
det är viktigt med avtagbara och avtorkbar klädsel på möblerna samt varför 
stolarna ska vara bekväma  och lätta att resa sig upp ifrån. Patienten framstår 
som någon som placeras och observeras.
Den lokala skalans materiella och diskursiva rumsliga praktiker är tämligen 
outtalade i rapporten. Integration med hjälp av hur arkitekturen utformas och 
organiseras och hur lokaler kan väljas med detta som utgångspunkt är inte 
uppmärksammat i rapporten. De tre olika platsideal (i bostadshus, på sjukhus 
eller eget hus med trädgård) som nämns i Spris enkät speglar i och för sig den 
psykiatriska vårdens diskussioner om lokalisering. I den decentraliserade psy-
kiatriska vårdens diskurs var som vi sett tidigare den lokala miljön en viktig 
diskursiv rumslig praktik. I Spris rapport får den diskussionen inte någon 
framträdande plats utan fokus ligger på det som sker inom mottagningens 
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väggar. Detta skulle kunna implicera att Spri inte såg den stora rumsliga för-
ändring som decentraliseringen faktiskt innebar utan att det för dem fortfa-
rande var en fråga om lokalbehov och lokalanpassning inom en sjukhusbygg-
nads väggar. Det skulle också implicera ett lika traditionellt som snävt arkitek-
turperspektiv där den goda funktionen är ledstjärnan och målet och att det 
fi nns en stark tilltro till att det går att komma dit. Hela idén med Spris verk-
samhet inom arkitekturområdet är präglat av en tradition som sätter funktio-
nen främst i förvissningen om att det går att hitta den bästa utformningen för 
den. 
 I byggnadens skala är detaljeringsgraden större. Möbler, mått, proportioner 
och utrustning redovisas i skisser och i text och det växlas mellan deskriptiva 
och normativa formuleringar. Det är inte uttalat utan snarare underförstått 
varför det bör fi nnas förvaring för pappersnäsdukar i samtalsrummen, varför 
det är viktigt med avtagbara och avtorkbar klädsel på möblerna samt varför 
stolarna ska vara bekväma18 och lätta att resa sig upp ifrån. Patienten framstår 
som någon som placeras och observeras.
 Den lokala skalans materiella och diskursiva rumsliga praktiker är tämligen 
outtalade i rapporten. Integration med hjälp av hur arkitekturen utformas och 
organiseras och hur lokaler kan väljas med detta som utgångspunkt är inte 
uppmärksammat i rapporten. De tre olika platsideal (i bostadshus, på sjukhus 
eller eget hus med trädgård) som nämns i Spris enkät speglar i och för sig den 
psykiatriska vårdens diskussioner om lokalisering. I den decentraliserade psy-
kiatriska vårdens diskurs var som vi sett tidigare den lokala miljön en viktig 
diskursiv rumslig praktik. I Spris rapport får den diskussionen inte någon 
framträdande plats utan fokus ligger på det som sker inom mottagningens 
väggar. Detta skulle kunna implicera att Spri inte såg den stora rumsliga för-
ändring som decentraliseringen faktiskt innebar utan att det för dem fortfa-
rande var en fråga om lokalbehov och lokalanpassning inom en sjukhusbygg-
nads väggar. Det skulle också implicera ett lika traditionellt som snävt arkitek-
turperspektiv där den goda funktionen är ledstjärnan och målet och att det 
fi nns en stark tilltro till att det går att komma dit. Hela idén med Spris verk-
samhet inom arkitekturområdet är präglat av en tradition som sätter funktio-
nen främst i förvissningen om att det går att hitta den bästa utformningen för 
den.19 

18 Bekväma stolar kan ju tyckas vara en självklarhet och kanske inte värt att påpeka men en 
sådan kommentar skjuter in bränsle till debatten om estetik och funktion. Spris rapporter om 
fysisk miljö, möbler, inredning och utrustning är starkt präglad av denna normativa tradition 
(se till exempel Spri 19/73, Spri 42/80). Vad gäller möblers bekvämlighet och vedertagna mått 
torde det vara en större individuell fråga än vad som hittills har uppmärksammats och värt en 
studie för sig om de underliggande diskurserna bakom dessa objektiva anspråk.
19 Att undersöka den svenska byggnadsfunktionslärans diskursiva infl ytande över den 
statsstödda arkitekturforskningen där Spri är en aktör och Statens Institut för 
Byggnadsforskning en annan och de svenska byggnadsnormerna samt hur dessa diskurser även 
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 I Spris utvärdering har Nackaprojektets öppenvårdslokaler blivit normativa. 
Tillblivelsen av lokalerna var, som jag visat tidigare, präglat av en hel del till-
fälligheter men i Spris rapport framstår dessa exempel alltså som norm för 
framtidens psykiatriska öppenvårdslokaler. Diskussionen om lokalerna präglas 
av förenklade slutsatser och underförstådda antaganden, till exempel enkätfrå-
gornas formuleringar (aff ärscentra eller bostadsområde) som till stor del be-
stämmer svaren, mottagningens karaktär med väntrum inspirerat av Torget 
(inbjudande, enkel, anspråkslös, funktionell, trevlig), möbelutformning (lätta 
att resa sig ur, generös soff a i väntrummet), möbelklädsel (avtorkbart), exakta 
måttskisserna (950 mm mellan stolarna) och utrustning i samtalsrum (pap-
persservetter). Rapporten kopplar inte samman den decentraliserade psykia-
triska vårdens diskurser gällande till exempel arbetsorganisation, syn på pa-
tient och behandling med fysisk utformning vilket gör att den diskursen kan 
uppfattas som exkluderad. Det framstår snarare som att det materiella rum 
som representeras i Spris rapport iscensätter sin egen diskurs där näring häm-
tas från en arkitekturdiskurs som sätter dels byggnadens funktion i främsta 
ledet, dels förmedlar normativa påståenden om korridorer, ljusinsläpp, rums-
storlekar samt den sammanlagda upplevelsen. Bilden av patienten som för-
medlas är någon som ska observeras och som placeras i rummet, långt ifrån de 
tankar om jämlikhet och öppenhet som framför allt materialiserades i Saltsjö-
badens psykiatriska mottagning. Sprirapportens svaga koppling till den decen-
traliserade psykiatrins diskurs och det faktum att vårdlokaler i stort präglas av 
tillfälligheter och institutionaliserade rumsliga ordningar gör att det fi nns an-
ledning att tro att det inte blev många efterföljare till Saltsjöbadens experi-
mentella mottagning när sektoriseringsvågen svepte över Sverige under 1980-
talet. Oavsett vilket är det inte det experimentella i mottagningen som för-
medlas i rapporten utan den framstår som tämligen konventionell. 

*

I detta kapitel har vi fått följa Nackaprojektets tre första öppenvårdsmottag-
ningar: var de låg, hur de var organiserade, hur de såg ut och vilka tankar som 
låg bakom deras organisering och utformning. Vi har också fått ta del av vad 
som utspelade sig inom mottagningarnas väggar och särskilt Saltsjöbadens 
psykiatriska mottagning. Kapitlets tema har varit hur diskursen runt den öpp-
na och jämlika mottagningen iscensattes i verksamheten och i den rumsliga 
utformningen. Jag har visat hur den rumsliga organiseringen påverkade ar-
betssättet men också hur lokalen utmanade diskursen. Vi har också sett hur 
Spri i sin utvärdering av mottagningarna transformerade dem till diskursiva 

har format fl era generationer arkitekters syn på god funktion är en forskningsuppgift värd att 
tas an. 
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objekt och att Saltsjöbadsmottagningens särart försvann i den framställning-
en. 
 I nästa kapitel ska vi lämna det interiöra perspektivet och bege oss ut till 
andra verksamheter inom Nackapsykiatrin. Nu handlar det om tiden 1980-
1994. Vi börjar dock några år före 1980 och hos slutenvården, den verksam-
het som det inte talades lika mycket om som om fl aggskeppen i den nya psy-
kiatrin, öppenvårdmottagningarna. Det handlar också om tre sinsemellan 
väldigt olika verksamheter med det gemensamma att de försökte förhindra 
psykisk ohälsa och institutionalisering på olika sätt. 
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7 Frånvarande och förebyggande rum

I detta kapitel ska vi stifta bekantskap med några verksamheter som bedrevs 
parallellt med behandlingsarbetet både under Nackaprojektets tid 1974-1980. 
Under mitten av 1980-talet påbörjades sektoriseringen i Sverige. Den tidspe-
riod som kapitlets händelser utspelar sig under spänner från slutet av 1970-
talet fram till 1994. Kapitlets slutår kan därför ses som symboliskt. År 1995 
trädde Psykiatrireformen i kraft och fl era av psykiatrins verksamheter övergick 
till det kommunala ansvarsområdet. Psykiatrireformen fullföljde sektorisering-
ens tankegångar enligt en del medan den slog sönder holistiska organisationer 
med samordnings- och samarbetsproblem enligt andra (Lindqvist et al. 2010, 
Topor 2007). 
 Frånvarande och förebyggande rum syftar dels på de rum där den slutna vår-
den bedrevs, det vill säga den del av Nackaprojeket och Nackapsykiatrin som 
inte var framlyft i lika stor uträckning som öppenvårdsarbetet. Det syftar ock-
så på det förebyggande arbetet, primärpreventionen, formulerat som en hu-
vuduppgift vid sidan av behandling och mentalhälsokonsultationer. Detta 
arbete tog form på olika sätt och syftade till att förhindra psykisk ohälsa och 
långvarig psykisk sjukdom. Inledningsvis tecknar jag en bild av hur diskussio-
nen om slutenvården fördes inom Nackaprojektet och av dess företrädare samt 
varför slutenvården kan ses som öppenvårdens baksida och därmed som ett 
frånvarande rum. Sedan övergår jag till att visa hur Nackapsykiatrin tolkade 
sitt primärpreventiva arbete på tre olika sätt. Det första sättet handlar om en-
gagemanget i stadsplaneringsfrågor i meningen den fysiska miljöns potential att 
påverka eller orsaka psykisk ohälsa. Den andra handlar om Annsofi projektet och 
fl ytten från mottagningen, det vill säga hur det fysiska rummet påverkade hur 
problem defi nieras. Det tredje primärpreventiva sättet rör behandlinghemmet 
Soteria och tilltron till potentialen i den icke-institutionslika/hemlika miljön 
för återhämtning och för att förhindra återfall.
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Öppenvårdens baksida
Samtidigt som Nackaprojektet uppmärksammades och ådrog sig ett stort in-
tresse inom och utom psykiatrin för sitt arbete i den lokala miljön, sitt team-
arbete och inriktning på samtalsterapi pågick en annan psykiatrisk vård på en 
annan plats och för andra patienter. 
 Det var den slutna vården på Långbro sjukhus.  
 Nacka-Värmdösektorns patienter som var i behov av slutenvård var inskriv-
na på Långbro sjukhus, en organisering som Berggren & Cullberg (1978) inte 
beskriver i positiva ordalag:

För Nackaprojektets patienters vidkommande har intagning vanligen innebu-
rit en resa till ett huvudsakligen svårt nedslitet mentalsjukhus, där vårdintyg 
ofta ’krävts’ för att kunna hålla kvar patienten, där ca 30% av vårdpersonalen 
varit helt outbildad och där behandlingsideologierna varierat mellan det 20-tal 
olika avdelningar som varit aktuella. (Berggren & Cullberg 1978:69-70)

Det var inte alltså inte enbart det geografi ska avståndet som skapade problem 
utan också det avstånd i synen på patienten och hur vården skulle bedrivas. 
Personalen på Långbro sjukhus upplevde ibland Nackaprojektets patienter 
som besvärliga då det uppfattades som om de hade en särskilt status och speci-
ella förväntningar på behandlingen (Berggren & Cullberg 1978). Personalen 
på Långbro klagade på svårigheterna med att få kontakt med patientens ordi-
narie terapeut i Nacka vilket Berggren & Cullberg menar delvis berodde på 
avståndet men framför allt på olika syn på behandling. Nackaprojektets perso-
nal hade många gånger åkt till Långbro och kommit överens om behandling-
ens upplägg tillsammans med personalen där för att sedan få veta att patienten 
hade blivit fl yttad till någon annan avdelning och ”överenskommelsen har då 
upplevts som helt bortblåst”(Cullberg & Berggren 1978:70).
 Det är en kamp mellan organisationsstrukturer, mellan tradition och nyord-
ning och mellan olika vårddiskurser som framträder i mötet mellan slutenvår-
den på Långbro och öppenvården i Nackaprojektet. När en patient från 
Nackaprojektet kom till Långbros intagningsavdelning blev hon/han alltså 
klassifi cerad efter de principer som då rådde där, det vill säga mentalsjukhusets 
gamla ordning med intagning efter kön och sinnestillstånd och därefter fl yt-
tad till en i mängden av avdelningar (Peter, intervju). Sektoriseringens och 
Nackaprojektets grundtanke om kontinuitet, tillgänglighet och decentralise-
ring bröts alltså radikalt av att deras slutenvårdsavdelningar ingick i mental-
sjukhusets traditionella uppdelning av patienter och av att två helt olika be-
handlingsdiskurser korsades. 
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Egna slutenvårdsplatser
Egna slutenvårdsplatser för Nackaprojektets patienter framstod således allt 
tydligare som det sätt som skulle kunna bryta rutiner och procedurer som inte 
var förenliga med decentraliseringens diskurs. 

Lösningen på detta är givetvis att Nackaprojektet får egna behandlingsavdel-
ningar, som utrustats i paritet med Nackaprojektet i övrigt, så att en lika kvali-
fi cerad sluten som öppen vård kan erbjudas med bibehållen kontinuitet vad 
gäller vårdens innehåll och målsättning. (Berggren & Cullberg 1978:70)

Så småningom fi ck Nackaprojektet två egna avdelningar på Långbro sjukhus 
och i och med detta förändrades principerna för intagning. Geografi sk tillhö-
righet överordnades kön och aff ektionsgrad och Nacka-Värmdö kunde nu 
kalla sig en fullständig sektorsorganisation. En ny klinikchef, överläkaren Jo-
han Cullberg, hade tagit över efter Bengt Berggren. 

JOHAN: Men det var fortfarande väldigt långa resor och låg långt ifrån 
Nacka. Det var mot all ideologi att det skulle vara på det här sättet. Jag var 
angelägen att jag själv skulle vara överläkare på en av dom här vårdavdelning-
arna [på Långbrosjukhus] för att markera min närvaro där. Det innebar att jag 
fi ck hålla på och åka fram och tillbaka. Oerhört tjatig väg mellan Nacka cen-
trum och Långbro sjukhus. Köer och allting. Jag kände att jag åldrades verkli-
gen på dom där resorna. 

Detta var inte bara en förfl yttning i det geografi ska kartrummet utan också i 
ett diskursivt rum där Långbro sjukhus med sina invanda rutiner och sina 
många avdelningar företrädde den gamla traditionen som decentraliseringen 
ville bort ifrån. Där fanns också andra hierarkier, ett exempel var förste skötar-
nas stora makt på avdelningarna (Marita, intervju). Cullberg (2007) beskriver 
skötarna som om de hade blivit kvar på mentalsjukhusen tillsammans med de 
tvångsvårdade patienterna medan läkarna i större utsträckning hade sökt sig 
till de lasarettsanknutna psykiatriska klinikerna.
 Slutenvården på Långsbro, mentalsjukhuset med sin gamla traditionella 
ordning framstår i en frånvarande närvaro, som det som ingen pratade om 
men som (alla vet) fanns i bakgrunden, som ett eldrum (Law & Mol 2000) 
eller en manifest frånvaro (Law 2004). Resorna till och från Långbro försiggår 
i detta eldrums eller i den manifesta frånvarons utkant. Det är inte bara en 
resa i tid och rum i betydelsen minuter och kilometer utan en resa till ett an-
nat rum med andra ordningar, till ett rum vars existens möjliggjorde de nya 
öppenvårdsmottagningarna men som inte lyfts fram i beskrivningarna om 
Nackaprojektet. 
 Även om Nackaprojektet fi ck egna avdelningar på Långbro sjukhus låg de 
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fortfarande utanför sektorns upptagningsområde vilket var motstridigt mot 
sektoriseringens grundidé - vård i den lokala miljön.  Att fl ytta slutenvårdsav-
delningarna till sektorns upptagningsområde var därför viktigt och skulle 
innebära ett fullföljande av sektoriseringstanken. Det handlade också om att 
utjämna statusskillnader mellan den psykiatriska vårdens personalgrupper. 
Inom Nackaprojektet ansågs det fi nare att arbeta på öppenvården än på slut-
envårdsavdelningarna och denna uppdelning i en A- och B-psykiatri trodde 
man skulle tonas ner genom ökat samarbete mellan personalgrupperna (Jo-
han, intervju). Det var alltså viktigt att få ihop sektorn för att minska reseav-
ståndet, samla vården inom sektorns geografi ska område och för att öppen-
vårds- och slutenvårdspersonal skulle kunna träff as på lika villkor. År 1984 
öppnades således två slutenvårdsavdelningar på Nacka sjukhus1. 

JOHAN: Det var ett sånt fi nt litet sjukhus, ett närsjukhus, hade all akutsjuk-
vård man behöver ha och så vidare. Så kom psykiatrin och långvårdpatienterna 
in där istället. Jag tror många upplevde det som en sorts deklassering av sjuk-
huset på många sätt.

Berggren & Cullberg skriver att när ”Nacka får egna vårdavdelningar torde 
miljön på avdelningen bättre kunna anpassas till Nackaprojektets målsättning 
i övrigt” (Berggren & Cullberg 1978:84).  Avdelningarna på Nacka sjukhus 
var uppbyggda med en korridor i mitten och patientrum på båda sidor vid 
sidan om bland annat dagrum, kök, expedition, förråd och medicinrum och i 
studiens intervjuer framkom inte någon information om anpassning av loka-
lerna till Nackaprojektets målsättning. 
 Klinikledningen som tidigare hade suttit på Nackas psykiatriska öppen-
vårdsmottagning fl yttade nu in på sjukhuset för att inte ”klinikchefen skulle 
sitta på ett av teamen och skulle få någon speciell märkvärdisering mot de 
andra teamen” (Johan, intervju).  Här fanns också administrationen och ett 
bra referensbibliotek. ”Jag var väldigt för ett bibliotek som var bra. Att vi skul-
le hålla någon sorts vetenskaplig nivå, vi producerade ganska mycket veten-
skap och då var vi tvungna att ha ett bra bibliotek” (Johan, intervju). Vårdav-
delningarna och därmed patienterna var placerade på plan 3.

JOHAN: Dom här två slutenvårdsavdelningarna var extremt traditionella och 
högt upp, otäckt. 

På Långbro sjukhus hade vårdavdelningarna också legat högt upp och Monica 
Beckman, aktiv i anhörigföreningar i Nacka, minns hur hennes son blev fl yt-
tad från akutavdelningen till en avdelning på sjunde våningen. 

1 Nacka sjukhus ritades av Folke Löfström Arkitektkontor och stod klart 1962. Nacka lasarett, 
som det då hette, innehöll då kirurgi, medicin, långvård och akutintag (Löfström 1964). 
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MONICA: Han var på Långbro ett fasansfullt år med vanvård och förfärlig 
miljö. Han var psykotisk och förvirrad. Dom sa att dom skulle hjälpa honom 
och så fl yttade dom honom från en akutavdelning till upp till sjunde våning-
en. När man är utan fotfäste vilket man är när man är psykotisk och ångest-
fylld ska man inte sitta uppe i skyn.  Sen var det ju det gamla vanliga med 
korridor och allting.

Monica menar att det ofta fi nns dålig kunskap om och förståelse för hur psy-
kotiska patienter upplever sjukhusmiljöer. Ifrågasättande av korridoren liksom 
av våningsplan högt upp är återkommande kritik. Men var borde den psykia-
triska slutenvården ligga?

JOHAN: Psykiatrin ska ligga på bottenplanet. Man ska inte behöva låsa fönst-
ren för att inte patienterna ska hoppa. Man ska inte känna sig isolerade. Där-
för ska det vara speciella byggnader även om det har anslutning till ett sjukhus, 
ganska hemlika baracker eller byggnader, estetisk tilltalande. Och där man lätt 
kan komma ut.

Som exempel på hemlikhet tar Johan sängar med träram som köptes in till 
avdelningarna på Nacka sjukhus och ”textilier som är varma och trevliga” (Jo-
han, intervju). En sådan avdelningsmiljö hjälper till att hålla kaos borta: 

JOHAN: När det är slafsigt då förstör man, sparkar sönder stolar och sånt där. 
När det är snuskigt och sunkigt släpper man loss djävulen hos patienterna men 
annars så hjälper man till att kontrollera. 

Johan uttrycker här en stor tilltro till de materiella rummens förmåga att kon-
trollera och hålla  patienternas upplevelse av kaos och oordning i schack ge-
nom framför allt inredning och möbelutformning. När Nackas slutenvårdsav-
delningar fl yttade från Långbro sjukhus till Nacka sjukhus bjöd Johan in Mo-
nica, anhörigrepresentanten, för att titta på avdelningarna. Johan berättade 
om hur bra det skulle bli på de nya avdelningarna med ”riktiga sängar, inte 
sjukhussängar, utan det ska vara sköna, vanliga sängar” (Monica, intervju). 
Detta uppfattade Monica (intervju) som ett lamt försök att sälja in en miljö 
till de redan skeptiska. Trots korridorstrukturen var den fysiska miljön ändå 
mycket bättre på Nacka sjukhus än på Långbro sjukhus och det berodde på 
att de fl esta patienter fi ck egna rum samt att personalen var så engagerad (Mo-
nica, intervju). Sjukhuset hade inte heller samma laddning som mentalsjuk-
huset:

MONICA: ’Jag är inte på dårhus utan jag är på sjukhuset’, sa min son. Det 
tyckte jag var så fantastiskt!
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Marita (fi ngerat namn) började arbeta som mentalskötare på Långbro sjukhus 
i slutet av 1960-talet fi ck så småningom arbete på slutenvårdsavdelningarna 
på Nacka sjukhus. Hon minns Långbro som dystert trots de vackra byggna-
derna, den generösa takhöjden och de stora fönstren och Nacka sjukhus fram-
stod därför som en stor kontrast.

MARITA: Här var det en ljus miljö och insprängt i somatiken. Det var väldigt 
spännande och många som hade jobbat på Långbro sökte sig hit. Det var ljust, 
trivsamt, vi diskuterade och ifrågasatte. Rummen var väldigt fi na för det var 
skydd emellan för varje säng. Här var det max fyra i varje rum mot Långbros 
tio.

Både Marita och Monica skiljer egentligen inte på fysisk miljö i meningen 
avdelningens inredningsarkitektur, lokaliseringen och den sociala miljön. De 
positiva värdena som handlar om byggnadens skala (ljust, högre standard, 
egna rum och/eller avgränsade sängplatser) och den lokala skalans läge (in-
sprängt på somatiskt sjukhus) blandas med personalens förhållningssätt (dis-
kussioner, engagemang).  Johan ifrågasätter placering av avdelningar på de 
övre våningsplanen men i övrigt ger han uttryck för att en god avdelnings-
miljö handlar i huvudsak om inredning. Sjukhusavdelningarnas korridor-
struktur ifrågasätts egentligen inte mer än att de anses som tråkiga. Det dis-
kursiva rummet rationaliseras därmed till förmån för det invanda som genom 
att det tas för givet gör det svårt att se alternativ. 

Öppna dörrar, inga lås
Marita (fi ngerat namn) minns Långbros låsta dörrar och hur annorlunda det 
var att arbeta på slutenvårdsavdelningarna på Nacka sjukhus där dörrarna 
kontrollerades av personalen.

MARITA: Vi hade öppen dörr. Det fanns alltid en expeditionsvakt. Någon 
måste alltid fi nnas vid dörren och den som hade vakten hade totalkoll på per-
sonal och klienter och allting. Det var ett hästjobb! Folk (personalen, min 
anm.) lämnade ju dom (patienterna, min anm.) frihet att gå ut men dom var 
tvungna att tala om hur länge dom var ute. 

Låsta avdelningar betyder att dörrarna är låsta in eller ut från avdelningarna. 
Frågan om öppna dörrar eller inte är kanske en av den psykiatriska vårdens 
mest symbolladdade och mytifi erade frågor. Kontrollen över låset och vem 
som egentligen har nyckeln är en del i den moderna sinnessjukvårdens och 
psykiatrins historia - från läkaren Pinels lösgörande av de sinnessjukas bojor i 
Paris under franska revolutionen över Bengt Berggren som skruvade bort låset 
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på Ängelholms sjukhus psykiatriska akutavdelning2 till lägenheterna i dagens 
gruppboende med sina stabila ytterdörrar och ordentliga lås som de boende 
själva har nyckeln till. 
 Det visade sig att de öppna dörrarna i Ängelholm ledde till mycket mindre 
våld (Johan, intervju) och att avsaknaden av lås förändrade upplevelsen av 
avdelningen:

JOHAN: Det var inte det här låsta, klaustrofobiska känslan som omedelbart 
talar om för patienten att du ska avskiljas från samhället.

Låset är både symbol och aktant i den psykiatriska vårdens historia och hör 
ihop med den rumsliga organiseringen men är också avhängigt antalet perso-
nal. Nils (fi ngerat namn), sjuksköterska på Nackas slutenvårdsavdelningar 
våren 2010, hävdar att så länge det fi nns personal med patienterna kan det 
inte hända något men om personaltätheten minskas måste lokalerna också 
vara byggda för det. Mentalsjukhusens avdelningar var ett exempel på en så-
dan fysisk rumslig organisering, menar Nils (intervju), då de var byggda för 
övervakning av en i korridoren centralt sittande personal.
 Om vi ser en så konventionell arkitektonisk typologi som korridoren som 
en institutionell teknologi kan den tolkas som sammanbunden med en kon-
troll av människors (i de här fallen patienter och personal) rörelser/kroppar 

2 Berättelsen om Bengt Berggren och låset i Ängelholm som ett exempel på den nya humana 
psykiatrin har en nästan mytisk karaktär genom den kommit upp fl era gånger i intervjuerna. 
Bengt Berggren lämnade Nackaprojektet för att bli klinikchef i Ängelholm och så här berättar 
han själv i en inspelning från ett föredrag han höll i Danmark (okänt år troligen i början av 
1980-talet):

”Men det nåddes några saker till. Som var överraskningar. Som var inte mål, va. (…) Genom 
en del händelser hade man kommit fram till att det sista låset, det var en avdelning som hade 
lås kvar. Alla tog tvångsintagningar och oroliga patienter som hörde till deras befolkning, 
förstår ni? Tre stycken så där. Men en hade råkat ha ett lås för det var ditsatt innan jag kom dit 
över huvudet taget. Och då ville dom ha det kvar. Och då användes det vid ett tillfälle. Och då 
skrek allihop. Så blev det nästan revolution. Och så skruvade man bort låset så här…
skruvade…Och då kom sjukhusdirektören och sa ”ni har tre tjänster på budgeten, dom 
kommer ni inte få ta fram och tillsätta för jag tror att ni kommer få mer extravakskonsumtion’. 
Förstår ni vad jag säger? Extravakskonsumtion i budgeten. Så då fi ck vi inte använda våra 
resurser förrän året hade gått, alltså. Okej. Då sa jag till honom så här: ’närå, det kommer inte 
alls att behövas några extravak för att vi har skruvat bort låset.’ Jag trodde att det skulle behövas 
mer personal när vi skruvade bort låset. Jag tänkte: ’den där jävla budgeten har ju aldrig gått 
ihop förut så då gör det väl detsamma.’ Jag hade fel. Och den där direktören hade fel. 
Extravakskonsumtionen gick ner. Och låset har aldrig skruvats på igen. Och man tar alla 
oroliga patienter och alltihop. (applåder) Detta var inte skicklighet. Detta var inte målsatt. 
Detta var en överraskning. Som ramlade ut, alltså, ur hela den här fi losofi n och det här jobbet 
och det här sättet att arbeta under fyra, fem år. Jag vill påstå att processen tog fem år innan låset 
ramlade bort. Och jag påstår att det var ingen som visste att det skulle göra det. Förrän det 
gjorde det. Det är kul, va?”. (Föreläsning av Bengt Berggren i Danmark under 1980-talet, 
inspelad på kassettband tillhandahållet av Anna Berggren)
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och en segregation genom fördelningen av dessa till separata rum. Korridoren 
fördelar rörelser samtidigt som den alltså möjliggör kontroll av dem.

Idealet är inte på sjukhus
Det var aldrig ett ideal att ha avdelningarna på sjukhus, menar Claes, psykolo-
gen i Nackaprojektet (intervju). ”Vi ville komma bort från sjukhuskaraktä-
ren”, berättar han, och inte bara fl ytta patienterna från ett sjukhus till ett an-
nat. Andra synsätt betonade likställande av olika sjukdomar, psykiska som 
fysiska, och att det därför inte var byggnaden eller det rumsliga sammanhang-
et som skulle berätta vilken sjukdom patienten har. Genom placering av slut-
envårdavdelningarna på sjukhus där somatisk vård också bedrevs skulle psy-
kiska sjukdomar kunna avstigmatiseras. Johan (intervju) var till exempel med 
om att förorda att den psykiatriska akutsjukvården skulle ligga på sjukhusen. 
Han var tveksam till en början: 

JOHAN: Vi tog beslutet att att förorda att den psykiatriska akutsjukvården 
skulle ligga på sjukhusen. För att öka servicen och öka tillgängligheten och för 
att det fi nns en hel del somatiska hjälpbehov för akut psykiatrisk sjuka. Och 
för att få bra läkare. Man skulle markera närheten mellan de olika medicinska 
specialiteterna. Efter mycken tvekan började jag hålla på den principen också. 

Frågeställningar och lösningar kommer igen, till exempel att det är genom 
närhet till somatiken som psykiatrins och i synnerhet den psykiatriska sluten-
vården ska uppnå högre status och närheten betyder i detta fall lokalisering av 
psykiatriska kliniker på somatiska sjukhus. Att akutpsykiatrin skulle ligga på 
sjukhusen ifrågasätts, ”om det var särskilt klokt”, idag av Johan (intervju). Det 
som däremot föreslogs ligga i decentraliserade lägen var mindre behandlings-
hem med längre vårdtider.
 Här ser vi en rumslig och tidsmässig skiktning mellan akutpsykiatrin med 
sina korta vårdtider som föreslås samlokaliseras med somatiken på sjukhus 
och en mer långvarig behandling som idealt skulle bedrivas på decentralise-
rade behandlingshem. Om sjukhuset för den ena sidan ansågs vara ett redskap 
för att höja psykiatrins status och avdramatisera psykisk sjukdom är det för 
den andra sidan en rumslig makt- och kunskapsmekanism som håller kvar 
personal och patienter i en medicinsk modell.  Sjukhuset blev till exempel i 
Crafoord (1987) en representant för ’den traditionella psykiatrin’. Den tradi-
tionella psykiatrin associeras här med det somatiska storsjukhuset i negativa 
termer vilket skiljer sig från den positiva bild av det somatiska sjukhuset som 
fanns, inte bara i Mentalvårdsdelegationens rapport från 1958 utan också i 
utredningarna och rapporterna från 1960-talet och framåt. Där framstod 
sjukhuset som ett viktigt rum i psykiatrins diskursiva praktik, vid sidan om 
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den lokala miljön. 
 I fi g. 33 ser vi den traditionella psykiatrin belägen i ett eget höghus. Psykia-
trins höghus och ett likadant för medicinen fl ankerar en lägre centralt place-
rad administrationsbyggnad. Bakom syns en ännu högre och längre huskropp. 
Anonymiteten illustreras genom de enkla geometriska huskropparna med 
fönsterband och likformade fönster och segregeringen genom att anläggning-
ens placering utanför staden. Denna 1960-tals vårdbyggnad ska förstås som 
otillgänglig, avskiljd och byråkratisk i en tradition hämtad från de statliga 
sinnes- och mentalsjukhusen med sina segregerade lägen. I kontrast ligger den 
sektoriserade psykiatrins verksamheter sida vid sida i olika byggnader i en be-
byggelse med småstadskaraktär. Husen är tecknade som vore de från skilda 
tidsepoker med olika karaktär. I bilden ser man vårdcentral, psykiatrisk reha-
biliteringsgrupp, behandlingshem, socialbyrå, psykiatrisk mottagningsgrupp, 
bank, post, kontor, frisör och tobak. Den psykiatriska mottagningen ligger i 
samma hus som kontoret och banken. Bildens diskursiva grepp är enkelt – det 
handlar om tillgänglighet och decentralisering samt samverkan med socialvård 
och annan service. Bildtexten talar om integrering av den sektoriserade psy-
kiatrin i samhället och normalisering genom att vara en bland andra lokalhy-
resgäster i bildens småstad:

Den traditionella psykiatrin med sin undangömda plats – antingen i ett avsi-
des liggande skogsparti eller avsides inom ett storsjukhus – kontrasterad mot 
den sektoriserade psykiatrin som ligger mitt i samhället, insprängd så långt det 
är möjligt i vanlig bebyggelse (Crafoord 1987: 73).

De verksamheter som tecknas i den ’sektoriserade psykiatrin’ är i stort sett de 
som brukar återfi nnas på sjukhusen, till exempel post, bank, frisör och kiosk 
(tobak). Det som inte fi nns med i illustrationen av den sektoriserade psykia-
trin är slutenvårdsavdelningarna. Inget i bilden berättar om vart de har tagit 
vägen. Detta kan tolkas som en exkludering, inte bara av den vård som många 
ändå såg som en viktig del av behandlingsutbudet, utan också av människor 
med svåra psykiska problem. Nackaprojektets idealpatient framstår därför 
som en person med krisreaktioner och denna patientgrupp ökade också vä-
sentligt under Nackaprojektets första tre år (Berggren & Cullberg 1978).  
Claes, psykologen i Nackaprojetet, menar att fristående paviljonger eller bo-
stadsliknande ställen hade varit bättre lokaler för slutenvården än på Nacka 
sjukhus och han hänvisar till det som psykiatern Filipe Costa senare genom-
förde som chef över Enskede-Skarpnäcks psykiatriska sektor. Filipe, som tidi-
gare i sin karriär var underläkare på Nackaprojektets Boo-mottagning, tycker 
inte att den psykiatriska vården hör hemma på sjukhus. Sjukhuset som bygg-
nad och organisatoriskt rum är, som vi sett, föremål för mycket motstridiga 
åsikter. Under sina 25 år som chef för delar av psykiatrin i Stockholm har Fi-
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 Fig. 33: Den traditionella psykiatrins lokalisering avskild från staden ställd mot 
den sektoriserade psykiatrins integrering i stadsmiljön. Illustration av Åse Stödberg 
ur Crafoords Den möjliga och omöjliga psykiatrin (1987).
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lipe aldrig placerat sina slutenvårdsavdelningar på sjukhus då han menar att 
sjukhuset som plats, rum och byggnad institutionaliserar beteenden.

