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Abstract
This study examines how course participants diagnosed with anxiety and/or depression in a
recovery-course constructs the norm of self-responsibility and how it impacts the course
participants if they deviate from this norm.The empirical data was collected through a focus
group interview with six participants. Our analysis shows that the course participants
constructs self-responsibility through tools learned at Skolen for Recovery, as the tools help
the course participants to gain independence and self-responsibility. The neoliberal liability
arrangement is reproduced amongst the course participants as they understand themselves as
responsible for their own situation and recovery-process, which has to be seen as a result of
their specific context and the society they live in. The participants are objects of an invisible
disciplinary power which shapes them to behave in an expected way and through this
disciplinary process they gain self-responsibility through tools adapted as self techniques.The
course participants attach great importance to the community they are part of at Skolen for
Recovery because their deviance is normalised and because they understand the exchange of
experience as meaningful for their recovery-process. The course participants construct a
facade to avoid stigmatisation, which can be seen as a result of them not meeting the
normative expectation of self-responsibility. It can be discussed whether it is desirable to
place the total responsibility with the individual and whether the recovery-programme is
adequate if society isn’t involved in the health-promotion initiative?
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1.0 Introduktion
“Angst, stress, depression, sociale fobier, spiseforstyrrelser, selvskade og ensomhed skyller i
disse år ind over menneskeheden verden over … Enhver kan se, at der er noget rivende galt
med vores samfundsindretning. Så hvorfor fortsætter vi dette ressourceopslidende,
selvfortærende, selvforbrugende vanvid af miljømæssig ødelæggelse og social forskydning,
hvis det ikke producerer andet end ubærlig smerte? Bør dette spørgsmål ikke være på alles
læber i den offentlige samtale?” (Monbiot, 2016).

1.1 Motivation
Citatet ovenfor er et uddrag fra artiklen ”Neoliberalisme producerer ensomhed” med
undertitlen ”Psykiske lidelser er en regulær epidemi, som ødelægger millioner af menneskers
sind og kroppe. Det er på høje tid, vi spørger os selv, hvor vi er på vej hen og hvorfor”,
skrevet af George Monbiot i Information den 1. november 2016. Budskabet i artiklen
beskriver til dels den problemstilling, som har vakt en fælles interesse i projektgruppen.
Derudover er idéen til projektet opstået på baggrund af en undren om udbredelsen af psykiske
lidelser, herunder hvordan den eksisterende samfundstendens om sundhed som individuelt
ansvar påvirker den psykisk lidende med henblik på at komme sig. Flere af gruppens
medlemmer har erfaring med henholdsvis behandling af indlagte psykiatriske patienter og
med recovery-tilgangen efter endt behandling. Vi har fra praksisfeltet erfaret, hvordan
tilgangen i psykiatrien gennem de senere år har ændret sig i retning mod, at man kan komme
sig helt eller delvist efter en psykisk lidelse. Samtidig har vi erfaret, at der i større grad lægges
vægt på patientens egne mål som et centralt omdrejningspunkt i behandlingen. Gennem
litteraturen har vi ligeledes fået et indblik i, at den nuværende samfundstendens bevæger sig i
retning af, at individet i større grad tildeles ansvaret for egen sundhed (Ayo, 2010). Vi har en
formodning om, at de fleste psykisk lidende kæmper med store udfordringer såsom afvigelse
og stigmatisering, fordi de ikke lever op til de normative forventninger om, hvordan man skal
agere og reagere i samfundet for at kunne tage ansvar for eget liv. Vi er derfor nysgerrige på,
hvordan den psykisk lidende håndterer kravet om selvansvarlighed fra samfundet, og hvilke
konsekvenser det kan have, hvis den psykisk lidende ikke kan leve op til normen om
selvansvarlighed.
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Vi har valgt at beskæftige os specifikt med Skolen for Recovery i Region Hovedstadens
Psykiatri, fordi kursisterne vil kunne give os indblik i, hvordan selvansvarlighed konstrueres
af kursister i et recovery-forløb. Desuden har et af projektgruppens medlemmer tilknytning til
Skolen for Recovery, og vi har derfor mulighed for at rekruttere deltagere herfra.
	
  

1.2 Problemformulering
Hvordan konstruerer kursister i et recovery-forløb, med angst eller depression, normen
om selvansvarlighed for eget liv? Og hvilken betydning har det for kursisterne, hvis ikke
de lever op til denne norm?

1.2.1 Arbejdsspørgsmål
•

Hvilken betydning tillægger kursisterne recovery og selvteknikker?

•

Reproducerer kursisterne normen om selvansvarlighed?

•

Hvordan kan recovery-forløbet og normen om selvansvarlighed virke stigmatiserende
eller afstigmatiserende for recovery-kursister?

1.2.2 Afgrænsning
Skolen for Recovery er udgangspunkt for rekruttering af deltagere til projektet. Målgruppen
er voksne mennesker, både mænd og kvinder, i en bred aldersgruppe. Vi har ikke indsnævret
aldersgruppen yderligere, da vi mener det er mere væsentligt for vores problemstilling, at
deltagerne er i en fase, hvor de aktivt indgår i et recovery-forløb. Projektets målgruppe går
ikke i behandling, men er kursister i et recovery-forløb efter endt behandling i Region
Hovedstadens Psykiatri. Da antallet af mennesker, der bliver diagnosticeret med angst og
depression er stigende, synes vi at disse lidelser er interessante at tage udgangspunkt i, og
dermed afgrænser vi os fra at inddrage andre psykiske lidelser. Intentionen med projektet er
ikke at negligere behovet for et diagnosesystem og den psykiatriske praksis, eller at rette en
kritik mod Skolen for Recovery.
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1.3 Projektdesign
For at skabe en mere overskuelig sammenhæng for læseren, vil vi kort redegøre for projektets
opbygning. Projektrapporten er opdelt i otte dele bestående af: 1.0 Introduktion, 2.0
Metodologi, 3.0 Teoretisk ramme, 4.0 Analyse, 5.0 Diskussion, 6.0 Konklusion, 7.0
Perspektivering og 8.0 Litteraturliste. Vi har valgt at redegøre for Skolen for Recovery i det
indledende kapitel, da det er denne kontekst, kursisterne er situeret i. Vi har desuden valgt at
placere metodologi efter de indledende afsnit, da vores videnskabsteoretiske afsæt og
metodiske ramme har indflydelse på resten af opgaven. Teoriafsnittet er placeret lige inden
analysen, da teorien er med til at danne grundlag for vores analyseresultater.

1.4 Problemfelt
I det følgende afsnit vil vi redegøre for det overordnede problemfelt. Vi vil med disse afsnit
fremhæve, hvordan det individuelle ansvar er fremtrædende i sundhedspolitikken. Dette
understøttes yderligere i afsnittet om vores valgte teori.
	
  
1.4.1 En epidemi-lignende situation?
I den vestlige del af verden iagttages en nærmest epidemi-lignende situation af et stigende
antal af psykiske lidelser, herunder især stress, angst og depression (Brinkmann, 2010a).
World Health Organisation (WHO) udsendte en rapport i 2001 “Mental health: New
understanding, new hope” for at rette opmærksomheden på de samfundsmæssige
sundhedsproblemer, der er forårsaget af psykisk sygdom verden over (WHO (2001) i Rose,
2010;35). Rapporten anslår, at 24% af alle mennesker vil blive ramt af en psykisk lidelse i
løbet af deres liv, ligeledes hævder rapporten, at 340 millioner mennesker verden over
rammes af depression. Hvis nuværende tendenser fortsætter, forudser WHO at
depressionsbyrden i år 2020 vil være den næstvigtigste årsag til tabte leveår for begge køns
vedkommende (WHO (2001) i Rose, 2010;35).
Sundhedsstyrelsens rapport “Sygdomsbyrden i Danmark - sygdomme” fra 2015 beskriver, på
baggrund af opgørelser baseret på det danske Landspatientregister i perioden 2010-2012, at
der årligt er 11.000 nye tilfælde af depression og 17.000 nye tilfælde af angst. Ifølge
opgørelserne lever 91.000 danskere med depression og 136.000 danskere lever med angst
(Flach et al., 2015). Disse tal er baseret på data fra hospitalsvæsenet, hvilket vil sige, at det
kun er data fra personer, som har været på skadestue, indlagt eller i ambulatorier grundet
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depression og angst, som er medtaget i Sundhedsstyrelsens rapport (Flach et al., 2015).
Dermed er der formodentlig flere, der lider af mildere former af depression og angst, som
ikke har været i kontakt med hospitalsvæsenet. Brinkmann hævder ligeledes, at
“epidemierne” i psykiske lidelser ikke er sket inden for indlægningskrævende og alvorlige
psykiske sygdomme, men inden for de lettere angst-, stress- og depressionstilstande
(Brinkmann, 2010a). Til trods for, at der i det seneste århundrede er sket et stort fremskridt i
lægevidenskaben og behandlingsmulighederne, er befolkningens mentale sundhed fortsat
dårligere, da der tilsyneladende er mere depression, stress og angst i befolkningen end
nogensinde før (Brinkmann, 2010a). Dette afspejles også i diagnosesystemerne, hvor der
aktuelt anvendes to diagnosesystemer; WHOs ICD-10 og det amerikanske DSM-IV. Selvom
de i praksis stort set er ens, danner DSM-systemet ofte udgangspunkt for den dominerende
internationale forskning (Brinkmann, 2010a). I 1994 indeholdt DSM-IV næsten tre gange så
mange diagnoser som i 1952. Udviklingsspringet skete i 1980 med tilgangen af den nye
diagnostiske psykiatri, hvor den naturvidenskabelige tilgang blev forbillede for psykiatrien
(Brinkmann, 2010a). Patologiske tilstande opdages ifølge diagnosesystemernes selvforståelse
ved hjælp af videnskab, men mange studier af systemernes udvikling viser, at det oftere er
politiske, sociale og økonomiske faktorer, der påvirker tilgangen af diagnoser i
diagnosesystemet (Brinkmann, 2010a).
	
  
1.4.2 Patologisering og øget krav til individet
Statistikkerne viser en tydelig vækst i antallet af diagnosticerede psykiske lidelser, men der er
stor uenighed om, hvordan tallene skal tolkes (Brinkmann, 2010a). Menneskelige egenskaber,
evner og personlighedstræk, der tidligere ikke krævede behandling og diagnosticering,
italesættes i vores samfund som behandlingskrævende sygdomme, hvilket ifølge Svend
Brinkmann benævnes patologisering (Brinkmann, 2010a). Sker vækstudviklingen på
baggrund af en samfundsudvikling, hvor tilværelsen er blevet den enkeltes projekt, der gør
mennesker mere sårbare over for angst, depression og stress? Eller er væksten et resultat af
nye diagnosepraksisser, hvor den ætiologiske tilgang er opgivet, og lidelsens kontekst i højere
grad negligeres? (Brinkmann, 2010a; 21). Hvis der findes en “ægte” epidemi, mener
Brinkmann, det kan fortolkes som et resultat af et øget stressniveau i befolkningen, der skal
følge samfundets krav om konstant forandring og udvikling (Brinkmann, 2010a). Hvis måden
depression og andre lidelser diagnosticeres på er ændret, kan dette fortolkes som en afspejling
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af samfundets tendens til at udskille afvigere med henblik på, at de skal optimeres. Det er i
begge tilfælde det øgede krav fra samfundet til individets livsforvaltning og selvovervågning,
der afstedkommer epidemierne (Brinkmann, 2010a).
I Danmark og andre rige vestlige samfund foregår en intensivering af sundhedsfremmende
initiativer, hvor individet i større grad bliver pålagt at forvalte, overvåge og tage ansvar for
egen sundhed (Brinkmann, 2010a). Sundhed er blevet et spørgsmål om at optimere, og dette
udgør en væsentlig dimension i normen om ”den gode samfundsborger” såvel som ”det gode
liv” (Lehn-Christiansen, et al., 2016). Forestillingen om optimering af individet og
individualiseringen af ansvaret for sundheden gennemsyrer sundhedsnormen, hvor det syge
og usunde udgør det forkerte, og hvor det sunde og aktive menneske udgør det rigtige (LehnChristiansen, et al., 2016). Samfundet er præget af en selvoptimeringscredo, hvor
bestræbelsen på mere og effektiv sundhed kan have utilsigtede effekter hos dem, der møder
grænserne, som f.eks. de meget ældre, de psykisk lidende og de funktionssvækkede (LehnChristiansen, et al., 2016). Dem, der ikke tager ansvaret for sundhed på sig og udfordrer
grænserne for normerne, ekskluderes (Lehn-Christiansen, et al., 2016). Kan disse
udelukkelsesdynamikker måske bære en stor del af skylden i, at mennesker med en psykisk
lidelse har en lavere forventet levetid på 17-22 år (Bentzen, u.å.) end den øvrige befolkning
grundet livsstilssygdomme? Denne ulighed kan også ses som et spørgsmål om at blive lukket
ude af; normen, den professionelle intervention, muligheden for anerkendelse og genkendelse,
og uden for sundhed (Lehn-Christiansen et al.; 17).
	
  
1.4.3 Ansvarliggørelse af individet
Relationen mellem borger og stat er under forandring i den pressede velfærdsstat.
Fundamentet i velfærdsstaten har været en omfordeling af goder, hvor de mest privilegerede i
samfundet skulle løfte de svagest stillede (Lehn-Christiansen, et al., 2016). Ambitionen i
velfærdsstaten var at skabe et mere lige samfund, hvor mennesket blev forstået som
grundlæggende socialt og unikt. I velfærdsstaten blev sundhed betragtet som en velfærdsgode,
alle borgere havde ret til, men denne opfattelse ændres i disse år (Lehn-Christiansen, et al.,
2016). Sundhedsydelserne genopstår som forbrugsgoder via et voksende sundhedsmarked og
sundhedssystemerne appellerer til, at borgeren tager ansvar for egen sundhed. Baggrunden for
forandringen er væsentlig at finde i moderniseringen af den offentlige sektor i 1980’erne, som
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var en neoliberal tendens mod at øge produktionsorienteringen og markedsstyring af den
offentlige sektor (Lehn-Christiansen, et al., 2016). Denne udvikling kan anskues ud fra tesen
om, at vi bevæger os imod et samfund, som er præget af konkurrence, og hvor mennesket
forstås som selvstændig, frit og rationel. Overgangen betyder, at sundhedsvæsenet bliver
proaktivt og hvor det forventes at borgeren i højere grad aktivt tager ansvar for egen sundhed
og sygdom (Lehn-Christiansen, et al., 2016)

1.5 Skolen for Recovery som kontekstuel ramme
Recovery-tilgangen er begyndt at fylde mere i den politiske dagsorden, hvilket er en af
grundene til, at vi tager udgangspunkt i Skolen for Recovery. De deltagere, som vi har valgt at
rekruttere i projektet, er kursister på Skolen for Recovery, og er hermed situeret i en bestemt
kontekst. Da denne kontekstuelle ramme har betydning for projektets fremgangsmåde og
resultater, vil vi i det følgende afsnit redegøre for recovery-begrebet, beskrive Skolen for
Recovery, og hvorfor vi ser skolen som et sundhedsfremmende tiltag.
	