FILIPE: Om dom här [Nackaprojektets öppenvårdsmottagningar] ändå be-
tingar fram en viss typ av uppträdande, en viss typ av hållning i förhållande till 
dom sökande, då kan du tänka dej hur det är med sjukhuset.

Den fysiska miljön tillsammans med procedurer och rutiner styr patient såväl 
som personal i vissa roller så att den hierarkiska ordningen upprätthålls (Fi-
lipe, intervju). Att ifrågasätta sjukhuset som fysisk miljö hör, för Filipe, sam-
man med att ifrågasätta psykiatrin som medicinsk disciplin. Johan Cullberg 
ifrågasätter också den ökande medikaliseringen av psykiatrin, Detta sätter han 
i relation till sjukhuset som materiellt och diskursivt rum: 

JOHAN: Jag kan se att den här utvecklingen med att föra in specialistpsykia-
trin på kroppssjukhusen har huvudsakligen haft negativa följder. Jag kan, trots 
att jag var ansvarig för det, ifrågasätta vad jag gjorde då. Det har inte bara haft 
goda eff ekter. Det blev en ganska medikaliserad psykiatri där de humanveten-
skapliga aspekterna blev lidande.

Sjukhuset som materiellt rum kan ses som en aktant bland andra som alla 
arbetar för att upprätthålla stabiliteten i nätverket den somatiska vården. En 
disciplin som psykiatrin får då svårt att hävda sin särart när materiella rums-
liga strukturer och alla objekt, rutiner och procedurer som iscensätts i och 
genom de materiella rummen är delar av den somatiska vårdens nätverk. Det-
ta kommer till uttryck i exempelvis korridorers och dörrars bredd, tillblivna 
för att tillgodose behovet av att fl ytta sängar, och i val av material som ska 
uppfylla hygien- och skötselkrav men också i hur själva organiseringen går till:

[Sjukhus](o)rganisationens storlek, anonymiteten och den rationella och 
hygieniska driften bidrar till en miljö där individen känner sig bortglömd, 
namnlös och rädd. Om personalen på sjukhuset, själva kännande och 
tänkande individer, identifi erar sig genom symboler såsom klädsel och de 
ritualer som sjukhusrutinerna utgör med den opersonliga och industriliknande 
delen av verksamheten riskerar de också att bli en avpersonifi erad del av det 
stora komplexet.
Lagstiftningen kring sjukvården säkerställer slutligen uppfattningen att 
människan är en kemisk maskin. Läkemedelsbestämmelser och förordningar 
omkring hygien, drift och byggnadsteknik är t ex betydligt mer omfattande än 
omsorgen om den personliga integriteten och patienternas individuella 
värdighet. (Crafoord 1987:167-168)
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Ovanstående är ett exempel på den över tid långa diskussion i frågan om psy-
kiatrins samlokalisering med den somatiska vården och är en del av en över-
gripande frågeställning om gynnsamma platser för psykiatrisk vård. Samloka-
lisering var också är ett av de förslag som kom ut ur Mentalsjukvårdsdelegatio-
nens utredning 1958 (SOU 1958:38). Samlokaliseringen motiverades alltså, 
dels med en förväntan om statushöjning för psykiatrin och underlättad rekry-
tering av psykiatriker, dels med att psykiatrin skulle avdramatiseras och att 
stigmatiseringen av patienterna skulle kunna hävas. Oavsett hur väl detta har 
lyckats har en tydlig recentralisering skett sedan sektoriseringens första försök i 
slutet av 1970-talet. Detta kan ses på fl era skalnivåer, både regionalt med sam-
manslagna sektorer och lokalt med samlokalisering av psykiatrisk verksamhet 
på samma plats, ofta på sjukhus.  Att lokalisera psykiatrin till somatiska sjuk-
hus talar om för folk att de ska se på psykisk lidande som ett apparatfel3, me-
nar Johan (intervju). Han hävdar att statushöjningen inte alls har lyckats utan 
är lägre än någonsin. Sjuksköterskan Nils (fi ngerat namn) som idag arbetar på 
Nacka sjukhus psykiatriska slutenvårdsavdelning hävdar också att psykiatrin 
inte alls har gynnats av att ligga på sjukhusen. Det bästa vore en placering helt 
utanför sjukhusmiljön:

NILS: Det är bara att tänka sig tanken att om man själv drabbas av psykos 
eller någonting. Jämför att komma till ett litet ställe som är ombonat, vanliga 
möbler och personal i civila kläder med att komma till en akutavdelning med 
vita kläder, sjukhussängar och annat. 

Här ser vi hur Nils åsikter om den goda vårdmiljön ansluter till en rådande 
hemlikhetsdiskurs. Dagens arbets- och vårdsituation är, enligt Nils, till stor 
del präglad av överbeläggningar och underbemanning vilket han menar avdel-
ningarna inte är projekterade för. Det får eff ekter på möjligheten för psykia-
trins personal att ha öppna avdelningar eller prova andra rumsliga organisatio-
ner än till exempel korridorstrukturen. 
 Problematiken kring överbelagda avdelningar lyftes redan av Mentalsjuk-
vårdsdelegationen (SOU 1958:38). Överbeläggningen sågs dels som ett hin-
der mot god vård och dels som att avdelningsmiljöns potential som ’terapeu-
tisk medium’ (SOU 1958:38, s. 518) inte kunde tas till vara. Den rumsliga 
potentialen att vara ett terapeutisk medium handlade i stort om att föra in 
rumslig praktik på behandlingens agenda. Interaktion mellan patienter och 
personal i avdelningens rum skulle i alla sammanhang under vistelsen på slut-
envårdsavdelningen ses ur ett behandlingsperspektiv (se Jones 1970). Sjukhu-
set och sjukhusavdelningarna var en fråga som diskuterades i den tidiga de-
centraliserade psykiatrin men trots detta ledde den inte fram till alternativa 

3 ’Apparatfel’ hänvisar till kritiker av den medicinska modellen syn på människan som en 
maskin. 
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rumsliga organiseringar och utformningar. Sjukhusavdelningens rumsliga po-
tential som terapeutiskt medium framstår därför som underutnyttjat. Till stor 
del kan detta förstås som ett uttryck för en svartlådning av sjukhusavdelning-
arnas materiellt rumsliga makt, i meningen att det är svårt att ifrågasätta och 
utmana en struktur som uppfattas som den praktiskt taget enda möjliga. Det 
kan formuleras som en kamp mellan den medicinska modellen och den de-
centraliserade psykiatrin på det sättet att den förra utövade en diskursiv prak-
tik med sjukhuset (byggnad, organisationsform, lokalisering) i frontlinjen och 
gav förhoppningar till den senare om en förändrad diskurs (status och avstig-
matisering). Detta blev dock inte infriat till den grad som man hade hoppats 
på.
 Slutenvårdsavdelningarnas roll inom den decentraliserade psykiatrin är be-
häftad med motstridiga åsikter. Sektoriseringen syftade till en integrering av 
sluten- och öppenvård inom samma geografi ska området och att eliminera 
statusskillander mellan öppenvården och slutenvårdens personal. Egna sluten-
vårdsplatser på Långbro sjukhus var därför ett första steg mot att införliva 
slutenvården i decentraliseringens diskurs och ett andra steg togs när avdel-
ningarna fl yttade till Nacka sjukhus. Denna geografi ska förfl yttning, helt i 
linje med sektoriseringstanken, blev dock ett införlivande i den somatiska 
vårdens rumsliga organisering (för kritikerna en fl ytt in i den medicinska mo-
dellens hägn). Sjukhuset som byggnad och organisation kan här ses som ett 
stabiliserat nätverk som försvårade en verksamhet med ambition till alternativ. 
Mycket av denna stabilitet ligger i det materiellt rumsliga (byggnaden, plan-
lösningar, inredning) men även i objekt (vita rockar) och rutiner (rond, hy-
gien). Den rumsliga organiseringen där korridoren är en sådan framträdande 
del i ett modernt sjukhus framstår som svartlådad då den inte på ett kraftfullt 
sätt ifrågasätts. 
 Nu ska vi lämna sjukhuset och sjukhusavdelningarna för att bege oss ut och 
hem till människorna i ”befolkningsområdet” (Berggren & Cullberg 1978:21). 
Nackaprojektets verksamhet var, som tidigare beskrivits, uppdelat i tre delar, 
patientarbete, primärprevention och mentalhälsokonsultationer. Det är till det 
primärpreventiva arbetet som nu kommer i fokus. Det var inte bara den en-
skilda patienten eller det sociala nätverket runt patienten som ansågs värt att 
kartlägga för Nackaprojektet utan även den vidare fysiska omgivningen, sta-
den, bostadsområdet och husen. Detta avsnitt handlar om den decentralise-
rade psykiatrins engagemang i samhällsplanering och hur just Nackaprojektet 
såg på staden som riskfaktor för psykisk ohälsa och om det var någon speciell 
miljö som var särskilt riskfylld. 
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Psykiatrin och samhällsplaneringen

En tredjedel av arbetet skulle gå till förebyggande arbete och det var ju ingen 
som visste vad det var. Det var väl att rita trevliga bostadsområden där det 
fanns träd och så. (sjuksköterskan Marie om Nackaprojektets primärpreventiva 
arbete) 

Syftet med den s.k. primärpreventionen, det förebyggande arbete som ingick i 
Nackaprojektets arbetsuppgifter gick ut på att identifi era risker för psykisk 
ohälsa och försöka hitta åtgärder som minskade dessa risker (Berggren & 
Cullberg 1978:4). Det förebyggande arbete som förekom under projektets tre 
första år riktades mot det som ansågs vara riskgrupper: ”individer med akuta 
livskriser, förstagångsmödrar vid mödra- och barnavårdscentraler, isolerade 
småbarnsmödrar i samtalsgrupper efter att kontakt tagits i parkleken, invand-
rare via tolkservice, ’myndighetsrädda’ via informationscentrum med anony-
mitetsskydd” (Berggren & Cullberg 1978:7). Nackaprojektet deltog i kom-
munens referensgrupper tillsammans med till exempel barnomsorg, social-
byrå, fritidsnämnd och polis.  
 Nackaprojektet engagerade sig i det som Socialstyrelsens expertgrupp (Soci-
alstyrelsen 1973) några år tidigare hade ringat in som ett viktigt och nytt om-
råde för psykiatrin, nämligen strukturella samhällsfrågor. Engagemang i sam-
hällsplanering var dock inget som bara var förbehållet psykiatrin utan var del i 
ett allmänt fokus på sociala frågor inom samhällsplaneringen under denna tid. 
Under 1970- och 1980-talet producerades fl ertalet samhällsplaneringsrappor-
ter med social inriktning (se till exempel Byggforskningsrådet 1986, Lauri 
1987, Socialstyrelsen 1987, Svensson 1984, Denvall 1994). 
 Engagemang i samhällsfrågor hos företrädare för Nackaprojektet sträckte sig 
långt efter att projektet hade avslutats men hade sin grund i den egna forsk-
ningen och den lokala miljö som projektet verkade i. Det handlade om sam-
band mellan psykisk ohälsa och boendemiljö, om att planera bort social segre-
gation, och om förorten. 

Planera för psykisk hälsa och integration
Under rubriken Stadsplanerarna samarbetar med socialmyndigheterna från 
Nacka Saltsjöbadens tidning den 30 januari 1975 kunde man läsa om hur den 
decentraliserade psykiatrin i form av Nackaprojektet engagerade sig i stadspla-
neringen:

Arkitekten ritar bostadsområden. Men får de någonsin reda på hur ett nybyggt 
område verkligen fungerar när folk fl yttar in? Finns det inte risk för att missta-
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gen i stadsplaneringen upprepas gång på gång? När ett område är färdigbyggt 
får de sociala myndigheterna ta hand om eventuella problem som uppstår där. 
Och problemen kanske just har uppkommit som en följd av att området fått 
en olycklig utformning. Borde inte stadsplanerare och sociala myndigheter 
någon gång träff as och tillsammans reda ut varför det uppstår sociala problem 
i nya bostadsområden? Det tycker nog många och i Nacka har det hänt. Gene-
ralplanekommittén och Nackaprojektet, som sköter mentalvården här, har 
inlett ett okonventionellt samarbete. (Nacka Saltsjöbadens tidning 30 januari 
1975)

Nackaprojektets representanter träff ade skoldirektören, fritidsdirektören och 
planarkitekten på ett möte initierat av stadsplanearkitekten som ville ”bryta 
muren mellan tekniker som planerar nya bostadsområden och psykologer och 
socialarbetare som sedan får ta hand om problemen” (Nacka Saltsjöbadens 
Tidning 30 januari 1975). Johan Cullberg, i egenskap av forskningsledare, 
och Claes-Göran Stefansson, sociolog på Nackaprojektets forskningsavdel-
ning, träff ade kommunens planerare vid några tillfällen. Grundfrågan var 
”hur ska vi bygga för att folk ska bli friska, eller inte bli sjukare och hur ska vi 
ta hänsyn till den yttre miljön så att folks psykiska hälsa förbättras eller inte 
försämras i alla fall?” (Claes-Göran intervju). Intresset från Johan och Claes-
Göran var i grunden epidemiologiskt. De ville veta vilka befolkningsgrupper 
som blev sjuka och hur dessa fördelades geografi skt. Nackaprojektets forsk-
ning hade visat att nybyggda bostadsområden som betecknades som ”yngre 
lågstatusområden” (Cullberg & Stefansson 1981:16) hade en högre andel psy-
kiatriska patienter än äldre områden oavsett status. Det var också i de här ”en-
generationssamhällena”(Cullberg 1985:24, s. 2223) som andelen nyinsjuk-
nande personer var högst och där de psykiatriska patienterna blev kvar efter 
att de resursstarka hushållen hade fl yttat.4 Det rörde sig oftare om yngre män-
niskor utanför arbetsmarknaden med svagt socialt nätverk. Nybyggda bostads-
områden betydde i Nackas fall Fisksätra och Västra Orminge, båda byggda 
som del av miljonprogrammet 1965 -1975. Frågan för mötet med kommu-
nens planerare var hur stadsplanering skulle kunna förebygga den här utveck-
lingen.

CLAES-GÖRAN: Vi åkte dit och pratade vitt och brett om vad man ska 
tänka på som förebyggande. Det ska fi nnas aktiviteter och för barn och allt 
möjligt sånt där. Sen hade dom skissat upp en förbättringsplan, för Orminge 
var redan byggt, med hänsyn till vad vi tyckte.
EBBA: Vad var det för aktiviteter?

4 Lågstatusområden beskrivs av Cullberg och Stefansson (1981) som karakteriserade av 
fl erfamiljshus, hög andel invandrare och ensamstående föräldrar, trångboddhet och låg 
medianinkomst. 
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CLAES-GÖRAN: Det var stall med hästar, en skidbacke. Jag kommer inte 
ihåg så mycket mer än att man skulle tänka på barnen. Barnen ska ha nånting 
att syssla med. Det ska fi nnas utrymme för dom nära bostadsområdena. 

Claes-Göran berättar att arkitekterna på kommunen gjorde en planritning 
(som han sedan hade uppsatt på sin vägg) men när andra kommunala tjänste-
män kom in i bilden ströks det mesta med argument om att förslagen var i 
vägen för tekniska installationer. Denna berättelse visar hur olika visioner om 
goda miljöer kan vara och hur olika yrkesgrupper inom samma organsiation 
(kommunen) arbetar med helt olika föreställningar om vad som ska priorite-
ras. Från Nackaprojektets sida var inte målet med det förebyggande arbetet 
den fysiska miljöns utformning i sig utan snarare att mobilisera det sociala 
systemet genom den fysiska miljön. De hade sett mycket isolering, ”alla satt 
med sina egna problem i sina lägenheter, var tionde person hade ju psykia-
triska problem” (Claes-Göran, intervju). Han menar att ingången till samar-
bete från deras sida var i en empowerment-anda, det vill säga att jobba förebyg-
gande med barnen och ungdomarna till skillnad från arkitekterna som, enligt 
Claes-Göran, var inriktade på att erbjuda fysiska lösningar åt dem det gällde, i 
detta fall barnen.  Ett problem som blir psykiatriskt på en psykiatrisk mottag-
ning kunde alltså få en materiell rumslig lösning om det formulerades inom 
en traditionell arkitektur- eller stadsplaneringsdiskurs där problem ofta åtgär-
das genom att tillföra materiella objekt till rummet, i en sorts kommodifi ering 
av arkitekturen.
 I en artikel i Läkartidningen beskriver Cullberg (1985) hur han fi ck följa en 
Nackastadsdels tillkomst under period 1970-76.  De boende bjöds in för att 
rösta fram sitt idealsamhälle, vilket kom att bestå av små hus, avgränsade går-
dar, gemensam service, ridhus, idrottsanläggningar och skogspartier samt dag-
hem med kvartersprägel. När området skulle byggas styrde dock de ekono-
miska ramarna och mycket av det föreslagna ströks: 

Kvar blev ett tämligen avlövat område utan någon som helst av de attraktioner 
som utlovats – förutom ett större köpcentrum. (Cullberg 1985:24, s. 2223) 

Nackaprojektets inspel i Nackas stadsplanering gällde Västra Orminge, ett av 
de två nybyggda fl erbostadsområdena i Nacka och antagligen samma område 
som Cullberg beskriver i sin artikel. Cullberg beskriver området som utan 
grönska vilket förstärkte den negativa bild av de av Nackaprojektets klassifi ce-
rade ”yngre lågstatusområdena” redan hade. 
 Nackaprojektet engagerade sig inte bara i att förebygga psykisk ohälsa utan 
även frågan om social segregation stod på deras dagordning. Då handlade det 
inte bara om att diskutera planeringen av nya bostadsområden utan även vilka 
som skulle få bo där. Nackaprojektet ville visa att kommundelar som redan 
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var klassade som problemområden blev ytterligare belastade om fl er familjer 
med problem placerades där (Cullberg 1985). Diskussionerna med stadsarki-
tektkontoret följdes av diskussioner med bostadsförmedlingen, socialkontoret 
och kommunkontoret. Genom att styra var människor fl yttar ville Nackapro-
jektet motverka koncentration av ’problemfamiljer’ i vissa bostadsområden 
vilket ofta resulterade i att de mer resursstarka människorna fl yttade därifrån 
(Johan, intervju). 
 Bebyggelsen i Nacka och Värmdö skilde sig mycket åt mellan olika områ-
den. Här fanns det välbärgade villasamhället Saltsjöbaden, de hyreslägenhets-
täta Fisksätra och Västra Orminge, bruksorten Gustavsberg, skärgårdens gles-
bygdsmiljö, radhusområden samt äldre villor och fl erbostadshus. Patienterna 
fördelade sig inte jämt mellan dessa områden.

CLAES GÖRAN: Vi kunde se att våra patienter fanns i 2-3 gånger så hög 
utsträckning i fl erfamiljsbostadsområdena. Fisksätra och Orminge var riktiga 
skolexempel och vi kunde ju också se en inre segregation.

Den inre segregation som fanns i både Fisksätra och Västra Orminge märktes 
genom att vissa gator snabbt fi ck ett sämre rykte än andra (Claes-Göran inter-
vju), och det var ofta de gator där socialtjänsten hade hänvisningslägenheter. 
Johan (intervju) minns de många hembesöken där.

JOHAN: Det var en sorts fattiglukt i delar av dom husen i Orminge, Skarpö-
vägen och Ornövägen och så. Det var ju mycket förstört, det var snuskigt och 
sunkigt på alla möjliga sätt. 

Johan (intervju) menar att fysisk planering i syfte att motverka psykisk ohälsa 
handlar om att blanda upplåtelseformer (bostadsrätter respektive hyresrätter) 
och olika typologier (höghus kontra låghus) och framför allt tillhandahålla 
social service (daghem, skolor) och att det saknades i 1960- och 70-talets bo-
stadsbebyggelse. Höghus blir en riskfaktor för psykisk ohälsa eftersom de an-
ses försvåra kontakten mellan människor, särskilt mellan föräldrar som är inne 
i sina lägenheter medan deras barn leker ute (Johan, intervju). 
 Sociologen Claes Göran tror å sin sida inte på något direkt sambandet mel-
lan fysisk miljö och psykisk ohälsa utan att det är de socio-ekonomiska förhål-
landen som avgör. 

CLAES-GÖRAN: Jag tror att det är den sociala segregationen, alltså under 
vilka villkor man hamnar i ett bostadsområde om man har makt över sin bo-
stad. Har man inga ekonomiska resurser är man ganska maktlös och man får 
ta det man får. Är man psykisk sjuk är sannolikheten ganska hög att man har 
en ekonomisk taskig situation.
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Hur segregationens socio-ekonomi fördelas geografi skt visas genom statistik 
men säger inte så mycket om vad som händer när vissa områden blir kallade 
’lågstatus’- eller ’högstatusområden’ eller vem som ger dem denna statusbe-
teckning. Utpekandet är performativt och är inte oviktigt för att synliggöra 
problem. Men genom kategoriseringar och visualiseringar konstrueras också 
företeelser som problem eller som möjligheter. Nackaprojektet bidrog till den 
så kallade förortsdebatten genom att föra samman diskursen om den negativa 
förorten med egna forskningsdata om en högre nyinsjuknandegrad i ”unga 
lågstatusområden” samt att koppla detta till utformningen av dessa bostads-
områden. Som Franzén & Sandstedt (1981) och Ristilammi (1994) har visat 
ledde 1970-talets förortsdebatt till en polariserad syn på miljonprogrammets 
förorter och som Tunström (2009) senare har visat innehåller den rådande 
diskursen om staden och stadsliv en negativ bild av miljonprogramsområdena 
som fortfarande bär spår av förortsdebatten. 

Förorten under diagnos
I artikeln ur Läkartidningen Bomiljö och psykisk hälsa – om behovet av social 
diagnostik (Cullberg 1985) argumenterar Johan Cullberg för att forskningen 
om boendemiljö och psykisk hälsa ska följa beslutsgången vid planering och 
byggande av nya bostadsområden. Samband mellan brister i boendesituatio-
nen i vid bemärkelse och mental ohälsa hade alltså setts i Nackaprojektets 
egen forskning. En psykiatrisk högriskgrupp hade konstaterats ”i de nya bo-
stadsområden med fl erfamiljshus som - speciellt för ett eller två decennier 
sedan – byggts upp kring större städer” (Cullberg 1985:24, s. 2218) där de 
boende hade svaga sociala nätverk och en högre andel psykiatriska problem än 
i äldre bostadsområden och i områden med lägre bebyggelse. Detta hade klara 
socialpolitiska implikationer, hävdar Cullberg och menade att den fysiska mil-
jön i sig var en riskfaktor.  
 Artikeln är skriven för Läkartidningen vilket situerar artikelns undertitel, 
”- om behovet av social diagnostik”. När Cullberg beskriver den fysiska miljön i 
de av honom utpekade riskmiljöerna, det vill säga de yngre lågstatusområden, 
använder han ord som: gettoisering, steril höghusbebyggelse nästan utan vegeta-
tion, övergivenhet och tristess, område med dåliga nätverksskapande resurser och 
avlövat område. Begreppen hög- och lågstatusområden förklaras inte i texten, 
men en tabell visar att med ett yngre område menas yngre än fem år, att ut-
fl yttningen är hög och att andelen invandrare är högre än i andra områden 
liksom andelen ensamstående föräldrar. Det är trångbott och medianinkom-
sten är lägre än i de andra områdena. Cullberg lånar begreppet ’anomi’ av 
Durkheim för att beskriva ”en livshållning som är följden av en brist på vik-
tiga materiella och sociala faktorer som normalt stabiliserar såväl jag- som 
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överjagsuppbyggnaden för individer” (Cullberg 1985:24, s. 2222). Han vill 
med detta peka på hur samhällsstrukturella fenomen kan bli intrapsykiska 
problem och för att förhindra detta spelar alltså både bostadspolitiken och 
utformning av bostadsområden in. 
 Två boendeområden defi nieras – det första består av bostadsrätter där män-
niskor aktivt har valt att bosätta sig och ”hemmen är oftast fullständiga” 
(Cullberg 1985:24, s. 2223) och det andra är hyreshus med hyresgäster som 
inte valt att fl ytta dit och med en hög andel hyresgäster placerade av socialför-
valtningarna, ”förtidspensionerade eller alkoholberoende personer liksom för 
ensamstående föräldrar eller invandrare” (Cullberg 1985:24: 2223). Nya bo-
stadsområden med övervägande delen hyresrätter och höga hus sorteras alltså 
in under begreppet ’yngre lågstatusområden’ eller ’nya förortsområden’ och 
den fysiska miljön blandas här samman med de socio-ekonomiska problem 
som återfi nns där.

Fig 34: Denna bild och bildtext är hämtad från Nyströms artikel Beror livet mellan 
husen på hur dom står? (Nyström 1991). Bildens gråskala med tung svärta, motivet 
med sina långsträckta loftgångsfronter i kontrasterande ljus färg mot den mörka 
loftgången, glesa avlövade träd knappt uppvuxna, asfaltgatan i förgrunden samt 
avsaknaden av människor bildar ett starkt retoriskt grepp som driver diskursen om 
Förorten som det Andra, en plats där man blir sjuk. 
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Tråden om att se ’förorten’ som en sjukdom och en avvikelse från stadens nor-
menliga goda liv plockade arkitekten Louise Nyström upp i artikeln Beror livet 
mellan husen på hur dom står?  (Nyström 1991). Artikeln ingår i en antologi 
med namnet Miljö för livet – om boende, socialt liv och psykiskt hälsa (Håkans-
son & Nyström 1991). Här bidrar en rad forskare och praktiker från bland 
annat sociologi, arkitektur, socialmedicin, psykiatri, ekonomi och socialt ar-
bete till diskussioner om vad som utgör en god boendemiljö. Bland dessa 
fi nns Johan Cullberg som i artikeln Varför ser vi så mycket psykisk ohälsa i de 
unga lågstatusområdena? för ett liknande resonemang som i Läkartidningens 
artikel sex år tidigare. 
 Nyström diskuterar i sin artikel Beror livet mellan husen på hur dom står?  de 
komplexa förhållanden som bidrar till psykosocial hälsa eller ohälsa. Boende-
miljön är visserligen en faktor bland andra men hon pekar ändå ut miljonpro-
grammens boendemiljöer (med stöd av bland andra Jan Gehl och Alice Cole-
man) som bidragande orsak till psykisk ohälsa samt propagerar måttlighetens 
lov i stadsbyggandet. 

(Jan Gehl) påpekar att nya städer inte är som de gamla. Gator och torg har 
ersatts av stigar, trafi kleder och gräsmattor. Liv och rörelse har ersatts av ödslig-
het. Med förändringen från levande till livlös bebyggelse har också möjligheten 
att se, höra och röra sig bland andra människor försvunnit. (Nyström 
1991:15f )

Förorten, som här ska förstås som miljonprogrammets fl erbostadshusområ-
den, framställs som liktydig med ödslighet, livlöshet, gråhet och tristess och 
associeras med problem, en plats där man blir sjuk (fi g. 34). Den här kritiska 
synen på miljonprogrammets bostadsområden har stora likheter med 1970-
talets förortsdebatt. Den visar också att förortsdebatten inte tog slut i och med 
att 1970-talet tog slut. Nackaprojektets förebyggande arbete hade bostadsom-
rådet som bas och när man tog kontakt med isolerade småbarnsmödrar i 
parkleken kan detta ses som både ett utpekande av förorten som en plats för 
problem och därför möjlig att intervenera i. Det kan också ses som ett sätt att 
förfl ytta den liberala maktutövningen närmare familjen och de enskilda indi-
viderna i syfte att korrigera genom förbättring. Förorten framstår som det 
terapeutiska samhälle där problem ska mötas där de uppstår, till exempel i 
sandlådan. 
 Tänk nu tillbaka till programserien I stället för sjukhus (TV1 760317) som 
jag skrev om i kapitel 5 och scenen där polismannen berättar för journalisten 
Liz Asklund om hur Nackaprojektet under ett jourbesök samtalade en män-
niska frisk. I sekvensens inledning ses en polisbil köra ut från Fisksätra, en 
stadsdel i Nacka byggt i början av 1970-talet bestående av fl erbostadshus och 
radhus. Under tiden som polismannen berättar kör polisbilen igenom Nacka 
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och från bilfönster och i inklippta bilder skildras en omgivning bestående av 
uteslutande fl erbostadshus. Kommunen bestod vid denna tid av enfamiljshus, 
radhus, kontorsbebyggelse och en del större industrier, alltså en betydligt stör-
re bebyggelsemångfald än vad som visas (se Spri 81:56, s.11). Tv-programmet 
börjar och avslutas med en helikopteråkning över ett vintrigt förortslandskap 
där Västra Orminges fl erbostadshusområde ses från ovan och där Boo-mottag-
ningens barack zoomas in. Det är ett förortssamhälle bebyggt med fl erbostads-
hus som i tv-programmet utgjorde fonden till polismannens vittnesmål om ett 
sällsynt lyckat möte mellan behandlare och patient. Det är också detta förorts-
samhälle som framstår som det som kom ’i stället för sjukhus’. 
 Vid sidan om Nackaprojektets epidemilogiska forskning och den decentrali-
serade psykiatrins diskurs om integrering och självständighet fanns alltså en 
alternativ diskurs. Nackaprojektets goda relation till media, på riksnivå och 
lokalnivå hjälpte till i formandet av diskursen om integrering och självständig-
het men samtidigt blev andra bilder till. När Nackaprojektets medarbetare 
talade om den stora sociala spännvidden i Nacka och Värmdö och att patien-
terna kom från alla samhällsklasser förmedlade tv-programmet I stället för 
sjukhus en bild av Nacka som bestående av enbart fl erfamiljshus från efter-
krigstiden. Den visuella och rumsliga representationen som psykiatrin hade 
förknippats med hade nu förskjutits från mentalsjukhuset (stort, ödsligt, 
ekande) till förorten (stort, kalt, ödsligt). 
 Nu lämnar vi psykiatrins inspel i stadsplaneringen för att återvända till det 
direkta patientarbetet, det vill säga den psykiatriska servicen och se hur den 
decentraliserade psykiatrin laborerade med den fysiska platsen och rummet i 
syftet att åstadkomma bättre behandlingar. Det fysiska rummet påverkade hur 
problemet defi nierades var en erfarenhet som Nackaprojektets medarbetare 
hade gjort och med den erfarenheten i ryggen gällde det att utmana sig själv 
och människorna som sökte hjälp hos psykiatrin genom en alternativ mottag-
ning. Nästa avsnitt handlar om Annsofi projektet – ett projekt som befanns sig 
i mellanrummet mellan socialvård, psykiatri och hemmet (Krantz & Levander 
1983). Det betydde en bokstavlig lokalisering mitt i de vardagsmiljöerna som 
via Nackaprojektets forskning hade identifi erats som sjukdomsgenererande 
och som diskursen om förorten hade kategoriserats som otrivsamma och 
omänskliga. 
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Annsofi -projektet
Institutionens makt är stor och som vi har sett gjordes det inom ramen för 
Nackaprojektet olika försök i olika skalor att skapa nya sätt att arbeta för att 
försöka bryta denna makt. Jag tänker här på utformningen av Saltsjöbadens 
mottagning men också de primärpreventiva försöken med samhällsplanering. 
Nya sätt att arbeta betyder ofta nya (materiella) rum. Detta avsnitt handlar 
om att andra rum kan bryta institutionella och invanda ordningar.
 Annsofi projektet startade i september 1980 och bestod av en arbetsgrupp på 
tre personer, mentalskötaren Ann-Marie Krantz, psykiatrikern Filipe Costa 
och psykologen Sonja Levander (se fi g 35). Verksamheten fl yttade ut från Boo 
psykiatriska mottagning till en källarlokal, ursprungligen en möteslokal för 
hyresgäster, i västra Orminge, ca 10 minuters promenad därifrån.

Vi ville geografi skt och teoretiskt förfl ytta oss en bit bort från den vanliga psy-
kiatriska verksamheten för att på det sättet byta perspektiv på de problem 
människor presenterade för oss på mottagningen. (Krantz & Levander 
1983:9) 

Lokalen, som låg på Skarpövägen, bestod av ett rum på 30 m² med wc och 
pentry. Omgivningen beskrivs i rapporten Annsofi projektet – ett arbete i gräns-
området mellan psykiatri och socialvård (Krantz & Levander 1983) som ett 
höghusområde i Nacka, ”ett ganska typiskt förortsområde med brist på of-
fentliga möteslokaler och med relativt stor anonymitet” (Krantz & Levander 
1983:10). Det hade en hög omfl yttningstakt och, enligt Krantz & Levander 
(1983), en överrepresentation av ensamma småbarnsfamiljer, invandrare, för-
tidspensionärer och låginkomsttagare, placerade i området av bostadsförmed-
lingen med små möjligheter att själva välja var de ville bo. 
 Genom Nackaprojektets arbete hade erfarenheter gjorts att många männis-
kor som sökte sig till psykiatrin hade problem som i grunden inte var psykia-
triska. En av målsättningarna med projektet var därför att undersöka hur och 
i vilken utsträckning psykologiska och psykiatriska reaktioner och symtom 
utlöses av sociala problem (Krantz & Levander 1983).

I källaren
Annsofi projektets verksamhet bestod av psykiatriska bedömningssamtal och 
självhjälpsgrupper. 
 Bedömningssamtalen ägde rum i de hjälpsökande personernas hem. Själv-
hjälpsgrupperna syftade till att mobilisera egen aktivitet och kraft med hjälp 
av andra i liknande situation. Annsofi projektet startade en grupp med fi nskta-
lande personer, ’fi nska gruppen’, och en kvinnogrupp. De hade också bland 
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 Fig 35: Informationsaffi  sch om Annsofi projektet som sattes upp i Orminge. 
Texten har en informellt och direkt tilltal. Det är en förstående röst som talar och 
läsaren ska förstå sig själv i sin ensamhet, utsatthet och isolering i nya och stora 
bostadsområden. Psykiatrin framstår här som en hjälpande hand, men inte som 
forna tiders välgärenhetsorganisationer utan snarare som en ställföreträdande 
vän. Namnet på projektet kommer från de första bokstäverna till medarbetarnas 
förnamn, vilket ytterligare förstärker den informella atmosfören de ville ha runt 
mottagningen i källaren i Orminge. Bild ur Krantz & Levander (1983).
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annat en informationsbyrå tillsammans med socialkontoret och allmänläkar-
mottagningen, höll öppet hus en kväll i veckan, ordnade välkomstträff ar för 
nyinfl yttade och lät ungdomar använda lokalen (Levander & Krantz 1983: 
18-34).
 Att bedömningssamtalen gjordes i hemmet beskrivs som en alternativ me-
tod och motiverades med ”att det var lättare att förstå en människas problem, 
om man också såg hur han hade det i sin livssituation” (Krantz & Levander 
1983:12). Psykologen Sonja Levander säger i intervjun att:

SONJA: Vi ville bort från mottagningen för vi tyckte att en psykiatrisk mot-
tagning  är institutionaliserad. Vi ville inte plocka ut folk ur deras samman-
hang utan gå dom till mötes i deras miljö. 

Istället för journaler formulerade behandlarna och personen i fråga en sam-
manfattning av samtalen som sedan skrevs ned. Frihet från institutionens rum 
medförde alltså en frihet från formaliserade rutiner och möjliggjorde en annan 
närhet till patienterna. En del av syftet med Annsofi projektets alternativa 
mottagning, enligt Sonja Levander (intervju), psykolog i Annsofi projektet, 
handlade om att motverka patientidentiteten och omformulera personalens 
roll. Innanför den vanliga öppenvårdsmottagningens väggar och genom ruti-
ner och procedurer som inskrivning, tidsbokning och journalskrivande blev 
personalen ”psykiatriarbetare” (Sonja, intervju). Även om Boo psykiatriska 
mottagning som Annsofi projektet hörde till var en tämligen trivial barack och 
därför mycket väl kunde gå fri från associationer till en traditionell vårdinsti-
tution gjorde just rutiner och procedurer och kanske även möbler och barack-
ens enskilda läge sitt till för att upprätthålla nätverket av en traditionell vård-
praktik. Det var alltså platsförändringen, denna fysiskt rumsliga åtgärd som 
gav möjlighet till en annan och mindre institutionaliserad organisatorisk ord-
ning. Detta kan också ses parallellt till den vikt som lades på att fl ytta ut från 
mentalsjukhus till den lokala miljön och att institutionalisering inte kan ses 
som fi xerad till någon skala eller särskilt rum.

Vid köksbordet
Annsofi projektet syftade alltså till att undersöka andra sätt att närma sig pro-
blem och symptom som hörde till detta gränsland mellan psykiatri och social-
vård. Sonja (intervju) hävdar att platsen/rummet sätter ramen för vad som 
sägs. Problemen formulerades alltså på andra sätt på Annsofi s källarmottag-
ning eller runt köksbordet hemma hos någon än om de hade formulerats i ett 
samtalsrum på mottagningen.
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 Var samtalen utspelade sig hade betydelse och gjorde det lättare att formu-
lera och defi niera problemen i andra termer än psykiatriska. Rummet och 
möbleringen spelar alltså roll för hur samtal iscensätts. Till exempel beskriver 
Krantz & Levander (1983) hur Annsofi lokalens enda rum gjorde att när fl era 
kom till informationsbyrån på samma gång fi ck alla sätta sig runt samma bord 
med livliga diskussioner som följd. Annsofi sprojektets arbetssätt innebar en 
rörelse bort eller en spridning ut från den psykoanalytiska ramen och det slutna 
samtalsrummen. Det innebar en fördel, enligt dem, eftersom positionerna 
blev mer jämlika genom att psykiatrins medarbetare kommer hem till den 
presumtiva patienten och inte tvärtom (Krantz & Levander 1983). Rummet 
och den rumsliga praktiken verkade frigörande i kraft av sin annorlundahet 
mot den traditionella mottagningen. Att gå ner till källarlokalen och att sitta 
runt ett gemensamt bord hade en performativ kraft och bidrog till det som 
framställdes som frigörande och utmanande mot invanda maktrelationer.
 Att vara på den hjälpsökande personens egen hemmaplan betydde dock inte 
att alla maktrelationer var utjämnade. Istället är det tydligt hur rummet, här i 
meningen det egna hemmet, blev en del i den tolkningsram som personen 
sågs igenom. Hur hemmen var ordnade och vad den som där bor gör kunde 
bli en del i kartläggandet av problematiken;

Bilden av kvinnan som sökt på grund av oro och för att hon förtalats på ar-
betsplatsen klarnar, då vi ser det perfekta köket; kyligheten och distansen till 
dottern, som sitter på kanten av mammans stol men utan kroppskontakt; oron 
och irritationen då vi inte tar av alla de framdukade kakorna; och de faktum 
att hon utan kommentar låter bli att öppna dörren då det ringer. (Krantz & 
Levander 1983:16) 

eller en resurs att spela med;

Britt hade alltså tidigare bedömts som ’ett psykiatriskt fall’ och hon hade själv 
förväntningar att gå in i den rollen igen. Vi kunde dock under bedömnings-
samtalet se att hon hade en hel del personliga resurser. Hon trivdes med sitt 
arbete och hade en viss yrkesstolthet. Hemmet var smakfullt fast enkelt. 
(Krantz & Levander 1983:14)

I båda dessa fall är det kvinnliga patienters hem som tolkas diagnostiskt och 
med diskursiva ord som perfektion, smakfullhet och enkelhet. Inredning och 
ordning kan här ses som sammankopplade med kvinnors psykiska status lik-
som förmågan att handskas med dem. Rummet och den rumsliga praktiken 
blir således ett diagnostiskt verktyg och som iscensätter tolkningar av den per-
son som bor där.
 Lyckades då Annsofi projektets medarbetare undkomma institutionalisering-
ens dragning till invanda rutiner, procedurer och roller? Eller uppstod det nya 
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institutionella tolkningsramar? Sonja (intervju) betonar deras förhållningssätt, 
”vi gick hem till folk och satt vid deras köksbord” och de korta kontakterna. 
De människor de mötte fi ck själva förklara sin livssituation och då kunde det 
visa sig att det handlade om andra saker än psykiatriska problem (Sonja, inter-
vju). De blev heller aldrig kallade för patienter. När det var fråga om ett psy-
kiatriskt problem som krävde en längre kontakt remitterades personen dock 
till den psykiatriska mottagningen men det visade sig inte vara så många som 
behövde den hjälpen. Egentligen var det ingen behandling, menar Sonja (in-
tervju), utan det handlade mer om att personenerna skulle förstå sin livssitua-
tion. Det blev alltså lättare om samtalet ägde rum hemma. 
 Filipe Costa var läkare i Annsofi projektet. Han menar att idén med detta 
socialpsykiatriska projekt gick tvärt emot den psykodynamiska och terapeu-
tiska fi losofi n på mottagningarna (Filipe, intervju). Nu handlade det om att 
träff a folk ute i områdena och avpsykiatrisera, vilket var ett politiskt ställnings-
tagande och ett utryck för en vänsterposition (Filipe, intervju). Även öppen-
vården hade institutionaliserats och att starta Annsofi projektet var ett försök 
att bryta det. Filipe talar liksom Sonja om att det var viktigt att hindra män-
niskor från att anamma en patientidentitet men lika viktigt var att bryta per-
sonalens invanda mönster. Rollupplösningen eftersträvades alltså från två håll.

FILIPE: Ja, det var en rollupplösning. Ibland var det svåra grejer, vi kunde 
träff a personer som var socialiserade i systemet: ’aha, ni kommer på hembe-
sök’. Vi gick alltid på hembesök. Många ville inte ha hembesök. Vi behövde 
argumentera för det. Dom [personerna som sökte hjälp] var inriktade på att 
dom skulle komma dit [Boo-mottagningen].

Tre av fyra personer som sökte Annsofi projektets hjälp bedömdes vara bättre 
hjälpta med annat än psykiatrisk behandling, till exempel kontaktgrupper, 
juridisk eller ekonomisk hjälp (Levander & Krantz 1983). Detta var inte 
okontroversiellt: 

FILIPE: Vilket det var ett jävla kackalorum om eftersom vi bevisade att många 
inte behövde psykiatri. Inte ens den här nya psykiatrin. Det dom behövde var 
sociala, existensiella och kulturella lösningar på sina problem. 

Annsofi projektet varade i ett och ett halvt år. Psykologen Sonja Levander och 
mentalskötaren Ann-Marie Krantz gick vidare till andra verksamheter inom 
Nackapsykiatrin medan psykiatrikern Filipe Costa började arbeta på Långbro 
sjukhus.

FILIPE: Jag insåg att om man skulle reformera psykiatri fanns den stora 
mänskliga potentialen på hospitalen. Så det handlade om att ta kål på hospita-
len. Inte att ha det här alternativa projektet utanför hospitalen som bevarade 
det.
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Filipe syftar här på Nackaprojektets alternativa verksamhet. Projektet mark-
nadsförde framgångsrikt sitt arbete i den lokala miljön men var samtidigt be-
roende av tillgången till slutenvården och tvångsvården på Långbro sjukhus. 
Att arbeta för att stänga sådana sjukhus som Långbro var därför, i Filipe 
Costas ögon, ett mycket viktigare arbete som berörde betydligt fl er människor 
än att bedriva en alternativ verksamhet vid sidan av mentalsjukhuset. 
 När Annsofi -projektet fl yttade till sin källarlokal i Orminge var det ett sätt 
att agera direkt i den lokala skalan och ett sätt att bryta den institutionalise-
ring som mottagningen var del av genom sin byggnad, rum, rutiner och pro-
cedurer. Nackaprojektet försökte alltså bryta upp det stabila nätverk som den 
traditionella psykiatrin utgjordes av, men ett nytt nätverk, ’öppenvårdsmot-
tagningen’, stabiliserades. Annsofi projektet kan därför ses som ett försök att 
destabilisera detta nya nätverk genom rumslig förfl yttning. En sådan nyordning 
och brott mot traditionen (nätverket) som öppenvårdsmottagningarna var 
blev alltså snabbt ett nytt nätverk som institutionaliserar verksamheten genom 
rutiner, procedurer, byggnad och rumsfunktioner.  Annsofi projektet betyder 
både en förfl yttning (översättning) av mottagningens rum och verksamhet 
närmare människors vardagsliv (i meningen boende) vilket kan ses som en 
psykiatrisering av detta. Det betyder också en demontering av mottagningens 
rutiner, verksamhet och rum vilket kan ses som en avpsykiatrisering (och i linje 
med Annsofi projektets ambition). Det övergripande syftet är en vilja att de-
montera patientidentiteten, bort med patienten, som alltså kan ses som en dis-
kursiv rumslig praktik. Hembesöken iscensatte det materiella rummet som ett 
diagnostiskt verktyg och köksbordet som en ny plats för samtal. Om bostads-
området anses vara (med)orsak till psykisk hälsa framstår bostaden som det 
som speglar denna ohälsa. 

*

Crafoord (1987) skriver om det sug in i en sjukhustradition som ”den totala 
institutionen” utövar. I ett aktör-nätverk perspektiv betyder det att sjukhuset 
med alla sina byggnader, rum, utrustning, personal och rutiner utövar en sorts 
makroaktörens makt. För att motverka det stabiliserar öppenvården sitt eget 
nätverk. För Crafoord var lösningen en gemensam ledning för öppen och slut-
envård för att bryta den kamp mellan olika vårdkulturer. Detta kan ses som en 
kamp mellan nätverk, å ena sidan ’den totala institutionens’  (Goff man 1973) 
svarta låda, å andra sidan ’den decentraliserade psykiatrin’ med öppenvården 
som fl aggskepp. Annsofi projektets strategi var förfl yttning i ett geografi skt och 
i ett topologiskt rum. Den nya platsen (miljonprogramsområdet) och lokalen 
(källarlokal) kan ses som aktanter i en stabilisering av nätverket ’en ny social-
psykiatri’. Psykologen Sonja (intervju) säger dock att lokalen inte var det vik-
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tigaste utan det var läget. Men kanske var det just denna oansenliga källarlokal 
som hade betydelse, både genom dess representationer (vardaglighet, närhet, 
avstigmatisering av psykiska problem) och dess performativa egenskaper (man 
kom direkt in, ingen reception, inskrivning eller väntrum). Detta handlar om 
en djupare integrering i lokalsamhället och självständighet från institutionen, 
både för personal och för patient. Annsofi projektet ville nå nya grupper och 
samtidigt förhindra andra grupper att hamna i psykiatrin. Psykiatrins försök 
att destabilisera sig blir dock motstridigt med den representation av förorten 
som problem som samtidigt uppstår. Platsen associeras till problem och till 
psykiatri i högre grad än tvärtom.5

 Syftet med Annsofi projektet var att avpsykiatrisera i meningen att göra 
människor självständiga och stödja deras förmåga att själva lösa problem. Rö-
relsen ut i bostadsområdet och närmare människors hem innebar en rörelse 
bort från det psykoanalytiska rummet och det slutna samtalsrummet och 
framställs som ett sätt att bryta hierarkier mellan behandlare och patient. Men 
i och med att psykiatrin och den psykiatriska vården rent bokstavligt fl yttar 
sin verksamhet närmare människors bostad och hem skedde också en motsatt 
rörelse, en psykiatrisering av det dagliga livet, av människors problem, bostads-
området och hemmet.
 I nästa avsnitt står hemmet i fokus igen och även där i betydelsen ett alter-
nativt behandslingsrum. Den här gången handlar det dock inte om enskilda 
personers egna hem utan om idén om hemmet och det hemlika som fl yttar in 
till institutionen i ett försök att bryta det institutionslika. Nackapsykiatrins 
medarbetare såg potentialen i den icke-institutionslika eller hemlika miljön 
för återhämtning och för att förhindra återfall för patienterna. Det har med 
andra ord blivit år 1993 och behandlingscentret vid Gamla Landsvägen där 
kris- och behandlingshemmet Soteria var en del har just öppnat.

5 I utvärderingen av Annsofi projektet nämner författarna att man vid projektets start var 
medveten om risken med att förebyggande arbete innebar en psykiatrisering av sådana frågor 
som egentligen var politiska eller sociala. Det intressanta med denna kommentar är att följden 
av förfl yttningen ut i bostadsområdet och in i hemmen, det vill säga till en ny plats för den ’nya 
socialpsykiatrin’ gör förorten till en representation av psykiatrins plats. Detta upprepar sig som 
vi sett i de illustrerande fotografi er i artiklar och i tv-program som handlar om den 
decentraliserade psykiatrin. När bilder av den lokala miljön ska illustrera sektoriseringens 
decentralisering visas nästan uteslutande bilder av fl erfamiljsbostadsområden. Ericsson, Molina 
och Ristilammi (2002) kommenterar hur avvikelsen från det normala kan bli kopplad till en 
viss plats (och kan jämföras med den tidigare så stigmatiserade bilden av mentalsjukhusen). 
Avvikelsen representeras av platsen och får en geografi . 
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Den hemlika institutionen
År 1993 öppnades kris- och behandlingshemmet Soteria som var en del av ett 
behandlingscenter på Gamla Landsvägen i Nacka. Soteria var till för männis-
kor som hade fått en psykos för första gången. ”Äntligen! Till sist! Efterläng-
tat!” sades det i invigningstalen medan Nackaprojekets initiativtagare psykia-
tern Bengt Berggren planterade ett äppelträd på gården” (Griffi  th 1993). På 
Gamla Landsvägen fanns nu hela vårdkedjan och alla var överens om att detta 
var dagens och framtidens vårdform skrev Griffi  th i Nacka Värmdö Posten. 
Soteria ansågs vara en utveckling av Nackaprojektet. Fjorton år hade nu gått 
sedan projektet övergick till att bli en permanent organisation inom Stock-
holms läns landsting. När behandlingscentret på Gamla Landsvägen öppnades 
i vilken Soteria ingick kunde psykiatrin i Nacka och Värmdö alltså erbjuda 
hela vårdkedjan i den lokala miljön, akutpsykiatri, öppen vård, omvårdnad, 
boende och krisbehandling. 

Fig 36: ”Lugnt och tyst vid behandlingscentret vid Gamla Landsvägen 28” 
(Griffi  th 1993). Foto: Lars Tegman,
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Förutom Soteria med sina tolv platser fanns det ett omvårdnadshem (grupp-
boende) för människor med psykiska funktionshinder inom behandlingscen-
trets område, ”(h)är erbjuds ett boende och en vård så långt från forna tiders 
jättesjukhus man kan komma” (Griffi  th 1993), och sex stycken träningslägen-
heter. Lägenheterna var ljusa, gården grönskande och miljön lugn och fridfull, 
”en oas som ändå ligger så centralt i Nacka” (Griffi  th 1993).
 Soteria låg i en anläggning byggt som ålderdomshem på 1940-talet (fi g. 36). 
Läget var avskiljt på en kulle med uppvuxna träd med tillfart från en mindre 
väg. Bredvid låg en stor skola och på promenadavstånd fanns Ektorps cen-
trum. Omvårdnadshem och träningslägenheterna låg i ombyggda delar av 
anläggningen medan Soteria låg i en tillbygg del. 

Att motverka patientidentiteten
Förhistorien till Soteria började några år innan i en hyrd villa i Nacka. I slutet 
av 1980-talet uppvaktade anhöriga till människor med psykiska problem poli-
tikerna med krav om en lokal för nyinsjuknande personer (Monica, anhörig, 
intervju). Nyinsjuknandegruppen startades så småningom i en villa i Nacka. 
Monica, som också är aktiv i anhörigorganisationer i Nacka var med i proces-
sen betonar vikten av hemlikhet, ”en skön och tillåtande atmosfär” (Monica, 
intervju). Psykologen Sonja Levander, som hade arbetat på Boo-mottagningen 
och i Annsofi -projektet, var en av de ledande personerna bakom Soteria. En 
villa uppfattades ”inte lika främmande, skrämmande och sjukpräglad” (Sonja, 
intervju) som en vårdavdelning på ett sjukhus av en psykotisk människa med 
vacklande identitet. En miljö som är så lite institutionaliserad som möjligt 
hjälper till att upprätthålla den egna identiteten, menar Sonja, och med det 
avsågs en hemlik miljö. Även här som i Annsofi projektet gällde det att vara 
vaksam mot institutionaliseringens krafter. Enbart villans hemlikhet räckte 
inte att hålla detta borta. Patienterna som var allvarligt sjuka kunde inte bo 
där utan skrevs in på sjukhuset.

SONJA: Dom [patienterna] kom in på avdelningarna för ofta är dom ju gan-
ska sjuka. Om dom försvann in i sjukhuset, för vi sa så, blir dom så bundna 
till sjukhusrutiner, till sköterskor, till att vara patient, till doktorer och någon 
som tar över ansvaret.

För att slippa sjukhuset och inläggningen på avdelningarna ansåg därför Sonja 
och fl era inom Nackapsykiatrin att heldygnsvård behövdes för den här pa-
tientgruppen. Att hålla tillbaka identifi kationen som patient i en miljö som 
inte associerades med en traditionell sjukhusmiljö var mycket lättare, menar 
Sonja (intervju). Levander (2007) betonar i boken Om psykoser och psykosbe-
handling miljöns betydelse i strävan att normalisera tillvaron för patienterna. 
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De ideala rummen beskrivs i boken som hemlika utan förvirrande inslag. Var-
dagliga sysslor som man gör tillsammans (äta, prata, titta på TV, promenera) 
blir behandling och del i normaliseringsprocessen. När patienten har fl yttat 
hem igen fi nns krishemmet kvar som en hjälp, ett ställföreträdande hem, i att 
upprätta struktur i vardagen (Levander 2007). Sjukhuset och dess avdelning-
arna hade en annan, icke önskvärd, inverkan:

SONJA: Det är nånting med väggarna. Det är nånting som suger till att in-
ordna sig, att foga sig och det är rutinerna. På sjukhuset är det mycket som 
patienterna inte förstår, som personalens schema till exempel. Vi hade ett an-
nat schema [på Soteria].

Fig. 37: Plan över Soterias bottenvåning 
där köket med köksö, dagrummet med 
altandörr och terrass samt åtta patientrum 
syns. I våningen under låg musikrum och 
andra terapirum. Projetet utfört av ETV 
arkitektkontor. Ritning från Nacka kommuns 
ritningsarkiv.
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Soteria bestod av åtta patientrum, kök samt terapi- och personalutrymmen 
(fi g 37). Det fanns också ett musikrum med bland annat trummor, ett ”lugnt” 
rum där man kunde lyssna på musik och utanför låg en trädgård med både 
växthus och fruktträd. Susanne, (fi ngerat namn) psykiater, arbetade på Sote-
ria. Hon tycker det var en bra vårdmiljö utan institutionskänsla:

SUSANNE (fi ngerat namn): Centralt var ett stort öppet kök där personal och 
patienter lagade mat tillsammans. Alla patienter hade nyckel till sitt rum som 
dom kunde stänga och låsa. Det var trevligt och genomtänkt möblerat och det 
fanns en omsorg om alla detaljer på  något sätt. Det var en öppenhet, anhö-
riga kunde komma och vara kvar, till och med sova över. Barn var alltid väl-
komna.

Lokalerna låg i markplan med en souterrängvåning. Det stora öppna köket 
där man kunde arbeta tillsammans, det långa matbordet och altandörren som 
ledde direkt ut bidrog till att göra det hemlikt. Soterias kärna var just köket.

SONJA:  Man kunde hänga där. Det var ett väldigt bra ställe för psykotiska 
patienter. Man kunde vara med även om man satt tyst och utan att vara indra-
gen i någonting.

Det man kunde göra i köket är det som utgör det hemlika, menar Sonja (in-
tervju), men även saker och redskap hade betydelse. På det sättet blev det an-
norlunda från sjukhusets mathållning med matvagnar ”den där skramlande 
vagnen som kommer in med lådor” (Sonja, intervju) och aktiviteterna som 
pågick i köket bidrog alltså till gemenskapen. 

SONJA: Där satt man och pratade eller gjorde nåt eller bara lyssnade. Där var 
alltid nån som grejade med disk eller förberedelser för mat. Det tror jag är 
viktigt, faktiskt. Och personalen satt där när dom skulle jobba med sitt, även i 
konferenser satt man där. Vi hade handledningar, jobbade och gjorde schema 
och så vidare. Det var nåt levande, liksom, vardagsliv, inte så speciellt.

Rummen var olika och egna möbler kunde tas med. Färgsättningen var inspi-
rerad från antroposoferna och gick i milda färger, ”det var jättevackert, det var 
väldigt trevligt, faktiskt” (Rigmor, läkarsekreterare).
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Normaliserande arkitektur
Att motverka institutionalisering var en stark drivkraft i utformningen av So-
terias verksamhet och lokaler. Entrén till Soteria byggdes därför så att patien-
terna varken behövde gå förbi höghuset där träningslägenheterna låg eller 
tvungna att passera gruppboendet (Sonja, intervju). Många patienter tyckte 
det var otäckt att se människor som var starkt präglade av sin sjukdom och 
medicinering. Med en egen entré till Soteria kunde detta undvikas (Sonja, 
intervju). Vikten av att de nyinsjuknade psykospatienterna skulle undvika att 
identifi era sig med kroniska psykiatriska patienter eller att tappa tro på sina 
egna möjligheter till återhämtning fi ck alltså en materiell rumslig återspegling 
i de separerade entréerna. Soterias patienter behövde varken se eller passera 
lägenheterna eller gruppboendet vilket förde med sig en rumslig exkludering 
av de långtidssjuka. Att entréerna skulle vara utom synhåll för varandra är 
dock inget som ritningen visar (fi g xx) utan där ligger de på samma sida av 
huskroppen, visserligen med avstånd mellan dem men fullt möjliga att ha 
överblick över. 
 Ombyggnaden av anläggningen på Gamla Landsvägen och den arkitekto-
niska utformningen av Soteria gjordes av den erfarne sjukhusarkitekten Gösta 
Eliasson. Han träff ade arbetsgruppen från Nackapsykiatrin fl era gånger och 
minns att de var framåtsyftande i sina idéer om hur lokalen skulle fungera och 
se ut. Behandlingscentret hade låsta förutsättningarna eftersom det till största 
delen var en ombyggnad men med Soteria var det lättare, ”det var ju en till-
byggnad och då ritade vi det bara” (Gösta, intervju).
 Behandlingshemmet Soteria bedrev heldygnsvård i tre år för att sedan bli 
dagverksamhet. Våren 2010 är Soteria nedlagt och lokalerna står tomma. I 
träningslägenheterna bor människor med psykiska funktionshinder och i sam-
ma byggnad fi nns en frukostverksamhet, båda under kommunalt ansvar. Un-
der våren 2009 privatiserades Nackas psykiatriska öppenvårdsmottagning och 
i samband med det lades alltså den kvarvarande verksamheten på Soteria ned. 
 Monica, anhörig, anser att Soteria var ett ideal i bemärkelsen fysisk miljö, 
behandlingsideologi och verksamhet och hon har gjort en skiss på hur man 
skulle kunna använda anläggningen på Gamla Landsvägen idag. Genom att 
samla de olika verksamheter som vänder sig till människor med psykiska 
funktionshinder - personliga ombud, en somatisk mottagning, kreativa verk-
samheter, en restaurang skulle det kunna bli ett Psykiatrins Hus. Genom att 
ha utåtriktade verksamheter som kafé och restaurang skulle även andra lockas 
dit, tror Monica. Att samla verksamheter som riktar sig till människor med 
psykiska funktionshinder på en plats kan dock ses som en återgång till anlägg-
ningar för institutionsvård och i motsättning mot sektoriseringens grundtanke 
om integrering i samhället. Monica hävdar dock att detta skulle undvikas ge-
nom att låta kafé och restaurang vara öppen för alla.
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Nils, (fi ngerat namn) sjuksköterska på slutenvårdsavdelningarna på Nacka 
sjukhus, var med om uppbyggnad av behandlingshem i en annan del av lan-
det på 1980-talet och i början av 1990-talet. Då fanns det både ekonomiska 
resurser och entusiastisk personal, berättar Nils (intervju).  Men nu är nästan 
alla behandlingshem med medellånga vårdtider borta, precis som Soteria.
NILS: Det sägs att de [behandlinghemmen] har kommunaliserats fast det är 
inte riktigt sant. Det är ju gruppboenden som har kommunaliserats. Behand-
lingsdelen är för den typen av patienter [med medellånga vårdtider] är idag 
förlagd på slutenvårdavdelningar.

Hemlikhet på andras bekostnad
Soterias tolkning av begreppet hemlikhet handlade till stor del om görandet av 
reproduktiva sysslor, som en spegling och iscensättning av det som traditio-
nellt utförs i ett hem. Köket framstår därför som det viktigaste performativa 
rummet för att producera hemlikhet. Det ideala köket med sina rötter i det 
svenska bondköket var ett stort kök med plats för många personer och många 
sysslor samtidigt, det vill säga både en arbets- och mötesplats. Objekten är 
också viktiga för hemlikheten. Redskap och hjälpmedel som ansågs ha mer 
med storköket att göra än hemmets kök kunde alltså stjälpa hemlikheten. 
 Behandlingshemmet Soterias syfte var att genom tidiga insatser förhindra 
att människor utvecklad kronisk psykisk sjukdom. I intervjuerna talas det om 
det hemlika i Soterias vårdmiljö där köket var verksamhetens viktigaste rum, 
”köket var Soteria hjärta” (Sonja, intervju). Köket var ett rum för arbete, sam-
tal eller för att ”bara vara”. Där fanns plats för alla, personal som patienter. 
Köket och de göranden som iscensattes där rörde sig inom fl ytande gränser, 
mellan traditionellt terapeutiskt samtal och vardagliga sysslor.
 Representationen av hemmet och användningen av begreppet hemlikhet 
inom sjukvården är vanligt och förväntas ge positiva eff ekter genom associa-
tioner till något stabilt, helt och identitetsskapande. Hemlikheten, och då i 
synnerhet köket, framstår som ett verktyg för att skapa en god vårdmiljö. Den 
framstår även som ett verktyg för att förbereda sig för det egna boendet. Sote-
rias medvetna representationer av det hemlika framstår således som ett verk-
tyg, dels för att förhindra att deras patienter tog sig an en för manifest patien-
tidentitet och dels för att uppmuntra/påminna dem om deras självständighet. 
I intervjuer beskrivs köket som ett integrerande rum. Samtal integrerades med 
vardagliga sysslor och personal, anhöriga och patienter integrerade sig med 
varandra. Genom hemlikhetsbegreppet representeras det ideala hemmet i So-
teria. Denna diskursiva praktik är vanlig i vårdens arkitektur och står i kon-
trast mot alla de hem som inte representerar den lugna trygga oas som begrep-
pet, när det används i vården, antyder.
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Enligt sjuksköterskan Nils på Nacka sjukhus slutenvårdsavdelning har en hel 
patientgrupp återgått till att vistas på sjukhus i stället för att vara i det hemlika 
mellanrum mellan självständighet och omhändertagande som var behand-
lingshemmets kännetecken. Hur gick det till? Handlar det om recentralisering 
eller en fullföljd avinstitutionalisering? Vilken roll spelar kommunaliseringen 
som Nils nämner? Detta skall undersökas i studiens sista empiriska kapitel 
som handlar om Psykiatriutredningen 1989-1992, den utredning som låg till 
grund för kommunaliseringen av delar av den psykiatriska vården. När Bengt 
Berggren planterade äppelträdet på Gamla Landsvägens gård, och förklarade 
Soteria lika öppnat som Nackaprojektets idéer om att erbjuda hela vårdkedjan 
fullföljda, hade alltså redan en ny utredning om den psykiatriska vården lagt 
fram sitt slutbetänkande. Hemlikhet fi ck där en mer bokstavlig tolkning ge-
nom att boendet som normaliserande diskursiv rumslig praktik tar form och 
den egna bostaden träder fram som vägen och medel till självständighet och 
integrering. Om denna nya psykiatriutredning, Välfärd och valfrihet - service, 
stöd och vård för psykiskt störda (SOU 1992:73) och diskursen om den egna 
bostaden handlar nästa kapitel om. 



196



197

8  Ett eget rum 

I föregående kapitel visade jag hur arbetet med att förebygga psykisk ohälsa 
och förhindra återinsjuknande iscensattes rumsligt i olika skalor inom Nackas 
psykiatri – i stadsplanering, genom arbete i bostadsområden, vid köksbord 
och genom hemlikhet i institutionsarkitekturen. Både patienter och personal 
var alltså inskrivna i diskursen om självständighet och integrering, till exempel 
genom normalisering av livet för patienter utanför institutionerna eller ny 
arbetsordning som skulle bryta personalens traditionella hierarkier i vården. 
Det materiella rummet tilltroddes förmåga att iscensätta självständighets- och 
integreringsdiskursen. 
 I detta kapitel ska vi se närmare på hur diskursen om självständighet och 
integrering tar form på nationell nivå och då särskilt genom föreställningen 
om det egna boendet som den viktigaste vägen mot ett självständigt liv för 
människor med psykiska funktionshinder. Jag visar hur detta framförs i den 
decentraliserade psykiatrins stora policyarbete under 1990-talet, utredningen 
Välfärd och valfrihet – service, stöd och vård för psykiskt störda (SOU 
1992:73). Kapitlet handlar om de rumsliga diskurser som formulerades i dels 
Psykiatriutredningens slutbetänkande Välfärd och valfrihet, dels i delbetän-
kandet Rätt till bostad – om psykiskt stördas boende (SOU 1991:92) och den 
reform detta ledde till.

Program och policy-arbete under 1980-talet
Diskursen i programskrifter och rapporter (se Socialstyrelsen 1980, Socialsty-
relsen 1982) fortsatte under 1980-talet att tala om öppnare vårdformer, mer 
samverkan mellan landsting och kommun samt avveckling av mentalsjukhu-
sen. En positiv utveckling mot just öppnare vårdformer hade kommit igång, 
konstaterade Socialstyrelsens i rapporten Psykiatrisk vård utan mentalsjukhus 
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(1982) samtidigt som cirka 75 % av de psykiatriska vårdplatserna fanns kvar 
vid mentalsjukhus och landstingens sjukhem. Vårdorganisationen var fortfa-
rande uppbyggd kring den struktur där upptagningsområden på länsnivå hin-
drade vård enligt principen om närhet och kontinuitet. 
 År 1988 konstaterade Socialstyrelsen i en ny rapport att sektoriseringen var 
i gång men att skillnaderna var stora mellan olika delar (Socialstyrelsen 1988). 
Avvecklingen av mentalsjukhusen hade cirka 1000 färre patienter för varje år. 
Arbetsgruppen bakom 1988 års rapport gjorde därför antagandet att alla men-
talsjukhus borde vara stängda före år 2000. 
 Antalet platser inom den psykiatriska heldygnsvården fortsatte att minska 
under hela 1980-talet (se tabell 1). Mellan 1967 och 1991 hade den totala 
andelen vårdplatser minskat med 80%, där minskningen av platserna på men-
talsjukhus stod för huvuddelen (SOU 1992:73, s. 512). 

ANTAL INNELIGGANDE PATIENTER I PSYKIATRISK VÅRD

1967 1979 1991

mentalsjukhus 27 000 ca 16 000 ca 5 000

psykiatriska 
kliniker

ca 2 000 ca 3 000 ca 3 000

sjukhem 5 500 ca 5 000 ca 3 000

enskilda 
vårdhem

ca 2 000 ca 2 500 ca 2 000

TOTALT 35 000 ca 28 000 14 500

Tabell 1: Andelen inneliggande patienter i psykiatrisk vård år 1967, 1979 
och 1991. Den mest markanta skillnaden mellan de här tre perioderna är att 
minskningen av andelen platser på mentalsjukhus. Mellan 1967 och 1979 
minskade de med ca 40 %. Mellan 1979 och 1991 var minskningen ca 70 
%. Minskningen av platser på mentalsjukhus över hela perioden är drygt 80 
%. Platserna på psykiatriska kliniker ökade under perioden samtidigt som 
sjukhemsplatserna minskade (efter fi gur 4.1, SOU 1992:73, s. 152).