  
1.5.1 Recovery
Recovery betyder ”at komme sig” og selve oprindelsen af recovery-tilgangen stammer tilbage
fra et opgør i 1980erne og -90erne mod den tidligere traditionelle opfattelse af, at psykiske
lidelser var kroniske (Shepherd et al., 2008). Med recovery-tanken blev fokus rettet mod
begreberne selvhjælp, empowerment og rådgivning blandt fagfolk og sindslidende (Shepherd
et al, 2008). Den amerikanske psykolog William A. Anthony var en af de første til at sætte
recovery på dagsordenen med sin artikel ”Recovery from mental illness: The Guiding Vision
of the Mental Health service system in the 1990s Reproduced” (Anthony, 1993). Anthony
definerer recovery som en individuel forandringsproces, som er rettet mod den enkeltes
færdigheder, værdier og målsætninger. Hans definition lægger op til, at man efter psykisk
lidelse kan komme sig helt eller delvist ved aktiv medvirken på sine egne betingelser for at
genopbygge og udvikle et meningsfuldt og tilfredsstillende liv præget af håb (Anthony,
1993).
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1.5.2 Skolen for Recovery
Region Hovedstaden Psykiatri er inden for de sidste år begyndt at anvende den recoveryorienterede tilgang inspireret af William A. Anthony (RHP, u. å.). Region Hovedstaden
Psykiatri strategier for 2014 rettedes mod fem indsatsområder, hvor et af dem omhandlede
”Recovery – fokus på håb og muligheder” (RHP, 2014; 11). Dette indsatsområde har til
formål at understøtte psykisk lidendes muligheder for at komme sig og styrke et recoverybaseret miljø i det praktiske felt (RHP, 2014).
Region Hovedstadens Psykiatri etablerede en skole for recovery, der havde sin opstart i
foråret 2015. Skolen har sin fysiske placering på Psykiatrisk Center Ballerup, og er en del af
Kompetencecenteret for Rehabilitering og Recovery. Skolen for Recovery startede som et
pilotprojekt i 2015 og overgik i 2016 til at være en del af driften i Region Hovedstaden
Psykiatri (RHP, 2016). Skolen er et undervisningstilbud for patienter, pårørende og
medarbejdere tilknyttet Region Hovedstadens Psykiatri, og udbyder forskellige kurser med
fokus på den recovery-orienterede tankegang. Målet er at inspirere patienten og
vedkommendes støtter som f.eks. pårørende og medarbejdere til at bidrage til den personlige
recovery-proces (RHP, 2016).
Skolen arbejder med fem forskellige værdisæt herunder recovery, samskabelse, gensidig
læring, udvikling/læring og afstigmatisering/inklusion (RHP, 2016; 22). Kurserne varetages
altid af to undervisere, hvor den ene underviser har brugererfaring og den anden er
fagprofessionel underviser med erfaringer fra behandlingspsykiatrien. Der skabes dermed et
undervisningsrum for gensidig læring mellem kursister og undervisere gennem
erfaringsudveksling. Skolen for Recovery arbejder med at fremme det enkelte menneskes
muligheder, færdigheder og ressourcer gennem medbestemmelse (RHP, 2016).
1.5.3 Skolen for Recovery som et sundhedsfremmende tiltag
Ottawa deklarationen fra 1986 indledes med: “Sundhedsfremme er den proces, som gør
mennesker i stand til i højere grad at være herre over og forbedre deres sundhedstilstand.
For at nå en tilstand af fuldstændig fysisk, psykisk og socialt velbefindende [...]” (WHO i,
Vallgårda, 2009a; 96). Projektgruppen forstår Skolen for Recovery som et
sundhedsfremmende tiltag, da formålet med kursusforløbene er at psykisk lidende, gennem
medbestemmelse, hjælpes mod at komme sig efter psykisk lidelse og fremme muligheder for
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at leve et godt liv ud fra de betingelser, de lever under og med. Projektgruppen forstår
ligeledes Skolen for Recovery som et bredt sundhedsfremmende tiltag, da skolens
sundhedsforståelse bygger på et salutogenetisk perspektiv. Skolens anskuelser af sundhed kan
siges at tage udgangspunkt i definitionen fra Antonovskys teorier om ”sense of coherence” og
om salutogenese:
”I sundhedsfremme er målet først og fremmest at øge folks følelse af sammenhæng, dvs.
følelsen af begribelighed, håndterbarhed og meningsfuldhed – eller med solide danske ord at
styrke folks livsmod, livsglæde, handleevne og fornemmelse af overskud i hverdagen.
Arbejdet er kort sagt baseret på mulighedstænkning, drevet af håb, domineret af nedefraog-op-perspektiv, idet kun den enkelte borger kender sin egen følelse af sammenhæng.
Sundhedsfremmearbejdet er forandret i en dynamisk tænkning, hvor læreprocesser,
erfaringer og følelse af sammenhæng (aktør-perspektivet) er ligeså vigtige som levekår og
stressorer (strukturperspektivet)” (Jensen & Johnsen (2006) i Vallgårda, 2009a;100).
De markerede nøglebegreber i ovenstående citat identificeres også i Skolen for Recoverys
kursuskatalog, hvor fokus er på ”den enkeltes muligheder og ressourcer”, ”håb, muligheder
og empowerment/medbestemmelse” og ”ligeværdig erfaringsudveksling” (RHP, 2016; 22).
1.5.4 Recovery og ansvarliggørelse af kursisten
I det følgende afsnit vil vi redegøre for sammenhængen mellem Skolen for Recovery og
ansvarliggørelsen af kursisterne set ud fra et neoliberalistisk perspektiv. Vi har taget
udgangspunkt i Skolen for Recoverys kursuskatalog fra 2016.
Vi har i Skolen for Recoverys kursuskatalog fra 2016 (RHP, 2016) identificeret flere
nøglebegreber, som vi mener er medvirkende til at ansvarliggøre kursisten. I kursuskataloget
står der blandt andet, at kurserne bidrager til, at man kan: “opleve recovery som en individuel
forandringsproces,” “få indsigt i og lære om, hvordan du tager hånd om dit fysiske og
psykiske velbefindende” og “identificere dine mål, ambitioner og drømme” (RHP, 2016; 6).
Vigtige elementer for at lære dette på kurserne findes i skolens værdigrundlag, hvor “Det
personlige valg er styrende. Håb, muligheder og empowerment/medbestemmelse er vigtige
elementer.” (RHP, 2016; 22).
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Et af tidens store modeord er empowerment, der sættes i forbindelse med borgerinddragelse,
personlighedsudvikling og styringsteknologi (Andersen, 2010). Empowerment betyder at
sætte i stand til eller bemyndige, og er et anvendt begreb i tilrettelæggelse af
sundhedsfremmende initiativer (Andersen, 2010). I forlængelse af at empowerment kan være
et væsentligt element i omfordeling af samfundets goder, magt og social retfærdighed, mener
Tengland, ifølge Andersen, at empowerment kan minimere systemets og de professionelles
indflydelse på borgere og skabe større selvansvar og indflydelse i borgerens eget liv
(Andersen, 2010; 214). Denne tilgang afspejles også i Skolen for Recoverys kursuskatalog,
hvor det fremhæves at patienten også er ekspert og samarbejdspartner med behandleren, hvor
ligeværd er i centrum i deres samarbejde (RHP, 2016;11). Der sker et fokusskifte fra de
professionelle til borgerne, ved at de professionelle ikke fortæller borgerne, hvordan de bør
leve, men det normative bør flyttes over i borgeren som et selvforhold (Møller, 2014).
På det individuelle niveau handler empowerment om at opnå en følelse af kontrol over livet
gennem aktiv deltagelse, hvor fokus er på individets ressourcer og styrker frem for
begrænsninger og problemer (Møller, 2014). I kursuskataloget står der:”[...] det foregår på
egne præmisser, og derfor kan ingen fortælle dig, præcis hvilken vej du skal gå.”(Region
Hovedstadens Psykiatri, 2016; 6). Citatet kan ses som et udtryk for at give kursisterne
handlekompetencer ud fra egne præmisser. Empowerment kædes ofte sammen med
adfærdsændring hos borgeren i en bestemt retning, hvilket gør at empowerment kan ses som
en form for magtudøvelse (Andersen, 2010). Citatet ovenfor udtrykker også, at kursisten skal
gå i en retning, underforstået at de skal forandre sig selv, men hvordan er dog op til kursisten
selv. Borgerinddragelsen, der er en del af empowerment-begrebet, er et anvendt begreb i det
danske sundhedsvæsen, og er formuleret på baggrund af konservative og liberale regeringer,
hvorved borgerinddragelse også skal anskues i andre elementer, der karakteriserer disse
partiers ideologier (Andersen, 2010). Her er blandt andet fokus på personlig frihed, civile
forpligtelser og reduktion af den offentlige sektor (Andersen, 2010) Myndiggørelsen af
borgerne kan ses som en styringsteknologi gennem empowerment, hvor borgerens liv
forbedres ved at borgeren selv tager kontrol, og bliver ansvarlig for at håndtere sin sundhed
og sygdom (Møller, 2014).
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1.6 Beskrivelse af udvalgte diagnoser
I det følgende vil vi kort redegøre for diagnoserne angst og depression, da det er disse
psykiske lidelser, som projektets fokusgruppedeltagere har til fælles. Det skal fremhæves, at
beskrivelsen af diagnoserne skal ses i lyset af den lægevidenskabelige tilgang til psykiske
lidelser, omend der lægges vægt på psyko-sociale faktorer. Endvidere er symptomerne som
beskrives i følgende afsnit også det, som kursisterne på Skolen for Recovery får redskaber til
at kunne håndtere.
1.6.1 Angst
Angst, som også kaldes en nervøs lidelse, er en af de mest udbredte lidelser i Danmark, idet
hver fjerde eller femte dansker oplever det i løbet af deres liv. Angst er en betegnelse for en
række forskellige sygdomstilstande som panikangst, agorafobi, socialfobi, enkelt fobi og
generaliseret angst, desuden dækker betegnelsen nervøse lidelser også over andre mere kendte
lidelser som OCD, hypokondri og kronisk træthedstilstand (Psykiatrifonden, u.å.). Angst er en
naturlig reaktion for mennesket, der skal sikre, at vi reagerer ved fare. Reaktionerne viser sig
ofte som fysiske symptomer såsom hjertebanken, rysten eller sveden (Psykiatrifonden, u.å.)
Angsten bliver sygelig, når reaktionerne sker hurtigere og kraftigere ved situationer, der
normalvis ikke udløser angst (Psykiatrifonden, u.å.). Angst er uden for viljens kontrol og kan
variere i sværhedsgrad og være tilstedeværende altid eller give sig til udtryk ved pludselige
anfald af angst (Psykiatrifonden, u.å.). Sværere grader af angst indebærer ofte en eller flere af
følgende følelser/symptomer: Uvirkelighedsfølelse, frygt for at miste selvkontrollen,
dødsangst og besvimelsesfornemmelse, katastrofetanker og undvigelsesadfærd
(Psykiatrifonden, u.å.). Angst er ofte udløst af forskellige stressfaktorer som dødsfald,
skilsmisse eller belastninger i barndommen som f.eks. misbrug, vold eller mobning, men det
er ikke alene disse stressfaktorer, der udløser angst, da der er tale om en kombination af disse
faktorer og en medfødt følsomhed eller sårbarhed (Psykiatrifonden, u.å.).
1.6.2 Depression
Depression er en hyppig lidelse i Danmark, og hver fjerde eller femte dansker udvikler
symptomer på lidelsen. Depression giver sig til udtryk ved uforklarlig nedtrykthed gennem en
længere periode, og evnen til at føle glæde er svækket. Depression er yderligere forbundet
med manglende overskud til hverdagens aktiviteter, træthedstilstand og en følelse af, at livet
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er uoverskueligt (Psykiatrifonden, 2016). Der er stor variation i graden af depression og ved
meget svære depressionstilstande kan man udvikle psykotiske symptomer som hallucinationer
og vrangforestillinger. Der er en række symptomer på depression, herunder en følelse af
meningsløshed, manglende selvtillid, koncentrationsbesvær og isolation fra omverdenen
(Psykiatrifonden, 2016). Symptomerne er ofte ledsaget af fysiske symptomer som hovedpine,
spændinger og søvnløshed. Ifølge Psykiatrifonden er årsagen til depression en kombination af
medfødt sårbarhed og ydre belastninger, som f.eks. kan være omsorgssvigt i barndommen
eller skuffelser senere i livet. Desuden er depression arvelig, men for at udvikle depression
skal der andre faktorer til (Psykiatrifonden, 2016).

2.0 Metodologi
I følgende afsnit vil vi redegøre for projektets videnskabsteoretiske tilgang, vores valg af
metode og gennemgå den metodiske proces. Endvidere vil vi komme ind på vores
analysestrategi, etiske overvejelser og kvalitetskriterier. Vi vil desuden komme med relevante
kritikpunkter af vores fremgangsmåde til den valgte metode og udførelsen af denne.