Människor med långvariga psykiska sjukdomar utgjorde 0,4 % av befolkning-
en vilket år 1991 betydde ungefär 40 000 personer. Denna grupps behov an-
sågs inte ha tillgodosetts i sektoriseringens första fas och av den anledningen 
tillsatte regeringen år 1989 en särskild utredare för att ”kartlägga situationen 
inom psykiatrin och utvärdera eff ekterna av den förändring från slutna till 
öppna vårdformer som skett under 1980-talet” (Dir. 1989:22 i SOU 1992:73, 
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s. 511). Den svenska psykiatriska vården hade genomgått en snabb förändring 
sedan 1967 då huvudmannaskapet överfördes från stat till landsting. Verksam-
heten hade utvecklats från att vara en särorganisation där patienterna togs 
omhand på ett heltäckande sätt till en integrerad del av hälso- och sjukvården 
med en tydlig inriktning mot att patienterna skulle ges förutsättningar att leva 
i det vanliga samhället (Dir. 1989:22 i SOU 1992:73, s. 512).

Psykiatriutredningen 1990-1992
År 1990 förändrades den särskilda utredarens uppdrag till en parlamentariskt 
sammansatt kommitté och namnet byttes från Mentalservicekommittén till 
Psykiatriutredningen. Uppdraget förändrades också, från kartläggning och 
utvärdering till att överväga och förslå åtgärder om ansvarfördelning och orga-
nisation av stöd och vård för psykiskt störda. Kommitténs ambition var att ha 
brett samhällsperspektiv och ett uttalat patient- och anhörigperspektiv (SOU 

1992:73). Det lokala samhället ansågs liksom för den tidiga sektoriseringen 
vara av stor vikt för att kunna tillfredställa målgruppens behov:

En grundläggande målsättning är att de psykiskt stördas behov i huvudsak 
måste kunna tillgodoses i det lokala samhället och i så normala former som 
möjligt. Vår uppfattning är att det lokala samhället har de bästa förutsättning-

Fig 38: Ett mellansvenskt skärgårdslandskap 
med segelbåtar och en röd stuga i förgrunden 
utgör omslag till Psykiatriutredningens 
slutbetänkande Välfärd och valfrihet – service, 
stöd och vård för psykiskt sjuka (SOU 1992:73)
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arna för att uppmärksamma och tillgodose den enskildes behov. (SOU 
1992:73)

I och med psykiatriutredningen tillsättning förändrades uppdraget från reak-
tivt till proaktivt, från kartläggning och utvärdering till att föreslå förändring-
ar, och innebar också större fokus på livsvillkoren för människornas med psy-
kiska funktionshinder. 
 I slutbetänkandet (fi g. 38) Välfärd och valfrihet – service, stöd och vård för 
psykiskt sjuka (SOU 1992:73) påpekar utredningen att uppdraget inte var en 
utredning om psykiatrin utan om ”de psykiskt stördas situation i samhället” 
(SOU 1992:73, s. 200). Detta var ett uppdrag som, enligt utredningen, täckte 
in alla relevanta samhällsområden för psykiskt stördas vardagliga liv. Utred-
ningen formulerade principer vägledande för service, stöd och vård för grup-
pen, däribland att människor med psykiska problem skulle ha samma rättighe-
ter och skyldigheter som andra grupper i samhället; att egna val och priorite-
ringar skulle vara utgångspunkter; att service, stöd och vård till psykiskt störda 
skulle ges i så öppna och normaliserande former som möjligt ute i det lokala 
samhälle där individerna levde samt att insatserna skulle utformas så att de 
understödde den enskildes oberoende och integritet (se SOU 1992:73, s.202-
203). I slutbetänkandets förslag formulerades detta som ett rättighetsperspektiv 
(rätt till service och stöd från samhället), ett rehabiliteringsperspektiv (eff ektivi-
sera rehabilitering och minska beroendet av kontantbidrag) och ett ansvarsper-
spektiv (ansvaret för vård och service av psykiskt långtidssjuka överfördes från 
landstingen till kommunerna) (SOU 1992:73, s. 23-24). 
 I utredningen pekades frågor för den psykiatriska vårdens framtid ut som 
känns igen från tidigare policydokument; att fullfölja avvecklingen av mental-
sjukhusen genom att förlägga akut- och korttidsvården till kliniker vid lasarett; 
att fullfölja sektoriseringen samt att förlägga vissa mindre enheter1 utanför sjuk-
hus och i hemliknande miljö (SOU 1992:73, s. 386).

Från sjuk till handikappad
Handikappbegreppet (se Sandlund 2005, Socialstyrelsen 2003a) diskuterades 
i Psykiatriutredningen och man menade att det inte hade funnits något behov 
av att defi niera patienter på mentalsjukhus som handikappade eftersom so-
ciala och omgivningsrelaterade behov ansågs ha blivit tillgodosedda inom och 
på institutionens villkor. Aktiviteter och lokaler i form av verkstäder, arbets- 
och socioterapiavdelningar svarade för arbete, sysselsättning och fritid och de 
stora vårdavdelningarna möjliggjorde social interaktion. När utskrivningarna 

1 Som exempel tog utredningen verksamheter med en homogen inriktning på vården, till 
exempel psykoterapeutisk behandling eller rehabilitering.
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från mentalsjukhusen började ske i större skala fanns det tveksamheter inför 
att ”stämpla” patienterna som psykiskt handikappade då det skulle kunna 
uppfattas som ofördelaktigt i meningen att själva handikappbegreppet impli-
cerade att förändring/förbättring inte var möjlig. Utredningen stod dock fast 
vid fördelarna med att se konsekvenserna av långvarig psykisk störning i ett 
handikapperspektiv. 

Om man anlägger ett handikapperspektiv förskjuts delvis också uppmärksam-
heten från brister hos individen till brister i miljön vilket leder till försök att 
anpassa den på olika sätt. I detta perspektiv blir den enskilde individens rättig-
heter centrala. (SOU 1992:73, s.112)

Detta var en perspektivförskjutning, från ett sjukdomsorienterat till ett handi-
kapporienterat synsätt. Det senare innebär att handikapp framträder i samspel 
mellan individrelaterade funktionshinder och miljörelaterade faktorer i om-
givningen (Socialstyrelsen 1999). Med en stödjande omgivning, hjälpmedel 
och/eller en anpassad fysisk miljö kunde handikappet minskas eller tas bort 
helt, på samma sätt som en olämplig omgivning kunde förvärra handikappet. 
 Utredningen föreslog att personer med långvarig psykisk sjukdom istället 
ska benämnas personer med psykiska funktionshinder. Införandet av det rela-
tiva handikappbegreppet var ett sätt att lägga makten över handikappet utan-
för individen själv och där rummet/omgivningens potentialer betonades istäl-
let för individens begränsningar. Det är alltså i och genom ett materiellt såväl 
som diskursivt rum som handikappet kan tas bort. 

Eget boende – rättighet och terapi
Bostadsfrågan fi ck stort utrymme i Psykiatriutredningen. Alla, även långvarigt 
psykiskt sjuka, hade rätt till en egen bostad. Psykiatriutredningen hävdade att 
ett bra boende med ett anpassat stöd och en meningsfull sysselsättning måste 
bli en rättighet om även de psykiskt störda skulle få del i samhällets välfärd. 
Bostaden ansåg vara grunden för en bra prognos i psykiatrisk behandling och 
därför kunde ett bra boende ge människor med psykiska problem möjligheter 
till ett liv med färre intagningar, mindre medicinering, mindre tvång, bättre 
rehabilitering och ökad autonomi (SOU 1992:73, s. 78). Det som framträder 
här på ett tydligt sätt är en förändrad föreställning om vilka rumsliga sam-
manhang som leder till rehabilitering och ett bra liv för människor med psy-
kiska funktionshinder. Vårdinrättningen har nu bytts ut mot den egna bosta-
den som förväntas främja självständighet och ses som det viktigaste medlet för 
förbättring av livsvillkoren för psykiskt funktionshindrade. 

En egen bostad är en av de mest grundläggande behoven för de psykiskt stör-
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da. Frågan om bostad är för de psykiskt störda kopplad till frågorna om stöd i 
boendet och sysselsättning. Bostadsfrågan är den enskilda faktor som har störst 
eff ekt på de psykiskt stördas levnadsförhållanden. (SOU 1992:73, s. 36)

Begrepp som autonomi och självrespekt är centrala i utredningen och förs 
samman med frågan om eget boende eller att åtminstone ha rätten att få vara i 
en hemlik miljö skild från mentalsjukhusets rumsliga struktur och gestaltning. 

Utslussningen av patienter från långtidsvård till ett liv i samhället har utgått 
från ett aktivt socialt rehabiliteringstänkande. Mot bakgrund av mentalsjukhu-
sens stora avdelningar med torftiga sovsalar och kala korridorer har det prak-
tiska arbetet med utslussningen fodrat att man skapat mindre patientgrupper 
som fått påbörja en träning till ett eget liv i små bostadsenheter med hemlik 
miljö. (SOU 1992:73, s.153)

Utredningen betonar vikten av det materiella rummets förändring, det vill 
säga förfl yttningen från den gamla (torftiga och kala) sjukhusmiljön till nya 
rum med hemmet som ideal (små och hemlika), och därmed möjligheten att 
uppnå autonomi och självrespekt. Självständighetens diskursiva praktik utöva-
des således helst i små och hemlika rum i en logik där ensamhet i ett eget rum 
sågs som uttryck för självständighet och del i socialt sammanhang (den lokala 
miljön) till skillnad mot gemensamt boende (i stora rum) som betydde avin-
dividualisering (patient) och låg självkänsla. 

Diskursiva förändringar och performativa eff ekter
Psykiatriutredningens bärande idéer handlade om integrering i samhället och 
möjligheterna att leva ett självständigt liv för människor med psykiska funk-
tionshinder.  Detta kommer fram i formuleringar om ’det vanliga samhället’ 
som ’den gynnsamma miljön’. Vikten av att ’leva i så normala former som 
möjligt’ betonades samt individens integritet, ’egna val och oberoende’. Ut-
redningens vägledande principer, att ge människor med psykiska funktions-
hinder samma rättigheter och skyldigheter som andra grupper i samhället och 
att erbjuda vård, stöd och service i så öppna och normaliserande former som 
möjligt i det lokala samhället, är exempel på hur normalisering går via diskur-
ser om självständighet och integrering. Att vara integrerad blir liktydigt med 
att vara självständig. Det kan tolkas som en integrering från endast ett håll, 
det vill säga det är den enskilda människan med funktionshinder som ska in-
tegrera sig in i omgivningen och inte tvärtom. 
 Det relativa handikappbegreppet innebär att det är omgivningen som bär 
ansvaret för integrering och normalisering av livet för människor med psy-
kiska funktionshinder. Det betyder också att det är omgivningen som iscen-
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sätter handikappet. Det fanns därför inte ingen anledning att kategorisera 
patienterna på mentalsjukhusen som handikappade då deras behov ansågs bli 
tillgodosedda inom institutionen (SOU 1992:73).
 Utredningen syftade till att inkludera tidigare exkluderade människor i ’det 
vanliga samhället’. Idén om det egna hemmet framstår därför som den vikti-
gaste diskursiva rumsliga praktiken i självständighets- och integreringsdiskur-
sen. Inkludering i samhället sker genom betoning av individualitet och själv-
ständighet, representerat genom det egna boendet och via integrering i lokal-
samhället. Inkludering i samhället går också via integrering i lagstiftning, det 
vill säga människor med psykiska funktionshinder ska ha samma rättigheter 
och skyldigheter som alla andra.2 I denna diskurs fi nns inte plats för mental-
sjukhusen och genom att de framstår som motsatsen till Psykiatriutredningens 
syfte och förslag exkluderas de.
 Att ett förändrat rum var vägen till ett självständigt liv visar på utredningens 
stora tilltro på rummets performativa agens. Nackaprojektets experiment med 
rumsförändringar i den lokala respektive byggnadsskalan för att undkomma 
institutionalisering kan här ses som uppfl yttade till en nationell skala. Det 
handlar dock inte bara om ett byte av rum utan också om byte av typologi, 
från sjukhus till hem, på ett betydligt påtagligare sätt än i den tidiga decentra-
liseringen. I diskursen om en egen bostad och ett bra boende kan också (dis-
kursiva) motsättningar ses mellan å ena sidan betoningen av självständighet 
(egen bostad) och å andra sidan behovet av att säkerställa att det inte blir vil-
ken bostad som helst (en bra bostad). 
 I nästa avsnitt visar jag hur det egna boendet som normaliseringsprincip 
utvecklas i ett av Psykiatriutredningens delbetänkanden, hur boendet är kopp-
lat till diskursen om självständighet och integrering och hur motdiskurser kan 
grumla sikten. 

2 Att människor med psykiska funktionshinder ska ha samma rättigheter och skyldigheter en av 
de grundläggande principer som utredningen föreslog skulle vara vägledande för alla service-, 
stöd- och vårdinsatser som riktas mot gruppen. Detta rättighetsperspektiv blev en av 
huvudlinjerna för utredningens allmänna överväganden och förslag. Detta kom till uttryck 
genom förslaget var att utöka personkretsen i Lagen om stöd och service till vissa 
funktionshindrade (LSS) till att också gälla människor med psykiska funktionshinder samt 
tillägget till Socialtjänstlagens 21 § som handlar om kommunerna ökade ansvar för gruppens 
boendesituation (SOU 1992:73).
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Hemmet som arena för vård och omsorg

Alla har rätt till en god bostad i en god miljö. (SOU 1991:92, s. 11)

Psykiatriutredningens delbetänkanden Rätt till bostad – om psykiskt stördas 
boende (SOU 1991:92) byggde på ett seminarium kring boende och bostads-
planering för psykiskt störda i juni 1991. Syfte var att redovisa fakta om psy-
kiskt stördas boendesituation och gå igenom lagstiftning och regler gällande 
målgruppens rätt till bostad och god boendemiljö. Problem och möjligheter 
angående utvecklingen på bostadsfronten skulle kartläggas och goda exempel 
skulle visas. 
 Delbetänkandet ger bilden av ett pågående utredningsarbete och här möter 
vi namngivna personer, representanter för Socialstyrelsen, Boverket, Psykiatri-
utredningen, Riksförbundet för Social och Mental Hälsa (RSMH) och Intres-
seföreningen för schizofreni (IFS) samt från Örebro respektive Västerås kom-
muner, som presenterar fakta och resonerar kring boendefrågan för människor 
med psykiska funktionshinder. Delbetänkandet innehåller bilder, skisser och 
ritningar som stöd till texterna och tonen är informell och berättande.
 Den svenska bostadspolitikens målsättning om allas rätt till bostad3 genom-
syrar delbetänkandets text och referenser görs till vikten av ’det allmännas’ 
engagemang i bostadsförsörjningen eftersom bostaden har en ”grundläggande 
betydelse för familjeliv, individens hälsa och arbetsförmåga, vila och rekrea-
tion” och till bostadspolitiska mål om ”att hela befolkningen skall beredas 
sunda, rymliga, välplanerade och ändamålsenligt utrustade bostäder av god 
kvalitet till skäliga kostnader” (prop 1967:100 citerat i SOU 1991:92, s.17). 
Bostaden framställs som ”en omistlig social rättighet” och ”en social trygg-
hetsfaktor av grundläggande betydelse” (prop 1974:150 citerat i SOU 
1991:92, s.15). Att stärka svagare gruppers positioner på bostadsmarknaden 
var därför ett viktigt bostadspolitiskt mål som nu innefattade även människor 
som vistades på institution. Många patienter var vid denna tid kvar på psykia-
triska vårdinstitutioner av andra skäl än vårdbehov. Till exempel visade Social-
styrelsens inventering av slutenvården från år 1991 att ungefär häften av alla 
som var inskrivna på institutioner saknade bostad och att många fl er skulle ha 
kunnat fl ytta därifrån om de hade haft tillgång till bostad (SOU 1991:92, s. 
14).

3 En målsättning som varit gällande sedan Bostadssociala utredningen 1945-47. Utredningen 
tillsattes 1933 och lade grunden för efterkrigstidens svenska bostadspolitik. Den blev också en 
viktig del i socialdemokratins  stat-arkitekturbygge  (se Mattsson & Wallenstein 2010:18). 
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Särskilda och allmänna behov
En egen bostad och ett eget hem formuleras i delbetänkandet som den vägle-
dande principen för människor med vård- och omsorgsbehov. Vilka särskilda 
behov antogs då denna grupp människor ha? Särskilda behov handlar lika 
mycket om fysisk planering och utformning (till exempel tillgänglighet, bosta-
dens utrymme och utrustning, gemensamma utrymmen, närhet till service) 
som stöd, vård och omsorg i bostaden och möjligheter till meningsfull sysselsätt-
ning och fritid (SOU 1991:92, s. 11). Intresseföreningen för schizofreni (IFS), 
som var med på seminariet som ligger till grund för delbetänkandet, kom-
menterade att byggnormer behövde ses över på ett liknande sätt som tidigare 
hade gjorts för fysiskt funktionshindrades behov och god ljudisolering fördes 
fram som ett särskilt behov för människor med psykiska funktionhinder. De 
efterlyste också övergripande strategier för att tillgodose bostadsbehovet hos 
människor med psykiska funktionshinder utifrån deras egna önskemål, med-
verkan och förmåga. Psykiatriutredningens representant på seminariet refl ek-
terade över varför bostadsmiljön och bostaden, drygt 10 år efter avinstitutio-
naliseringen, ännu inte hade fått ”den mänskliga dimension som motsvarar 
alla de varianter av behov och önskemål, som vi har oavsett om vi är psykiskt 
störda eller inte” (SOU 1991:92, s. 17f ). Psykiskt störda beskrivs i betänkan-
det som en heterogen grupp med individuella behov och de särskilda behov 
som psykiskt störda människor ansågs ha gällande fysisk planering och ut-
formning ledde inte delbetänkandet att defi niera några särskilt lämpliga bo-
stadstyper eller bostadsmiljöer. De krav som skulle kunna ställas bedömdes 
alltså vara generella men Boverket hissade ändå en varningens fl agg mot för 
mycket generalitet utan att några exempel gavs: 

Alla bostadsområden är inte lämpliga att ta emot psykiskt störda människor, 
varken för deras egen skull eller för områdets skull. (Boverket i  SOU 1991:92, 
s. 22)

Tron på det egna boendets performativa kraft var alltså stor hos fl era av aktö-
rerna. Bostaden kom först, sedan arbete eller sysselsättning. Representanten 
för Örebro kommun hävdade att de ser på egen bostad som den första förut-
sättningen för arbete eller annan sysselsättning (SOU 1991:92, s.34). Motrös-
ter mot den stora tilltron till den egna bostadens kapacitet hördes från RSMH 
som menade att ett eget boende kunde ha motsatt eff ekt. Problemet med iso-
lering i den egna bostaden behövde inte bero på oförmåga eller brist på stöd 
utan på brist på sysselsättning:

Man kan inte gå och hälsa på sina kompisar från morgon till kväll, och sitta 
och prata med dem i tolv timmar varje dag. Resultatet blir leda och långtråkig-
het och lägenheten blir ett fängelse. Det fi nns kanske inte något annat att göra 
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än att sitta och röka och sätta på kassettbandspelaren. Många av våra medlem-
mar struntar i att gå upp på morgonen och sover till klockan två eller tre på 
dagen, för de har inget annat att göra. Dygnet förskjuts och de blir uppe långt 
in på nätterna i stället. Sedan uppstår problemet med störning när de spelar 
musik på nätterna. Såväl problemet med ensamhet och isolering, som proble-
met med störningar hänger samman med att man inte har någonting att göra 
på dagarna. (RSMH i SOU 1991:92, s. 29)

I RSMH:s bild kringskärs det egna boendet som vägen till ett självständigt liv 
av att aktiviteten ’att bo’ inte räcker, att det individuella boendets praktik inte 
ensam förmår skapa tillräcklig mening i vardagen.

En riktig bostad
Delbetänkandets kapitel En god bostad i en god miljö handlar om hur bostä-
der för människor med psykiska störningar ska planeras samt om vikten av att 
kunna skapa ett hem. 

Att bygga bo, att skapa ett hem för sig själv och familjen ligger i människans 
natur. Att höra hemma någonstans är en nödvändig utgångspunkt för själv-
känsla och trygghet i tillvaron. Det ger också förutsättningar att växa och ut-
vecklas som människa tillsammans med andra. (SOU 1991:92, s. 54)

Detta påstående följs upp av en beskrivning av vad arkitektens uppgift är när 
man planerar, ritar och bygger bostäder och bostadsmiljöer åt andra.  Arkitek-
ten ska här fungera som en ställföreträdande brukare4 och ge ramar så att 
människorna själva ska kunna ”skapa det egna hemmet, med utrymme och 
uttryck för den egna självkänslan och personligheten” (SOU 1991:92, s. 53). 
Det handlar om att tillfredsställa praktiska behov på begränsade ytor och ”om 
att respektera djupt liggande föreställningar, symboler, ritualer och känslor för 
att skapa förutsättningar för hem, inte bara hus. Det handlar om att skapa 
rum för vardagslivets trivialiteter, men också för livets glädjeämnen” (SOU 
1991:92, s. 53). Därför räcker det inte med enbart grundläggande funktioner 
för att göra en bostad. Rummen måste också organiseras på ett särskilt sätt:

Det är lätt att defi niera de grundläggande funktioner en bostad ska rymma, 
vad som behövs i det dagliga livet. Men alla dessa funktioner tillsammans blir 
ingen bostad om de inte kan organiseras i rum på ett sätt som stämmer med 
uppfattningen om vad som konstituerar en bostad, om vad som är vackert och 
funktionellt. (SOU 1991:92, s.56)

4 Brukare här syftar här på dem som ska använda arkitekturen och inte på användare av psykia-
triskt stöd och service. 
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Det vackra och funktionella exemplifi eras med beskrivningar på de olika 
rumsfunktionerna; köket som bostadens kärna och hjärtpunkt; sovplatsen 
som ska fredas för utomståendes blickar, och, ”(för) rökare – många psykiskt 
störda röker – är det särskilt angeläget att hålla sovplatsen rökfri”; fi nrummet 
som det offi  ciella rummet ”där man kan visa upp sig från sin bästa sida, ett 
rum som är stort” och bostaden som mångsidigt användbar och ytsnål (SOU 
1991:92, s. 56). 
 Delbetänkandets illustrationer (se fi g. 39) visar upp ett exempel på en lä-
genhetstyp som känns igen från det svenska efterkrigsbeståndet och i text, 
teckningar och möblerad plan reproduceras normer om det goda livet. Texten 
som beskriver en riktig bostad (se fi g. 39) är uppbyggd med värderande och 
diskursiva ord – den är ”god”, ”praktisk”, ”vackert”, ”trivsam”, ”trygg”, ”väl-
komnande” och ”utan ytslöseri”. Teckningen visar det goda livets normativi-
tet, en Konsumkasse fyllde med baguette och purjolök, skor som lite avspänt 
är avtagna och står på torkmattan, en pinnsoff a i hallen och en ampel som 
hänger från taket. I bakgrunden skymtar soff bordet med krukväxt. Ett socialt 
liv representeras av kökets respektive vardagsrummets många sittmöbler och 
ett arbetande och läsande liv syns i sovrummets kompletterande möblering. 
På planritningen är en enkelsäng inritad och just sängstorlek är ett vedertaget 
sätt att visa lägenhetens tänkta hushållsstorlek. Dock talar sängens placering 
rakt ut från väggen ett annat språk än självständighetens goda liv. Den kan här 
liknas vid en ’sjukhussäng’ och implicerar ett behov av medhjälpare vid upp-
stigning eller en fysisk nedsatt förmåga att bädda sängen, det vill säga en dis-
kursiv rumslig praktik som uttrycker osjälvständighet och behov av hjälp. 
 Även om delbetänkandet alltså har konstaterat att särskilda behov är all-
männa vill författarna ändå peka ut några generella egenskaperna som särskilt 
viktiga för människor med psykiska problem. Det gäller bostadens möjlighe-
ter till avskildhet/gemenskap på alla nivåer från bostaden till grannskapet; indi-
viduell frihet och tillfredsställelse att göra avvägningar mellan olika behov och 
önskemål; möjlighet att klara sig själv och att få hjälp; möjlighet till identifi ka-
tion, hemkänsla och tillhörighet. Det handlar också om konkreta saker som t ex 
ljudisolering, badkar, avskilt sovrum, närhet till bostadskomplement, service och 
arbetsplatser, möjlighet till skapande verksamheter och meningsfulla uppgifter i 
bostadsområdet, trädgården och kvarteret (SOU 1991:92, s. 55f ).
 Generella egenskaper defi nieras som särskilt viktiga och förhoppningar sätts 
till bostaden och bostadsområdets rumsliga performativitet. Möjliggörande av 
självständighet, valfrihet och hemkänsla blandas med materiella objekt, rum 
och verksamheter där särskilt exemplen på de sistnämnda blir normativa. 
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Fig 39: Den riktiga bostaden beskrivs i text, teckningar och möblerad plan och 
normer om ett gott liv reproduceras. Exempel SOU 1991:92, s.58. 
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Ett  gott  grannskap
Det är inte bara den enskilda bostaden som är vägen till självständighet och 
integrering utan rum utanför bostaden ska också möjliggöra ett normaliserat 
liv för människor med psykiska funktionshinder. Delbetänkandet tar oss där-
för med ut i trapphuset och i byggnadens entré (fi g. 40), där ”det är viktigt att 
det är rymligt, ljust och trevligt med plats för möten” (SOU 1991:92, s. 61).
 Att möta och skapa kontakt med sina grannar är betydelsefullt samtidigt 
som överblick över trapphus och entré måste ordnas så att man kan undvika 
att träff a någon om man inte vill. Husen får inte vara för höga och inte ha för 
många lägenheter kring samma trapphus då det kan orsaka främlingskap och 
otrygghet5.  Att ha tillgång till en trädgård i nära anslutning till bostaden för-
väntas däremot påverka välbefi nnandet positivt.

Upplevelsen av skönhet, möjligheten att ta i besittning och påverka, ett me-
ningsfullt arbete, ett naturligt intrese för utbyte med grannar, en orsak till 
fysisk ansträngning, en oas att vila ut i – trädgården – har stor betydelse för 
det psykiska välbefi nnandet.(SOU 1991:92, s. 64)

5 Här hörs återigen en kritik av höghus och storskalighet som ekar av 1970-talets förortsdebatt 
(se till exempel Franzén och Sandstedt 1981, Ristilammi 1994). 

Fig 40: Teckning på välkomnande entré från kapitlet Gemensamma 
bostadskomplement ur SOU 1991:92, s. 61
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Den omgivande miljön måste också planeras och var fi nns då den goda plat-
sen för människor med psykiska funktionshinder? Delbetänkandet slår fast att 
det är ”lättast att hitta plats för psykiskt störda” (SOU 1991:92, s. 66) i kvar-
ter eller bostadsgrupper med upp till 60 lägenheter med en variation i storlek 
och typ kring gemensamma trädgårdar och med bostadskomplement, vilket 
ekar grannskapsplaneringens ideal. Bostaden kan vara en enskild lägenhet, ett 
gruppboende, en kollektivlägenhet eller ett litet vårdhem och skalan ökas 
gradvis från lägenhet, till kvarter och till stadsdel. 

Ett gott grannskap är det som är sammansatt och mångsidigt. Samtidigt är det 
fattbart och har sin egen karaktär, så att man kan känna sig hemma i sin bygd, 
på sin ort, i sin stadsdel. En allsidig befolkningssammansättning, arbetsplatser, 
service och kulturutbud gör grannskapet till en del i staden och inte bara en 
förvaringsplats för vissa befolkningsgrupper. Det är sådana egenskaper i bo-
stadsmiljön som är bra för alla. Ju mer sammansatt grannskapet är desto större 
är möjligheterna för psykiskt störda att fi nna det utrymme, den frihet, det 
stöd, den gemenskap och den uppgift de behöver. (SOU 1991:92, s. 67)

Det är framför allt äldre stadsdelar, orter och områden med sammansatt be-
folkning och bebyggelse som anses ge särskilt goda förutsättningar för psykiskt 
störda. Stabilitet, trygghet, tolerans och identitet förväntas fi nnas där till skill-
nad mot i stora, ensartade områden med homogen befolkningssammansätt-
ning och sociala problem. Småskalighet och egen karaktär är att föredra fram-
för höga hus och anonyma kvarter där hus, gårdar och portar är likadana. I 
delbetänkandet ges visserligen företräde för uppvuxna och inbodda områden 
men tilltro fi nns ändå till att nya områden kan planeras och byggas på ett bra 
sätt. Som exempel ges att rätt avvägd skala och typologi förväntas ge trygga 
och toleranta grannkontakter och att en varierad och vacker bebyggelse är 
gynnsam för psykiskt störda (SOU 1991:92, s. 68).  

Essensiellt och normativt
’Den riktiga bostaden’ beskrivs här i en svensk bostadsforskningstradition och 
i en tradition präglad av praktik och policy där funktionalitet och estetiska 
värderingar ofta tillskrivs objektiva kvaliteter och viljan att hitta den bästa 
lösningen är tydlig (se till exempel Acking & Küller 1975, Th iberg 1985, 
Dranger Isfält 1987). I delbetänkandets lägenhetsexempel (fi g 39) syns plan-
lösningens normativa anslag i hur kökets matplats och vardagsrummets sitt-
grupper är utformade (ett socialt liv), i sovrummets möblering med skrivbord, 
läsfåtölj (ett intellektuellt liv) och enkelsäng (singelliv) och i illustrationerna 
till texten (Konsumkasse med purjolök) . Sovrummets enkelsäng möblerad 
rakt ut från väggen berättar också om en funktionell vård- och omsorgsdiskurs 
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som bygger sitt nätverk rakt in i hemmet6. Vikten av fl exibilitet i användning-
en av rummen betonas i texten men kravet på att visa att vilken möblering 
som faktiskt ryms blir normerande. Det vill säga den ’vanliga’ möblering man 
vill möjliggöra blir så gott som den enda möjliga möbleringen och en sådan 
trivial sak som ett TV-uttag får en aktantstatus i normaliseringens nätverk.
 Det fi nns en pedagogisk ton med starka normerande konnotationer, en gui-
de till självstyrning till ett ’normalt’ liv, i hela texten om en riktig bostad. Det 
är inte bara ett förslag på en lägenhetsplanlösning med skisser till, som en ram 
för den infl yttandes egen agens, utan det den framför allt gör är att uppmana 
att ’göra hem’ på ett sätt ”som stämmer med uppfattningen om vad som kon-
stituerar en bostad, om vad som är vackert och funktionellt” (SOU 1991:92, 
s. 56). I förlängning kan det ses som en uppmaning att också leva ”rätt”. For-
muleringens första led kan tolkas som innehållande en diskursiv medvetenhet 
men när bisatsen slår fast vad som ändå konstituerar en bostad, ”vackert och 
funktionellt”, hamnar formuleringen in i byggnadsfunktionslärans normativa 
diskurs om essentiella värden. 
  Frågan om särskilda och allmänna behov löses upp genom en diskursiv 
vändning som gör särskilda behov till allmängiltiga. Detta var dock inte enty-
digt. Det var inte helt lätt för arkitekter och planerare att släppa makten över 
att defi niera vad som var ett behov och vem som hade det. När Boverket häv-
dade vikten av att inte välja fel bostadsområde ”varken för deras [människor 
med psykiska funktionshinder] egen skull eller för områdets skull” (SOU 
1991:92, s.22) kan en röst hördas från expertplaneringens horisont. Motröster 
kom från brukarnas egna organisationer som dels efterlyste en utgångspunkt 
från gruppens egna önskemål och dels från RSMH som ifrågasatte den starka 
tilltro till boendet som möjliggörare av självständiga och integrerade individer 
och som (den enda) vägen till sysselsättning och arbete. 
  Idén om det goda grannskapet genomsyrar texten om organiseringen av 
lämpliga bostadsområden. Grannskapet tillskrivs performativa kvaliteter, till 
exempel i meningen att toleranta grannkontakter bidrar till integrering eller 
att bebyggelsens utformning skapar samhörighet. När småskalighet i bebyg-
gelse och områdesstorlek förordas refereras det till den i Sverige under lång tid 
dominerande grannskapsplaneringen samtidigt som en gryende stadsdiskurs 
med småstaden som förebild, ”en allsidig befolkningssammansättning, arbets-
platser, service och kulturutbud gör grannskapet till en del i staden och inte 
bara en förvaringsplats för vissa befolkningsgrupper” (SOU 1991:92, s. 66) 

6 Förekomsten av vård- och omsorgens tillbehör men också förekomsten av personal som har 
hemmet som sin arbetsplats, institutionaliserar hemmet, ofta gradvis (se till exempel Bergh 
1996). För människor med psykiska funktionshinder är det sällan samma omfång på materiel 
och tekniska hjälpmedel som i äldreomsorgen. Kanske är det just därför denna vridning av 
sängen sticker ut och motverkar delbetänkandets övergripande syfte, det vill säga att människor 
med psykiska funktionshinder är som ”alla andra”.
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också hörs. Småskalig, äldre och blandad bebyggelse där befolkningssamman-
sättningen är heterogen tillskrivs förmågan att ge goda förutsättningar för 
’psykiskt störda’ i form av till exempel frihet, gemenskap, skönhet och varia-
tion. Det är en röst som talar direkt från 1980-talets arkitektur- och stads-
byggnadsdiskurs där form, variation och småskalighet är garantierna för god 
bebyggelse i en reaktion 1960 och -70-talets sociala och funktionella stadspla-
neringsideal (se till exempel Nyström 1991, Tunström 2009).