2.1 Videnskabsteoretiske refleksioner
Projektets videnskabsteoretiske retning er inspireret af socialkonstruktivismen, som vi med
dette afsnit vil komme nærmere ind på. Afsnittet indebærer også en beskrivelse af, hvilken
betydning socialkontruktivismen har for tilgangen i vores projekt.
Den primære opgave, inden for den socialkonstruktivistiske position, består i at stille sig
kritisk overfor ”vedtagne sandheder” og viden, der tages for givet for herved at kunne bringe
nye forståelser og perspektiver frem (Juul & Pedersen, 2012). Projektets formål er i denne
sammenhæng at se kritisk på ansvarliggørelse af kursisterne i et recovery-forløb og de
selvfølgeligheder om selvansvar deltagerne opnår konsensus om. Socialkonstruktivismen har
en antiessentiel ontologi, da man har den opfattelse, at eftersom individet og samfundet er et
produkt af sociale processer, eksisterer der ikke en forudgiven natur, der bestemmer
udformningen af individet eller samfundet. Individet har ikke en naturgiven essens i sig, som
gør personen til det, vedkommende er (Rasborg, 2012). Dette betyder, at vi forstår deltagernes
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udtalelser som en afspejling af samfundet og af den kontekst, de befinder sig i. Virkeligheden
og erkendelsen er ifølge socialkonstruktivismen en social konstruktion, der er historisk og
diskursivt foranderlig (Pedersen 2012). Deltagerne og projektgruppen er situeret i en bestemt
tid og tilhørende kultur, som har betydning for, hvad vi kan undersøge, og hvad vi kan
komme frem til. Begreber som psykisk sygdom og sundhed har historisk haft skiftende
indhold præget af den kulturelle og sociale kontekst (Rasborg, 2012). Virkeligheden
konstrueres i interaktion med andre, dette kan enten være gennem direkte interaktion eller
gennem f.eks. opdragelse, uddannelsessystemet eller gennem mødet med opfattelser, der er
institutionaliseret som normer og diskurser (Pedersen, 2012; 188). Vi valgte at afholde et
fokusgruppeinterview, da vi med denne metode kunne generere data ud fra den direkte
interaktion mellem deltagerne. I socialkonstruktivismen er sproget en forudsætning for
tænkning, idet sproget er bestemmende for det, vi er i stand til at tænke (Rasborg, 2012). På
den måde får vi gennem fokusgruppeinterview adgang til deltagernes tænkning og i en
socialkonstruktivistisk optik er formålet med interview-metoden at få indblik i, hvordan
”sandhed” og mening konstrueres, og ikke at få indsigt i de interviewedes indre oplevelser og
følelser som i f.eks. hermeneutikken (Mik-Meyer (2004) i Pedersen, 2012;222).
Socialkonstruktivismens epistemologi bygger på en antagelse om, at man som forsker ikke
kan være neutral, da man altid vil være påvirket af forforståelser og herskende opfattelser, og
man opererer dermed ud fra et bestemt perspektiv (Pedersen, 2012). Dette betyder, at vi i
projektet ikke kan være objektive og kontekstuafhængige, hvilket vil sige, at den viden vi
producerer “blot” er vores perspektiv på genstandsfeltet. Vores viden er ikke en afspejling af
virkeligheden, men en fortolkning af denne (Rasborg, 2012).
Da ”sandheden” er noget, der kæmpes om, er det ligeledes socialkonstruktivismens opgave at
se på de interesser, argumenter og antagelser, der ligger bag de herskende selvfølgeligheder
(Pedersen, 2012). Den samfundsskabte virkelighed har altså konsekvens for de mennesker,
der lever i den, f.eks. har kategoriseringen om psykiske lidelser som sygdom og behandlingen
heraf, medført stigmatisering af den psykiske lidende (Rasborg, 2012). Det er derfor
væsentligt, at vi har et kritisk blik på de selvfølgeligheder, der fremkommer af
fokusgruppeinterviewet.
Inden for socialkonstruktivismen vil man ikke kunne afslutte med at bekræfte eller afvise en
tese, man vil derimod søge at åbne op for nye perspektiver på området, ligesom det er
væsentligt at undersøge, hvilke konsekvenser bestemte sandhedsopfattelser har medført. Ved
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at vise at den “selvfølgelige viden” er en social konstruktion, åbnes der op for nye erkendelser
og refleksioner (Pedersen, 2012).
2.1.1 Diagnosebegrebet
Grundet vores socialkonstruktivistiske tilgang betragter vi diagnoserne som værende socialt
konstrueret, da al menneskelig erkendelse er konstrueret. Vi tror ikke, at diagnoser har
grundlæggende essens, men diagnoser har betydning for, hvordan mennesker handler og
agerer. Vi anerkender, at menneskers lidelser er reelle, og at der er behov for et psykiatrisk
diagnosesystem - særligt set i lyset af, at diagnoser giver mulighed for hjælp eller støtte. Dog
stiller vi os kritiske overfor måden, hvorpå diagnosticeringen er med til at sygeliggøre
menneskelige reaktionsmønstre (Brinkmann, 2010a), og er med til at til definere, hvad vi i det
danske samfund anser som værende normalt eller unormalt. Recovery-kursisternes erkendelse
af, hvordan det er at have en diagnose med depression og angst, kan derfor afspejles i
samfundets kulturelle opfattelse.

2.2 Fokusgruppeinterview
Vi har valgt at supplere vores teoretiske viden med et fokusgruppeinterview, fordi vi ønsker at
undersøge recovery-kursisternes sociale virkelighed i en bestemt kontekst (Halkier, 2015).
Fokusgruppeinterviewet har netop den styrke at kunne producere kontekstafhængig, relationel
og potentielt foranderlig viden ud fra den sociale interaktion, der opstår mellem vores
deltagere (Halkier, 2015). Derfor spiller fokusgruppeinterviewet en afgørende rolle i vores
projekt, da vi grundet projektets videnskabsteoretiske perspektiv har den overbevisning, at
datamaterialet er en samproduktion mellem deltagerne, konteksten og projektgruppen
(Halkier, 2008). Et fokusgruppeinterview kan producere data med mange normative
forhandlinger og selvfølgeligheder, da interviewet foregår på gruppebasis. Der skabes rum for
at deltagerne gennem samtalen kan give os viden om, hvilke sociale fortolkninger, normer og
interaktioner, der har betydning for recovery-kursister ud fra en given problemstilling
(Halkier, 2015). Sagt med andre ord er vi interesserede i, hvordan deltagerne som en del af en
gruppe, frem for som et enkeltstående individ, diskuterer specifikke temaer, og det er netop
det fokusgruppeinterviewet kan som metode (Bryman, 2012).
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2.2.1 Fordele og ulemper ved fokusgruppeinterview
Da vores deltagere er tilknyttet Skolen for Recovery, kan der i gruppens dynamik være en
kontekstuel forforståelse, som vi ikke nødvendigvis er bekendt med (Halkier, 2015).
Deltagernes forforståelse giver dem mulighed for at sammenligne, kommentere eller spørge
ind til hinanden ud fra deres erfaringer. Gennem gruppens samtale kan vi få indblik i, hvilke
normer, der kommer til udtryk blandt deltagerne, og derigennem kan vi opnå data med mange
normative forhandlinger. I fokusgruppeinterviewet er der større chance for, at deltagerne taler
om det, der optager dem mest eller bekymrer dem mest ved en problemstilling, da deltagerne
har mere kontrol over interviewsituationen end i et individuelt interview, hvilket kan gøre at
datamaterialet bliver mere naturligt (Bryman, 2012).
Nogle ulemper ved fokusgruppeinterview er derimod, at moderatoren ikke har samme
mulighed for at spørge ind til, eller få uddybet, individuelle meninger og den enkelte deltager
i et fokusgruppeinterview får sagt langt mindre, end det ville være tilfældet i et individuelt
eller semistruktureret gruppeinterview (Halkier, 2008). Fokusgruppeinterview lægger i højere
grad vægt på gruppeinteraktionen og er tema-bestemt. Af disse to årsager, bliver det sværere
for moderatoren at forfølge individuelle udtalelser. Fokusgruppeinterview adskiller sig
desuden væsentligt fra både semistrukturerede individuelle- eller gruppeinterviews, da
moderatoren i et fokusgruppeinterview har en langt mindre grad af deltagelse (Halkier, 2008).
Dette kan sætte moderatoren i et dilemma om, hvor meget vedkommende skal lade
fokusgruppen “tage over”. Feministiske forskere ser ofte denne problemstilling som en styrke
ved fokusgruppeinterviewet, da det giver deltagerne ejerskab over interviewet (Bryman,
2012).
Ved fokusgruppeinterviews kan der være risiko for, at der i gruppen sker en konformitet eller
en polarisering mellem deltagerne. Dette kan lægge en dæmper på dynamikken i
fokusgruppeinterviewet, hvilket kan betyde at variationen af deltagernes individuelle
forståelser og erfaringer kommer mindre til udtryk (Halkier, 2008). Der kan også være en
risiko for, at samtalen bevæger sig i en retning, som ikke belyser aspekterne i
problemformuleringen og at moderatoren ikke får deltagerne tilbage til temaerne. Dette er
måske nærmere ”et grundvilkår for al social interaktion, som derfor skal tænkes ind i
gennemførelsen af fokusgrupper og fortolkningen af fokusgruppedata” (Halkier, 2008).
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2.2.2. Fokusgruppens størrelse og lokalisation
Da projektets emne kan være sensitivt for deltagerne at tale om, har vi valgt at vores
fokusgruppe ikke skal være for stor. Konsekvenserne ved en meget lille gruppe (2-3
deltagere) kan være, at der ikke produceres tilstrækkelig dynamisk interaktion, samt små
grupper samtidig er sårbare over for aflysninger (Halkier, 2008). Derfor har vi valgt, at
gruppen ideelt set skal være på 5-6 deltagere, da vi derfor ville kunne komme mere i dybden
med datamaterialet i analysen (Halkier, 2008).
Vi har fået tilladelse af Skolen for Recovery til at gennemføre interviewet i forlængelse af en
undervisningsgang i skolens lokaler. Fordelen ved dette er, at lokalisationen lægger op til at
deltagerne kan tale og diskutere temaer i en kendt og tryg kontekst (Halkier 2008). Endvidere
er fordelen ved lokalisationen også, at det mindsker risikoen for at en eller flere af deltagerne
ikke møder op, da deltagerne allerede befinder sig på Skolen for Recovery.
2.2.3 Rekruttering og udvælgelse af deltagere
Grundet et projektmedlems tilknytning til Skolen for Recovery, har vi brugt hendes
professionelle netværk til at rekruttere deltagere. Forud fokusgruppeinterviewet fik vi
tilladelse af ledelsen for Skolen for Recovery til at præsentere vores projekt for tre hold på
skolen. Det var planlagt således, at vi i starten af undervisningsgangen fik lov til at præsentere
vores projekt og gruppens medlemmer. Vi havde på forhånd udarbejdet en kort
projektbeskrivelse (bilag 1) til de potentielle deltagere, som de fik udleveret, og dermed fik de
mulighed for at tage stilling til, om de havde lyst til at deltage i vores fokusgruppeinterview. I
projektbeskrivelsen lagde vi vægt på en neutral beskrivelse af det overordnede formål, så de
potentielle deltagerne kunne forholde sig åbent til projektets temaer (Halkier, 2008).
Deltagerne i projektet er i et forløb på Skolen for Recovery og er derfor en del af dette sociale
netværk. Denne tilknytning kan bevirke, at den sociale kontrol over for individuelle udtalelser
bliver anderledes end, hvad deltagerne normalt ville sige eller gøre i hverdagen uden for
Skolen for Recovery (Halkier, 2008). Ligeledes kan deltagernes tilknytning til Skolen for
Recovery bevirke, at de kan have nemmere ved at bidrage mere uddybende til samtalen, da
strukturen på Skolen for Recovery baseres på gruppesamtaler, der minder om
fokusgruppeinterviewets struktur. Vi mener, at ligheden mellem fokusgruppeinterviewet og
gruppesamtalerne på skolen er med til at skabe tryghed for deltagerne i interviewsituationen.
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Data, der produceres i fokusgrupper, er afhængig af deltagernes interaktion med hinanden,
derfor må fokusgrupper som hovedregel hverken være for homogene eller heterogene
(Halkier, 2008). Vi mener at have rekrutteret en mellemting i og med, at deltagerne har
samme lidelse og er kursister på Skolen for Recovery, men gruppen er forskellig med hensyn
til alder, køn, uddannelse og social baggrund.
Fire af gruppens seks deltagere har kendskab til hinanden, fordi de har gået på de samme
kurser (vi henviser til figur 1 for en kort introduktion til deltagerne). Vi mener, at det har
været en fordel, at der var deltagere der kendte hinanden og ikke kendte hinanden, da det
bidrog til en god interaktion under interviewet, hvor deltagerne havde let ved at udtrykke sig
overfor hinanden, men hvor de samtidig også blev nødt til at spørge eksplicit ind til hinandens
forståelser (Halkier, 2008; 29). Vi mener, at dette har medvirket til de forskellige
perspektiver, der kom frem i interaktionen mellem deltagerne.

Dæknavn

Alder Uddannelse

Arbejde

Diagnose

45 år
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Ikke pt. i

Depression og angst

uddannelse

arbejde.
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Sygemeldt

og køn
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B - Kvinde
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Angst, depression og
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C - Kvinde
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Angst, depression og
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Figur 1: En kort oversigt over deltagerne i fokusgruppen
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2.2.4 Strukturering og gennemførelse af fokusgruppeinterview
Vores fokusgruppeinterview er struktureret ud fra en blandet tragtmodel, hvor vi starter med
åbne og løst strukturerede spørgsmål til temaer og derefter snævrer ind og slutter af med en
strammere styring (Halkier, 2016). Dette giver mulighed for, at deltagerne kan komme med
deres egne umiddelbare meninger, men sikrer samtidig, at vi får belyst relevante
problemstillinger i forhold til vores problemformulering.
Vi arrangerede at fokusgruppen samt moderator og observatør sad rundt om et ovalt bord,
hvor alle kunne se og tale med hinanden. Der var kaffe, te og snacks til alle, og vi benyttede
os af to diktafoner, der var placeret diagonalt i forhold til hinanden for på bedst mulig vis at få
deltagernes udsagn på lydfil. Moderatoren skaber rammen for fokusgruppeinterviewet
gennem introduktionen (Halkier, 2008), derfor lagde vi vægt på dette inden
fokusgruppeinterviewets start. Introduktionen indeholdt information til deltagerne om
projektets formål og fokusgruppeinterviewets struktur i generelle træk, herunder at deltagerne
gerne måtte kommentere, henvende sig og spørge ind til hinandens erfaringer. Vi informerede
deltagerne om, hvad et fokusgruppeinterview indebærer, og hvordan det foregår. Dette gjorde
vi for at sikre, at deltagerne forstod moderatorens funktion, og fokusgruppeinterviewet forløb
med meget deltagerinvolvering. I introduktionen lagde vi også vægt på, at moderatoren og
observatøren var der for at lytte og lære noget om deltagernes erfaringer og holdninger
(Halkier, 2008). Deltagerne blev opfordret til at udtrykke sig, selvom de måske ikke var enige
i hinandens udsagn, og det blev understreget, at der ikke var nogle rigtige eller forkerte svar
på spørgsmålene. I introduktionen blev projektets formål omtalt i overordnede vendinger for
at holde diskussionerne åbne. Deltagerne havde mulighed for at stille moderator og observatør
spørgsmål og deltagerne underskrev en samtykkeerklæring (Bilag 2). Herefter præsenterede
deltagerne inklusivt moderator og observatør sig for hinanden.
Fokusgruppeinterviewet blev afsluttet med en debriefing, hvor moderatoren spurgte
deltagerne om, hvordan de havde oplevet fokusgruppeinterviewet (Halkier, 2008). Dette
gjorde vi for at sikre os, at deltagerne havde haft en god oplevelse og ikke sad inde med
potentielle spørgsmål. Alle deltagerne var glade for at bidrage til vores projekt, og deltagerne
gav udtryk for, at de synes det var spændende og sjovt at deltage.
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2.2.5 Spørgeguide
Spørgeguiden er opbygget efter tragtmodellen. Derfor har vi opbygget en spørgeguide (bilag
3) med tre overordnede temaer, der starter med åbne beskrivende spørgsmål også kaldet
startspørgsmål, efterfulgt af flere specifikke spørgsmål og målrettede opfølgningsspørgsmål.
Startspørgsmålets funktion er at opfordre deltagerne til at melde sig ind i samtalen om et af
projektets temaer (Halkier, 2008). Da vi ikke har erfaring med fokusgruppeinterviews,
indeholder vores spørgeguide lidt flere opfølgningsspørgsmål, hvilket giver mulighed for
større moderator-involvering (Halkier, 2008).
Moderatoren og observatøren vurderede, at det ikke var nødvendigt at stille alle spørgsmål fra
interviewguiden, da der for det første var god interaktion og dynamik mellem deltagerne og
for det andet var størstedelen af deres udtalelser relevante i forhold til projektets
problemstilling.
2.2.6 Moderatorens position
Litteraturen anbefaler, at moderatoren ikke skal have en relation til deltagerne, da der er risiko
for at kommunikationen bliver underforstået, og der kan være en tendens til at opretholde en
bestemt relation, som indirekte påvirker det sagte i fokusgruppeinterviewet (Halkier, 2008).
Derfor valgte vi en moderator, som ikke havde kendskab til deltagerne, bortset fra det
kendskab der opstod i interaktionen mellem kursisterne og projektgruppen under
præsentationen af projektet. En moderator i fokusgruppeinterview spiller en anden rolle end i
individuelle interviews, da fokusgruppeinterviews er en anden og mere omfattende form for
social interaktion (Halkier, 2015). Alligevel er der nogle ligheder mellem de to
interviewformer - moderatoren skal være indstillet på at lytte, sørge for at dække emnerne i
spørgeguiden og skabe et socialt rum, hvor deltagernes erfaringer og fortolkninger kommer til
udtryk (Halkier, 2008). En moderator kaldes ofte også for “facilitator”, fordi moderatoren skal
kunne få deltagerne til at tale sammen og håndtere dynamikkerne blandt deltagerne (Halkier,
2008). Deltagerne skal have mulighed for at interagere med hinanden, da interaktion er den
vigtigste dynamik i fokusgrupper. Moderatoren skal dog også have blik for at invitere alle
deltagere ind i samtalen, så også tilbageholdende personer kommer til orde (Halkier, 2008).
Moderatoren skal forsøge at holde det sociale rum åbent for interaktion ved ikke at
kommentere værdiladet på udsagn. I stedet for at kommentere med ord som “godt” og “fint”,
forsøgte moderatoren at bruge mere neutrale ord som “okay”, “hmm” og sit kropssprog såsom
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nik og øjenkontakt for at holde rummet til at udtale sig åbent for deltagerne (Halkier,
2008;61). Endvidere bestræbte vi os på, at moderatoren og observatøren i
interviewsituationen bidrog til et uformelt miljø via påklædning, kropssprog og samtalestil
(Halkier, 2008).

2.3 Etik
I projektet tages der udgangspunkt i deltagernes personlige erfaringer og liv, og deres
udtalelser vil blive placeret i et offentlig forum (Brinkmann, 2010b). Dette giver anledning til
etiske spørgsmål, som dette afsnit vil omhandle. Etiske spørgsmål er en del af en meget
kompleks virkelighed, derfor kan etiske regler og retningslinjer ikke give entydige svar på
etiske dilemmaer, der kan opstå i forskningsprocessen (Brinkmann, 2010b), men ved at
reflektere over etiske spørgsmål, der kan opstå, kan vi træffe reflekterede valg.
Ud fra vores projektbeskrivelse gav lederen og tre medarbejdere fra Skolen for Recovery os
tilladelse til at rekruttere deltagere fra skolen, og vi sørgede for, at vores fremgangsmåde var i
overensstemmelse med de retningslinjer som var tilsendt fra Skolen for Recovery. Under
udarbejdelsen af dette projekt har vi derfor taget hensyn til, at vi skal overholde vores
tavshedspligt, behandle deltagerne med respekt og respektere deltagernes ret til privatliv.
Endvidere har vi fået skriftlig accept fra Skolen for Recovery til at nævne skolen ved navn i
den skriftlige opgave.
Interviewpersonernes frivillige deltagelse og fortrolighed blev sikret gennem informeret
samtykke, hvor deltagerne underskrev en samtykkeerklæring, og blev både skriftligt og
mundtligt informeret om: Projektets generelle formål, deltagernes anonymitet, deres ret til at
trække sig fra projektet og deres udtalelser indtil projektets deadline, og viden om hvem, der
vil kunne få adgang til det færdige projekt (Kvale, 1997). Denne information blev også
fremhævet ved en mundtlig briefing inden fokusgruppeinterviewets start for at sikre, at
deltagerne var indforstået med denne viden.
I fremstillingen af projektet har vi anonymiseret deltagerne for læseren ved at give deltagerne
dækbogstaver (A,B,C,D,E og F) og undladt oplysninger, der kan kobles til deltagerne
(Kjellström, 2014). Projektet er ikke anmeldt til datatilsynet, da de personlige oplysninger, der
behandles i projektet ikke er personhenførbare og projektet ikke involverer indhentning af
oplysninger med fortrolig karakter (Brinkmann, 2010b). Det optagede lydmateriale fra
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dataindsamlingen blev gemt eksternt, kun benyttet af projektgruppens medlemmer og slettet
fra diktafonen efter transskriberingen.
Vi har i projektgruppen reflekteret over det etiske princip om ”tilgodeseende”, hvor at
risikoen for at skade deltagerne skal være så lille som mulig (Kvale, 1997). Vi har vurderet, at
det for deltagerne kan være følsomt at skulle tale om emner som diagnoser og stigmatisering,
og det har derfor været vigtigt at skabe en tryg atmosfære for fokusgruppeinterviewet. Vi har
derfor forsøgt at skabe et rum for refleksion ud fra samme fremgangsmåde som deltagerne
oplever til undervisning på Skolen for Recovery, og valgte derfor også, at
fokusgruppeinterviewet foregik på netop Skolen for Recovery. Vi mener, at vores
præsentation af projektet og tilstedeværelse i caféen på Skolen for Recovery efterfølgende har
været med til at skabe tillid mellem deltagerne og os i projektgruppen og været fremmende
for interaktionen i fokusgruppeinterviewet. Endvidere har vi været opmærksomme på, at
fokusgruppeinterviewet ikke måtte udvikle sig til et terapeutisk interview, som vi ikke ville
kunne håndtere (Brinkmann, 2010b). Vi valgte desuden af etiske årsager at tage udgangspunkt
i Skolen for Recovery, fordi kursisterne ikke er indlagt i et psykiatrisk behandlingsforløb, og
derfor formentlig har flere ressourcer til at deltage i projektet.

2.4 Transskribering
For at kunne udføre en systematisk og overskuelig analyse, transskriberede vi vores
datamateriale (Halkier, 2008). I denne proces produceres en reduktion af data, som man kan
forsøge at opveje ved observationsnoter om kropssprog, stemninger og ved at indskrive lyde
f.eks. “mmm” i dataudskriften (Halkier, 2008). Vi opsatte en fælles manual for
transskribering med inspiration fra Halkier (2008) (bilag 4) for at være konsistente og sikre en
vis standard (Taanggaard & Brinkmann, 2010). I transskriberingen bør man udskrive al
optaget tale, hvilket betyder, at ufærdige sætninger, mumlen, og når deltagerne taler i munden
på hinanden, skal med i udskriften (Halkier, 2008). Man bør ikke reducere data for meget ved
at ændre på ordstillingen, rense samtalen for talevendinger, eller gøre talesproget nydeligere
på trods af, at talesproget er meget forskelligt fra skriftsproget (Halkier, 2008).
Vi valgte, at transskribere dagen efter fokusgruppeinterviewet for at kunne huske, hvad der
var blevet sagt, og for at komme dybt ned i materialet inden analysen (Tanggaard &
Brinkmann, 2010). Inden transskriberingen lyttede vi lydfilen igennem for at bringe
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stemninger og tonefald tilbage.. Selve fokusgruppeinterviewet tog 1 time og 22 minutter,
udover en indlagt pause på 15 minutter, og transskriberingen fylder 29 ½ side (bilag 5).
Vi besluttede i projektgruppen, at moderatoren og observatøren skulle udføre
transskriptionen, da det kan være vanskeligt for de to andre gruppemedlemmer, som ikke var
til stede under fokusgruppeinterviewet, at adskille deltagernes stemmer fra hinanden og
transskribere data. De to andre gruppemedlemmer har efterfølgende foretaget en
reliabilitetskontrol ved at lytte lydfilen igennem og rette eventuelle fejl i transskriberingen
(Kvale, 1997).

2.5 Analysestrategi
Halkier beskriver kodning, kategorisering og begrebsliggørelse som de mest anvendte
redskaber til at danne overblik over fokusgruppeinterviewet og reducere datamateriale
systematisk (Halkier, 2008). Ved kodning kondenseres datastykkerne fra transskriberingen
ved, at hver databid får en tematisk overskrift, der meningsmæssigt hører sammen. Vi fandt
herved i store træk frem til hvad, der er blevet talt om indholdsmæssigt ud fra koderne
(Halkier, 2008;73). De forskellige koder kategoriseres i forhold til hinanden, hvor det
kommer frem om nogle af koderne hænger sammen, står i modsætning til hinanden eller har
konsekvenser for hinanden (Halkier, 2008;75). Kategoriseringen kan enten være teori- eller
empiridrevet eller en blanding af disse. Vi valgte at lave en blanding af disse, hvor
kategorierne blev valgt ud fra de temaer, der fremgik af fokusgruppeinterviewet og ud fra
vores teori, da vi hurtigt fandt ud af, at vores forforståelse i form af vores teori, prægede
måden, vi kategoriserede datamaterialet på. Vi fandt frem til kategorierne: Psykisk sygdom,
selvansvar, individualisering, det ligesindede fællesskab, værktøjskassen fyldt med
selvteknikker, normer om det gode liv og stigmatisering, som vi opsatte i en matrice (bilag 6).
Denne kategorisering betød at flere koder blev samlet under samme kategori, hvor
datamaterialet bliver kondenseret yderligere, men nogle af koder delte vi op i mere specifikke
koder (Halkier, 2008), hvilket vil kunne ses i analysens temaer. Vi erfarede gennem
databearbejdningen, at flere af koderne kunne sættes sammen i samme kategori, da de
omhandlede samme tema.
Til sidst begrebsliggøres materialet ved at koder og kategorier sættes i forhold til data,
teoretiske begreber eller andre undersøgelser (Halkier, 2008). Med dette redskab beskriver
Halkier, at man forsøger at underordne det mere specifikke under noget mere generelt
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(Halkier, 2008). Undersøgeren skal kigge efter gentagelser, mønstre, temaer, men skal også
have øje for kontraster, variationer, paradokser og brud for ikke reproducere egne hypoteser
(Halkier, 2008).
For at gå i dybden med datamaterialet i betydningsdannelserne og udvide vores forståelse af
disse, benyttede vi os af fortolknings-metodikker med inspiration fra Halkier. I vores
datamateriale har vi kigget efter konnotationer, hvor vi er gået efter at sige noget om mulige
underliggende antagelser og kulturelle indforståetheder (Halkier, 2008). Vi kiggede efter
metaforer, da billedsproget er socialt delt, og man som undersøger kommer i nærheden af
noget socialt og kulturelt vigtigt (Halkier, 2008). Vi forsøgte, at bemærke selvfølgeligheder i
deltagernes udsagn, argumenter og forhandlinger under interviewet. Kulturelle og sociale
selvfølgeligheder er de betydninger som deltagerne i fokusgruppen ikke stiller spørgsmål ved,
fordi selvfølgelighederne ofte fungerer som tavs viden, der gør at deltagerne kan sige og gøre
bestemte ting (Halkier, 2008). Projektets fortolkning af empirimaterialet opnås gennem en
teoretisk inspireret analyse, hvor teorien anvendes som en dåseåbner (Brinkmann &
Tanggaard, 2010). Ved metaforen skal forstås, at vores teorivalg påvirker fortolkningen i en
bestemt retning, som ville have set anderledes ud, hvis vi havde haft andre teoretiske briller.
Vi benytter os af den deduktive abstraktion, hvor vi forsøger at se den indsamlede empiri med
teoretiske briller og derved udlede udsagn om individerne og verden (Høyer, 2011).
Projektgruppen har en fælles forståelse af, at det undersøgte først bliver til en genstand, i det
der anvendes teori og data til fortolkende forståelse og sammenligning. Dog er empirien i
centrum i den deduktive abstraktion og teorien virker som en indgangsvinkel til indkredsning
af genstanden (Høyer, 2011).
Disse analysestrategier benyttede vi os af som værktøjer for at kunne finde frem til, hvordan
kursisterne konstruerer normen om selvansvarlighed.

2.6 Kvalitetskriterier
Analyseresultaterne i en socialkonstruktivistisk optik kan ikke vurderes ud fra, om det er en
korrekt beskrivelse af virkeligheden, da virkeligheden i denne optik er perspektivistisk.
Forskeren bliver dermed medkonstruktør af resultaterne, hvilket betyder, at gennemsigtighed i
forskningsprocessen bliver et centralt kvalitetskriterium (Pedersen, 2012). Derfor bliver det
væsentligt, at vi gør rede for vores forforståelser og tydeliggør alle led i processen for
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læseren, så der gives mulighed for at kunne tage stilling til valg og begrundelser i forhold til
at kunne besvare problemformuleringen (Pedersen, 2012). Vi er opmærksomme på, at vores
forforståelser, og de udvalgte teorier har indflydelse på analysen, samtidig er projektprocessen
et produkt af sociale processer. Hermed lægger vi vægt på begrebet refleksivitet, der er
beslægtet med gennemsigtighedskriteriet og fordrer, at vi lægger vores refleksioner åbent
frem for læseren, og reflekterer over den betydning vores positioner og erfaringer har for
projektet (Justesen & Mik-Meyer, 2010). I forskningsprocessen bliver kvalitetsvurderingen
ikke sidste led, men i stedet indlejres kvalitetsvurderingen i alle dele af forskningsprocessen
(Pedersen, 2012).
I den socialkonstruktivistiske tilgang må det også vurderes, om den viden, man er nået frem
til, kan forstås som meningsfuld: ”forstået på den måde, at analysens resultater kan danne
baggrund for en dialog om, hvordan bestemte måder at se og handle i verden på er blevet ”de
rigtige”, og hvad det har af konsekvenser for individer, grupper af mennesker og
samfundsstrukturerne” (Juul & Pedersen, 2012; s. 229).
I projektet lægger vi også vægt på kvalitetskriterierne kohærens og konsistens, hvor kohærens
indebærer, at der er en logisk sammenhæng i projektets dele og konsistens omhandler at teori,
metode og begreber anvendes ensartet (Justesen & Mik-Meyer, 2010).