Efter psykiatrireformen
Psykiatriutredningens arbete bestod av en rad vårdideologiska ställningstagan-
den där mål byggdes upp kring ord som rättigheter, valfrihet, normalisering, 
oberoende, integritet och infl ytande.  När regeringen presenterade sin proposi-
tion (prop. 1993/94:218) två år senare fanns många vårdideologiska ställ-
ningstaganden kvar medan en hel del av förslagen hade tagits bort (se bland 
annat Lindqvist et al. 2010, Markström 2003). Det viktigaste förslaget hand-
lade om socialtjänstens ansvar för boende och sysselsättning för personer med 
psykiska funktionshinder. 
 Fokus förskjuts alltså från psykiatrin och den psykiatriska vården till män-
niskorna som lever med långvarig psykisk sjukdom. Det innebar även en för-
fl yttning från organisation, vårdens utförande och vetenskaplig disciplin till 
grupp, individ och samhälle. Att vara integrerad och självständig blev på så 
sätt sammanfl ätat med att använda det off entliga rummet, ha en egen bostad 
och även att kunna sköta ett hem. 
 År 1994 fanns det 120 stycken allmänpsykiatriska kliniker i Sverige (Soci-
alstyrelsen 1999). Fyra år senare hade de minskat till 100 stycken. Upptag-
ningsområden hade blivit större och fl era kliniker hade slagits ihop. I Stock-
holmsområdet skedde större minskning av kliniker, från 21 till 13 stycken år 
mellan 1994 och 1998. Klinikerna blev färre och upptagningsområdet större. 
På den kommunala sidan skedde en motsatt utveckling där kommuner dela-
des upp i mindre organisatoriska enheter. Denna organisatoriska asymmetri 
underlättade inte samarbetet, konstaterar Socialstyrelsen i sin utvärdering av 
psykiatrireformen (Socialstyrelsen1999). Psykiatrin mötte alltså många olika 
samverkanspartners när socialtjänsten mötte i sin tur allt större organisationer. 
 Utfl yttningen från mentalsjukhusen hade lett till att människor med psy-
kiska funktionshinder befann sig i och var synliga i samhället på ett annat sätt 
än tidigare. Detta ställde större krav på de enskilda individerna och blev svå-
rare att klara av om inte vårdinsatser och stöd fungerade (Socialstyrelsen 
1999). Integreringen gick varken lätt eller smidigt och risk för marginalisering 
och utstötthet var stor. Allmänhetens negativa attityder kunde vara orsak till 
att psykiska funktionshinder blev till handikapp. 



213

Det fi nns ofta ett motstånd vid försök till integrering. Detta märks tydligast 
när särskilda boenden eller HVB-hem skall inrättas i bostadsområden. På ett 
antal ställen har kommunen fått lägga ner eller fl ytta sådan verksamhet. Vissa 
bostadsföretag upplåter inte bostäder till psykiskt funktionshindrade. (SoS 
1999:43)

Reformens mål var att ökad välfärd och delaktighet skulle ge människor med 
långvarig psykisk sjukdom större möjligheter att leva ”ett liv som andra” (So-
cialstyrelsen 1999:246). Socialstyrelsens utvärdering (Socialstyrelsen 1999) 
avslutas med refl ektioner om vikten av förändrade synsätt på psykiskt funk-
tionshindrade. Normalisering och integrering hade varit två viktiga ledord i 
arbetet med reformen. Att normalisera någons sätt att leva antyder, menar 
Socialstyrelsen, att det är den enskilda medborgaren som ska närma sig det 
levnadssätt som ”är statistiskt normalt och kulturellt accepterat” 
(Socialstyrelsen1999:247). Men att normalisering endast ska ske från ett håll 
räcker inte. 

Normalisering kan dock inte ersätta kravet på omgivningens/allmänhetens 
förståelse för och acceptans av människor med psykiska och fysiska funktions-
hinder för att uppnå integrering och medborgerlig samverkan. (Socialstyrelsen 
1999:247)

Socialstyrelsen tar här upp vikten av avstigmatisering av människor med psy-
kiska såväl som fysiska funktionshinder, en fråga som alltså funnits med i såväl 
1960- och 70-talets psykiatrikritiska debatter som i 1980-talets princippro-
gram. 
 I och med införandet av det relativa handikappbegreppet förfl yttades alltså 
ansvaret för funktionsnedsättningen från individen till omgivningen, till den 
fysiska miljön och blir därmed en rumslig fråga. I fråga om fysiska funktions-
hinder i den fysiska miljön är det en hel rad av aktanter som verkställs i syfte 
att ta bort dessa hinder, till exempel ramper, dörröppnare, hissar, RWC, ljud- 
och ljussignaler, markbeläggningar med avvikande mönster samt kontraste-
rande färgsättning, medan det för människor med psykiska funktionshinder 
snarare kan ses handla om interaktioner och förhandlingar i och om den so-
ciala och materiella miljön. 
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Epilog – Nacka våren 2010

Nu har dom uppfunnit det här med mediciner så folk behöver inte 
vara inlåsta på sjukhusen. Nu är det okej. Människan kan nästan 
fungera normalt. Det är medicinerna som hjälper en så bra. Dom 
uppfi nner ju hela tiden nya mediciner så att man inte behöver bo i 
såna där stora hus (brukare som bor i gruppboende).

Jag sitter i fl era olika råd, ledningsgrupper och styrgrupper och 
genom det har jag lärt mig oerhört mycket om hur samhället 
fungerar. Det är oftast väldigt surrigt, man vet inte vad som åvilar 
kommunen och vad som åvilar landstinget eller deras utövare 
(anhörig aktiv i anhörigorganisationer).

Det har nu gått mer än fyrtio år efter att decentraliseringen av den psykia-
triska vården påbörjades. Ansvaret för vården är uppdelat mellan kommun 
och landsting med ett betydligt större inslag av privata vårdgivare än tidigare, 
öppenvårdsmottagningarna i Nacka har blivit förre och bytt lokaler, kliniker i 
Stockholms läns landsting har slagits ihop, personal och patienter/klienter är 
inte desamma, en del har fl yttat, andra har bytt jobb. Inga stora byggnader är 
längre nödvändiga eftersom det fi nns mediciner, säger brukaren medan anhö-
rigrepresentanten vittnade om att de krav på samverkan som är eff ekten av 
vårdens många aktörer också har bidragit till en omfattande möteskultur. Om 
den gamla psykiatrin representerades av mentalsjukhusets anläggningar och 
’den nya psykiatrin’ (Eliasson 1979) av tillfälliga och tillfälligheternas lokaler 
är kanske den psykiatriska vårdens arkitektoniska representation och rumsliga 
organisering ännu mer heterogen idag. 
 Den socialpsykiatriska verksamheten som kommunen ansvarar för i Nacka 
består av boenden, boendestöd, arbete, sysselsättning och fritidsverksamhet. 
Till boenden räknas gruppboenden, träningslägenheter7 och frukostverksam-
het, fritidsverksamheten består av träffl  okalerna och den verksamhet som ges 
där. 
 Inom kommunens socialpsykiatriska verksamhet fi nns det 200-300 perso-
ner som har stöd i olika former. Den kan bestå av enbart ett sysselsättnings-
stöd eller en kontaktperson till att fl era stödåtgärder brukas samtidigt. 140 
personer har boendestöd och drygt fyrtio personer bor i gruppboenden, varav 
några av dem bor utanför kommunen. Målsättningen för Nacka kommun är 
att personerna i målgruppen ska bo i kommunen, ”hemma i Nacka” (tjänste-
man på socialförvaltningen, intervju). Flera av dem som sedan många år bor i 
boenden utanför kommungränsen blev placerade där långt innan 1995 års 
Psykiatrireform och har i fl era fall därför fått bo kvar. Det fi nns idag ingen 

7 Lägenheter som hyrs ut av kommunen i andra hand. 
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egentlig kö till gruppboende för människor med psykiska funktionshinder 
(tjänsteman, socialförvaltningen, intervju). 
 Återhämtning och förbättring är viktiga begrepp i verksamheterna och moti-
veringsarbete, till exempel för att vilja ta emot stöd, utgör en stor del av boen-
destödjarnas arbete (boendestödjare, intervju). Våren 2010 var kundval av 
boendestödsverksamheten på väg att införas vilket betydde att brukaren själv 
måste välja en anordnare, kommunal eller privat, vilket ansågs försvåra moti-
veringsarbetet (tjänsteman, socialförvaltningen, intervju).
 Av Nackas fem gruppboenden drivs två stycken av kommunen och tre av 
privata anordnare. Målsättningen i kommunen är att varje boende i ett grupp-
boende ska ha en ’riktig’ lägenhet (egen dusch, toalett och eget pentry) vid 
sidan om tillgången till gemensamma rum som till exempel kök och vardags-
rum. Tre av Nackas fem gruppboenden har inte den standarden idag. Det är 
kommunens fastighetskontor som sköter om hyressättningar och om- och 
nybyggnation medan socialförvaltningen ser till att verksamhetens krav och 
önskemål uppfylls. Två gruppboenden är belägna i bostadsrätter som kommu-
nen har köpt, ett ligger i en hyresrättslägenhet där hyresvärden är en privat 

Fig. 41: Ett heterogent rum? Gruppboendet 197:an ligger i en stor ombyggd 
villa med en stor trädgård i ett mycket centralt läge bland villor, köpcentra och 
fl erfamiljshus vid den centrala Värmdövägen. foto: Ebba Högström
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fastighetsägare, ett annat är en större institution som tar emot människor från 
hela Stockholmsområdet och det femte, 197:an, är till för personer mellan 18 
och 30 år, och är beläget i en stor nationalromantisk villa i centrala Nacka 
med stor trädgård (fi g. 41). Målet för 197:an är ett eget boende efter grupp-
boendet vilket i de fl esta fall också sker. Gruppboendet ligger mellan Nacka 
Forum, ett av de stora köpcentra i kommunen, på ena sidan, och Storängen, 
ett välbärgat villaområde med många hus liksom 197:an från slutet av 1800-
talet. Villan har byggts om till ett antal små lägenheter med gemensamt kök, 
vardagsrum och hobbyutrymmen.
 De två träffl  okalerna drivs av kommunen och vissa dagar av RSMH. Café 
Lyktan ligger i gatuplan i en kontorsfastighet på en sidogata i Björknäs, avsides 
men nära allmänna kommunikationer. Lokalen har entré från gatan och stora 
fönster. Träff punkten har en marklägenhet på Fisksätra Torg till sitt förfogande 
nära Fisksätra Centrum och biblioteket. Det diskuteras om verksamheten ska 
vara inåtriktad med en tillåtande atmosfär för dem som går där regelbundet 
eller om det motsatta, en utåtriktad verksamhet med förhoppningar om inte-
grering, meningsfull sysselsättning och återhämtning. Att samla verksamheter 
runt ett brukardrivet kafé öppet för alla är ett ideal samtidigt som det exklu-
derar de som idag har träffl  okalen som ”sitt vardagrum” (anhörigrepresentant, 
intervju). Inom verksamheten med namnet Arbete och sysselsättning erbjuds 
jordbruk och djurskötsel, studiecirklar inom olika ämnen, legoarbete, data-
kunskap eller textilt hantverk av både privata och kommunala anordnare. 
 Den kommunala socialpsykiatrin består alltså av olika verksamheter varav 
de fl esta lokaliserade på olika platser i kommunen och utförda av olika anord-
nare, kommunala eller privata. De boende hyr sina lägenheter i andra hand av 
kommunen. Sättet att ordna socialpsykiatrin är på inget sätt unikt för Nacka 
utan följer det sätt som de fl esta kommuner har ordnat det (Lindqvist et al. 
2010).
 Om den kommunala socialpsykiatrin uppvisar en heterogen och utspridd 
småskalig verksamhet är bilden från den psykiatriska vård som landstinget 
ansvarar för delvis en annan (fi g. 42). Från och med årsskiftet 2010 blev den 
psykiatriska slutenvården för boende i kommunerna Nacka, Värmdö, Tyresö, 
Haninge och Nynäshamn en del av Psykiatrin Södra Stockholm som redan 
tidigare ansvarade för vård till personer med psykiska problem bosatta inom 
stadsdelarna Södermalm, Enskede-Årsta-Vantör, Farsta och Skarpnäck (Psy-
kiatrin Södra 2011). 
 Stockholms läns sjukvårdsområde består av fem geografi ska områden, Norra 
Stockholm psykiatri, Psykiatri Nordväst, Psykiatricentrum Södertälje, Psykia-
tri Södra samt Psykiatri Sydväst (Stockholms läns landsting 2011).8 Ett ge-

8 Gemensamma verksamheter som Rättspsykiatri Vård Stockholm och Transkulturellt Centrum 
ingår också i sjukvårdsområdet. 
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mensam psykiatrisk akutmottagning fi nns på Sankt Görans sjukhus i centrala 
Stockholm och varje psykiatriområde har sin egen jourverksamhet. Inom de 
olika områdena fi nns verksamheter som är privatiserade och i upptagningsom-
rådet Nacka och Värmdö kommuner drivs öppenvårdsmottagningarna av 
Carema Hjärnhälsan. 
 Den psykiatriska slutenvården för boende i Nacka och Värmdö är lokalise-
rad till två avdelningar på Nacka sjukhus, samma lokaler som Nacka-Värmdö 
psykiatriska sektor fl yttade till i början av 1980-talet. Avdelningarna har en 
planlösning lik så många andra vårdavdelningar, en bred och rak korridor 
med bland annat dagrum, patientrum och expedition på bägge sidor om den. 
Dörrarna till avdelningen är låsta. På våningen ovanför avdelningarna ligger 
öppenvårdsmottagningen som nu alltså drivs av ett privat vårdbolag. 
 Vad gäller lokalisering av boenden är idén om integrering i samhället fort-
satt stark. Att gruppboenden ska ligga i integrerade lägen är ett ideal men trots 
detta föredrar en del brukare avskilda lägen (tjänsteman, socialförvaltningen, 
intervju). Detta ger möjligheten att undvika protesterande grannar och seg-
dragna planprocesser. Interaktionen med omgivning och grannar är inte 
okomplicerad och i ett av Nackas gruppboenden som anses välintegrerat upp-
fattas omgivningen ändå som alldeles för direkt in på av både brukare och 
boendestödjare (boendestödjare, intervju). 
 Att vara boendestödjare innebär en balansgång mellan att dra sig tillbaka 

Fig. 42: Karta över Psykiatrin Sydösts ihopgående med Psykiatrin Södra. Bild från 
Psykiatrin Södra, 
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och att träda in och en god självkännedom är nödvändig, säger en boende-
stödjare (intervju). Man är en gäst och man måste vara medveten om vem 
man är men också var man är:

BOENDESTÖDJARE 1: Man står i hallen och får vänta på att komma in. 
Jag skulle aldrig i min vildaste fantasi drömma om att gå på toaletten i någon 
annans lägenhet. Aldrig! Medan folk kan liksom sätta upp fötterna, liksom. 
Jag blir alldeles chockad fortfarande att personal kan göra såna här saker. 

Att vara i hemmiljö tillsammans med brukarna ger andra ingångar till samta-
len än om man sitter i ett samtalsrum på öppenvårdsmottagningen:

BOENDESTÖDJARE 1: Det känns mycket mer roligt.[Man] hör vad dom 
själva tycker. Hör, för det är ju det som är återhämtning, vad dom vill, vara där 
dom befi nner sej. För det är så lätt att vi går för fort framåt hela tiden. Vi mås-
te kliva bakåt. Vi ska ju alltid vara härnere. Ett steg under, tycker jag.

 I gruppboendet skiljer man på de privata delarna som den egna lägenhe-
ten/rummet och de off entliga delarna som vardagsrum, kök, matrum och i 
förekommande fall korridoren. Den privata delen går att låsa (men personal 
har nyckel dit). Boendestödjaren har en tydlig uppfattning om vilka rum som 
tillhör hans arbetsområde, ”jag är personal för lokalen” (boendestödjare 2, 
intervju), och menar då de gemensamma delarna. De fl esta på gruppboendet 
sköter sig själva och klarar av att ta hand om sin lägenhet och boendestödjaren 
behöver nästan aldrig gå hem/in till dem.
 Ett eget boende, i gruppboende eller i egen lägenhet, kan alltså ses som 
det främsta medlet för att uppnå och upprätthålla självständighet för männis-
kor med psykiska funktionshinder, precis som det framskrevs i Psykiatriutred-
ningen (SOU 1992:73). Men boendet är också villkorat, personalen fi nns i 
bakgrunden (med nyckel) och träder in när självständigheten sviktar. När det 
sviktar rejält står landstinget och slutenvårdsavdelningens rum beredd att ta 
över. 
 På slutenvårdsavdelningarna på Nacka sjukhus talar psykiatern om trygg-
heten i den raka korridoren (”då vet vi var vi har varandra”, psykiatern, inter-
vju). Medicinrummet som ligger indraget från korridoren har en spegel i hör-
net så att man kan se om någon ligger i bakhåll. De ständiga överbeläggning-
arna leder till ett pusslande med sängplatser (psykiatern, intervju). När en 
patient är på permission får en annan patient den platsen med hopp om att 
den senare är utskriven när den första kommer tillbaka. Patienterna är sjukare 
nuförtiden och gör att dörrarna är låsta, ”vilket ständigt måste omprövas” 
(psykiatern, intervju). Mobiltelefonladdare samlas in och förvaras på expedi-
tionen av säkerhetsskäl. Bakom en förrådsdörr i korridoren står bältessängen, 
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bäddad och klar. På våningen ovanför avdelningarna ligger öppenvårdsmot-
tagningen, den som nu drivs av ett privat vårdbolag. Receptionen ligger i hiss-
hallen utanför mottagningen där sekreteraren sitter väl skyddad bakom en 
skjutbar glaslucka. På informationstavlan i foajéns hisshall kan man läsa vilka 
verksamheter som pågår här: geriatrik, psykiatri, specialistsjukvård, fi nskt äld-
reboende, apotek, kyrka och café. De stora privata vårdbolagen Aleris, Proxi-
ma och Carema är representerade vid sidan av Stockholms läns landsting och 
några mindre aktörer.  
 Det fi nns för lite visioner vad gäller psykiatrins lokaler idag, hävdar funk-
tionsplaneraren på Locum (intervju). Det beror delvis på att det fi nns många 
fl er vårdgivare och fl er lokaler utanför Locums bestånd men också på att det 
är svårt att veta vem som egentligen fattar beslut om hur lokalerna ska se ut i 
framtiden. Personalen inom psykiatrin är dåliga på att ställa krav på sin fysiska 
miljö:

FUNKTIONSPLANERAREN: Kraven från verksamheten är ju inte heller så 
här särskilt överdrivna. Det är ganska påtagligt. Man skulle vilja att det kom 
därifrån, att vi inte kan jobba i dom här lokalerna, vi måste ha helt annan typ 
av lokaler. Men man är ju så nöjd med det man har.

Eftersom psykiatrin har varit och är en lågstatusverksamhet har den också 
blivit styvmoderligt behandlad, anser funktionsplaneraren. Psykiatrins egna 
kulturella arv, till exempel ett motstånd mot förändringar, är också ett hinder:

FUNKTIONSPLANERAREN: Det fi nns ju dom som inte tycker att man ska 
satsa på miljön över huvudet taget. Man anser att det bara håller kvar patien-
terna. Det ska vara så kalt och så tråkigt som möjligt för då stannar dom inte 
kvar på avdelningen. [Utan] då får man ut dom hem. 

 Beslut är decentraliserade och de lokala verksamheterna bestämmer själva 
vilken typ av lokal de vill ha. Eftersom kostnaderna för ombyggnad fördelas 
ut som hyreskostnad blir konsekvensen ofta att verksamheterna inte tycker sig 
ha råd att satsa på lokalerna (funktionsplaneraren, intervju). Var den lands-
tingsdrivna psykiatriska vårdens lokaler ska ligga och hur de ska utformas 
framstår alltså mest som en fastighetsekonomisk fråga idag. Tomma närsjuk-
hus inom landstinget har förts fram som möjliga lokalalternativ för psykiatrin. 
Slutenvårdsavdelningarna på Nacka sjukhus har varit föremål för sådana fl ytt-
planer:

FUNKTIONSPLANERAREN: Det är inga optimala lokaler för psykiatrin, 
tycker jag. Man måste ju ha ett litet mer visionärt perspektiv för framtiden.

Samtidigt som visioner om nya rum för psykiatrisk vård eller att kortsiktiga 
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fylla de tomma närsjukhusen diskuteras inom landstingets fastighetsförvalt-
ning pågår den socialpsykiatriska vardagen för fyrtio personer i Nacka kom-
muns fem gruppboenden. 

BRUKAREN: Fördelen med att bo i gruppboende, det är väl att om man inte 
har så mycket kompisar, Man träff ar folk här. Det är bra mat, varm middag. 
Ja, det är lite roligt att bo på ett sånt här ställe jämfört med att bo i egen lägen-
het. Jag skulle klara att bo i egen lägenhet, men jag bor här ett tag till, jag har 
inte så bråttom.
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9  Kalejdoskopiska rum

I detta kapitel sammanfattar jag och diskuterar studiens resultat med stöd i de 
teoretiska perspektiven. Syftet är att problematisera rumsliga samband, feno-
men och skeenden som framträtt i den decentraliserade psykiatriska vårdens 
praktiker, diskursiva som materiella, sammanfallande, motstridiga eller avvi-
kande. Rumsliga praktiker iscensätts och utförs på olika sätt i olika skalor och 
rum, i och genom den nationella och regionala skalans administrativa indel-
ningar såväl som i och genom mikroskalans byggnadsdelar och inredning. 
Detta gör att rummen för denna psykiatriska vårdpraktik framträder som he-
terogena och kalejdoskopiska. Det kalejdoskopiska syftar på föränderligheten 
och den mångfald av aspekter som kan erfaras på samma gång eller genom att 
undersöka från ett annat håll.
 Som en huvuddiskurs i den psykiatriska vården ser jag normalisering av till-
varon för människor med psykisk sjukdom/problem. Normalisering och den 
psykiatriska vården är kopplade till varandra och normaliseringen kan också 
sägas vara den idé som den moderna psykiatriska vården i hög grad har byggt 
sin praktik på. Hur normalisering ska uppnås, det vill säga metoder och före-
ställningar om den, har dock växlat över tid. Studien har visat vilka diskurser 
normaliseringstanken iscensatte när den psykiatriska vården decentraliserades. 
Jag inleder detta kapitel med att diskutera föreställningarna om normalisering 
i den decentraliserade psykiatriska vårdens. Detta gör jag genom först att lyfta 
diskurserna om integrering och självständighet för att sedan diskutera vilka 
rumsliga föreställningar de iscensätter . Jag övergår sedan till rummets mate-
rialiteter och performativiteter och visar på vilket sätt de kan förstås genom 
det empiriska materialet. Rummets performativitet i meningen vad rummet 
gör för att stödja, förstärka eller motverka diskurserna om integrering och 
självständighet står fokus. Den tredje delen handlar om den rumsliga prakti-
kens diskursiva och materiella konfi gurationer så som de har framkommit 
genom studien.  
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Normaliseringens diskurser i den decentraliserade 
psykiatriska vården
Lösningar på frågan om hur tillvaron för människor som lider av psykiska 
sjukdomar ska kunna normaliseras har sett olika ut i olika tider. Asylen var 
under 1800-talet och 1900-talets första hälft den främsta lösningen på bo-
stadsproblem, kontroll och disciplin men även ett sätt att minska lidande och 
ge behandling till dessa människor (Philo & Wolch 2000). I den decentralise-
rade psykiatriska vården har normaliseringsambitionerna tagit andra vägar än 
de som gick via asylen. Dessa går genom integration in i samhället istället för 
separering från  samhället, och genom den självständiga patienten/medborga-
rens egna val istället för kollektivt liv med kollektiva regler och rutiner lika för 
alla. Det sociala sammanhanget tillmäts en stor roll för både uppkomst och 
vård av psykiska problem och sjukdomar. Den decentraliserade psykiatriska 
vården har således ett klart uttalat socialpsykiatriskt perspektiv , det vill säga 
föreställningar om att integrering i samhället och förmåga till självständighet 
förväntas leda till ett normaliserat liv för människor med psykiska problem.
 I diskursen om integrering kan en koppling till föreställningen om vardagsli-
vet som normalitetsskapande ses. Vardagslivet, som här ska ses i betydelsen 
normenlighet och vanlighet (Hansson & Svensson 1998) betonas. Det är 
inom familjen som normer utvecklas och upprätthålls, menade Foucault 
(2006), och familjen som normskapande plats i samhället kan sättas i relation 
till idén om vardagslivets normskapande praktik. Den decentraliserade psykia-
triska vårdens strävan att komma närmare befolkningen i det förebyggande 
arbetet (planeringen av bostadsområden), närmare patienterna i behandlings-
arbetet (konsultationer vid köksbordet) och närmare det självständiga livet i 
den egna bostaden för människor med psykiska funktionshinder (inredning 
och utformning av eget boende) kan ses som just en strävan efter integrering, 
både av patienterna och av psykiatriska vården, genom vardagslivets praktik. 
Det som i diskursen framstår som en integrering i samhället och en väg bort 
från den disciplinerande institutionen är däremot i ett biopolitiskt perspektiv 
(Foucault 2002, 2010, Rose 1995) det sätt som en övervakande och discipli-
nerande makt kryper närmare individen. Det är individen själv som upp-
muntras att stå för självkontroll och integreringstanken kan således tolkas som 
en internalisering av samhällets normer. 
 Självständighetens diskurs har också nära koppling till vardagslivet. Att vara 
självständig i den decentraliserade psykiatrins diskurs betyder att uppmuntras 
och motiveras till egna val. Föreställningen om det självstyrande subjektet 
(Rose 1995) som alltid arbetar med sin egen förbättring implicerar att patien-
ten, i meningen den som behöver/vill ha omvårdnad, inte är lika önskvärd. 
Den patient som blir till inom den decentraliserade psykiatrins självständig-
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hetsdiskurs framstår därför som ny och annan än gamla tiders lydiga, passiva 
eller upprorsbenägna patienter som befolkade de stora institutionerna (Jöns-
son 1998) och även annorlunda än patienternas självupplevda institutionella 
erfarenheter (Steinholtz Ekecrantz 1995). Bilden av idealpatienten, som bland 
annat kan ses i fl ertalet artiklar om Nackaprojektet, är en motiverad, verbal 
och strukturerad patient som interagerar med den nya lyssnande, jämlika och 
fl exibla psykiatriska vården. De störande patienterna passade inte in i den nya 
decentraliserade psykiatrin. De blev kvar på mentalsjukhusen, skriver Cull-
berg (2007), för att psykiatrin skulle kunna höja sin medicinska status. Elias-
son (1979) menar att de inte heller fi ck plats när psykiatrin blev den nya psy-
kiatri som Nackaprojektet representerade. Individen i självständighetens dis-
kurs förväntas vara ett självständigt subjekt som kan göra egna val och således 
varken kan bli eller förbli en patient. För den psykiatriska vårdens personal 
gäller det att motivera brukare eller patienter till förbättring, det som Rose 
menar är den avancerade liberalismens stora projekt (Rose 1995). Att vara 
självständig innebär att praktisera frihet, vilket är självstyrningens ena sida. 
Den andra sidan navigerar mot normen och kan ses som del i en discipline-
rande frigörande praktik. Om man gör normala saker, ”sköter sig”, får man 
vara ”fri”. Att leva integrerat (och normalt) handlar till stor del om vad man 
gör och hur detta tas emot av omgivningen och inte hur man upplever/erfar 
(Steinholtz Ekecrantz 1995). Den verksamhet som ett gruppboende erbjuder 
är exempelvis till stor del inriktad på vardagens sysslor och rutiner. Detta sker 
både inom och utanför gruppboendets fysiska väggar1, och de normaliserande 
praktikerna, ”att imitera normalitet” som Hansson & Svensson (1998) formu-
lerar det, kan ses som en fl ytande relation mellan vem som är normal i förhål-
lande till vem och som en förhandling om vad normalitet innebär.
 Idén om avdramatisering kan ses som en del i integreringens diskurser, till 
exempel i föreställningen om samlokalisering med den somatiska vården. Ge-
nom att befi nna sig på samma plats skulle psykiatriska sjukdomar likställas 
med somatiska och människor med psykiska sjukdomar bli mindre stigmati-
serande. Tillgänglighet är en annan föreställning med relation till avdramatise-
ring och integreringsdiskursen, i meningen att om något är tillgängligt antas 
det också vara integrerat, och där med avdramatiserat. Diskursen om säkerhet 
och risk kan däremot ses som en alternativ diskurs. Bilden av den farliga pa-
tienten kan således ses leda till att segregering från omgivningen ånyo har bli-
vit en praktik. Patient och personal segregeras med hjälp av symboler och ob-
jekt, som till exempel återinförandet av vit rock/arbetskläder (risken för okon-

1 Benämningen på den kommunala socialpsykiatrins stödtjänst är vanligen boendestöd och 
personalen kallas boendestödjare. Det kan ses som ett diskursivt objekt i diskursen om det egna 
boendet där aktiviteten boende inte begränsar sig till inom den egna bostaden utan alltså har en 
direkt koppling till föreställningen om det egna boendet som vägen till integrering i samhället 
och ett självständigt liv.
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trollerbara smittor), nycklar/lås (risk för hot och våld både av patienten mot 
sig själv, mot andra patienter eller mot personal), inbyggda receptioner och 
extra dörrar ut från samtalsrum (risk för hot och våld). Det sistnämnda är en 
aspekt av den psykiatriska patienten som i Nackaprojektet blev exkluderad 
från diskursen om öppenvårdsmottagningarnas gemenskap och som utrycker 
sin självständighet på andra sätt än genom idén om den ideala patienten. 

Rumsliga föreställningar i integreringens och självständighetens 
diskurser
Integreringens och självständighetens diskurser iscensätter rumsliga föreställ-
ningar kopplade till idéer om plats och särskilda rumsliga egenskaper. I den 
decentraliserade psykiatriska vårdens framställningar anses dessa gynna inte-
grering och självständighet. 
 Positiva föreställningar om platser representeras av den lokala miljön och det 
egna boendet, ambivalenta föreställningar av sjukhuset och negativa av förorten 
och mentalsjukhuset. Föreställningar om rumsliga egenskaper som tilltros 
främja integrering och självständighet representeras med öppna, fl exibla och 
neutrala rum, mänsklig skala, trivsamt, vacker och hemlikt. 
 De rumsliga föreställningarna som anses positiva, både vad gäller plats och 
egenskaper, står i relation till föreställningen om geografi sk decentralisering, 
som i Nackaprojektet var en klart uttalad målsättning. Den lokala miljön, det 
egna boendet och den mänskliga skalan men även trivsamheten och hemlik-
heten, framstår som både förutsättningar för och eff ekter av geografi sk decen-
tralisering och blir tydligast i den lokala skalan och i byggnadens skala. 
 När mentalsjukhuset, sjukhuset och förorten framställs i integreringens och 
självständighetens diskurser är det däremot negativa rumsliga föreställningar 
som storskalighet och monotoni som förs fram. Byggnadernas höjd och utbred-
ning liksom områdenas avskildhet i förhållande till omgivningen beskrivs såle-
des ofta som brister. Detta gäller i synnerhet förorten och mentalsjukhusen 
där storskaligheten både i lokal- och i byggnadsskalan framställs i negativa 
ordalag och vad gäller förorten karakteriseras den gärna som avlövad och med 
brist på vegetation. En sådan fysisk miljö ansågs underbygga isolering och leda 
till psykisk ohälsa. Sjukhusets storskalighet framställdes dock inte bara nega-
tivt. I den tidiga sektoriseringen, och liksom redan i Mentalsjukvårdsdelega-
tionens utredning från 1958, fanns en stor tilltro till det somatiskt/psykia-
triska sjukhuset som plats för kompetens och status. Storskaligheten framställ-
des som positiv när den betraktades i en regional skala. Länssjukhus och uni-
versitetssjukhus ansågs representera kvalitet och kompetens. Det var tankar 
som hade uttryckts redan i den tidiga statliga sinnessjukvården under senare 
delen av 1800-talet (Jönsson 1998) och som idag uttrycks genom planeringen 
av det Nya Karolinska sjukhuset i Stockholm och beslutet att fl ytta den psy-
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kiatriska kliniken till Östra sjukhuset i Göteborg2. När den psykiatriska slut-
envården decentraliserades geografi skt, i denna studie i och med fl ytten från 
Långbro sjukhus till Nacka sjukhus, har storskaligheten iklätts en annan sym-
bolisk innebörd och beskrivs som förfl yttning från en ogynnsam storskalighet 
till ett lokalt småskaligt sammanhang med läkande potentialer. Att fl ytta ’hem’ 
slutenvården till sektorn framstår således som ett verktyg för integrering och 
självständighet och som en frigörelse från mentalsjukhusets tvingande materi-
ella rumsliga praktik.
 Sektorn, denna geografi ska och administrativa avgränsade del av regionen, är 
också en av de rumsliga förställningarna inom integreringens och självständig-
hetens diskurser. Sektorn förväntades vara drivande i integreringen i lokalsam-
hället (öppenvårdsmottagningarna) och bidra till integreringen mellan olika 
vårdslag (somatik/psykiatri) och samhällstjänster (socialtjänst/psykiatri). Det 
sistnämnda synliggjordes i indelningen av sektorerna efter socialtjänstens/
kommunens gränser. Sektorn representerar på så sätt den lokala miljön eller 
hemorten, något som också kommer till uttryck i förändring av indelningen 
av mentalsjukhusens patienter. Dessa som tidigare hade delats in efter kön och 
aff ektionsgrad kom i och med sektoriseringen av psykiatrin att indelas efter 
var de kom ifrån, det vill säga hemkommunen. 
 Den lokala miljön, i meningen sektorns rumsliga eff ekt, förstås i den decen-
traliserade psykiatriska vårdens framställningar som en geografi sk indelning av 
ett euklidiskt rum och som det regionalas motsats. Men den lokala miljön kan 
också förstås som ett system av relationer, som en topologi, och då med beto-
ning på miljön. När Foucault (2010) formulerar den rumsliga principen för 
säkerhetens stad (inte att förväxla med diskursen om säkerhet och risk inom 
den psykiatriska vården) handlar det inte om avgränsade materiella rum, vare 
sig byggnadsverk eller anläggningar, utan det är snarare miljöns potentialer som 
förs fram. Det handlar om att styra (stads)miljön med inriktning på möjlig-
görande av funktioner, relationer och cirkulationer. Miljön framstår här som 
dynamisk med en styrningsrationalitet som snarare handlar om balanseringar 
och förhandlingar än om fasta kategorier, allt för att möjliggöra distributiva 
fl öden (Foucault 2010). Idén om den rörliga miljön där fl öden, varor, transak-
tioner, friheter (i meningen cirkulationen av ekonomiska fl öden) ska vara i 
omlopp utan onödiga hinder kan, omformulerat till den psykiatriska vården, 
tolkas in i avinsitutionaliseringen av de stora anstalterna och in i decentralise-
ringen till den lokala miljön, till idén om ’att fl ytta hem’. Den lokala miljön 
kan således ses som det rum, eller handlingsutrymme, som verkställs för att 
möjliggöra för individen att vara en medborgare i interaktion med andra, an-
tingen det är inom gruppboendet eller i det off entliga rummet. Genom miljö-

2 Kliniken fl yttade 2006 från Lillhagens sjukhus, ett traditionellt mentalsjukhus, till en nybyggd 
anläggning på Östra sjukhuset i Göteborg. 