2.7 Kritik af metode
Vi har gennem den metodiske proces reflekteret over vores fremgangsmåde og udførelsen af
interviewet, samt hvad fokusgruppeinterview som metode kan bidrage med, og derfor vil vi i
det følgende afsnit præsentere nogle væsentlige kritikpunkter.
Vi har, grundet projektets tidsramme, vurderet, at vi ikke kunne nå at afholde mere end ét
fokusgruppeinterview. Ved flere fokusgruppeinterviews ville vi have fået flere perspektiver
frem, og det ville have givet os mulighed for at sammenligne interviewene, for herved at
kunne konkludere om andre grupper af recovery-kursister opnår samme konsensus. Årsagen
til, at vi valgte fokusgruppeinterview som metode, var at projektet netop tager udgangspunkt i
normen om selvansvarlighed blandt recovery-kursister, og vi mener dermed, at det er
væsentligt at se på de selvfølgeligheder, der udspiller sig mellem deltagerne. Desuden ville
flere fokusgruppeinterview kræve mere databehandling, hvilket kunne betyde, at vi ville have
sværere ved at komme i dybden med empirimaterialet i analysedelen. Det kunne have styrket
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projektet, hvis vi inden fokusgruppeinterviewet havde deltaget i undervisningen og lavet
deltagerobservation, hvorved vi ville have fået en større indsigt i kursisternes
betydningsdannelser og italesættelser om deres recovery, som vi ville kunne stille spørgsmål
til under fokusgruppeinterviewet.
Vi har gennem processen erfaret begrænsningen i, at vi i interviewsituationen ikke har kunnet
forfølge deltagernes udsagn. Vores manglende erfaring med fokusgruppeinterviews betød at
vi ikke forfulgte væsentlige udsagn, ligesom vi heller ikke forsøgte at bryde ind i dialogen
mellem deltagerne. Dette betyder, at vi måske har mistet vigtige udsagn, der kunne bidrage
med mere dybde i deltagernes vedtagne selvfølgeligheder. Mere Interviewerfaring vil have
gjort os bedre til stille spørgsmål, der arbejdede imod deltagernes fælles forståelser for at
bringe flere perspektiver frem. Vi kan derfor kritisere os selv for ikke at have afholdt et
pilotinterview, for at give moderatoren selvtillid med interviewsituationen inden praksis
(Kvale, 1997). På trods af dette var interaktionen og diskussionerne i fokusgruppeinterviewet
gode. Havde tidsperspektivet været anderledes kunne vi også have suppleret med
enkeltmandsinterviews, hvor vi hermed kunne have fået mere uddybende udtalelser.
Der kan også rejses en kritik mod rekrutteringsprocessen, idet vi ikke har haft mulighed for at
være selektive i udvælgelsen af deltagere til fokusgruppeinterviewet. Vi havde inden
rekrutteringen indsnævret målgruppen til recovery-kursister diagnosticeret med enten angst
eller depression eller begge dele. Vi præsenterede os selv og projektet for tre hold af kursister,
og fandt herigennem seks interesserede deltagere, som vi synes var et passende antal til en
fokusgruppe. Det viste sig, at tre af deltagerne, ud over angst eller depression, også havde
henholdsvis en personlighedsforstyrrelse og en bipolar diagnose. Derudover var en af
deltagerne mentor for en anden af deltagerne, og dette kan have haft en betydning for, hvor
frit disse to deltager talte. Kritikken består også i, at havde vi brugt mere tid på rekruttering,
kunne vi have været mere selektive og have udvalgt deltagere, der passede bedre i projektets
målgruppe. Argumentation for alligevel at afholde fokusgruppeinterview med disse deltagere
er, at det ikke specifikt er diagnosen angst eller depression, der er projektets interessefelt, men
betydningen af ansvarliggørelsen af recovery-kursister, og at alle deltagere på kurserne
præsenteres for samme teknikker.
Der kan derudover være en problematik i, at fokusgruppeinterviewet blev afholdt på Skolen
for Recovery, da deltagerne muligvis i denne kontekst har haft sværere ved at udfolde
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eventuelle negative tanker om stedet og om recovery-processen generelt. Et af
startspørgsmålene tog desuden udgangspunkt i nogle nøglebegreber fra værdisættet hos
Skolen for Recovery, hvilket forstærker ovenstående pointe. For at udfordre
gruppedynamikken kunne moderatoren have stillet nogle mere udfordrende eller
provokerende spørgsmål, men da vi havde med en sårbar gruppe at gøre, kunne det have haft
negative konsekvenser for stemningen og gruppens dynamik. Her vejede de etiske
overvejelser tungest og vi vurderede, at vi hellere ville skabe et trygt miljø og undgå at støde
deltagerne.

3.0 Teoretisk ramme
I det følgende afsnit vil vi præsentere projektets udvalgte teoretikere og gøre rede for
teorierne. Vi har valgt at benytte forskellige teoretiske perspektiver for at få et mere nuanceret
blik på problemstillingen. I de respektive afsnit vil de enkelte teoretikere blive præsenteret
nærmere. Vi vil indledende redegøre for Nike Ayos teori om neoliberalisme i
sundhedsstrategier for at tydeliggøre normen om selvansvarlighed i sundhedspolitikken.
Da problemformuleringen har fokus på normen om selvansvarlighed, vil vi præsentere
Jesper Holsts kapitel det normale og det afvigende, da vores problemformulering har fokus på
normen om selvansvarlighed. Vi har yderligere valgt at inddrage Michel Foucault og Nikolas
Rose, da deres teorier vil kunne give os indblik i, hvorledes kursisternes konstruktion af
selvansvar er styret af en anonym magt. Vi vil derudover inddrage Carsten René Jørgensens
beskrivelse af individualisering og selvkontrol hos individet, da vi forbinder dette med
normen om selvansvar. Vi vil yderligere inddrage Erving Goffmans teori om stigmatisering
understøttet af Lars F.R. Svendsen, da vi er interesserede i, hvad det betyder for kursisterne at
falde uden for normen. Vi ser en sammenhæng mellem selvansvarliggørelsen af individet og
stigmatisering, da selvansvarlighed er en norm i samfundet, og stigmatisering forekommer
netop, når man falder udenfor normen.

3.1 Sundhedsstrategi og selvansvarlighed
I dette afsnit vil vi fremhæve normen om selvansvarlighed på det politiske niveau, da vi
ønsker at undersøge, hvordan recovery-kursister konstruerer normen om selvansvarlighed. Vi
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har derfor valgt at inddrage artiklen “Understanding health promotion in a neoliberal climate
and the making of health conscious citizens” skrevet af Nike Ayo (2012). Ayo har et kritisk
blik på, hvordan neoliberale tanker og praksisser er indlejret i sundhedspolitikken, og har
ligeledes beskrevet, hvordan neoliberalisme har en indflydelse på de tiltag, som er sket i
sundhedsvæsenet. Vi mener, at denne viden er relevant for vores analyse, da kursisterne
befinder sig i et samfund, hvor der lægges vægt på værdier som ansvarlighed og det
individuelle valg.
Ifølge Ayo kan den ”sunde-livsstils-kultur”, som er fremherskende i det vestlige neoliberale
samfund, anskues som værende moraliserende. Den neoliberale ideologi er afspejlet i den
sundhedsfremmende politik og er med til at facilitere skabelsen af ”den gode og sunde
borger” (Ayo, 2012). Ayo inspireres af Ericson et al. Og deres forskning om
grundprincipperne i det neoliberale rationale. De har identificeret fem grundprincipper: 1)
minimal statsintervention 2) markedsfundamentalisme 3) risikohåndtering 4) individuel
ansvarlighed og 5) uundgåelig ulighed som konsekvens af det individuelle valg (Ayo, 2012;
99). Ayo bruger de fem principper til at fremhæve, hvordan neoliberalisme faciliterer en
bestemt sundhedsfremmestrategi. Princippet om individuelt ansvar og personlige valg er ikke
kun et spørgsmål om økonomisk effektivitet, men snarere et spørgsmål om, hvordan individet
normativt bør agere som en god borger ud fra et etisk kodeks. Ideelt set har individuelt ansvar
til formål at fritage en stor mængde af byrden fra staten, og dermed bliver sociale
problematikker til individuelle. Diskursen om individuelt ansvar for egen sundhed kommer
derfor til at fylde endnu mere hos borgerne ved indførelsen af minimalstat. Dermed giver
staten sine borgere frihed til at vælge selv og herved blive ”selvstyrende” (Ayo, 2012). Ayo
problematiserer det individuelle valg, da denne rationalitet er med til at ansvarliggøre
individet for sine handlinger, da sociale og strukturelle faktorer har stor indflydelse på de
valg, individet er i stand til at træffe. Derfor bliver konsekvensen af individuelle valg en større
ulighed i sundhed, hvor de ressourcestærke individer bliver succesfulde, imens andre risikerer
at fejle (Ayo, 2012).
Til trods for indførelsen af minimalstaten bliver befolkningen fyldt op med ekspertviden og
anbefalinger, der anviser det sunde liv. Risikohåndtering foregår gennem
informationskampagner med troen på, at information vil skabe en adfærdsændring hos
borgeren, der samtidig ansvarliggøres for egen sundhed (Ayo, 2012).
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3.2 Normer og afvigelse
Da vi i vores problemformulering har fokus på normen om selvansvarlighed, har vi inddraget
Jesper Holst, lektor i ved Institut for pædagogisk psykologi, Danmarks Pædagogiske
Universitet. Vi vil i det følgende afsnit redegøre for norm-begrebet, og hvordan normer
dannes, ud fra Jesper Holsts kapitel “det normale og det afvigende”.
I sociale fællesskaber produceres normer, sædvaner og forventninger. Normerne er sociale, da
det man ønsker sig i livet, afspejler samfundet man lever i (Høyer, 2014) De samværsformer,
hvor individerne vil noget med hinanden, er præget af at være normdannende, da vi er
afhængige af og nødvendige for hinanden (Holst, 2007). De etablerede og udviklende
formelle og uformelle normer regulerer vores forståelsesformer og adfærd. Normernes
funktion er netop denne regulering og har betydning for vores blik på afvigende
forståelsesformer og adfærdsmønstre (Holst, 2007). Normernes regulerende funktion
opretholdes kun, hvis de følges op af interventioner og bedømmelser i forhold til det, der
betragtes som værende i risiko for afvigelse, og det der betragtes som afvigende (Holst,2007).
Etableringen af normer, hvor der reageres på det afvigende, er en social kontrolproces, der
kan benævnes interventionsprocessen. Menneskelig normalitet og afvigelse, bedømmelsen af
denne, samt interventionen til afvigeren har i et historisk perspektiv konstant ændret sig,
hvilket skyldes at samfundets formelle og uformelle normer ændrer sig (Holst, 2007).
Udviklingen af samfundets kontrolbillede er præget af ideologiske tendenser med
forestillinger om statsminimalisering, afkategorisering, afinstitutionalisering og forebyggelse,
der har medført vækst af sociale kontrolforanstaltninger. De traditionelle foranstaltninger er
blevet suppleret med blødere foranstatningsformer såsom dagtilbud, hjemmevejledning,
væresteder (Holst, 2007). Vi mener at Skolen for Recovery hører under samme kategori.
Udviklingen har ikke skabt mere rummelige fællesskaber, blot forfinet kategoriseringen og
normalitetsbedømmelsen, da afvigeren kan findes og fordeles til de forskellige typer af
foranstaltninger. Det er individets afvigelse, der bedømmes og herefter individet der skal
normaliseres eller helbredes (Holst, 2007).
Normalitet kan bedømmes ud fra den moralske normalitetsbestemmelse, hvor menneskets
handlinger bedømmes som rigtige eller forkerte (Holst, 2007). På det uformelle niveau er vi
alle bærere af kulturelt etablerede og forankrede værdier og normer, som vi bedømmer andres
adfærd og handlinger ud fra. Den mere traditionelle måde at bedømme normalitet ud fra er
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den statiske normalitetsbestemmelse, hvor holdninger, adfærd og præstationer bedømmes på
baggrund af, om det er almindeligt forekommende i samfundet (Holst, 2007).
Holst redegør for, at mennesket kan afvige fra to positioner. Mennesket kan bryde, som et
modmagtsperspektiv med konventioner og normer på baggrund af en vilje til at udfordre de
herskende normer. Omvendt kan mennesket være i en afmagtssituation, hvor afvigerstemplet
og normbruddet ikke er et personligt valg, men noget mennesket påføres gennem
fællesskabernes bedømmelse (Holst, 2007).