226

begreppet iscensätts en frihetens disciplinering, den frihet som Rose (1995) 
ser verka genom självstyrande subjekt, och som står i ständig förhandling mot 
normer. 
 Den brist på intentionella och representativa arkitektoniska objekt som den 
decentraliserade psykiatrin uppvisar kan med detta relationella miljöbegrepp i 
ryggen framstå som helt begripligt. En miljö som är fl ytande och syftar till att 
möjliggöra processer med minsta möjliga statiska kontroll har liten nytta av 
tydligt defi nierade arkitekturer, av redan bestämda lägen för murar och väggar. 
Den rumsliga utformningen och lokaliseringen av Nackaprojektets öppen-
vårdsmottagningar, och då i synnerhet Saltsjöbadens psykiatriska mottagning, 
kan tolkas genom detta miljöbegrepps relationalitet. Gynnsamma processer 
förväntades möjliggöras genom mottagningarnas miljö, i meningen både 
rumslig organisering och verksamhetens utformning där öppenhet och fl exibi-
litet var ledstjärnor i båda fallen. Detta kan sättas i relation till det relationella 
handikappbegreppet (Sandlund 2005, Socialstyrelsen 2003a) som varken defi -
nierar funktionshinder eller omgivningen som statiska utan som något som 
både uppkommer och kan tas bort genom miljön. 
 I den decentraliserade psykiatriska vårdens framställning av begreppet den 
lokala miljön fi nns också föreställningar om det sociala nätverket inbäddade. 
Den lokala miljön kan därför ses som en metafor för familjen, i meningen 
både omhändertagande och läkande, men även orsak till sjukdom och pro-
blem. Familjen, samhällets minsta beståndsdel (Foucault 2006), framställs 
som den del i samhället som har förmågan att både förhindra patientidentite-
ten och återerövra den ’normala’ identiteten åt patienten. Om vi ser familjen/
den lokala miljön som avpsykiatriseringens verktyg kan vi också se den som 
fokus för psykiatrin. Detta leder paradoxalt till en psykiatrisering av familjen/
den lokala miljön och i Foucaults tappning är framväxten av psy-funktioner-
na, det vill säga alla discipliner som intresserar sig för människors psyke och 
beteenden, sammankopplad med framväxt och intresse av familjen som sys-
tem (Foucault 2006).  
 Oavsett om vi defi nierar den lokala miljön som en geografi sk underindel-
ning av sektorn, ett dynamiskt och relationellt sammanhang eller som sam-
manfl ätad med familjen, så framstår den lokala miljön som kärnan bland de 
rumsliga föreställningarna inom integreringens och självständighetens diskur-
ser.
 Vid sidan av den lokala miljön har studien visat att det också fi nns en an-
nan dominerande rumslig föreställning. Det är föreställningen är det egna bo-
endet och dess självständighetsgörande potential. Ordet boende har kopplingar 
till plats, till liv och levnadssätt och som omfamnar nation, stad och hem 
(Svenska Akademiens Ordbok), det vill säga innebörderna spänner över olika 
skalor på ett annat sätt än det betydligt mer specifi ka ordet bostad. Boendet 
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kan alltså ses som en livsform och en praktik, det vill säga som en aktivitet 
och därigenom rörlig. Den betydligt mer materiella bostaden framstår som ett 
verktyg eller en eff ekt av boendet och rumsliga normativa egenskaper som 
trivsamhet, skönhet och hemlikhet kan således relateras till bostaden och bo-
stadsområdets utformning. 
 Genom föreställningen om det egna boendet fanns det förväntningar i den 
decentraliserade psykiatriska vårdens normaliseringsdiskurs om integrering i 
den lokala miljön. Transformering från patient till en självständig människa 
ansågs enbart kunna ske genom det egna boendet. Den självständiga perso-
nen, medborgaren, trädde alltså fram genom boendets praktiker vilket be-
tydde rumslig praktik i det off entliga rummet utanför den egna bostaden. Om 
boendet är en praktik är boendestödjaren således en person som hjälper till 
med att utföra denna. Brunt (2008) har visat i en kartläggning av boendestöd-
jarnas arbetsuppgifter att stödet inte är begränsat till hemmet, till att stödja 
den enskilde personens förmåga att klara av att sköta sin bostad, utan omfat-
tar i stor utsträckning även andra vardagssysslor och aktiviteter i den off entliga 
miljön.
 Den decentraliserade psykiatrins dominerande diskurser handlar om integre-
ring och självständighet och framstår, under studiens tidsperiod, som svar på 
den psykiatriska vårdens ontologiska fråga om hur livet för människor med 
psykisk sjukdom och/eller funktionshinder ska normaliseras. De dominerande 
rumsliga föreställningarna inom de här diskurserna, den lokala miljön och det 
egna boendet, har båda med rum och rumslig praktik att göra. Begreppet ’den 
lokala miljön’ kan tolkas på två sätt, antingen med betoning på en euklidisk 
skalkategori motsatt en regional miljö, eller som en ’miljö’ – en dynamisk pro-
cess stadd i förhandling om frihet och kontroll där de rumsliga skalorna inte 
är fi xerade utan lagrade i varandra. I det perspektivet vill jag också se begrep-
pet ’boende’ , det vill säga som en praktik omfattande inte bara aktiviteter 
inom bostadens materiella rum utan också göranden i den lokala miljön, i det 
off entliga rummet. 
 Palmblad (1992) har poängterat att fysisk integrering inte automatiskt leder 
till social integrering och Hydén (1998) på den brist på sociala arenor som 
många människor med psykiska funktionshinder har. Parr (2007) tar upp den 
många gånger optimistiska synen på att lokala miljön är förbundet med social 
integrering. Hon menar att begreppet community är problematiskt i sig då det 
implicerar en syn på social gemenskap inom statiska geografi ska gränser. När 
fysisk integrering ses från ett euklidiskt rumsperspektiv åtskiljs andra sociala 
och kulturella rumsliga perspektiv. Parr menar att det leder till att man missar 
mångfacetterade levda sociala geografi er, både inkluderande och exkluderan-
de, som människor med psykiska funktionshinder vittnar om.
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Performativa rum 
Icke-människor och människor bildar nätverk och iscensätter rumsliga relatio-
ner (Law 2002, Latour 2005). Den psykiatriska vården pågår i en mängd oli-
ka sorters materiella rum (sjukhus, avdelningar, patientrum, samtalsrum, bo-
enden, träffl  okaler, arbetsplatser) och har eff ekter på aktiviteter, händelser och 
göranden. Erfarenheter/upplevelser produceras tillsammans med den som 
använder rummen och det materiella (Ballantyne 2005). De materiella aktan-
terna har i studien uppträtt i många olika skepnader; lås, nycklar, kök, köks-
bord, skrivbord, soff a, reception, hjulförsedda hurtsar, pentry, sjukhussängar 
av trä och tv-uttag. Latour (1992, 2005) har pekat ut artefakters infl ytande, 
även om de är små och obetydliga, och att det är alla obetydliga artefakter 
som genom sin roll i nätverken skapar det sociala. Just artefakten låset fram-
står i den psykiatriska vårdens nätverk som en central aktant, både i represen-
tativt och performativt avseende. Genom låset och dess eff ekter pekas viktiga 
frågor ut i den psykiatriska vårdens historia, om vem som har möjligheten att 
låsa/öppna, om vem som bestämmer när dörren ska låsas, om vem som ringer 
på hos vem, och om vem som släpper in vem och varför. Det kan handla om 
avdelningspersonalen på slutenvårdsavdelningarna med stora nyckelknippor 
som ibland ändå hade avdelningsdörrar olåsta och fi ck då själva agerat mänsk-
liga lås för att kontrollera in- och utpassering. Det kan också handla om de 
boende som släppte in Annsofi projektets medarbetare i sina lägenheter när de 
kom på hembesök, eller om de människor som har boendestöd och öppnar 
sin dörr för kommunens boendestödjare men kanske inte släpper in dem 
längre än till hallen. Det handlar också om självständighet, om rätten att själv 
låsa dörren till sitt eget rum/lägenhet på gruppboendet och själv välja avskild-
het och inte bli avskiljd av någon annan. Låsets makt ger således självständig-
het till en person och osjälvständighet till en annan.
  I idén om att det egna boendet är vägen till ett fullvärdigt liv (SOU 
1991:92) kan även köket förstås som en aktant i normaliseringens nätverk. Att 
laga sin egen mat, diska sin egen disk, ha sina egna varor i skåpet är i integre-
ringens och självständighetens diskurs både symboler och medel för normali-
sering. Köket, pentryt och många andra objekt som hör till hemmets sfär oav-
sett om de kallas terapeutiska verktyg, institutionella teknologier eller aktanter 
i normaliseringens nätverk, kan alltså förstås som självständighetens medel, 
både symbol och verktyg. Målet för Nackas gruppboenden är att varje boende 
ska ha eget pentry och wc/dusch i sin egen lägenhet. Oavsett om pentryt an-
vänds eller ej fullgör den sitt arbete som självständiggörare i nätverket ’det 
egna boendet’ och blir en del i en normaliserande maktutövning. Pentryt, 
klart kopplat till idén om det självständiga livet, kan därför ses som en mate-
rialiserad diskurs. Men pentryt är både ett diskursivt objekt och en performa-
tiv aktant. Tillgången till pentry i en lägenhet, trots att det fi nns ett fullvärdigt 
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kök i de gemensamma utrymmena ger trots allt möjligheten att laga sin egen 
mat, liksom en egen nyckel ger möjligheten till att låsa dörren själv.
 I studien har jag visat hur materiella rumsliga aspekter har haft betydelse för 
hur den psykiatriska vårdens personal uppfattade arbetsmiljön och ideologin. 
De materiella rumsliga aspekterna spelade också en roll i utförandet av arbe-
tet. Aktanterna iscensätter således rumsligheter som kan förstås genom Law & 
Mols (2000) fyra topologiska kategorier; euklidiska rum, nätverksrum, fl y-
tande rum samt eldrum. Genom det topologiska perspektivet framträder den 
rumsliga heterogeniteten, synligt exempelvis i hur diskurser om rum påverkas 
av materialitet via den rumsliga praktiken och hur diskurser blir performativa 
genom materialiseringen av dem. 
 En reception som består av ett konventionellt skrivbord kan ses som en fl y-
tande rumslighet. Aktanterna som iscensätter detta rumsliga nätverk bestod av 
ett skrivbord, en skrivbordstol, en besöksstol, besökaren och sekreteraren själv. 
Nästan varje del var utbytbar men det gick att förstå och använda den som en 
reception trots att delar byttes ut. Skrivbordets performativitet iscensatte en 
rumslighet i linje med diskursen om den informella och tillgängliga receptio-
nen men kunde på samma gång verka avvisande för den som hade krav på 
integritet. Den inglasade receptionen är en typologisk mer fi xerad kategori 
men kan med den topologiska förståelseramen ses som ett exempel på Law & 
Mols (2000) eldrum eller som ett utslag av Annanhetens frånvaro (Law 2004). 
Denna av härdat glas omgärdade arbetsyta där mötet mellan receptionist och 
besökare/patient bygger på kontakt genom en lucka har frånvarons närvaro /
eldrummet inbyggt i sig, i meningen att varje besökare är en potentiell risk för 
hotfulla situationer. I eldrummets frånvarande närvaro (buren, glaset, den 
skjutbara luckan) fi nns minnet av framtida hotfulla situationer inskrivet i en 
risk/säkerhetsdiskurs. 
 Det fl ytande rumsbegreppet kan även anläggas på öppenvårdsmottagningarna. 
De var sprungna ur samma diskursiva kontext men sinsemellan olika både 
gällande lokalisering och utformning. Lokalisering i hyrda lokaler innebär en 
inbyggd föränderlighet och mottagningarna fl yttade också mellan olika loka-
ler, förändrades men slogs inte sönder. Öppenvårdsmottagningen som rumslig 
sort, som typologi, har ingen fast form, inte i Nacka, och knappast heller ge-
nerellt. Den fl ytande rumsliga egenskapen gör det svårt att slå fast just en ty-
pologi, ett program och en generalitet även om, till exempel, Spri försökte. I 
Nacka har vi sett att öppenvårdsmottagningarnas verksamhet var fl exibla och 
anpassningsbara till den befi ntliga rumsliga strukturen. En före detta gyneko-
logmottagning, ett socialkontor, en kronofogdemyndighet, en sjuksköterske-
bostad eller en lagerlokal stjälpte inte verksamheten. Var den befi ntliga rums-
strukturens planlösning mer konventionell gick anpassningen oftast lätt. När 
mottagningen fl yttade in i Nacka sjukhus förändrades det fl ytande rummet 
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till ett betydligt stabilare nätverksrum där sjukhusets ordningar av såväl män-
niskor som icke-människor och rumsliga organiseringar ramade in öppenvår-
dens verksamhet. Rumsligheter är dock inte statiska utan nätverksstabiliteten 
måste upprätthållas för att inte falla sönder. Trots en fast diskursiv och materi-
ell inramning (Dovey 2008) uppstår parallella utmaningar på mikrospatial 
nivå. Ordning och kaos liksom privat och off entligt i institutioner har relatio-
nella förhållanden till varandra, vilket som Nord (2011b) visat betyder att det 
alltid fi nns något som kan uppfattas som privat i det off entliga och tvärtom. 
Det som på en nivå framstår som stabiliserat nätverk med enrollerade aktanter 
innefattar således också fl ytande rumsligheter och frånvarande närvaror. 
 På vilket sätt som sjukhusets rumsliga topologier påverkar, stödjer eller mot-
verkar verksamhetens diskurs är en uppgift som återstår att utforska liksom 
om öppenvårdsmottagningarna såväl som andra icke-sjukvårdsverksamheter 
(kafé, frisör, fotvård, kiosk, bibliotek etcetera) påverkar diskurserna om sjuk-
huset. En kartläggning och analys av den rumsliga diskursiva och materiella 
praktiken skulle kunna bidra till en omformulering av institutionella materi-
ella rum vare sig det handlar om lokaler/byggnader för vård, omsorg, utbild-
ning, administration eller lagstiftning. 

Diskursiva och materiella rumsliga praktiker 
Materialitet och diskurs förbinds genom den rumsliga praktiken (Ballantyne 
2005, Lefebvre 2005, Simonsen 2005). Diskursen representeras materiellt i 
fysisk rumslighet och diskursen, det vill säga ursprunget och syftet, kan blekna 
bort. Kvar fi nns den materiella rumsliga organiseringen och utformningens 
performativitet. Genom ”göranden” erfars de materiella rummen och kan 
omformulera föreställningarna runt dem. Den rumsliga praktiken kan förstås 
som iscensättande av diskurser men också som utmanande och förändrande. 
På vilket sätt kan detta ses i den decentraliserade psykiatriska vården? Vilka 
praktiker iscensätter vårdens diskurser och vilka utmanar och förändrar dem?
Den decentraliserade psykiatrins framställningar av mentalsjukhusen kan för-
stås som diskursiva rumsliga praktiker iscensatta av denna psykiatri. Mental-
sjukhusen kan också ses som materiella nätverksobjekt och i en mening som en 
fl ytande topologi; de byggs om men en stor del av byggnadens struktur och 
karaktär fi nns kvar. Men hur en miljö uppfattas, upplevs och vilka erfarenhe-
ter som dras ur detta har en förändringspotential och detta är tydligt i fråga 
om mentalsjukhusens byggnader. De står kvar men har omkodats och omfor-
mulerats till en annan arkitektur (fi g. 43). Vad som i en tid upplevs, uppfattas 
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och uttalas som bra, dåligt, gynnsamt, eller nedbrytande är fl ytande katego-
rier. Dessa uppkommer, framträder och iscensätts genom den enskilda bygg-
naden, den praktik som pågår där, och genom den förförståelse som de män-
niskor som utför praktikerna bär med sig (Ballantyne 2004). Allt färre män-
niskor har direkta erfarenheter av vårdens rumsliga praktik på mentalsjukhu-
sen (Markström 2003). Allt färre har också föreställningar om vad som pågick 

Fig 43: Beckomberga - idyllen i Bromma. Beckomberga sjukhus omvandlas nu 
till bostadsområde. I omvandlingen ingår rivning, och nybyggnation och en ny 
betydelse till namnet Beckomberga. Annons om nya bostäder på Beckomberga, 
från Dagens Nyheter 2009
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bakom granhäcken på Långbro, på Beckis eller på Sankta3. 
 En annan rumslig praktik pågår genom de människor som nu befolkar des-
sa platser. När mentalsjukvårdens patienter och personal fl yttade ut från men-
talsjukhusen ledde det till en förändrad diskurs i vilken byggnadernas arkitek-
tur och dess omedelbara omgivning omvärderats till att idag anses som värde-
full. Idag är fl era av de statliga och kommunala mentalsjukhusen attraktiva 
bostadsområden och en förfl yttning från en socio-kulturell periferi till ett be-
tydligt mer centralt diskursivt position kan alltså ses. 

Den oönskade patienten
En stor del av den psykiatriska vårdens praktik har handlat om intagningspro-
cedurerna, i många fall det första mötet mellan en hjälpsökande människa och 
psykiatrins personal. Att ’komma in i psykiatrin’, det vill säga att bli intagen, 
inskriven och inlagd på mentalsjukhus eller psykiatrisk slutenvårdsavdelning, 
har följt utarbetade rutiner och ritualer där både mänskliga och icke-mänskli-
ga aktanter har gjort sin del för att avidentifi era och transformera en individ 
till patient. Denna i huvudsak materiella rumsliga praktik kunde ses såväl i 
mentalsjukhusens rutiner som i procedurer där den presumtiva mentalsjuk-
huspatienten var tvungen att genomgå såväl en rituell som konkret kroppslig 
förändring för att kunna få patientens status.4 Detta har släktskap med Topors 
(1993) exempel från den decentraliserade psykiatriska vårdens där goda inten-
tioner försvagas av den kontroll och övervakning som skapas av materiella 
objekt och procedurer.5 Steinholtz Ekecrantz (1995) beskriver hur patienterna 
internaliserar ett institutionellt inifrånperspektiv som materialiserar sig i ut-
trycket att ta in någon till något när det från den intagnes synvinkel handlar 
om att ryckas ut från det egna sammanhanget. Rumsliga praktiker av olika 
slag iscensätts och kan vara i linje med eller i konfl ikt med den rådande dis-
kursen. Inskrivningsprocedurerna i Saltsjöbadens psykiatriska mottagning 
handlade, som vi sett, om att understödja självständigheten och jämlikheten 
mellan patient och behandlare och mellan psykiatriska, sociala, ekonomiska 

3 Beckomberga sjukhus i Stockholm och Sankta Maria sjukhus i Helsingborg.
4 Exempelvis kunde detta ses i tvånget att klä av sig, lämna ifrån sig sina saker, badet, att få 
nummer, anstaltskläder och bli placerad i en säng. Alla dessa procedurer var steg i ett 
överlämnande av den privata identiteten i syfte att få patientens status (Eivergård 2003:49-52).
5 I Topors (1993) exempel från Enskede-Skarpnäcks psykiatriska sektor handlar det inte så 
mycket om Eivergårds orene patient som om den ovälkomne och farlige. Den låsta dörren, 
övervakningskameran, porttelefonen, dörrslussen, receptionisten bakom en okrossbar glaslucka 
och tiden i väntrummet skapade alltså inte bara känslan av att vara ovälkommen och farlig utan 
även en makthierarki där patienten gjorde bäst i att underkasta sig för att få ta del av 
behandling. Denna rumsliga praktik som de materiella objekten, procedurerna, personal och 
patient tillsammans utför i Topors beskrivning slår alltså emot den decentraliserade psykiatriska 
vårdens diskurs om integrering och självständighet.
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eller juridiska problem. Här stod bemötandet av besökaren i centrum och 
detta möte skulle skiljas från inskrivning så länge som möjligt. 
 Den decentraliserade psykiatriska vårdens rumsliga praktik kan därför för-
stås som ett medel att fördröja och förhindra övergången till patient och som en 
del av självständighetens diskurs. Att vara patient, och då framför allt under 
lång tid, framstår som en i det närmaste oönskad identitet i den decentralise-
rade psykiatriska vårdens diskurs. Att bli och förbli patient kan därför ses som 
en motsättning mot tanken om ett självständigt integrerat och normaliserat 
liv som ett självstyrande subjekt och en motsättning mot ett biopolitiskt im-
perativ om förbättring som ett sätt att maximera nyttan med livet (Foucault 
2002, Wallenstein 2009, Deleuze 1990 ). I den decentraliserade psykiatrins 
diskurs kan alltså iscensättningen av olika rumsliga praktiker ses som skulle 
förhindra, fördröja eller förkorta patientidentiteten och stärka och upprätt-
hålla individens självständighet och integrering i samhället. Dessa kan till ex-
empel ses i: 

 den medvetna utformningen av rummet, möbleringen och procedurer i • 
Saltsjöbadens psykiatriska mottagnings Entré, Hall, Reception och Torg.

 Annsofi projektets källarmottagning, hembesök och förenkling av rutiner • 
behandlingshemmet Soterias vardagliga och hemlika miljö med köket i 
centrum och entréns placering i förhållande till entrén till gruppboendet 
för människor med långvarig psykisk sjukdom (inte behöva se/möta dem 
för att undvika risken till identifi kation med kroniker). 

 Nackaprojektets engagemang i förebyggande åtgärder som till exempel att • 
påtala samband mellan psykisk ohälsa och bostadsmiljö samt grannskaps-
arbete.

 den kommunala socialpsykiatrins motiveringsarbete som använder det • 
off entliga rummet och vardagens sysslor för att stödja återhämtningen av 
människor med psykiska funktionshinder och som alltid måste ha en dörr 
öppen för förbättring.

Idén bakom Saltsjöbadens psykiatriska öppenvårdsmottagning var att lokalen 
skulle stödja ett jämlikt möte mellan behandlare/sekreterare och den som sök-
te vård men studien har visat att inte alla uppfattade den så. Vissa ansåg att 
lokalen inte understödde den hjälpsökande personens integritet genom att, till 
exempel andra lätt kunde höra vad som sades mellan besökare/patienter och 
sekreterare. För andra var denna lokal en vårdideologisk och arbetsorganisato-
risk förebild. Det är således inte självklart att en viss rumslig utformning upp-
levs/erfars på det sätt som intentionerna efterstävar, inte heller att användare 
har samma upplevelse/erfarenhet av samma rum. Detta exempel visar i linje 
med Ballantyne (2005) att arkitektur uppstår i mötet mellan ett materiellt 
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rum, en individs förförståelse och rumsliga praktiker. Rumslig organisation 
kan således förstås och erfaras på multipla sätt, det vill säga som olika arkitek-
turer. Idén med det öppna och jämlika rummet bygger på föreställningen om 
en jämlikt möte vilket implicerar allas lika upplevelse av arkitekturen. Ur detta 
framträder också ett antagande om att det jämlika mötet bygger på ett möte 
med en människa som är patient på rätt sätt, det vill säga en icke-patient. 

Att iscensätta normalitet
Den normalitet som diskuteras i Psykiatriutredningens delbetänkandet Rätt 
till bostad (SOU 1991:92) handlar till stor del om vikten av ett ordnat var-
dagsliv som följer det normenliga sättet (Hansson & Svensson 1998) att leva i 
samhället. När det kommer till de konkreta förslagen om boenden i form av 
planlösningar och skisser som presenteras i delbetänkandet får det goda livet 
ett ansikte, en form och blir normaliserande. Syftet med lägenhetsförslagets 
illustrationsskisser visar egentligen upp att möblerbarheten uppfyller den ti-
dens generella normer och bostadsstandarder men implicerar samtidigt en 
bild av det goda liv som ska möjliggöras för människor med psykiska funk-
tionshinder. Den rumsliga organiseringen där klara, harmoniska och obero-
ende rumssamband med vackra proportioner framställs som objektiva krite-
rier ger, med en läsning genom Evans (1997) glasögon, en bild av bostaden 
som diskursiv rumslig praktik. Att arkitektur och det svenska välfärdsbygget 
är sammanfl ätat (Mattsson & Wallenstein 2010) visar hela diskussionen om 
hem, behov och bostadsstandard, som alltså till en början inte gällde för män-
niskor med psykiska funktionshinder. När denna målgrupp i början av 1990-
talet blir föremål för bostadsutformning och bostadspolitik kan vi se hur en 
bild av en ’artifi ciell’ eller ställföreträdande brukare byggs upp då målgruppen 
är för heterogen med individuella varierande behov och önskningar för att 
kunna defi niera ut särskilda behov ur. Genom att konstruera en målgrupp 
med särskilda behov - vars behov visar sig vara allmänna behov, ”praktiskt, 
vackert, trivsamt, tryggt” (SOU 1991:92, s. 58) - kan således en normalise-
rande och homogeniserande diskurs om ’allas behov’ ses träda fram. 
 Enligt Lindqvist et al. (2010) breddade Psykiatriutredningen (SOU 
1992:73) synfältet jämfört med tidigare syn på psykiatrisk vård. Sociala behov 
och konsekvenser av psykisk störning togs med i beräkningen vid sidan av 
psykiatriska symptom och behandlingsbehov. Att defi niera och avgränsa vilka 
som hade stora sociala behov visade sig dock vara mycket svårare än att be-
räkna antalet som vårdades inom psykiatrisk slutenvård för en psykossjukdom 
(Lindqvist et al. 2010). Här kan rummets inverkan på kategoriseringarna och 
defi nitionerna hävdas. Patienter på mentalsjukhus kan lättare anses lida av 
psykiska problem just för att de befi nner sig på denna plats. Väggarna som 
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avgränsar en sjukhusavdelning från en annan och som defi nierar bort sjukhu-
set från det omgivande samhället defi nierar också vem som är inneliggande 
patient på ett betydligt mindre osäkert sätt än vem som har ett stort socialt 
behov ute i samhället. Detta kan relateras till den stora minskning av sluten-
vårdsplatser som hade skett mellan 1967 och 1991 där 22 000 platser hade 
försvunnit från mentalsjukhusen under denna period (se tabell 1).
 Den rumsliga praktiken rör sig i ett fl öde och förankras och förklaras inom 
diskursen. När personalen på ett gruppboende defi nierar lokalen, det vill säga 
de gemensamma rummen, och inte de enskilda lägenheterna som sitt 
ansvarsområde avses inte bara en strikt materiell, rumslig gräns utan det hand-
lar lika mycket om sociala göranden som om en diskursiv såväl som materiell 
rumslig praktik. När personalen på ett annat boende diskuterar hur en boen-
des förmåga ’att hålla ihop’ i de gemensamma delarna på bekostnad av kaos i 
det egna rummet visar de två funktionellt olika rummen upp en relationalitet 
till både varandra och till personalens syn på vad det innebär att ’hålla ihop’ 
(ha ordning på rummet) som del i detta nätverk. En boendestödjare berättar 
hur hon vid besök i brukarnas hem står kvar i hallen tills hon blir inbjuden 
och här iscensätter brukaren genom den egna lägenheten en rumslig praktik 
som handlar om kontroll över rummet med eff ekter på när, hur och om boen-
destödjaren ska släppas in. Boenden på gruppboenden berättar om vikten av 
att kunna låsa sin dörr, hur det egna rummet framstår som privat i relation till 
gruppboendets gemensamma del men hur gruppboendet är privat i förhål-
lande till off entligheten, det vill säga den lokala miljön utanför. 
 Den praktik som möjliggörs och iscensätts av en viss rumslig organisering 
kan bidra till att föreställningen om den förskjuts och förändras. Detta är, som 
vi har sett, en möjlig tolkning av hur de två överläkarna såg på sina sinsemel-
lan olika samtalsrum i förhållande till hur deras uppfattningar om hur terapi/
analys bäst skulle bedrivas. Rumsliga aspekter i den diskursiva praktiken kan 
ges olika innebörder men rumslig performativitet har alltså också kraft att 
förändra diskursen. 
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Den psykiatriska vårdens heterogena rum
Det materiella rummet, från mentalsjukhusens anläggningar till enskilda sam-
talsrum, spelar en viktig roll i den psykiatriska vården. Rummets utformning 
och organisering påverkar de görande som där sker vilket också kan gå emot 
intentioner från dem som har haft makten att planera och implementera vår-
dens rumsliga organisering. Den materiella rumsliga organiseringen ska alltså 
förstås som performativ. Rummet kan också ses som en diskursiv praktik men 
denna diskursivitet döljs ofta av påståenden om rummets neutralitet (Evans 
1997, Kanes Weisman 2000). Att hävda det materiella rummets neutralitet 
kan därför tolkas som försök till förminska betydelsen av rumsliga aspekter. 
Diskursen, eller i detta fall rummet, framstår som en sanning, vilket Foucault 
kallar diskursens sanningseff ekt (1993). Detta kan också ses som en svartlåd-
ning (Latour 2005) eller det som Evans (1997) formulerade som ett förne-
kande av syfte och ursprung.
 Den decentraliserade psykiatriska vårdens historia är en historia om rums-
liga förfl yttningar som en form av rumslig praktik. Under den studerade tids-
perioden har en överföring/översättning skett från mentalsjukhusen över öppen-
vårdsmottagningen till bostaden. I den tidiga decentraliseringen stod öppen-
vårdsmottagningen initialt för en frigörande praktik till skillnad från mental-
sjukhusets tvingande praktiker. Institutionaliseringstendenser iscensatte dock 
snart behovet av rumsliga förhandlingar. Den rumsliga förfl yttningen i olika 
skalor blev ett medel mot institutionalisering. Det egna boendet kan ses som 
en huvudsaklig institutionell mekanism i integrerings- och självständighetsdis-
kursen och bostaden som den materiella eff ekten eller en institutionell tekno-
logi. Den diskursiva rumsliga praktiken, till exempel på vilket sätt som lägen-
heter och bostäder är utförda, visar materialiseringen av normer om ett själv-
ständigt och integrerat liv. Slutenvårdensavdelningen var under decentralise-
ringens första år lokaliserad till mentalsjukhuset. Detta eldrum som förhöll sig 
i en frånvarande närvaro (Law & Mol 2000, Law 2004) till 1970-talets öp-
penvård är idag lokaliserad till det somatiska sjukhuset. Det var inte en själv-
klar utveckling att fl ytta slutenvårdsavdelningarna till det somatiska sjukhuset. 
Många, både företrädare för psykiatrin, patientorganisationer och debattörer, 
var kritiska till samlokaliseringen. Idag har även öppenvårdsmottagningarna  i 
stor utsträckning fl yttat in till sjukhuset. Sjukhuset kan alltså ses befästa och 
förstärka sitt stabila nätverk inom en parallell diskurs om säkerhet, medikalise-
ring, professionalitet och avstigmatisering.
 Den psykiatriska vården återfi nns således i ett heterogent rum där heterogeni-
teten iscensätts rumligt i:

 Det administrativa rummets•  decentralisering med olika huvudmän (staten, 
landsting, kommun) och olika utförare genom vårdens och omsorgens 
privatisering.
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 Det regionalas•  recentralisering, från exempelvis Stockholms läns landstings 
21 psykiatrikliniker 1994 (Socialstyrelsen 1999) till dagens fem psykiatri-
områden.

 Den lokala skalans•  sammanslagningar, till exempel sjukhuset som en sorts 
vårdgalleria där olika tjänster (slutenvård, öppenvård, psykiatri, somtik) 
av olika utförare fi nns sida vid sida men utförs i olika sammanhang och 
vårdideologier; utspridningar, exempelvis i form av gruppboenden, egna 
lägenheter, träffl  okaler; och mobilitet, till exempel att människor med 
psykiska funktionshinder inte länge är hänvisade till en plats utan förfl yt-
tar sig i den byggda miljön mellan fi ckor av institutionaliserad verksam-
het, och med andra syften och mål som en medborgare bland andra.

 I byggnadens skala• ; till exempel den fl ytande relation mellan privat och 
gemensamt, behandling och omsorg, vardaglig praktik och normalise-
rande rutiner samt mellan patienter och personal som iscensätts av mate-
riella rumsliga praktiker. 

Avslutande kommentar
Avslutningsvis återkopplar jag till den schematiska fi guren om rummets tre 
aspekter men nu i en annan tappning som representerar relationaliteten på ett 
mer dynamiskt sätt (fi g. 44). Hur fi guren framträder, dess performativa agens 

Fig 44. Rumstriangeln i en annan tappning. Orden är infl ätade i och 
överlagrade varandra. Ibland framträder den ena, ibland den andra. När 
de samverkar uppstår andra mönster. 
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och vilken erfarenhet/upplevelse den ger, exempelvis om den uppfattas som 
att den ger företräde till någon aspekt framför någon annan, ska ses som en 
illustration till den frågeställning som studien formulerats i studien. 
 Den rumsliga erfarenheten drar åt många håll och framträder med olika 
tydlighet i olika skalor. Materialitet framställs som neutralt men i studien har 
det visat att betydelser alltid iscensätts. Diskursiva praktiker som visioner och 
vilja till förändringar ses kanske tydligast i en nationell skala medan mikroska-
lans rumsliga praktik påverkar på andra, mer direkta sätt än policies, utred-
ningar och handlingsplaner. Den rumsliga praktiken ska därför förstås som 
pågående, kroppslig, utövande och iscensättande. Genom den överförs mate-
rialitet till diskurs liksom diskurs överförs till materialitet. Det materiella rum-
met är således inte enbart en spelplan för diskursen utan ett medium. Den 
rumsliga praktiken kan därför förstås som iscensättare av det diskursiva och 
materiella samtidigt. Rumsliga erfarenheter blir till genom praktiken och be-
tydelser formas genom den erfarenhet som kommer av mötet med det rums-
liga sammanhanget. 
 Begreppet frihet man ses höra ihop med självständighetens diskurs. Den 
står också i förhållande till idén om integrering i samhället. Friheten är villko-
rad och sammanvävd med normaliteten och förmågan att styra sig själv. Det 
är inte fråga om ökad frihet på bekostnad av mindre kontroll utan snarare att 
kontrollen iscensätts på andra sätt, sprungna ur en annan styrningsrationali-
tet. Den är fl yttad och utspridd, från en överordnad maktapparat till små 
maktmekanismer upprätthållna av oss själva i frihetens namn och praktik. Det 
krävs således förhandlingsförmåga för att kunna njuta medborgarens frihet 
(och förpliktelser) och för att inte bli eller förbli patient. Självständighetens 
diskurs kan dock ses som överordnad vilket för med sig att det inte är lätt att 
byta medborgaridentitet mot patientidentitet och tvärtom. När normsystemet 
inte längre räcker träder lagen och säkerhetsdiskursen in. Dess krav på kontroll 
och riskminimering implicerar helt andra rum och en helt annan arkitektur 
som skydd mot en potentiellt farlig patient. 
 De rumsliga aspekterna av den decentraliserade psykiatriska vården framträ-
der således som utspridningar, tillfälligheter och skillnader, till exempel genom 
öppenvårdsmottagningar, gruppboenden, sysselsättningar, byggnader och lo-
kaler, slutenvård på sjukhus och rättspsykiatrisk vård på specialbyggda säker-
hetsanläggningar. Integreringens, självständighetens och självstyrningens rum 
framträder som en miljö av relationer där arkitektur kan ses som en bland 
fl era rumsliga och samhälleliga erfarenheter/upplevelser/representationer. 
 Studien har visat att rumsliga aspekter tillmättes stor tilltro men att det även 
förhandlades om vad dessa kunde innebära. Det materiella rummet var till stor 
del med i ett tillfälligheternas spel medan performativa egenskaper kunde med-
föra en stabilitet som sedan blev utgångspunkt för efterkommande rumsliga 
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praktiker och diskursiva ställningstaganden. 
 Jag har visat hur rummet kan förstås som heterogent och hur det således 
framträder som relationellt, representativt och performativt i olika grad och 
sammanhang. De rumsliga aspekterna, diskurs, materialitet och praktik, skall 
därvidlag inte ses som fasta kategorier med lika fasta gränser utan som fl y-
tande, överlappande och fl ukturerande rumsliga relationer. Rum är därför 
aldrig neutrala behållare för de göranden som där sker utan iscensätter en 
mångfald av betydelser och olika erfarenheter/upplevelser. Rummets diskurs, 
praktik och materialitet ska således förstås som alltid infl ätade i och avhängiga 
varandra. 
 Den byggda miljön är aldrig fri från värderingar utan kan ses som att de 
refl ekterar, möjliggör och motverkar maktrelationer. Det materiella rummet 
kan således bidra till någons makt på bekostnad av någon annans men varken 
rummets eff ekter eller meningar kan förutses. Att förstå och överväga rumsliga 
aspekter i syftet att urskilja makten i alla sorters konfi gureringar och att hålla 
förhandlingen om den levande är en avgörande uppgift. Detta gäller särskilt 
för den psykiatriska vården, för vården i allmänhet men också för andra sam-
hällsinstitutioner där policys, byggnader och byggd miljö interagerar med 
användarnas praktiker. Detta kalejdoskopiska perspektiv kan användas för att 
undersöka dåtid och nutid på mer komplexa sätt och för att stödja rumsliga 
relationers potentialer.
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English Summary: Kaleidoscopic spaces. 
Discourse, materiality and practice in 
decentralised mental healthcare

Introduction

…a kaleidoscope is a circle of mirrors containing loose, coloured objects such 
as beads or pebbles and bits of glass. As the viewer looks into one end, light 
entering the other end creates a colourful pattern, due to the refl ection off  the 
mirrors. Th is pattern changes due to the shape and colour of the object in the 
fi eld of view. Th e title of this thesis Kaleidoscopic spaces refers to this variability 
due to the viewer, the viewer’s preconceptions and the object being viewed…

How societies, spatial structures, landscapes and architecture compose built 
environments diff ers in various eras and cultures. Why here? Why this way? 
Th ese are questions that contain a manifold of answers, with various mea-
nings. Questions on origin, purpose and how something is perceived as ordi-
nary and normal prompt deliberations on why one room, building, location 
or town plan is considered better than others. It concerns who defi nes space 
and in what ways, the role of space and above all, which space is considered. 
 Th e built environment is physical and at the same time framed by concepts 
of materiality, which aff ects our experiences of it. Th us, the built environment 
can be both discursive and material. Th e concept space is used in this thesis 
with the aim of investigating its diversity of aspects in terms of decentralised 
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mental healthcare in Sweden. Decentralised care refers to mental healthcare in 
the local community, where the goal is a normal life in society for the patient. 
Out-patient care and independent living are contemporary norms. In Sweden 
this change was called sectorisation or deinstitutionalisation and started in the 
late 1960s. It was initially an organisational change but led to a profound spa-
tial change, which is the topic examined here.

Psychiatry and institutions
Mental healthcare has been subjected to criticism, offi  cial inquiries and major 
changes and many issues have arisen since psychiatry and mental healthcare 
emerged during the early 19th century. Seclusion and isolation from society 
were long considered a benefi cial environment for the insane (Porter 2002). 
Th e moral therapy of the 19th century defi ned healing environments as ho-
mely, familiar and reposeful, where staff -patient relationships, the natural 
landscape, architecture, interior design, routines and new habits played im-
portant roles in recovery and normalisation (Edginton 2007). Purpose-built 
institutions for the insane were built on an extensive scale during the fi rst half 
of the 19th century (Philo 2007, Qvarsell 1982, Åman 1976). By the late 
20th century the idea of the secluded institution appeared opposed to free-
dom and the question of normalisation received diff erent spatial answers.  
However, the underlying issues were similar and the physical solutions repre-
sented the approach adopted in diff erent periods to humane care, where it was 
located, by whom and how it was designed. Th ey embody the fact that view-
points on illnesses and disorders have diff ered over time, as have expert opini-
ons on how recovery and re-inclusion into society can be achieved.
 An alternative discourse to that of institutional care was the ‘dwelling of one’s 
own’ to promote family life and health. In Sweden, the right to a home of 
one’s own became an offi  cial goal by the mid 20th century for elderly care, but 
later also came to concern those with learning disabilities, the physically 
disabled and those with mental health problems (Qvarsell 1991). Th us, the 
importance of the home was associated with an emerging critique of institu-
tional care by the late 1950s and soon became the ideal for healthcare institu-
tions. 
 Until the mid-1960s, institutional care in Sweden continued to expand and 
new mental hospitals were built (Eriksson 1997). However, infl uenced by the 
international anti-psychiatry movement, institutional mental healthcare be-
came the object of intense public debate in Sweden during the late 1960s and 
early 1970s (Ohlsson 2008). 
 Decentralisation of mental healthcare started in 1967, when the responsibi-
lity was transferred from central to local government. On the basis of various 
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offi  cial reports and policy documents from the 1950s and 1960s, a decision 
was also made at that time to phase out asylums. Th e new discourse on men-
tal healthcare stressed decentralisation. Th e basic idea was that patients’ lives 
should be normalised through integration into society and support for inde-
pendent living. Th e Swedish Psychiatry Act of 1995 represented the fulfi lment 
of the decentralisation discourse and it divided the responsibility for mental 
healthcare between county council and local municipal authority, thereby 
pushing decentralisation further. Th e de-institutionalisation of mental health-
care and increased integration into the community thus represented a sub-
stantial spatial transformation.

Aim and research questions
Th e aim of this thesis is to describe and analyse spatial aspects of decentralised 
mental healthcare in Sweden, in terms of how relationships between discourse, 
materiality and practice are performed spatially, the particular discourses by 
which normalisation is expressed and how these are mirrored, exercise power 
and meet resistance through spatial practice. Th e study included a number of 
aspects with spatial implications, at macro- and micro-scale, i.e. from geo-
graphical location to the interior design of individual treatment rooms and 
dwellings. 
 Two spatial relationships were examined in the thesis. Th e fi rst, spatial repre-
sentations, concerns how spatial aspects are described in the discourse of de-
centralised mental healthcare, the spaces described and those excluded and the 
ways in which spatial aspects are expected to contribute to the implementa-
tion of the discourse. Th e second, performativity, concerns how mental health-
care uses physical spaces and the kind of practices and activities these spaces 
infl uence or constrain. In order to investigate this empirically, the following 
three research questions were analysed: 

1. What are the discourses of decentralised mental healthcare? What notions 
of space can be seen and how are they described?
2. In what ways can the material spaces of decentralised mental healthcare be 
conceived as performative?
3. With which spatial practices are discourses of decentralised mental health-

care enacted and how can they reformulate or challenge discourses? 
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Theoretical positions
Th e concept of space used in the thesis derives from a post-structural 
geographical notion where meaning, identity and space are interwoven in 
relational positions (Hight et al. 2009, Murdoch 2006). Meanings and actions 
are not expressions of underlying structures, but rather multiply in complex 
and unexpected ways due to their relations within the system. Meanings are 
not static, but change over time with the emergence of new interpretations 
and the formation of new identities. 
 Th e point of departure for the thesis is a heterogeneous concept of space, 
where spatial materiality and discursivity are looked upon as intertwined. Th is 
post-structural approach enables diff erent aspects of the institutional spaces 
studied to be analysed. Power and knowledge are seen as relational and pro-
duce spatial discourses, which more often emerge at national/regional scale.  
In contrast, spatial materialities and spatial experiences more often emerge at 
local and building scale. Materiality both enables and constrains activities and 
the use of physical space, i.e. spatial practice, meanings and embodied expe-
riences are performed. Th us, practice, discourse and materiality are regarded 
in the thesis as intertwined aspects of the concept of space.

Discursive space
In order to take a closer look at discursive spaces, the thesis is inspired by and 
uses Michel Foucault’s concept of discourse (1993), as well as his concept of 
power (2002, 2003, 2010). Power is seen as relational and productive, forcing 
and liberating, both power to and power over (Dovey 2008), and used in rela-
tion to spatiality. Th e focus is therefore on practices and every-day activities 
involving the built environment’s enabling and constraining forces. Concepts 
such as biopower, i.e. power over life, and governmentalité, i.e. governing ratio-
nalities, are used here to investigate spatialisations of power. Drawing on Ni-
kolas Rose (1995) and the governmentality of advanced liberal societies, con-
cepts such as normalisation, disciplining, freedom and self-government are 
problematised in relation to the spatialities of decentralisation of mental healt-
hcare. 
 A discursive approach takes the view that the meaning of all objects (things, 
words, statements, architecture, art, cars, food) relies on a social constructed 
system of rules and diff erences (Howarth 2006). Th us, a discursive approach 
does not deny material reality, but concerns attachment of meanings to ob-
jects and phenomena. Discourses act through discursive practices which em-
body and institutionalise. 
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Materiality space
In terms of material space, the thesis is inspired by actor-network theory and 
more specifi cally Latour (2005) and Law (1999, 2004) and the concepts of 
relational materiality and performativity.  Structures and institutions are not 
seen as pre-defi ned but rather as eff ects or networks between human and non-
human actors. Close description is prioritised over ‘big’ explanations (society, 
market, nature or the social). According to Law (2009), actor-network theory 
can be seen as an empirical version of post-structuralism and the concept of 
actor-network as a down-scaled version of Foucauldian discourses. A topologi-
cal perspective is a way to extend the concept of actor-network into spatialities 
and spatial relations (Law 1999, 2002). Within a topological approach, the 
thesis uses the concepts of Euclidean space, network space, fl uid space and fi re 
space/absent presence.
 Th e socio-material perspective in this thesis has its point of departure in 
actor-network theory with a spatial focus. Actor-network theory does not 
make a distinction between the agency of humans and non-humans (things, 
animals, species), which are considered equal actants in the establishment and 
upholding of network stability. When networks are stable the actants are not 
distinguishable and the network appears unifi ed (psychiatry, economy, mar-
ket, hospital) through the process of black boxing, which is similar to the 
truth-eff ects of discourse. 

Spatial practice
Discourse, materiality and practice are spatial aspects with powers to establish 
cross-wise spatial relations, i.e. discursive spaces, material spaces and spatial 
practice. With the help of concepts such as scale elaborated by Philo (2007a) 
and Simonsen (1996, 2005), the heterogeneous character of space and spatial 
practice can be understood. Scale is not a basic feature but a social construc-
tion in terms of the way people understand their environment through the 
framing of scale. A certain scale puts the focus on a specifi c spatial understan-
ding, i.e. a macro-scale and absolute space, and phenomena revealed in one 
scale are concealed in another. Th is relates to the concept of framing. Accor-
ding to Dovey (2008), architecture and urban space have the ability to be 
both actor and symbol. Th us the built environment can be seen as both con-
structing and framing meanings, i.e. a material discursiveness. In terms of 
conceptualisations of architecture, this thesis draws on the Ballantyne (2005) 
concept of architecture as experience. It is the assembly of the actual material 
space and the experience of an individual experience (immediate experience, 
previous experiences and pre-suppositions) that make architecture out of ma-
terial space. Th us, both material bits and pieces and the pre-conceptions of 
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users are needed in the making of architecture. Th e heterogeneous spatial ap-
proach stresses the use of architecture as making architecture, which involves 
architecture as process and not only as design object.
 Th e theoretical approach of the thesis thus states that the kaleidoscopic cha-
racter of space does not allow fi xed meanings, due to the truth-eff ects of dis-
cursive practices. Th e material spaces people use adopt diff erent shapes, de-
signs and confi gurations, as do their experiences. Th e kaleidoscope (scale, fra-
ming, prejudices) is infl uenced by its targets, while at the same time the target 
infl uences the way it is perceived (the amount of fractions in the construction 
of the kaleidoscope and how it is used). Th us, spaces are in fl uxes and contin-
gent fi xations.

Research methodology and material
Th e thesis uses a case study approach (Patton 2002, Stake 1995) to examine 
the three research questions listed above. Th e case study methodology is useful 
when the amount of information is huge and the cases are few (Stake 1995). 
When the context is complex, a single case may be suffi  cient. Th e study is 
positioned within a qualitative research paradigm that is about understanding 
rather than explanation, a view of constructed knowledge rather than discove-
red and where the role of the researcher is personal. Th e function of research 
is therefore “not necessarily to map and conquer the world but to sophisticate 
the beholding of it” (Stake 1995.43). Th e case study approach also enables 
jumps in scale (Philo 2007a, Simonsen 2005), i.e. from macro- to micro-, 
from discursive to material through practice. Th e study is descriptive, which 
fi ts in a post-structural interest of close description (Law 2009). 
 Th e case study concerns the spatial performances of decentralised mental healt-
hcare within Nacka, a suburb of Stockholm. For this single case study, relations 
between material and discursive spaces and spatial practices are described and 
analysed in a specifi c historical, thematic and geographical context. Th e case 
could be described as instrumental (Stake 1995), since it was chosen for its 
presumed ability to answer a general problem (spatial aspects of decentralisa-
tion of mental healthcare). According to Flyvbjerg (2006), the case could also 
be described as paradigmatic, as it highlights more general characteristics in 
society. Th e study time frame is 1958-1999 and the decentralisation of mental 
healthcare in Sweden is investigated through analysis of:
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 • Th e emerging decentralisation discourse 1958-1973, containing institutional 
critiques (e.g. Goff man 1961, Laing 1960, Szasz 1961) and institutional 
development in terms of offi  cial reports (SOU 1958:11), new mental hos-
pitals (Gullberna Mental Hospital) and new sorts of care (e.g. day care, 
patients’ clubs).

 Nackaprojektet 1974-1980, • one of the fi rst examples of  community care 
in Sweden.

Psychiatry in Nacka 1980-1994 • 
Th e Offi  cial Report • Welfare and Freedom of Choice (SOU 1992:73), the base 

for the Swedish mental health reforms in 1995.

Th e case study comprised interviews, mainly with staff  with direct ex-
perience of mental healthcare facilities in Nacka, and in particular the 
Nacka project 1974-1980. Th e interviewees included staff  from various 
professions, i.e. councellors, nurses, psychiatric nurse assistants, psy-
chiatrist, psychologist and secretaries. Other people with experience of 
mental healthcare environments were also interviewed, such as archi-
tects, function planners, service users and representatives of relatives, 
and offi  cials at municipal level working in the domain of social psychia-
try. Data were collected from offi  cial reports, policy documents, articles 
in newspapers and journals, architectural drawings, photographs, draw-
ings, diagrams and TV programmes. Th e methods used comprised doc-
ument studies, interviews, visual and architectural drawing analysis. 

Results
Th e results are presented in fi ve empirical chapters (Chapters 4-8), which are  
summarised below.

Chapter 4 Spaces  of Change
With the aim of tracing the change towards decentralised mental healthcare, 
this chapter examines the offi  cial report of Th e Committee for Mental Health-
Care Delegation/Mentalsjukvårdskommittén (SOU 1958:11) from 1958 and a 
report on Gullberna Mental Hospital from 1959. 
 Th e offi  cial report pointed out that the state-run mental health institutions 
were in great need of humanisation and normalisation in terms of material 
standards, physical environment and care. In 1956, there were approx. 33 000 
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patients living in mental healthcare institutions in Sweden with the majority, 
approx. 66%, living in state-run mental hospitals. A shared location with so-
matic hospitals and having a single authority in charge were identifi ed as cru-
cial factors to improving mental healthcare.
 In the architecture of Gullberna Mental Hospital in Karlskrona, built in 
1959, the modern local community was represented as the new ideal instead 
of the old agricultural ideal (Eivergård 2003). However, in Gullberna moder-
nity and tradition were embodied at the same time and while the Gullberna 
facility looked like a neighbourhood unit from 1950s, it was run as a traditio-
nal mental healthcare institution, e.g. in terms of  routine, treatment and or-
ganisation (Åman 1976). 
 Starting in the early 1960ies, the ‘anti-psychiatry’ movement criticised insti-
tutional care from a social psychiatric point of view. Public debate was infl u-
enced by social theorists and psychiatrists, as well as novels and fi lms. Expla-
nations for mental illness were sought in society rather than in biology. 
Within the mental healthcare system in Sweden, new methods of care were 
tested, e.g. day care, group therapy, more streamlined organisations and thera-
peutic communities. Patients started to organise themselves on national level, 
as well as in local service user clubs. 
 Traditional mental healthcare was  represented as limited in place, i.e. to 
mental institutions, while the emerging decentralised mental healthcare were 
represented as pervading the local environment. Th is could be seen as an ex-
tension of the domain of mental healthcare, in a transition out from the men-
tal institutions at the same time as society moved into the institutions. Th e 
local environment was thus to be seen inside the domain of the mental insti-
tutions and as a step towards the 1970s orchestration of care in the local com-
munity.

Chapter 5 Spaces of Decentralisation
Th e best-known example of decentralised mental healthcare in Sweden is pro-
bably the Nacka Project 1974-1980. Th is geographical area, known as the sec-
tor, consisted of two suburbs east of Stockholm with a population of 70 000 
in 1974. Th e notion of sectorisation referred to an organisation responsible for 
mental healthcare in a specifi c geographical area, i.e. the sector. Th e organisa-
tion was expected to give “improved possibilities to reach goals such as clo-
seness, accessibility, early interventions, continuity, fl exibility and co-opera-
tion with other care providers” (Berggren & Cullberg 1978:17). Th e Project’s 
goal was defi ned as being “to seek and provide decent and eff ective alternative 
to in-patient care” (Berggren & Cullberg 1978:21) and this formulation em-
bedded a criticism of traditional psychiatry. Th ree main areas were defi ned: 
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therapeutic work with patients, preventive work, e.g. to highlight conditions 
that infl uence or cause mental illness, and mental health consultations, e.g. 
with social workers and the police. 
 Th e Nacka Project had three Mental Health Centres situated in diff erent 
parts of the sector, based on an idea of closeness and accessibility for patients. 
Th e staff  were organised into teams and certain professionals such as psychia-
tric nursing assistants and psychiatric nurses also started to do therapeutic 
work, with the potential of counselling therapy being heavily stressed.

Chapter 6 Open and Equal Space
Th is chapter describes how the staff  of the Nacka Project viewed their physical 
spaces, how these spaces infl uenced practices and how the staff  expressed their 
experiences of them. Th e spatial organisation of the three Mental Health Cen-
tres is described in terms of geographical location, accessibility, openness and 
equality. Th e spatial organisation and practices of the Centres generated opi-
nions which are highlighted through narratives from staff  interviews. 
 Th e three Centres were diff erent in terms of location, architecture and spa-
tial organisation, which infl uenced the practices and the opinions of them. 
Th e main actor in these spatial struggles was the purpose-built Saltsjöbaden 
Mental Health Centre with its non-traditional spatial organisation, which 
made it the object of contradictory opinions, both loved and challenged. Th e 
unconventional spatial organisation, interior design and the way it was furnis-
hed aimed to support organisational as well as treatment ideas. How objects 
actually performed and material space was enacted led in practice to lack of 
integrity, as well as hierarchy manifestations.  
 Th us, the architectonical design can be interpreted as a discursive spatial 
practice, i.e. the intentions of promoting new ways of working and encounte-
ring for both staff  and patients were made operative through material spatial 
organisation and design and notions such as equality and openness. It can also 
be interpreted as a performative material space. In relation to its discursive spa-
tial practice, Saltsjöbaden Mental Health Centre turned out to be a space of 
contradictions. 
 Within the fi eld of psychiatric care and in the media, much attention was 
paid to the Nacka Project. Th e Swedish Health and Social Care Institute for 
Planning and Rationalisation (Spri) monitored the project and in two of its 
evaluations it focused on the physical environment (Spri 81/54, 83/114). In 
the evaluation reports, the Nacka Project is portrayed as the norm for future 
Mental Health Centres and thus changed from being an interesting example 
to a discursive object. 
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Chapter 7 Absent and Preventive Space
Th is chapter focuses on some other areas existing in parallel to the everyday 
therapeutic activities. Th e words Absent space in the chapter title refers to spa-
ces where in-patient care was located, which did not receive the same atten-
tion within the project or from the media as the new Mental Health Centres 
and their out-patient care. In-patient care was initially situated at the old 
mental hospital, Långbro sjukhus, about 20 km from Nacka, and the patients 
from Nacka had to adjust to the traditional routines and procedures there. 
Even after the in-patient wards were moved to Nacka General Hospital in the 
early 1980s, the hierarchy between in-patient and out-patient staff  was diffi  -
cult to alter and the spatial organisation of the hospital constrained eff orts to 
overcome institutional power. 
 Th e second word in the title, Preventive space, refers to the preventive work 
that was carried out in three main areas; engagement in the urban planning 
debate to show the built environment’s potential to cause mental illness; chan-
ge of place in order to overcome institutionalisation and psychiatrisation (alter-
native small care centres were set up in residential areas); and potentialities of 
homely architecture as a tool for recovery and prevention of relapses (the pur-
pose-built treatment home Soteria).

Chapter 8 A room of one’s own
Th is chapter looks deeper into how discourses of independence and integra-
tion were being formulated at the national scale, especially through the imagi-
nation of a dwelling of one’s own as the most important track to independent 
lives for people with mental health problems. Analysis of the main policy do-
cument of the 1990s, the offi  cial report Welfare and Individual Choice (SOU 
1992:73), reveals how the discourse of a dwelling of one’s own developed as a 
normalisation principle, how it is connected to the discourses of integration 
and independence, but also how alternative discourses such as a normative 
architectural discourse obstruct the intentions of the Report. As an epilogue 
to the results, the very last part of the chapter returns to Nacka and highlights 
contemporary spatialities of mental healthcare in relation to the early phase of 
the decentralisation period. 
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Concluding remarks 
Normalisation can be seen as the fundamental idea on which mental health-
care bases its practice. Th erefore this thesis argues that normalisation of the 
lives of people with mental health problems is the basic discourse of mental 
healthcare. However, the issue of how normalisation should be implemented 
has changed over time and this thesis shows that the notion of normalisation 
has emerged in discourses of integration and independence. In decentralised 
mental healthcare, the aim of normalisation is realised through integration 
into society instead of separating and seclusion, and through independent 
choice instead of collective living with rules and fi xed routines. An important 
role is given to the social context, i.e. the local environment, which is seen as 
the site of both the origins of, and recovery from, mental health problems and 
illnesses. Decentralised care has an express social psychiatric perspective, whe-
reby integration into society and the ability to have an independent life are 
expected to lead towards a normalised life for people with mental health pro-
blems. Th us, decentralised mental healthcare is to be found in a kaleidoscopic 
space where heterogeneity is performed in:

 An•  administrative space with various designated authorities with responsi-
bility (state, county council, municipal authority) and various care-givers 
due to the privatisation of care. 

 Th e • recentralisation of regional space, e.g. from 21 psychiatric clinics in 
Stockholm County Council 1994 to today’s geographical division into 
fi ve operations. 

 Fusions • at the local scale, e.g. the hospitals that have absorbed both psy-
chiatric in-patient and out-patient care can be seen as ‘care malls’, where 
various services are located side-by-side but operate in diff erent contexts 
and care ideologies; diff usions, e.g. supported housing, own apartments, 
service user clubs; and mobility, people with mental health problems not 
being limited to secluded places but rather moving in the urban geograp-
hy, partly between pockets of institutionalised activities and partly with 
other goals as a citizen among others.

 In building scale;•  the fl uidity in material spatial practice between public 
and private, treatment and care, everyday practice and normalising routi-
nes, and staff  and patients.

Th e results show that spatial notions in the discourses of integration and inde-
pendence are evident in positive imaginings such as the local community or 
local environment and the dwelling of one’s own, ambivalent imaginings such as 
the hospital and negative imaginings such as the suburb and the asylum. Spatial 
imaginings such as openness, fl exible, neutral, human scale, beautiful and homely 
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are believed to foster integration and independence. 
 Mental healthcare is provided in many material spaces (hospitals, wards, 
patient rooms, therapy rooms, service user clubs and work-places), which af-
fects the activities, events and experiences. Th us, material actants have appea-
red in many shapes; from locks and keys to kitchens and wooden hospital 
beds. Th e thesis shows that material spatial aspects have an impact on staff ’s 
perception of their work environment, as well as on their practice. 
 Material space is experienced through activities, ‘doings’. It has the ability to 
reformulate spatial imaginings and change practices. However, this thesis also 
reveals the power of discourse over material space, i.e. when space is conside-
red as ‘neutral’ or ‘ordinary’ constraining and enabling forces for the pro-
moted way of working are concealed.
 On a general level, spatial practices of decentralised mental healthcare can 
be perceived as a tool to delay and prevent an individual becoming a patient. 
Being a patient appears contradictory to the idea of an independent, integra-
ted and normalised life as a self-governing subject and to the bio-political im-
provement imperative to maximise the utility of life. In decentralised mental 
healthcare, the performance of various spatial practices can be seen as preven-
ting, delaying and shortening the identity as a patient and strengthening and 
maintaining the individual’s independence and integration into society. Th e 
concept of freedom which was evident in Gullberna Mental Hospital building 
from 1959 relates to the discourses of independence and integration and thus 
agrees with the Foucauldian idea of self-governing, i.e. the non-patient. 
 Th e spatial aspects of decentralised mental healthcare have been teased out 
as sprawls, contingents and varieties of general mental healthcare, e.g. out-pa-
tient care, assisted living, work-places in various locations, buildings and pre-
mises, in-patient care in psychiatric clinics at general hospitals and forensic 
care at purpose-built high security hospitals. Spaces of integration, indepen-
dence and self-governing appear as a relational milieu where architecture is 
one among many spatial and societal experiences and representations, while 
the controlling spaces of security are represented and made operational th-
rough physical architectural buildings. 
 Th e thesis illustrates the heterogeneous character of space, how it emerges as 
relational, representative and performative to various extents in various con-
texts. Th e spatial aspects, discourse, materiality and practice, should thus not 
be regarded as fi xed categories with fi xed borders, but rather as fl uid, overlap-
ping and fl oating spatial relations. Space is never a neutral vessel but rather 
encompasses manifold meanings and experiences. Given that, spatial practice 
can be understood as ongoing, corporal, performing and enacting. Th us, ma-
terial space is not simply a stage for discourses, but rather spatial practice can 
be understood as enacting discursive and material space at the same time. 
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Th e importance of taking diff erent aspects of spatiality into consideration is 
stressed throughout the thesis. Spatial organisations of the built environment 
are never value-free or neutral, but rather refl ect, enable and constrain power 
relations in each society. Material space can contribute to the power of one 
group at the expense of another. Furthermore, one cannot predict the result of 
the spatialities, or the meanings. Th erefore, it is a crucial task to distinguis-
hing power in all its confi gurations and scales and keeping negotiations alive, 
especially within the fi eld of mental healthcare, but also in the healthcare sec-
tor as a whole and in other societal institutions where policies and buildings 
interact with practices by staff  and users. Th is kaleidoscopic perspective can be 
used for examining the past and present in more complex ways, and for en-
couraging future potentialities in the process of making/enacting spatial rela-
tions. 



254



255

REFERENSER

KÄLLOR OCH LITTERATUR
Löfström, Folke (1964) Lasarett i Nacka, i Arkitektur 1964:6, s. 143-147
Acking, Carl-Axel & Küller, Rikard (red.) (1975) Bygg mänskligt: en sammanfattning om den   
 ömsesidiga påverkan mellan människan och den byggda miljön. Stockholm: Askild & Kärnekull
Andersson, Claes (1972) Bakom bilderna. Stockholm: Aldus/Bonnier
Ballantyne, Andrew (2004) Misprisions of Stonehenge, i Arnold, Dana & Ballantyne, Andrew  
 (red.) Architecture as Experience. Radical change in spatial practice. London: Routledge
Ballantyne, Andrew (2005) Architecture theory: a reader in philosophy and culture. New York: 
Continuum
Ballantyne, Andrew (2007) Deleuze and Guattari for architects. London: Routledge
Bentham, Jeremy (2002) Panopticon: en ny princip för inrättningar där personer övervakas. Nora:  
 Nya Doxa
Bergh, Anders (1996) Vad döljs bakom ”hemlikhetens” vind,  i Lantz, Göran & Gaunt, David  
 (red.) Hemmet i vården, vården i hemmet. Stockholm: Liber i samarbete med Ersta vårdetiska  
 institut och Stockholms FoU-enhet
Berggren, Bengt & Cullberg, Johan (1978) Nacka-projektet: bakgrund, praktik, erfarenhet,   
 Sjukvårdens och socialvårdens planerings- och rationaliseringsinst, i serien Psykiatri i   
 omvandling. Stockholm: Spri (Spri rapport 7)
Brunt, David (2008) Boende och boendestöd för personer med psykiska funktionshinder –   
 dåtid, nutid och framtid. Socionomen 4/2008
Byggforskningsrådet (1986) Social kunskap för fysisk planering: konferensdokumentation.   
 Stockholm: Statens råd för byggnadsforskning
Cooper, Cary L., Argyris, Chris, Nicholson, Nigel, Schuler, Randall S. & Van de Ven, Andrew 
H. (red.) (1995) Th e Blackwell  encyclopedia of management. Vol. 6, Th e Blackwell encyclopedic   
 dictionary of organizational behavior. Cambridge, Mass.: Blackwell Business 
Cullberg, Johan (1976 [1975]) Kris och utveckling: en psykoanalytisk och socialpsykiatrisk studie.  
 Stockholm: Natur och kultur
Cullberg, Johan (1984) Dynamisk psykiatri i teori och praktik. Stockholm: Natur och kultur
Cullberg, Johan (1985) Bomiljö och psykisk ohälsa – om behovet av social diagnostik.   
 Läkartidningen, vol. 82, nr 24
Cullberg, Johan (1991) Varför ser vi så mycket psykisk ohälsa i de unga lågstatusområdena? I   
 Håkansson, Per Arne & Nyström, Louise (red.) Miljö för livet: om boende, socialt liv och   
 psykisk hälsa.Karlskrona: Boverket
Cullberg, Johan (2001) Dynamisk psykiatri i teori och praktik. Stockholm: Natur och kultur
Cullberg, Johan (2007) Mitt psykiatriska liv: memoarer, Natur & kultur, Stockholm
Cullberg, Johan & Stefansson, Clas-Göran (1981) Nackaprojektet 1974-1979: patientregister,   
 patientpopulation, vårdkonsumtion, behandling, i serien Psykiatri i omvandling, Stockholm:   
 Spri (Spri rapport 56)
Curtis, Sarah; Gesler, Wil; Fabian, Kathy; Francis, Susan & Priebe, Stefan (2007) Th erapeutic  
 landscapes in hospital design: a qualitative assessment by staff  and service users of the design  
 of a new mental health inpatient unit. Environment and Planning C: Government and Policy  
 2007, vol. 25, s. 591-610
Czarniawska, Barbara (1997) Narrating the organization: dramas of institutional identity.   
 Chicago: Univ. of Chicago Press
Czarniawska, Barbara (2004) Narratives in social science research. London: SAGE