3.3 Michel Foucault
Vi har valgt at benytte os af Foucaults governmentalitetsbegreb for at kunne belyse, hvordan
recoverykursister er i forandring via selvteknikker, som aktive enheder i overensstemmelse
med samtidens neoliberale samfund, hvor det forventes at individet tager ansvar for eget liv.
Afsnittet indledes med en redegørelse af Foucaults begreb biomagt for at skabe en forståelse
af, hvordan individet er genstand for en anonym magt. Dette er væsentligt for projektet, da
teorien vil kunne give en forståelse af, hvordan den måde kursisterne konstruerer selvansvar,
er styret af en anonym produktiv magt.
3.3.1 Magt og selvteknikker
Michel Foucault (1926-84) beskæftigede sig filosofisk og humanvidenskabeligt med nogle af
de nye videnskaber som pædagogikken, kriminologien, psykologien og psykiatrien (Pedersen,
2010). I de fleste af hans værker beskriver Foucault, hvordan den moderne periode er præget
af en omfattende disciplinering, der behersker individets krop og sjæl (Pedersen, 2010). Magt
er i Foucaults magtanalyser ikke kvalitetsbestemt, men et udtryk for kræfter der er produktive,
kan påvirke og har en normdannende effekt (Pedersen, 2010). Magt har ikke en essentiel
størrelse, men er en deskriptiv, empirisk kategori, der kun kan beskrives i sine teknikker,
funktioner og effekter på kroppen (Pedersen, 2010). Foucault adskiller ikke magt fra viden, og
har med sine historiske analyser af psykiatrien og lægevidenskaben, vist at de nye
vidensformer fra især 1800-tallet er med til at skabe individer i komplicerede magtvidenssystemer, der kontrollerer og regulerer individet til mindste detalje (Pedersen, 2010).
Disse disciplineringsteknikker gælder kropslige forholdsregler som trænger ind i sjælen som
en indre overvågning (Pedersen, 2010). Ifølge Foucault er disciplineringsteknikker med til at
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skabe en opdeling mellem det normale og det unormale, fordi teknikker har en
normaliserende karakter, der er i overensstemmelse med samfundets normer (Foucault, 2008).
Foucault illustrerer i sit kendte værk Overvågning og straf (1975) et underliggende
overvågningssystem ”Panopticon” som kan identificeres i de vestlige samfunds institutioner.
Den kontrollerede kan altid ses og er bevidst om muligheden for konstant at blive iagttaget,
men uden at kunne se sin vogter, magtens blik er anonymt (Pedersen 2010). I det panoptiske
princip, der er et økonomisk virkemiddel, behøver bevogtningen ikke være personificeret af
en bestemt autoritet og ingen magtmidler er nødvendige, da den ydre tvang hele tiden bliver
nærværende i individets bevidsthed (Pedersen, 2010). Styringen er produktiv og skaber
bestemte egenskaber, hvor den menneskelige krop ikke udelukkende skal forøge dens evner,
men også skabe et forhold, hvor kroppen skal være lydig og nyttig (Foucault, 2002). De
moderne institutioner som skole-, fængsel-, og hospitalsvæsenet bekæmper det syge og
uordentlige ved individualiserede selvpraksisser, der er styret af en overvågende viden som
f.eks forebyggelsesprogrammer (Pedersen, 2010). Det handler ikke om at straffe
befolkningen, men om at ordne samfundets dele, så de effektivt og hensigtsmæssigt bidrager
til effektivisering af samfundet (Foucault, 2002).
Biomagten, som hos Foucault er en særlig magtform, forsøger at lede befolkningen mod
bedre livskvalitet, sundhed og sikkerhed for at skabe produktive og nyttige
samfundsmedlemmer (Pedersen, 2010). Biomagten ændrer sig konstant, da det er et historisk
og relationelt begreb for regulering af befolkningen såvel som disciplinering af kroppe,
ligesom biomagten våger over processen, nærmere end resultaterne (Foucault, 2002).
Biomagten benytter sig i praksis af faglige discipliner og politisk viden (Pedersen, 2010).
Ifølge Pedersen, fremhæver Foucault, at biomagtens produktion af binære systemer som f.eks.
rask/syg, hvor sundhed ses som en modsætning til sygdom, er en væsentlig taktik for, at den
kan lade ”naturlige” love virke i sundhedspolitik. Biomagten har et normaliserende blik og
gør det vanskeligt at afvige herfra. Via biomagten kan både individer og hele befolkningen
reguleres og disciplineres og herved udvikles, forvaltes og sikres liv ved at det
livsforbedrende og det sunde overlever (Pedersen, 2010).
3.3.2 Governmentality
I sine senere udgivelser vender Foucault blikket mod individets konstituering af sig selv.
Disciplineringsteknikkerne foregår ikke kun i det sociale og politiske, men også gennem
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individets selvstyring gennem selvteknikker (Pedersen, 2010). Hermed åbner Foucault op for,
at individet ikke kun er underordnet og gjort til et subjekt via disciplineringsteknikker, men at
individet også kan gøre sig selv til et subjekt via selvteknikker. Sagt med andre ord kan
individet gennem sine handlinger konstituere sig som subjekt ved at arbejde med sig selv
(Pedersen, 2010). Disse selvteknikker dækker over redskaber, praktikker, teknikker,
opfattelser og etiske livsførelser, der muliggør transformering af krop og sjæl i
overensstemmelse med et ideal og opnåelse af en tilstand af fuldkommenhed, lykke og
renhed. Hermed er det ikke kun den ydre vidensmagt, der er med til at forme selvet (Pedersen,
2010). Processen, hvor noget ydre såsom samfundets normer og værdier gøres til noget indre,
benævnes subjektivering (Møller, 2014).
Hos Foucault betyder begrebet governmentality styring gennem selvstyring og betegner
kontrollerende og regulerende styringsmekanismer, der har været aktive for at integrere og
koordinere de moderne staters voksende population siden 1700-tallet (Pedersen, 2010). Den
moderne statsmagt styrer ikke befolkningen gennem overvågning eller eksplicit dominans,
men gennem den måde, vi styrer os selv på (Møller, 2014). Governmentality går ind under det
mere overordnede begreb om biomagt. 1700-tallets voldsomme demografiske udvikling,
ændrede miljøproblemer, sygdomsbilleder, moral, mentalitet og borgerskabets angst for
proletarerne, var incitamenter for indførsel af f.eks. skolesystemer. Dette var ikke kun for at
dygtiggøre befolkningen, men også for at normalisere den og gøre den klar til
arbejdsmarkedet med afrettede kroppe og disciplinerende tidsskemaer, hvorved
samfundsmedlemmerne nyttiggøres. Governmentality er magtens mikrofysik, der forbinder
mekanismer mellem samfundsmæssige reguleringer og selvstyring (Møller, 2014).

3.4 Nikolas Rose
I det foregående afsnit har vi redegjort for Foucaults teori om magt og styring gennem
selvstyring. For at supplere Foucaults teori om governmentality, har vi valgt at inddrage
Nikolas Rose, (1947- ) som er en anerkendt britisk sociolog og social teoretiker. Rose
konkretiserer Foucaults begreb governmentality og eksemplificerer, hvordan mennesket
styres af forskellige biomagter i det samfundet. Ligeledes mener vi, at Rose’s teori kan
anvendes til at forstå, hvordan kursister på Skolen for Recovery subjektiveres gennem
selvteknikker.
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3.4.1 Rose’s Govenmentality
Rose sætter fokus på, hvordan den moderne magt ikke kun påvirker individets
handlemuligheder, men også tænkemåder. Han argumenterer for, at adfærdsterapien har haft
stor betydning i udvidelsen af den psykoterapeutiske behandling af en lang række af nye
problemer (Rose, 1999) Selvom adfærdsterapien er associeret med manipulation og kontrol af
individet, så hævder udøvere af psykoterapi at kunne øge færdigheder inden for selvkontrol
og at kunne hjælpe klienter til at genvinde kontrol over følelser og adfærd (Rose, 1999).
Selvkontrol bliver ifølge Rose et nøgleord, og terapeuter lærer klienten gennem systematisk
selvmonitorering at administrere de ønskede mål (Rose,1999).
Mennesket er blevet tilskyndet at være etiske mennesker, som definerer og regulerer sig selv i
forhold til et moralsk kodeks som foreskriver, hvordan livet udføres og dømmes. Vi enten
accepterer eller afviser moralske mål for os selv. Foucault mener ifølge Rose, at der ingen
måde er, hvorpå man kan leve som et etisk subjekt, bortset fra gennem subjektifikation, som
involverer monitorering, testning og forbedring af individet (Rose 1999).
En stor del af psykiske problemer som blev adresseret psykiaterne var ikke sygdomme og
havde ingen relation til organiske lidelser. De var heller ikke kun symptomer på
underliggende lidelser. Neurotiske lidelser og personlighedsforstyrrelser var nærmere
problemer af adfærdsmæssig karakter (Rose, 1999). Problemerne adresseres som afvigelse
mellem den aktuelle adfærd og den ønskede adfærd (Rose, 1999) og kliniske psykologer blev
hermed indlejret i psykiatrien og har siden adfærdsterapien spredt sig til mange andre områder
(Rose, 1999). På denne måde er den personlige ansvarlighed for den normaliserede moral i
hverdagslivet blevet interpreteret i os. Gennem terapi bliver vi knyttet til den version af os
selv, som vi er blevet ledt til at producere (Rose, 1999). Terapiens sigte er at række ud over
det terpeutiske interaktion og ændre individet gennem installering af en permanent
fortolkningstilgang. Man vil med tiden forlade terapien, men selv-teknikkerne vil ledsage
altid (Rose, 1999).
3.4.2 Ekspertviden og det personlige valg
Psykoterapien har gjort indtog ikke kun i den private konsultation ved lægen, men også
gennem rådgivning om fødsel, ægteskab og død, ved operation, konsultation ved specialister,
ved socialrådgiveren, de psykiatriske hospitaler, ved samtalen med chefen, ved radio “call in”.
Selvhjælpsbøger boomer i boghandlerne. Hver af dem med forskellige terapeutiske metoder
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til at opnå resultater gennem systematisk arbejde med psyken (Rose 1999). På denne måde
har psykoterapien succesfuldt koloniseret samfundet med deres ordbrug, image, evalueringer
og teknikker. Det udvides og øges (Rose 1999)
Selv privatlivet og selvhjulpenhed er blevet transformeret til at bestå af færdigheder, som
læres af fagfolk (Rose 1999). Ifølge Rose er mennesket blevet afhængig af eksperter og denne
regulerende teknologi af ekspertise har invaderet individets kompetencer og har skabt en
afhængighed af staten (Rose 1999).
Individet eksisterer ikke forud (formerne for) social genkendelighed, men er et blandet og
skiftende resultat af de sociale forventninger, forpligtelser og normer (Rose 1999) og uanset
om individet er begrænset af interne eller eksterne omstændigheder, så har individet ikke fri
mulighed for at vælge, men er derimod forpligtet til- og forventet at fortolke livet, som
resultat af de valg vi har taget og tage ansvar for livet som konsekvensen af de valg (Rose
1999).

3.5 Individualisering og krav om selvkontrol
Vi har valgt at inddrage Carsten René Jørgensen, som er professor ved Psykologisk Institut på
Aarhus Universitet. Jørgensen har skrevet flere bøger om social identitet og vi har inddraget
afsnittet Krav om selvkontrol fra bogen Danmark på briksen, da vi finder det relevant i
forhold til projektets problemstilling. Dette uddrag giver os en beskrivelse af
individualiseringstendensen, og hvilken betydning dette har for den psykisk lidende.
Ifølge Carsten René Jørgensen medfører moderniteten en reduktion af den åbenlyse ydre
kontrol af den enkelte og en forventning om, at det enkelte individ fungerer autonomt og
tilpasser sig herskende sociale normer og værdier uden tilskyndelse fra andre. Det betyder, at
individer med mindre grad af selvregulering og selvkontrol, der ikke er i stand til at møde
denne forventning, kan blive betragtet som afvigere og socialt utilpassede individer. Disse
individer falder uden for den herskende opfattelse af det ’normale’ og velfungerende individ
og risikerer herved at blive socialt ekskluderet (Jørgensen, 2012).
Jørgensen fremhæver ligeledes, at “ samfunds iboende logik er centreret omkring det stærke
enkeltstående individ” (Jørgensen, 2012; 106). Dette betyder ikke blot, at samfundet stiller
krav om autonomi hos den enkelte, men også at den enkelte stiller store krav til sig selv.
Ifølge Jørgensen opstår der en problematik, når individualiseringsprocessen, samfundets
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forventning om autonomi og individets tilsvarende krav til sig selv, ikke realistisk kan
honoreres af individet i dagens samfund (Jørgensen, 2012). Individualiseringsprocessen giver
anledning til sociale patologier og Jørgensen mener, at man kan rette en kritik imod den
måde, hvorpå psykologiske problemer herunder psykisk lidelse, søges håndteret ved
yderligere individualisering. Når der stilles krav om, at skrøbelige individer herunder psykisk
lidende skal fungere autonomt og træffe kompetente og ansvarspådragende valg, skabes der
en negativ selvforstærkende proces, hvor måden problemet håndteres på ikke forbedrer
situationen, men tværtimod forværrer og skaber yderligere problemer for individet
(Jørgensen, 2012).