256

Crafoord, Clarence (1987) Den möjliga och omöjliga psykiatrin: utveckling och erfarenheter av   
 sektoriserad psykiatri. Stockholm: Natur och kultur
Crafoord, Clarence (2010) Kärleksförsök och svek: en själsläkares berättelser. Stockholm: Natur &  
 Kultur
Dear, Michael & Taylor S. M. (1982) Not On Our Street: Community Attitudes to Mental Health  
 Care. London: Pion
Dear, Michael & Wolch, Jennifer (1987) Landscapes of Despair: From Deinstitutionalisation to  
 Homelessness. Polity Press, Oxford.
Deleuze, Gilles (1990) Postskriptum till kontrollsamhällena, i Deleuze, Gilles & Guattari, Felix  
 (1998). Nomadologin.. Stockholm: Konsthögsk.
Deleuze, Gilles & Guattari, Félix (2004) A thousand plateaus: capitalism and schizophrenia.   
 London: Continuum
Denvall, Verner (1994) För samhällets bästa: socialtjänstens medverkan i samhällsplaneringen.   
 Diss. Lund: Univ., 1995
Dovey, Kim. (2008[1999]) Framing places: mediating power in built form. London: Routledge
Dranger Isfält, Lena (1987) Praktiskt & vackert i lägenheten. Stockholm: Statens råd för   
 byggnadsforskning i samarbete med Sveriges allmännyttiga bostadsföretag (SABO)
Edginton, Barry (2007) A space for moral management. Th e York Retreats’s infl uence on   
 asylum design, i Moran, J.E. & Andrew J. Madness, Architecture and the Built    
Environment. Psychiatric Spaces in historical context. New York London: Routledge
Eivergård, Mikael (2003) Frihetens milda disciplin: normalisering och social styrning i svensk  
 sinnessjukvård 1850-1970. Diss. Umeå : Univ.
Ekselius, Eva (1978a) Framtidens bot mot ont i själen? Dagens Nyheter 9/12 1978
Ekselius, Eva (1978b) Här tas allas kunskap tillvara. Dagens Nyheter 16/12 1978
Elf, Marie (2006). Modelling of care processes: the use of simulation models for the design of health  
 care environments. Diss. Göteborg: Chalmers tekniska högskola, 2006
Eliasson, Rosmari (1979). Den nya psykiatrin i korseld: en rapport från Skå om Nacka-projektet,  
 psykoterapi och ideologi. Stockholm: Prisma
Ericsson, Urban, Molina, Irene & Ristilammi, Per-Markku, (2002) Miljonprogram och media.  
 Föreställningar om människor och förorter. Riksantikvarieämbetet, Integrationsverket, 
Stockholm, Norrköping
Eriksson, Bengt Erik (1997) Före psykiatrin: praktiska omständigheter och kunskapsmässiga   
 sammanhang. Hur skall själen läkas? /Bengt Erik Eriksson och Roger Qvarsell (red). S. 27-46 
Evans Robin (1978) Figures, Doors and Passages ur Evans, Robin (1997) Translations from   
 drawing to building and other essays. London: Architectural Association
Flyvbjerg, Bent (2006) Five Misunderstandings About Case-Study Research i Qualitative   
 Inquiry, vol. 12, nr 2, s. 219-245.
Forty, Adrian (2000) Words and buildings: a vocabulary of modern architecture. London:   
 Th ames & Hudson
Foucault, Michel (1983[1961]) Vansinnets historia under den klassiska epoken. Stockholm: Arkiv
Foucault, Michel (1993[1970]) Diskursens ordning: installationsföreläsning vid Collège de France  
 den 2 december 1970. Stockholm: B. Östlings bokförl. Symposion
Foucault, Michel (2002[1976]) Sexualitetens historia. Bd 1, Viljan att veta. Göteborg: Daidalos
Foucault, Michel (2003[1975]) Övervakning och straff : fängelsets födelse. Lund: Arkiv
Foucault, Michel (2006) Psychiatric power: lectures at the Collège de France, 1973-1974.   
 Basingstoke: Palgrave 
Foucault, Michel (2008) ”Samhället måste försvaras”: Collège de France 1975-1976. Hägersten: 



257

Tankekraft
Foucault, Michel (2010) Säkerhet, territorium, befolkning: Collège de France 1977-1978.   
 Stockholm: Tankekraft
Franzén, Mats & Sandstedt, Eva, (1981) Grannskap och stadsplanering: om stat och byggande i   
 efterkrigstidens Sverige. Diss. av båda förf. Uppsala: Univ. Uppsala
Fridell, Solvej (1998) Rum för vårdens möten: om utformning av fysisk vårdmiljö för god vård.  
 Diss. Stockholm: Tekn. högsk.
From, Lena & Lundin, Stefan (red.) (2009) Arkitektur som medicin: arkitekturens betydelse för   
 behandlingsresultatet inom psykiatrin. Göteborg: Stiftelsen för Arkitekturforskning (ARQ)
Fröst, Peter (2004) Designdialoger i tidiga skeden: arbetssätt och verktyg för kundengagerad   
 arbetsplatsutformning. Diss. Göteborg : Chalmers tekniska högskola
Gabrielsson, Catharina (2006) Att göra skillnad: det off entliga rummet som medium för konst,   
 arkitektur och politiska föreställningar. Diss. Stockholm: Kungliga Tekniska högskolan
Gesler, Wil; Bell, Morag; Curtis, Sarah; Hubbard, Phil & Francis, Susan (2004) Th erapy by   
 design: evaluating the UK hospital building program, Health and Place 10:2004, s. 117-128
Goff man, Erving (1973[1961]) Totala institutioner: fyra essäer om anstaltslivets sociala villkor.  
 Stockholm: Rabén & Sjögren 
Goff man, Erving (2004) Jaget och maskerna: en studie i vardagslivets dramatik. Stockholm:   
 Norstedts akademiska förlag
Gren, Martin & Hallin, Per-Olof (red.) (1998) Svensk kulturgeografi : en exkursion inför 2000-  
 talet. Lund: Studentlitteratur
Griffi  th, Eva (1993) Lugnt och ljust. På Gamla Landsvägen fi nns hela vårdkedjan för psykotiskt  
 sjuka. Nacka Värmdö Posten: Nacka, 31/8 1993
Hansson, Jan-Håkan & Svensson, Tommy (1998) Normalitetsproduktion – teknik eller   
 politik? i Sjöström, Stefan (red.) Nya kulturer i psykiatrin. Lund: Studentlitteratur
Harvey, David (2006) Den globala kapitalismens rum: på väg mot en teori om ojämn   
 geografi sk utveckling. Hägersten: Tankekraft
Hight, Christopher (2008) Architectural Principles in the Age of Cybernetics. New York/London:  
 Routledge Press
Hight, Christopher; Hensel, Michael & Menges, Achim (2009) En route: Towards a Discourse  
 on Heterogenous Space beyond Modernist Space-Time and Post-Modernist Social   
 Geography ur Hensel, Michael U., Hight, Christopher & Menges, Achim (red.) (2009).   
 Space reader: heterogeneous space in architecture. Chichester: Wiley
Hillier, Jean (2007) Stretching beyond the horizon: a multiplanar theory of spatial planning and   
 governance. Burlington, VT: Ashgate
Hinnerson, Josefi na (2008) Att bygga för vård: lokalförsörjning inom vårdbyggnadssektorn. Diss.  
 Göteborg: Chalmers tekniska högskola
Howarth, David (2007) Diskurs. Malmö: Liber
Hubbard, Phil., Kitchin, Rob. & Valentine, Gill (red.) (2009[2004]) Key thinkers on space and  
 place. London: Sage 
Hultqvist, Kenneth & Petersson, Kenneth (red.) (1995) Foucault: namnet på en modern   
 vetenskaplig och fi losofi sk problematik::  texter om maktens mentaliteter, pedagogik, psykologi,   
 medicinsk sociologi, feminism och bio-politik. Stockholm: HLS
Hydén, Lars-Christer (1998) Den ”nya” psykiatrin – från psykisk sjukdom till handikapp, i   
 Sjöström, Stefan (red.) Nya kulturer i  psykiatrin. Lund: Studentlitteratur
Håkansson, Per Arne & Nyström, Louise (red.) (1991) Miljö för livet: om boende, socialt liv och  
 psykisk hälsa. Karlskrona: Boverket



258

Johansson, Anna (2005) Narrativ teori och metod. Lund
Jones, Maxwell (1970) Det terapeutiska samhället. Stockholm: Pan/Norstedt 
Jönsson, Lars-Eric, (1998) Det terapeutiska rummet: rum och kropp i svensk sinnessjukvård   
 1850-1970, Carlsson, Diss. Umeå: Univ.,Stockholm
Jönsson, Lars-Eric (2010) Berättelser från insidan: en essä om personliga erfarenheter i psykiatrins  
 historia, Carlsson, Stockholm
Kanes Weisman, Leslie (2000) Architecture, i Kramarae, Cheris & Spender, Dale (red.) (2000).  
 Routledge international encyclopedia of women: global women’s issues and knowledge. New   
York: Routledge
Kearns, Robin A. & Joseph, Alun E. Contracting opportunities: interpreting post-asylum   
 geographies of mental health care in Auckland, New Zealand, i Health and Place 6 (2000),  
 s. 159-169.
Kittel, Pia (1978) Nackaprojektet – ett exempel på framtidens psykvård. Arbetartidningen Ny   
 dag 8/2 1978 
Krantz, Ann-Marie & Levander, Sonja (1983) Annsofi projektet – ett arbete i gränslandet mellan  
 psykiatri och socialvård. Sfph:s  monografi serie nr 18, Stockholm
Künstlicher, Rolf (2009)Th e psychoanalytic situation as a play situation: exploration of a multi-  
 faceted clinical situation. Diss. Stockholm: Stockholms universitet 
Kvale, Steinar (1996) Interviews: an introduction to qualitative research interviewing. Th ousand  
 Oaks: SAGE
Kvale, Steinar (2010) Doing interviews. London: Sage Publications
Kärrholm, Mattias (2004) Arkitekturens territorialitet: till en diskussion om territoriell makt och  
 gestaltning i stadens off entliga rum. Diss. Lund: Lunds universitet, 2004
Kärrholm, Mattias (2008) Th e Territorialisation of a Pedestrian Precinct in Malmö:   
 Materialities in the Commersialisation of Public Space, Urban Studies 2008:45, 9, s. 1903-  
 1924 
Laing, R D (1972[1960]) Det kluvna jaget. Stockholm 
Lallerstedt, Lars-Erik (1959) Gullberna sjukhus, Karlskrona, i Arkitektur 1959:11, s. 233-239
Latour, Bruno (1992) Where are the missing masses? Sociology of a Door, http://www.bruno-  
 latour.fr/articles/article/050.html, nedladdad 2009-05-14
Latour, Bruno (1998a) Förbindelsernas makt (1986), i Artefaktens återkomst: ett möte mellan   
 organisationsteori och tingens sociologi. Stockholm: Nerenius & Santérus
Latour, Bruno (1998b) Teknik är samhället som gjorts hållbart (1992), i Artefaktens återkomst:  
 ett möte mellan organisationsteori och tingens sociologi. Stockholm: Nerenius & Santérus
Latour, Bruno (1999) On recalling ANT, i Law, John & Hassard, John (red.) Actor network   
 theory and after. Oxford: Blackwell
Latour, Bruno (2005) Reassembling the social: an introduction to actor-network-theory. Oxford:  
 University Press
Lauri, Ingvar (red.) (1987) Socialtjänsten i samhällsplaneringen: allmänna råd: remissutgåva   
 1987. Stockholm: Socialstyr.
Law, John (1992/2001) Notes on the Th eory of the Actor Network: Ordering, Strategy and   
 Heterogeneity, published by the Centre for Science Studies, Lancaster University,   
 Lancaster LA1 4YN, at http://www.comp.lanc.ac.uk/sociology/ papers/Law-Notes-on-  
 ANT.pdf, nedladdad 2009-05-22
Law, John (1999) After ANT: complexity, naming and topology, i Law, John & Hassard, John  
 (red.) Actor network theory and after. Oxford: Blackwell
Law, John (2002) Objects and spaces, i Th eory and Culture 2002:19:91, http://tcs.sagepub.  



259

com/cgi/content/abstract/19/5-6791, nedladdad 2009-06-18 
Law, John (2004) After method: mess in social science research. 1. ed. London: Routledge
Law, John (2009) Actor Network Th eory and Material Semiotics, i Turner, Bryan S. (red.) Th e  
 new Blackwell companion to social theory Chichester: Wiley-Blackwell
Law, John & Mol, Annmarie, (2000) Situating Technoscience: an Inquiray into Spatialities,   
 published by the Centre for Science Studies, Lancaster University, Lancaster LA1 4YN, at   
 http://www.comp.lanc.ac.uk/sociology/ papers/Law-Mol-Situating-Technoscience.pdf,   
 nedladdad 2009-05-22
Lefebvre, Henri (2005[1991]) Th e production of space. Malden, Mass.: Blackwell
Levander, Sonja (2007) Om psykoser och psykosbehandling. Stockholm: Mareld
Lindqvist, Rafael, Markström, Urban & Rosenberg, David (2010) Psykiska funktionshinder i   
 samhället: aktörer, insatser, reformer. Malmö: Gleerups
Ljungberg, Lennart (1990) Psykiatri ur ett Stockholmsperspektiv ur Blanc, Tania & Pernow,   
 Bengt (red.), Karolinska sjukhuset 1940-1990: en minnesbok. Karolinska sjukhuset, Solna
Markström, Urban (2003) Den svenska psykiatrireformen: bland brukare, eldsjälar och   
 byråkrater. Diss. Umeå: Univ., 2003
Markus, Th omas A. (1993) Buildings and power: freedom and control in the origin of modern  
 building types. London: Routledge
Mattsson, Helena & Wallenstein, Sven-Olov (red.) (2010) Swedish modernism:    
 architecture,consumption and the welfare state. London: Black Dog 
Moran, James & Topp, Leslie (2007) Introduction: interpreting psychiatric spaces, i Topp, L., i 
 Moran, J.E. & Andrew J. Madness, Architecture and the Built Environment. Psychiatric Spaces  
 in historical context. New York London: Routledge
Murdoch, Jonathan (2006). Post-structuralist geography: a guide to relational space. London:   
 SAGE
Nacka Saltsjöbadens tidning (1975) Stadsplanerarna samarbetar med socialmyndigheterna för  
 bättre bostadsområden. Nacka Saltsjöbadens tidning, Nacka. 30/1 1975
Nationalencyclopedin, www.ne.se
Nicholsen, Nirje, Bengt (2003) Normaliseringsprincipen. Lund: Studentlitteratur
Nord, Catharina (2003) Th e visible patient. Hybridity and inpatient ward design in a   
 Namibian context. Diss. Stockholm: Tekn. Högskl.
Nord, Catharina (2007) Spaces of hope: architectural design for HIV services in Uganda.   
 Stockholm. Royal Institute of Technology
Nord, Catharina (2011a) Individual care and personal space in assisted living in Sweden,  
 i Health and Place 17(1), 50-56.
Nord, Catharina (2011b) Architectural space as a moulding factor of care practices and resident  
 privacy in assisted living, i Ageing & Society, 31(6), 934-952. 
Nordsteds lilla engelska ordbok (1993) Stockholm: Almqvist & Wiksell
Nyström, Louise (1991) Beror livet mellan husen på hur dom står?, i Håkansson, Per Arne &  
 Nyström, Louise (red.) Miljö för livet: om boende, socialt liv och psykisk hälsa. Karlskrona:   
 Boverket
Ohlsson, Anna (2008) Myt och manipulation: radikal psykiatrikritik i svensk off entlig idédebatt   
 1968-1973. Diss. Stockholm: Stockholms universitet, 2008
Palmblad, Eva (1992) Psykiatrin mot närsamhället. Omgivningens möte med det psykiskt   
 avvikande. Studentlitteratur: Lund 
Parr, Hester & Philo, Chris (1995) Mapping ’mad’ identities, i Pile, Steve & Th rift, Nigel (red.)  
 Mapping the subject: geographies of cultural transformation. London: Routledge



260

Parr, Hester (1999) Delusional geographies: embodied experiences of ‘madness/illness,   
 Environment and Planning D: Society and Space 17(6), s. 673-690
Parr, Hester (2007) Mental health and social space: towards inclusionary geographies? Oxford:   
 Blackwell
Patton, Michael Quinn (2002) Qualitative research & evaluation methods, 3 ed, London: Sage
Philo, Chris (2000) Post-asylum geographies: an introduction, i Health and Place 6: 2000, s.   
 135-136
Philo, Chris (2007) Scaling the asylum. Th ree geographies of the Inverness district Lunatic   
 Asylum (Craig Dunain) i Moran, J.E. & Andrew J. Madness, Architecture and the Built   
 Environment. Psychiatric Spaces in historical context. New York London:  Routledge
Pockettidningen R (1975) Vårdad till vanvett, nr 1, 1975
Pockettidningen R (1976) Dom har stulit mitt liv. Lennart Hebel – fri efter 35 år på   
 Beckomberga,nr 5, 1974
Pockettidningen R (1977) Stoppa det psykiatriska våldet! nr 2, 1977
Porter, Roy (2002) Madness – a brief history. Oxford, Oxford University Press
 Psykiatrin Södra (2007) Stockholm: Psykiatrin Södra
Psykiatrin Södra (2011) www.psykiatrinsodra.se, nedladdad 2011-12-19
Qvarsell, Roger (1982) Ordning och behandling: psykiatri och sinnessjukvård i Sverige under   
 1800-talets första hälft. Diss. Umeå: Univ.
Qvarsell, Roger (1991) Vårdens idéhistoria. Stockholm: Carlsson 
Qvarsell, Roger (1993) Skall jag taga vara på min broder?: tolv artiklar om vårdens, omsorgens och  
 det sociala arbetets historia. Umeå: Institutionen för idéhistoria, Univ.
Qvarsell, Roger & Eriksson, Bengt Erik (red.) (1997) Hur skall själen läkas?: den psykiatriska   
 vårdens förändringar. Stockholm: Natur och kultur
Ristilammi, Per-Markku (1994) Rosengård och den svarta poesin: en studie av modern   
 annorlundahet. Diss. Lund: Univ.
Riving , Cecilia, Møllerhøj, Jette, Sonne, Pernilla (2006) Psykiatrihistoriska perspektiv. Arvet  
 efter Foucault i skandinavisk och internationell psykiatrihistoria, i Skandia 2006:72, häfte 2
Rose, Gillian (2007) Visual methodologies. An introduction to the interpretation of visual   
 materials. Sage, London
Rose, Nikolas (1995) Politisk styrning, auktoritet och expertis i den avancerade liberalismen, i  
 Hultqvist, Kenneth & Petersson, Kenneth (red.) Foucault: namnet på en modern vetenskaplig  
 och fi losofi sk problematik : texter om maktens mentaliteter, pedagogik, psykologi, medicinsk   
 sociologi, feminism och bio-politik. Stockholm: HLS
Sandlund, Mikael (2005) Vad är psykiska funktionhinder? i Hydén, Lars-Christer (red.) Från  
 psykiskt sjuk till psykiskt funktionshindrad. Lund: Studentlitteratur 
Schalk, Meike (2002) Det urbana mentalsjukhuset och forskningens status / Th e Urban Mental  
 Hospital And Th e State of Research, i SITE 2002:2, s.15-17, Stockholm
Shields, Rob (2009[2004]) Henri Lebevre i Hubbard, Phil, Kitchin, Rob & Valentine, Gill   
 (red.) Key thinkers on space and place. Repr. London: Sage 
Silverman, David (2006). Interpreting qualitative data: methods for analyzing talk, text and   
 interaction. London: SAGE
Simonsen, Kirsten (1996) What kind of space in what kind of social theory? i Progress in   
 Human Geography; vol. 20, nr 4, s. 494- 512 
Simonsen, Kirsten (2005) Byens mange ansigter: konstruktion af byen i praksis og fortælling.   
 Frederiksberg: Roskilde Universitetsforlag
 Smith, Christopher J & Giggs, J. A. (1988) Location and Stigma. Contemporary Perspectives 



261

on Mental Health and Mental  Health Care. Unwin Heyman, London
Sjöström, Bengt (1992) Kliniken tar över dårskapen: om den moderna svenska psykiatrins   
 framväxt. Diss. Lund : Univ.
Sjöström, Bengt (2000) Den galna vården: svensk psykiatri 1960-2000. 1. uppl. Lund: Bokbox
Skårderud, Finn, Haugsgjerd, Svein & Stänicke, Erik (2010) Psykiatri: själ - kropp - samhälle.   
 Stockholm: Liber
Socialstyrelsen: remisshandling (1973) Den psykiatriska vårdens målsättning och organisation:   
 rapport från expertgrupper. Stockholm
Socialstyrelsen (1980) Riktlinjer för 80-talets psykiatriska vård. Socialstyrelsen anser 1980:2.   
 Stockholm: Socialstyrelsen
Socialstyrelsen (1982) Psykiatrisk vård utan mentalsjukhus. Socialstyrelsen redovisar 1982:8.  
 Stockholm: Socialstyrelsen
Socialstyrelsen (1987) Socialtjänsten i samhällsplaneringen Allmänna råd - remissutgåva 1987.   
 PM 170/87. Modin-Tryck AB Stockholm 
Socialstyrelsen (1988) Psykiatri i utveckling. Mot öppnare vårdformer och ökad samverkan.   
 PM 1988:21 Stockholm:  Socialstyrelsen
Socialstyrelsen (1999) Välfärd och valfrihet? : slutrapport från utvärderingen av 1995 års   
 psykiatrireform. Socialstyrelsen följer upp och utvärderar 1999:1. Stockholm:    
Socialstyrelsen
Socialstyrelsen (2003a) Klassifi kation av funktionstillstånd, funktionshinder och hälsa: svensk   
 version 
Socialstyrelsen (2003b) Utredning av händelserna i Åkeshov och Gamla stan och dess möjliga  
 samband med brister i bemötande och behandling inom den psykiatriska vården och   
 socialtjänstens verksamhet.
Spri 19/73 (1974) Sjukhem: storlek, typrum, driftkostnader. Stockholm: Spri (Spri rapport   
 73/19)
Spri 12/77 (1977) Psykiatri i omvandling, i serien Psykiatri i omvandling. Stockholm: Spri (Spri  
 rapport 12/77)
Spri 42/80 (1980) Vårdavdelningar: en exempelsamling från Spris byggbank. Stockholm: Spri   
 (Spri-rapport, 0586-1691)
Spri 54/81 (1981) Öppenvårdslokaler för psykiatri; delrapport 1: probleminventering,   
 kravanalys, i serien Psykiatri i omvandling. Stockholm: Spri, (Spri rapport 54)
Spri 56/81 (1981) Nackaprojektet 1974-1979. Patientregister, patientregister, vårdkonsumtion,  
 behandling, i serien Psykiatri i omvandling. Stockholm: Spri (Spri rapport 56)
Spri 67/81 (1981) Nackaprojektet 1974-80: en sammanfattning, i serien Psykiatri i omvandling. 
 Stockholm: Spri (Spri rapport 67)
Spri 114/83 (1983) Öppenvårdslokaler för psykiatri: delrapport 2: diskussionsunderlag vid   
 planering, i serien Psykiatri i omvandling. Stockholm: Spri (Spri rapport 114)
Spri 100/85 (1985) Lokaler vid psykiatriska kliniker: patient- och personalerfarenheter, i serien  
 Psykiatri i omvandling. Stockholm: Spri (Spri tryck 100)
Spri 101/85 (1985) Lokaler för psykiatri, i serien Psykiatri i omvandling. Stockholm: Spri (Spri  
 tryck 101)
Stake, Robert E (1995) Th e Art of Case Study Research. Th ousand Oaks, London & New Delhi.  
 Sage.
Stake, Robert E. (1998) ‘Case Studies’ i Denzin  N.K. & Lincoln Y., (red.) Strategies of   
 Qualitative Inquring. Th ousand Oakes, London & New York. Sage. 
Steinholtz Ekecrantz, Lena (1995) Patienternas psykiatri: en studie av institutionella erfarenheter. 



262

Diss. Linköping: Univ.
Steinholtz Ekecrantz, Lena (2005) Brukarinfl ytandet förändringspotentialer, i Hydén, Lars-  
 Christer (red.) Från psykiskt sjuk till psykiskt funktionshindrad. Lund: Studentlitteratur 
Stockholms läns landsting (2011) http://www.slso.sll.se/SLPOtemplates/SLPOage1_____4536. 
 aspx, nedladdad 2011-12-19
Sundin, Bertil (1970) Individ, institution, ideologi. Stockholm
Svenska Akademiens ordbok, http://g3.spraakdata.gu.se/saob
Svenska Dagbladet (1976) Nu kommer psykvården till människorna, 1976-02-23, Svenska   
 Dagbladet, Stockholm
Svensson, Ronny (1984) Social planering i praktiken. Malmö: Utbildningsproduktion, på   
 uppdrag av Socialstyrelsen
Szecsödy, Hansson, Hessle, Nordahl (1980) Architectural Boundaries and their impact on social  
 organisation, ur Pines & Rafaelsen (ed.) Th e individual and the group, vol 1 New York,   
 London
Szasz, Th omas (1961) Th e myth of mental illness: foundations of a theory of personal conduct.  
 New York: Harper & Row
Th iberg, Sven (red.) (1985) Bostadsboken: 22 forskare om bostadsutformning. Stockholm: Statens  
 råd för byggnadsforskning
Th rift, Nigel (2007) Overcome by Space. Reworking Foucualt. i Crampton, Jeremy W. & Elden,  
 Stuart (red.) Space, knowledge and power: Foucault and geography. Aldershot, England:   
 Ashgate
Topor, Alain (1993) Möten i psykiatrin, i Hydén, Lars-Christer (red.) Socialpsykiatri mellan   
 institution och omvärld: erfarenheter från Enskede Skarpnäcks psykiatriska sektor. Stockholm:   
 Spri
Topor (2007) Från ord till handling, i Psykiatrin Södra, Stockholm: Psykiatrin Södra
Tunström, Moa (2009) På spaning efter den goda staden: om konstruktioner av ideal och problem i  
 svensk stadsbyggnadsdiskussion. Diss. Örebro: Örebro universitet, 2009
Urban, Susanne (2002) Grannskap, idé och planering. En genomgång av svenska och    
internationella studier med anknytning till grannskapsplanering. Forskningsrapport 2002:4,   
 Institutet för bostads- och urbanforskning, Gävle
Wagenaar, Cor (red.) (2006) Th e Architecture of Hospitals. Rotterdam: Nai Publishers 
Wallenstein, Sven-Olov (2004) Den moderna arkitekturens fi losofi er. Stockholm: Alfabeta/  
 Anamma
Wallenstein, Sven-Olov (2007) Essays, lectures. Stockholm: Axl Books
Wallenstein, Sven-Olov (2009) Biopolitics and the emergence of modern architecture. New York:  
 Princeton Architectural Press
Wennström, Gunnar (1968) Ett principprogram om öppen vård. Socialstyrelsen redovisar nr 3.  
 Stockholm: Socialstyrelsen
Wickman, Kerstin (1969) Ny miljö för vård, i Form 1969:10, s.494-497
Winnicott, Donald Woods (2003 [1971]) Lek och verklighet. 3. utg. Stockholm: Natur och   
 kultur
Winther Jørgensen, Marianne & Phillips, Louise (2000) Diskursanalys som teori och metod.   
 Lund: Studentlitteratur
White, Hayden (1973) Metahistory. Th e historical imagination in nineteenth century Europe.  
 Baltimore MD, John Hopkins  University Press
Wolch, Jennifer & Philo, Chris (2000) From distributions of deviance to defi nitions of   
 diff erence: past and future mental health geographies, i Health and Place 6:2000, s. 137-157



263

Zuckermanm, Janet Rivkin & Horelick, Lisa (2006) Th e aff ectice experience of the analyst in  
 the extra-analytic moment, i Th e Amercian Journal of Psychoanalys, 2006:66:4, s. 351-371
Åman, Anders (1976) Om den off entliga vården. Byggnader och verksamheter vid svenska   
 vårdinstitutioner under 1800- och 1900-talen. En arkitekturhistoriskt undersökning. Liber   
 Förlag. Stockholm.

LAGAR OCH BETÄNKANDEN
SOU 1958:73 Kommittén för översyn av hälso- och sjukvården i riket.     
 Mentalsjukvårdsdelegationen (1958). Mentalsjukvården: planering och organisation:   
 betänkande 3. Stockholm
Nationell psykiatrisamordning (2006) Ambition och ansvar: nationell strategi för utveckling av   
 samhällets insatser till personer med psykiska sjukdomar och funktionshinder: slutbetänkande.   
 Stockholm: Fritze 
Psykiatrireformen 1995, prop. 1993/94:218
SOU 1991:92 Psykiatriutredningen (1992) Rätt till bostad: om psykiskt stördas boende:  
delbetänkande. Stockholm: Allmänna förl.
SOU 1992:73 Psykiatriutredningen (1992)Välfärd och valfrihet: service, stöd och vård för psykiskt  
 störda: slutbetänkande. Stockholm: Allmänna förl.
Sverige. Regeringen (2000) Från patient till medborgare: en nationell handlingsplan för   
 handikappolitiken. Stockholm: Riksdagen

TV-PROGRAM
I stället för sjukhus, en serie i fyra delar av Lis Asklund
 Del 1 Människor i kris (TV1 750604) 
 Del 2 Efter många år (TV1 750611) 
 Del 3 I stället för sjukhus (TV1 760317) 

 Del 4 Om Fountain House (sändes 1978) 

RITNINGAR
Gamla Landsvägen Byggnadslovritningar för om- och tillbyggnad för psykiatriska behandlingshem,  
 22/10 1991, Nacka kommuns ritningsarkiv
Nacka lasarett Bygglovsritningar för nybyggnad, olika datum under 1958-1959, Nacka kommuns  
 ritningsarkiv
Omringe 1:57, f.d. Tollare 1:82 Byggnadslovsritningar för tillbyggnad av kontorspaviljong, 1/1   
 1969, Nacka kommuns ritningsarkiv
Sicklaön 344:1, Byggnadsritningar  för nybyggnad av elevbostadshem, 19/3 1969, Nacka   
 kommuns ritningsarkiv
Tattby 4:1 Byggnadslov för lokaler för glasmästeri, kontor och utställningslokal, 4/12 1974,   
 Nacka kommuns ritningsarkiv

INTERVJUER
(med nuvarande arbete menas vid intervjutillfället)
Anna Berggren, änka till Bengt Berggren, pensionerad psykiater, 1/3 2010
Boende i gruppboende 23/5 2010
Claes Richter, psykolog i Nackaprojektet, nu verksamhetchef Beroendecentrum, 20/12 2007
Claes-Göran Stefansson, sociolog i Nackaprojektet, nu utredare på Socialstyrelsen, 5/5 2009
Filipe Costa, psykiater, underläkare i Nackaprojektet, nu klinikchef Psykiatri Södra, 4/3 2010
Gertrud (fi ngerat namn), sekreterare, läkarsekreterare i Nackaprojektet, 3/8 2009
Gösta Eliasson, pensionerad arkitekt, 31/3 2010



264

Imre Szecsödy, psykiater, överläkare  i Nackaprojektet, nu psykoanalytiker, 28/1 2008
Jamal Assanay, boendestödjare i Nacka socialpsykiatri, 18/3 2010
Johan Cullberg, psykiater, överläkare/forskningsledare  i Nackaprojektet, författare/forskare 
mm, 13/2 2008
Marianne (fi ngerat namn), kurator i Nackaprojektet och i Nackapsykiatrin fram till pension, 
28/5 2009
Marie Häggberg, sjuksköterska i Nackaprojektet, nu pensionerad efter 30 år i Nackapsykiatrin, 
22/2 2008
Marita (fi ngerat namn), boendestödjare i Nacka socialpsykiatri, tidigare skötare på Långbro och 
Nacka, 31/3 2010
Monica Beckman, anhörig sedan 1970-talet och anhörigrepresentant, 31/3 2010
Nils, sjuksköterska inom Nackapsykiatrin, 17/5 2010
Per Stenfelt, psykiater, överläkare  i Nackaprojektet, nu psykoanalytiker, 5/52 2009
Peter Hugo, mentalskötare i Nackaprojektet, nu psykoanalytiker, 11/5 2009
Psykiater, inom Nackapsykiatrin, tidigare läkare på Soteria, nu, 20/5 2010
Rigmor Grahn, läkarsekreterare i Nackaprojektet, nu läkarsekreterare i Psykiari Södra, 4/3 2010
Rune Fagerlund, funktionsplanerare på Locum, 15/4 2010
Sonja Levander, psykolog i Nackaprojektet och i Nackapsykiatrin fram till pension, 21/2 2008
Tjänsteman, Nacka socialpsykiatri, 4/3 2010
Verksamhetschef gruppboende, 12/4 2010



265

                                 Stockholm 30 juni 2009

Intervju om psykiatrins rum och arkitektur

Hej,

jag arbetar med ett forskningsprojekt om den psykiatriska vårdens 
arkitektur och gör inom detta projekt en fallstudie av Nackaprojektet 1974-
1980. Som en del i denna fallstudie intervjuar jag personer som har jobbat 
i Nackaprojektet under denna första tid. Ditt namn har jag fått av Per 
Stenfelt (som jag intervjuat). 
Jag undrar nu om jag kan få träffa dig och göra en intervju? Jag är 
intresserad av att veta hur det var att arbeta på Nackamottagningen, din 
uppfattning om hur lokalerna fungerade och vad du ansåg om läget osv. 
Syftet med projektet är att undersöka hur föreställningar om var och hur 
den psykiatriska vården skulle bedrivas stämde överens med hur det blev. 
Detta har relevans för hur vi kan utveckla framtidens vårdbyggnader och 
boenden för personer med särskilda behov. 
Jag kommer att höra av mej inom de närmsta dagarna. Det går också 
bra att kontakta mig direkt på telefon eller på e-post nedan. Intervjun 
genomförs på en plats som vi kommer överens om och som passar dig. 
Eftersom det är semestertider kanske det blir först i augusti.

Med vänlig hälsning,

Ebba Högström
Doktorand i samhällsplanering

Kungliga Tekniska Högskolan
Institutionen för samhällsplanering och miljö
Skolan för arkitektur och samhällsbyggnad
100 44 Stockholm
Tel. 08- 790 92 41
E-post:ebbah@infra.kth.se

Bilaga 1.  
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Bilaga 2.

Frågeskiss för intervjuer med personer verksamma i 
Nackaprojektet1 

Intressanta tema att få veta mer om:
Yrkesbakgrund
Hur/varför Nackaprojektet
Hur länge i Nacka
Roll i projektet
Funderingar kring rumsliga frågor, läge och behandling
Sektoriseringens grundidé - åsikter
Låsta dörrar, regler, rutiner på mentalsjukhuset vs sektorisering
Slutenvårdsavdelningarnas, placering på kroppssjukhus eller på annan plats
Hur gick det till när slutenvårdsavdelningen fl yttade till Nacka
Bomiljön vs psykisk ohälsa
Mänskliga behov – vad är det
Social integration och fysisk miljö
Brister i bomiljöerna
Lokaliseringen i lokala miljön - åsikter
Uppfattning om plats och läge i förhållande till integrationstanke
Institutionslikt
Mottagningarna – rumssamband, utformning
En vanlig dag på mottagningen
En dag på gruppboendet
Uppfattning om patienternas åsikt
Vilka var patienterna
Uppfattning om lokalen, om rummen
Psykiatrisering – risk 
Rumslig utformning vs virtuella rummet terapeut-patient
Programarbete – hur gick det till
Samarbete med arkitekt
Delaktighet i ombyggnadsprocessen

1 De ursprungliga frågeskisserna var handskrivna på papper. Frågorna var tematiska, grundfrå-
gor om bakgrund, varför Nacka samt roll i projektet var i stor sett lika. Teman anpassades sedan 
individuellt för varje intervjuperson. En del intervjuer handlade mer om arbetsorganisation 
och behandlingssituation på mottagningarna, andra om förebyggande arbete eller övergripande 
vårdideologiska ställningstaganden och organisationsfrågor. En del frågor rörde historiska 
händelser och fakta. 