3.6 Stigmatisering
Vi har valgt at anvende Erving Goffmans teori om stigmatisering, da vi her fandt en
beskrivelse af, hvilke konsekvenser det kan have, når individet ikke leve op til de
samfundsmæssige normer. Vi har valgt at understøtte Goffmans teori om stigma med
filosoffen Lars Fr. H. Svendsens forståelse af stigmatisering, da den langt hen af vejen følger
Goffmans fremstilling (Svendsen 2010; 60) og er rettet mere mod den psykiske diagnose.
3.6.1 Afvigelse og normer
Erving Goffman (1922 – 1982) var en canadisk-amerikansk sociolog, der særligt
beskæftigede sig med menneskers hverdagsliv, og han formåede at trænge bag om selv det
tilsyneladende trivielle ved dette (Goffman, 2010).
Begrebet stigma, der stammer fra antikkens Grækenland, blev udtænkt for at kunne
identificere og herved undgå afvigere som f.eks. kriminelle eller forrædere. Disse afvigere fik
skåret eller brændemærket særlige tegn på kroppen, der havde til formål at afsløre bærerens
moralske status (Goffman, 2010). Det, der i dag kendetegner begrebet, er ikke afvigerens
kropslige kendetegn, men fornedrelsen af afvigeren (Goffman, 2010).
Samfundet generer måder at inddele mennesker i kategorier og beslutter hvilke egenskaber,
der opfattes som naturlige og sædvanlige for medlemmerne i de forskellige kategorier. De
kategorier af mennesker, man forventer at finde et pågældende sted, er fastlagt af det sociale
miljø (Goffman, 2010). Når vi møder et fremmed menneske, vil vi på basis af personens
udseende kunne forudsige, hvilken kategori vedkommende hører ind under og tilhørende
egenskaber, der tilsammen udgør den sociale identitet. De første indtryk omformer vi til
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normative forventninger om, hvordan det pågældende individ burde være. Skiller individet sig
negativt ud fra den kategori, vedkommende er indplaceret i, vil individet i vores bevidsthed
blive reduceret fra et normalt menneske til et nedvurderet menneske. Denne stempling
indebærer et stigma, især når personen bringes i stærk miskredit, som ofte bliver kaldt for en
brist, en svaghed, et handicap (Goffman, 2010).
Goffman fremhæver ligeledes tre forskellige former for stigma. Som det første nævnes de
kropslige afvigelser som fysiske misdannelser. Hernæst karaktermæssige fejl i form af blandt
andet viljesvaghed, dominerende eller unaturlige lidenskaber og uhæderlighed, der kobles til
den stigmatiseredes fortid som f.eks. fængselsophold, arbejdsløshed og psykisk sygdom.
Slutteligt nævnes de ”tribale” stigma som race, nation og religion (Goffman, 2010). Fælles for
disse tre former for stigma er, at den stigmatiserede afviger fra normen, hvilket gør
vedkommende uønsket. Stigmatiseringen er altså et resultat af sammenligningsprocesser i
sociale interaktioner, hvor mennesker bruger kategoriseringsrammer, der er genspejlet i
samfundets normer. Hvad enten det lykkes eller mislykkes at overholde de normative
forventninger til individet, vil det komme til at påvirke vedkommendes psykologiske integritet
(Goffman, 2010; 168).
Svendsen fremhæver, at det kun giver mening at tale om en psykisk lidelse, når der er tale om
en afvigelse fra en norm eller et flertal (Svendsen, 2010). Desuden påpeger Svendsen, at
normerne for psykisk sundhed virker stigmatiserende, da denne idealisering selv for den
sundeste er svær at leve op til (Svendsen, 2010).
3.6.2 Miskredit og diagnosens betydning
Personer, der er belastet med et stigma, er ofte udsat for diskrimination af de “normale”,
hvorved pågældendes udfoldelsesmuligheder begrænses (Goffman, 2010).
Goffman pointerer, at den stigmatiserede vil finde accept hos andre, der har samme stigma,
som vedkommende selv. I denne kreds af ligestillede faciliterer fælles erfaringer en oplevelse
af sympati og den stigmatiserede vil blive betragtet som lige så normal som alle andre
(Goffman, 2010). Goffman skelner mellem den miskrediterede, hvor den stigmatiserede tager
for givet at hans/hendes særpræg er synligt for andre, og den potentielt miskrediterede, hvor
vedkommende går ud fra, at hans/hendes særpræg ikke er kendt eller umiddelbart synligt for
andre (Goffman, 2010; 46).
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En person diagnosticeret med en psykisk sygdom har en brist, der ikke er umiddelbart synlig
(Goffman, 2010). Svendsen påpeger, at det er en kendsgerning, at personer med psykiske
lidelser bliver stigmatiseret. ”Sat på spidsen: At diagnosticere er at stigmatisere” (Svendsen,
2010; 60). Stigmatisering skal forstås som en del af identitetsdannelsen og ikke som en
bevidst “ond” handling. For at kunne definere sig selv som normal, må der også være noget
“unormalt” at definere sig i kontrast til (Svendsen, 2010). Stigmatiseringen betyder, at den
diagnosticerede bliver identisk med sin afvigelse og dermed bliver afvigelsen lig med den
sociale identitet. At få stillet en diagnose betyder ikke blot, at vedkommende får en ny social
identitet, men også en ny selv-identitet. “Diagnoser er exceptionelt kraftfulde mærkater, og
der vil ofte være en tendens til, at en patient bliver sin diagnose” (Svendsen, 2010; 62)
Diagnosen får således stor betydning, og der kan være tilbøjelighed til, at diagnosen rykker
ind i centrum for selv-identiteten (Svendsen, 2010). Med diagnosticeringen følger ikke blot
stigmatisering af lidelsen, men også af hele personen, der reduceres til et udtryk for lidelsen.
Dette forstærkes af at diagnosens karakteristika netop har at gøre med individets personlighed
(Svendsen, 2010)
De, der møder den stigmatiserede, vil have fokus på vedkommendes negative egenskab og se
bort fra øvrige (positive) egenskaber (Goffman, 2010). Svendsen understreger ligeledes, at en
diagnose fjerner fokus fra personens ressourcer, og de betingelser disse personer har for at
komme sig (Svendsen, 2010).
3.6.3 Stigma og dobbeltidentitet
Når der er tale om mennesker med psykiske lidelser, er stigmaet ikke direkte synligt, og
derfor vil disse mennesker ofte have en slags dobbelt identitet (Svendsen, 2010). Goffman
beskriver stigma som en tosidet social proces, hvor ethvert individ både kan spille ”den
normale” og ”den stigmatiserede” rolle i forskellige dele af livet (Goffman, 2010; 178).
Goffman pointerer, at ”den normale og den stigmatiserede er ikke personer, men snarere
perspektiver. Disse perspektiver opstår i sociale sammenhænge.” (Goffman, 2010; 178). Om
en stigmatisering finder sted eller ej, afgøres af den enkelte situation.
Den stigmatiserede anvender en form for tilpasningstaktik for at passe ind i sine omgivelser
(Goffman, 2010). Den diagnosticerede person er bevidst om, hvad andre mennesker mener
om det stigma vedkommende besidder, og vil ofte forsøge at skjule den stigmatiserede del i
offentligheden (Svendsen, 2010). Den stigmatiserede person vil forsøge at anvende
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adfærdsstrategier for at undgå at blive latterliggjort eller ydmyget (Goffman, 2010). Svendsen
hævder, at denne form for tilpasning kan medføre en vis psykisk belastning for
vedkommende, da der er fare for at blive afsløret i ”at være en af dem” (Svendsen, 2010; 62).
I visse tilfælde vil den stigmatiserede reagere på sin situation ved at forsøge at rette op på det,
personen anser som den objektive årsag til vedkommendes ufuldkommenhed - resultatet
bliver ofte at pågældende ikke opnår fuld normal status, men snarere at personen bliver kendt
for at have frigjort sig for en bestemt skavank (Goffman, 2010).
Goffman understreger, at når personer forsøger at frigøre sig fra deres stigma, kommer det
også til at have indflydelse på vedkommendes personlighed. Både i egne og andres øjne sker
der en ændring i personligheden, som har undergået en tilsyneladende forandring mod det
acceptable (Goffman, 2010).

4.0 Analyse
Vi vil i følgende afsnit analysere empirimaterialet ved at belyse kursisternes konstruktion af
selvansvarlighed fra forskellige vinkler og komme ind på, hvilken betydning normen om
selvansvarlighed får for kursisterne, hvis de ikke lever op til dette. Vi har valgt at inddrage ny
teori i tillæg til den overordnede teori, hvor vi finder dette relevant.
Analysen består af fem temaer: 1) Selvteknikker samt undertemaet “at komme videre”. 2)
Medbestemmelse 3) Det ligesindede fællesskab 4) Stigmatisering samt undertemaet den
usynlige lidelse og 5) Normen om det selvansvarlige individ. Temaerne repræsenterer de
dominerende udtalelser fra kursisterne i fokusgruppen, men må også ses i sammenhæng med
temaerne fra interviewguiden, der er blevet udarbejdet ud fra vores teori.
Vi refererer til transskriptionen ved at henvise til eksempelvis (L: 32-35), der betyder at
citatet stammer fra linje 32-35 i transskriptionen (Bilag 5).

4.1 Selvteknikker
Under dette tema vil vi analysere, hvordan selvansvar konstrueres af kursisterne igennem
selvteknikker, og hvordan konteksten på Skolen for Recovery har betydning for måden,
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hvorpå kursisterne ansvarliggøres gennem tillærte selvteknikker. Da vi er interesserede i at
finde ud af, hvordan selvansvarlighed konstrueres af kursisterne, er den første del af analysen
udledt af en diskussion om, hvad recovery er for dem, da recovery er en individuel
forandringsproces med fokus på empowerment/medbestemmelse, hvilket er ansvarliggørende
.
E: “Derfor har det været en kæmpe fordel altså og og mærke efter og så få en masse input fra
de kurser som vi går på her [C: hmm] og nogle værktøjer som man snakker så meget om de
her værktøjskasser, vi har alle sammen og kan bruge i løbet af dagligdagen.” (L: 71-73).
E beskriver, hvor vigtigt det har været for ham at få værktøjer til at kunne håndtere
situationer i hverdagen. Recovery-kursisterne opnår i fokusgruppeinterviewet en fælles
forståelse af, at recovery for dem er at få teknikker og redskaber såsom vejrtrækningsøvelser,
målsætninger, struktur i hverdagen og vejledning om sundhed og sygdom, der gør, at de bedre
kan håndtere deres sygdom og tage ansvar for at “komme videre”. Kursisterne bliver
adfærdsreguleret gennem selvteknologier, hvor kursisten E ledes til selvledelse via sin
recovery:
E: “Det kan også ske () nu har jeg jo været syg i rigtig rigtig mange år ikke, men det er jo du
går jo faktisk ind og bliver ekspert i din egen sygdom. Og hvad jeg ikke ved om angst, det tror
jeg... jeg tror, jeg er sådan et leksikon i angst ikke, men det har så gjort, at jeg kan styre mit
angst i dag ikke [...]” (L: 478-480).
Når E forklarer, at han er blevet et leksikon i angst, kan det forstås som et udtryk for, at han er
genstand for det neoliberale rationale i en sundhedsstrategi, hvor øget viden er vejen til
adfærdsændring, da mennesket ses som værende rationelt, og hermed fordres det, at recoverykursisten kan tage ansvar og håndtere sin egen sygdom. Det bliver en selvfølgelighed for E, at
han gennem at uddanne sig i sin lidelse kan tage ansvar for sin recovery, og dermed er han
med til at opretholde en social norm om selvansvar i en recovery-kontekst. “Værktøjskassen”
bliver en vej for, at kursisterne kan opnå en form for normalitet og selvkontrol i deres
dagligdag. På den ene side virker selvteknikkerne frisættende, fordi kursisterne får styrket
deres handlekraft og tro på, at de er i stand til at handle. På samme tid påkræves det af
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kursisterne at indordne sig under normen om selvansvar. E har gennem selvteknikker lært at
kontrollere og styre sin angst, hermed bliver han ikke genstand for samfundets
normaliserende blik, hvor han kan risikere at blive stigmatiseret, da han er selvhjulpen og ikke
fremstår som en afviger.
Ud fra et Foucaultiansk perspektiv konstituerer kursisterne sig selv ved hjælp af de tillærte
teknikker og herigennem kan kursisterne arbejde sig hen mod et liv, som er i
overensstemmelse med samfundets norm om selvansvarlighed. Selvansvarlighed i recoverykonteksten kan hermed siges at være en del af kursisternes sociale virkelighed og kursisterne
konstruerer de tillærte værktøjer som noget entydigt positivt:
C: “For mig der betyder Recovery også at få rigtig mange værktøjer til og og kunne komme
videre… for at kunne komme til at opnå det liv som man gerne vil ha’... Det det betyder
virkelig virkelig meget at få få få værktøjer til at ja” (L: 85-87 )
Skolen for Recovery danner ramme for en social kontekst, der er afgørende for kursisternes
handlerum og hvad de forstår som væsentligt i forhold til at “komme sig”.
Citatet er et udtryk for, at C er en del af en social virkelighed, hvor hun gennem værktøjer, der
implementeres som selvteknikker, kan lære at tackle sin sygdom, og derved installeres et
indre håb om at opnå et bedre liv. Ifølge Rose installeres der hos individet en selvfortolkende
tilgang. Dette kan ses hos kursisterne, idet recovery-processen sætter tanker igang hos dem og
gennem egne reflekterede beslutninger vælger kursisterne, hvem de ønsker at være, og
hvordan de ønsker at leve deres liv. Hermed bliver kursisterne i stand til at tage ansvar for
eget liv, ud fra en fælles konstrueret mentalitet om, at det er en del af essensen i recovery.
Ansvarliggørelsen af individet i det neoliberale rationale, hvor kursisterne som aktive enheder
i deres recovery-proces bliver ansvarliggjort via selvteknikker, er ikke lige let for alle
kursisterne. På trods af gruppens enighed om, at værktøjer er vigtige for deres recovery,
nævner to, som er nye kursister på Skolen for Recovery, at værktøjerne er svære at gøre brug
af. B udtaler:
B: “[...] jeg hører dem, men det er rigtig svært at gøre brug af dem, fordi at man har en hel
masse andre ting lige nu også, som man skal finde ud af om sygdommen, og hvordan man
håndterer den [...] (L: 545-546).
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A erklærer sig enig og tilføjer: ”Ja det falder ikke naturligt de mål, det gør det heller ikke for
mig.” (L: 550).
Det bliver en selvfølgelighed for kursisterne, at de selv skal tage ansvar for at komme sig ved
at tage teknikkerne til sig og anvende dem, men de udtrykker, at det ikke falder dem naturligt.
De nytilkomne recovery-kursister kan siges at være i en disciplineringsproces, hvor
teknikkerne skal gøres til noget indre, og hvor de to nytilkomne kursister ikke har ressourcer,
eller ikke er langt nok i deres forløb endnu til at opnå selvstyring gennem en permanent
installering af selvteknikker. D, der er i slutningen af sit recovery-forløb, udtaler, at kurserne
ikke gav mening for ham i starten, og at det tog tid for ham at finde mening med kurserne og
tage værktøjerne til sig:
D: “[...] man har hørt det 19 gange før på måder hvor man egentlig tænkte jeg det der det
passer ikke på mig og så er det lige pludselig at… hmm at brikkerne bliver samlet til at jamen
det er sådan det hænger sammen … altså den der AHA oplevelse den tror jeg det er
nødvendigt at få bygget et fundament af en masse ting… [...]“ (L. 210-213).
Citatet afspejler, at det ikke kun er en ydre vidensmagt, der former individet, men at D tager
noget ydre til sig og gør det til noget indre, som gør at “brikkerne bliver samlet” ifølge hans
udsagn. Denne proces benævnes subjektivering og viser, at recovery skal ske i kraft af
kursisternes aktive indsats.
4.1.1 ”At komme videre”
Dette tema er et undertema til “selvteknikker” og omhandler, hvordan kursisterne konstruerer
det at “komme videre” gennem et recovery-forløb.
Der opstår konsensus blandt kursisterne om, at teknikkerne lært på Skolen for Recovery skal
bruges til at komme videre og opnå det liv, kursisterne ønsker:
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C: “[...] der er utrolig mange værktøjer til at komme videre … og Recovery for mig … det er
at få få alle de værktøjer og få alt hvad man kan for at komme videre i livet. [F:hmm]” (L:
219-220)
C’s udtalelse, om at hun ønsker at komme videre, kan ses i lyset af Rose’s pointe om, at
individet gennem terapi knyttes til den version af sig selv, som vi bliver guidet til at være. En
af målsætningerne på Skolen for Recovery er at genopbygge “et meningsfuldt og
tilfredsstillende liv” samt identificere “mål, ambitioner og drømme”, samme målsætninger
som går igen hos kursisterne. Skolen for Recoverys fokus på individet bliver udgangspunktet
for kursisternes forandring. C’s udtalelse afspejler dette, hvilket kan forstås som et resultat af,
at hun netop er en del af denne kontekst og derfor reproducerer hun denne sociale virkelighed.
E: “For mig der betyder Recovery at man begynder at kigge ind på sig selv og arbejde med
sig selv …[...]” (L. 65-66)
Kursisterne opnår enighed om, at recovery også omhandler at arbejde med sig selv. Det at
arbejde med sig selv fordrer en forandringsproces, som er gennemgående temaer både i
kursisternes udtalelser og skolens kursuskatalog. Som det kan spores i E’s udtalelse skal
kursisten kigge ind i sig selv og herigennem arbejde med sig selv. Ved at kursisterne udvikler
sig selv kan de opnå forandring, men det kræver, at de først skal tænke anderledes om sig
selv. Hermed bliver kursisterne gennem “arbejdet med sig selv” forpligtet til denne
forandring. Kursisterne kan gennem sine handlinger og refleksioner konstituere sig selv, og da
den enkelte kursist er i centrum for forandringen kan det også siges, at ansvaret for at komme
sig og komme videre er pålagt den enkelte kursist.
A: “og så også noget med at at jeg har få en viden nu om at jeg selv kan gøre nogle ting…
altså alting behøver ikke foregå hen over hoved på mig… men jeg kan faktisk har noget
medbestemmelse og der er nogle ting jeg kan gøre for at jeg får det bedre… det synes jeg det
det er sådan den største indsigt jeg har fået ved at følge nogle af de kurser her på skolen
[flere i gruppen: hmm]” (L: 138-142).
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A’s udtalelse kan forstås ud fra Foucaults begreb biomagt, da biomagten kobler forbedret
livskvalitet med den produktive og nyttige borger. Ifølge A kan hun gennem den viden, hun
har fået på kurserne, få det bedre og hermed opnå forbedret livskvalitet. Derfor kan man sige,
at hun er styret af en anonym magt, der gennem selvteknikker som medbestemmelse forsøger
at skabe produktive og nyttige samfundsborgere. A understreger, at den største indsigt, som
hun har fået på kurserne, er at hun kan gøre noget selv, hvilket ifølge Rose kan være et udtryk
for, at magten ikke blot har påvirket hendes handlemuligheder, men også hendes tænkemåder.
Dermed bliver recovery en ansvarliggørende styringsproces, idet individet styres i en bestemt
retning. Desuden afspejler udtalelsen det normative ideal om selvansvar, idet A tillægger
medbestemmelse stor betydning i forhold til hendes recovery-proces, hvor hun kan skabe et
meningsfuldt liv.
Gennem fokus på hvad vi kan blive, fremfor hvad vi er, skabes der ifølge Rose en motivation
for at ændre sig. Dog gør en af kursisterne modstand mod optimeringscredoen om hele tiden
at skulle ændre og optimere sig selv og opnå et bestemt mål i livet:
D: [...] det handler om at få nogle altså få viden om nogle redskaber … men for mig handler
det ikke om og ... til det liv man gerne vil ha’ men om en accept om det liv jeg kan få hmm
fordi jeg ved ikke hvilket liv hmm jeg gerne vil ha’ […] (L: 89-91 ).
Med dette citat er D den eneste, der stiller sig kritisk overfor essensen af uddannelsen på
Skolen for Recovery, hvor kursisterne arbejder med at definere “mål, ambitioner og
drømme”. For D virker dette meget abstrakt, idet han ikke ved, hvilket liv han gerne vil have.
Man kan sige, at dette går imod hvad Skolen for Recovery lægger op til, da det ikke primært
handler om at opbygge en accept af det liv man nu har, men at udvikle sig hen imod et bedre
liv, som kursisterne selv skal definere hvad er. På trods af D´s modstand bliver han ikke
ekskluderet af de andre kursister i fokusgruppeinterviewet.
D: “Jeg kan sagtens følge dig B i det at det der med at fokusere på det positive og glade, men
jeg vil sige at nogle gange hvor jeg har haft sådan en uge eller 14 dage hvor jeg virkelig har
været hernede hele tiden så er det virkelig provokerende, jamen jeg kan sgu ikke finde tre
positive ting fra den sidste uge […] ” (L: 200-203).
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Man kan sige, at D gør op med imperativet, der handler om at være positiv, når han med dette
citat føler det “provokerende” under kurset at skulle finde positive ting fra ugen.
4.1.2 Medbestemmelse
Dette tema omhandler den betydning, kursisterne tillægger medbestemmelse i deres recoveryforløb. Analysen tydeliggør et paradoks mellem ønsket om medbestemmelse og afhængighed
af eksperter.
De nøglebegreber fra Skolen for Recoverys kursuskatalog, som vi præsenterede i
problemfeltet, forstår vi som selvteknikker ud fra et foucaultiansk perspektiv.
Empowerment/medbestemmelse og det personlige valg er vigtige elementer hos Skolen for
Recovery - elementer der har individets adfærdsændring, handlekraft og ansvar i fokus.
Derfor spurgte vi kursisterne, hvad de tænkte om, at der på Skolen for Recovery er lagt vægt
på det personlige valg og medbestemmelse:
C: “Det er nu en utrolig vigtig vigtig faktor, at man har fuldstændig medbestemmelse, og at
man har øh, at man får en masse værktøjer her på skolen. (L:668-669).
På trods af C´s positive indstilling over for medbestemmelse, deler resten af fokusgruppen
ikke samme holdning. Gruppen forhandler sig frem til en fælles forståelse af, at graden af
ansvar helst skal være en balancegang mellem ekspert-styring og selvbestemmelse. For at
tydeliggøre kursisternes modargumenter er følgende udsagn trukket ud af forhandlingen:
B: [...] Jeg synes bare at det er rart, at der for en gang skyld at der er andre som tager
styringen, at der er andre som siger ”nu skal du gå ud der, du skal du komme der” (L: 757758).
A: “[...] og så også noget med, at at jeg har få en viden nu om, at jeg selv kan gøre nogle
ting… altså alting behøver ikke foregå hen over hovedet på mig… men jeg kan faktisk har
noget medbestemmelse, og der er nogle ting jeg kan gøre for, at jeg får det bedre… det synes
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jeg det det er sådan den største indsigt, jeg har fået ved at følge nogle af de kurser her på
skolen [flere i gruppen: hmm]” (L: 139-143).
Udtalelserne viser, at behovet for at eksperten tager ansvaret er meget kontekstafhængigt.
Ifølge Rose er vores samfund præget af en regulerende teknologi af ekspertise, som har
invaderet menneskets kompetencer. B’s udtalelse viser, at hun har svært ved autonomt at
træffe egne beslutninger, men er blevet afhængige af eksperterne til at anerkende eller styre
de valg, som skal træffes, særligt når individet er i en sårbar situation. Dette kan spores i D´s
udtalelse. Han er frustreret over at skulle træffe valg, når han har brug for at blive ledt af en
ekspert:
D: [...] engang imellem er man altså nødt til at stole på de eksperter som man har, og der er
det rigtig rigtig irriterende at få at vide, at du er nødt at vælge [...] (L 676-678).
Ifølge Carsten René Jørgensen håndteres psykiske lidelser gennem yderligere
individualisering. Kravet til “skrøbelige” individer om at skulle træffe kompetente og
ansvarlige valg, mener Jørgensen skaber en negativ selvforstærkende proces, der ikke
forbedrer personens situation, men skaber yderligere problemer. A, F og C udtaler:
A: “Man kan godt være i situationen, hvor der faktisk er andre som tager beslutningen for en,
ik´ fordi jeg kan ikke rumme mere i mit hoved, og jeg ved ikke hvad der er godt for mig øh så
jeg vil ønske, at der var andre som gik ind og tog de beslutninger, der er gode for mig.”
F: “Men det kan også godt være den motiverende og siger ”prøv at hør her, jeg prøver at
hjælpe dig til at tage den her beslutning, tror næsten at jeg kan tænke mig at du vil stå op og
få det her bad og så måske lige sidde og slappe af igen bagefter” det kan jo godt være at det
er det som skal, ik ´. [A: “jo”] men bare der er så meget omsorg i det som overhovedet muligt
[A: ja]
A: “Ja man skal bare passe på at lægge alt ansvaret på en selv, fordi man er afhængig af
andre mennesker i den her situation.”
C: “Det skal man absolut.” (L. 700-709)
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Dette uddrag fra transskriptionen udtrykker modstand over for normen om fuldstændig
selvansvarlighed, idet den psykisk lidende kan være i en position, hvor det kan være svært at
træffe ansvarlige valg. Samfundets normative krav om individualisering og selvansvarlighed
bliver styrende i behandlingen og dette tilgodeser ikke individets afhængighed af ekspertise.
Af dette kan vi udlede, at der et paradoks mellem samfundets forventning om selvansvar hos
individet og individets afhængighed af ekspertise. Dette paradoks forstærkes hos kursisterne, i
det Skolen for Recovery har fokus på medbestemmelse og den personlige recovery-proces og
hermed tillægges den psykisk lidende et øget selvansvar. På trods af dette tillægger
kursisterne ikke det øgede selvansvar i recovery-forløbet en negativ værdi, hvilket kan ses i
lyset af, at recovery er en blid normaliserende disciplinering og den betydning kursisterne
tillægger det at være en del af et ligesindet fællesskab, hvor man ikke presses og stigmatiseres
af andre.

4.2 Det “ligesindede” fællesskab
D: “[...] jamen fordi det er det der med jamen det er rart at kunne snakke med andre
ligesindede om hvad er det man har lavet… [C: præcis]” (L: 173-174).
I dette tema vil vi komme ind på det fællesskab, der skabes på Skolen for Recovery, og
betydningen af fællesskabet for kursisternes recovery - et fællesskab der ikke stigmatiserer
og stiller kursisterne i en afmagtssituation. I det indledende citat konstrueres det nævnte
fællesskab som “ligesindede”, hvilket også er grunden til valget af temaets overskrift.
B: “ Ja det er nemlig også rarest heroppe, at der netop er nogle som selv har været i det. Jeg
føler ikke som en undervisning eller sådan som ”nu skal I bare lære jer” eller “nu er I på
skolebænken igen” eller “det skal være sådan og sådan og sådan”. Det er meget sådan ”vi
har også været i det”. De har bare en hel anden forståelse og de ved lige præcis eller
selvfølgelig er man også mennesker, men det er som om de ved at man skal ikke presse og
ikke skal fremtvinge ting… det er sådan … at det skal komme naturlig, at folk er syge og … ja
og de selv har været der og øh og kan sætte sig ind i at blive spurgt om nogle visse ting og øh
ja. Det synes jeg er rigtig rart ved at være her, at der er en hel anden forståelse.” (L: 772779).
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B forstår ikke sig selv som værende underlagt en eksplicit magt, der fortæller hende, hvordan
hun skal gøre for at opnå recovery. Dette kan ses i lyset af, at undervisningen på Skolen for
Recovery måske i højere grad handler om at kursisterne skal lære at udfolde sig selv og ikke
udelukkende, at de skal tilegne sig ny viden. Ifølge B’s udtalelse er der på Skolen for
Recovery en forståelse af hendes person og situation, og hun bliver i denne sammenhæng ikke
“presset”, og skal ikke forklare sig selv. B udtrykker med dette citat, at hun ikke opnår samme
forståelse ude i samfundet. Man kan sige, at hun ønsker, at det hun oplever på Skolen for
Recovery, skal genspejle sig i samfundet, og hermed kan det være et udtryk for, at hun ønsker
et mere forstående samfund.
E: “ [...] men altså det er lidt underligt at tale om... med almindelige mennesker, der ikke har
det ik... det er sgu nemmere, når man sidder her med folk der forstår det i virkeligheden ik
altså...” (L:223-225)
Skolen for Recovery lægger op til en samværsform, hvor kursisterne er nødvendige og
afhængige af hinanden i deres recovery-proces. Kursisterne udtrykker vigtigheden af at kunne
dele erfaringer med andre ligesindede i et socialt fællesskab, hvilket vi forstår som et udtryk
for, at kursisterne på Skolen for Recovery ikke står helt alene med ansvaret for at komme sig,
da de kan dele deres erfaringer og oplevelser med andre. E nævner, at han synes, det er rart, at
det i denne sammenhæng er helt legalt at snakke om sin diagnose, hvilket han giver udtryk for
ikke er muligt i hans eget hjem. Herved kan man udlede, at det ligesindede fællesskab, som
kursisterne oplever og er med til at konstruere, betyder at de opnår anerkendelse, da de ikke er
genstand for samfundets udelukkelsesmekanismer. De bliver så at sige “almindelige
mennesker” i denne kontekst.
A: “Jeg synes det vigtigste i min Recovery-process, selvom jeg næsten lige er startet på den,
det netop det der med at høre andres erfaringer og ligesom at opleve, at at det ikke bare er
mig der er sær…” (L: 135-137).
B udtaler ligeledes: “(...) ja, det synes jeg i hvert fald jeg har fået rigtig meget ud af i forhold
til og snakke med folk som ikke forstår det, øhhh for det er rigtig hårdt ikke at føle sig forstået
eller ikke at føle sig accepteret eller føle sig anderledes …” (L: 877-879).
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Disse udtalelser kan forstås i sammenhæng med Goffmans pointe om, at den stigmatiserede
vil finde sympati og accept hos andre, der har samme stigma som dem selv. På Skolen for
Recovery udviser kursisterne ikke “afvigende adfærd”, og de bliver hermed ikke et objekt for
stigmatisering, fordi der i fællesskabet er en forståelse for hinandens situationer. De opleves
ikke som individer med lav selvkontrol, hvilket gør at de kan opbygge sig selv som ansvarlige
subjekter. For kursisterne betyder dette, at deres stigma normaliseres, og herved er der ikke
behov for at skjule den stigmatiserede identitet i denne kreds af ligestillede. B’s udtalelse
afspejler, at hun uden for Skolen for Recoverys kontekst er i en afmagtssituation, hvor hun
bliver tillagt et afviger-stempel af omgivelsernes normative bedømmelse.

4.3 Stigmatisering
I dette tema og undertema “den usynlige lidelse” vil vi komme ind på, hvordan normen om
selvansvarlighed kan medfører stigmatisering og hvilken betydning dette får for kursisterne.
En psykisk diagnose kan signalere, at man afviger fra de kulturelle værdier og opfattelser om,
hvad der er normal adfærd og normale reaktioner. Disse værdier og opfattelser er knyttet tæt
sammen med de kulturelle normer, som skabes i samfundet og som hele tiden er foranderlige
og kontekstafhængige (Etisk råd, 2016). Dette kan ses i sammenhæng med Goffmans teori om
stigma som en tosidet social proces. Det er muligt for den diagnosticerede at kontrollere
information om sin sygdom og veksle mellem en identitet som stigmatiseret og som ikkestigmatiseret eller ”den normale”. Den stigmatiserede vil oftest skjule sin stigmatiserede
identitet i det offentlige rum og vise den ikke-stigmatiserede identitet.
D: ”[...] selvom det er tabu eller ikke tabu... så fortæller man jo ikke med det samme alt i alle
forum. [A: Nej nej]” “[...] altså der er sådan en graduering i at øh altså overfor folk man
ikke er tæt på eller ikke forstår, hvad det er det drejer sig om... der synes jeg i hvert fald jeg
holder igen med hvad jeg fortæller ik’ [...]” (L: 236-237, 241-243).
A nævner også, at det er svært at fortælle om hendes diagnose til andre, da hun tidligere har
oplevet modstand ved at sige, at hun har en diagnose. Som Svendsen beskriver, kan psykisk
lidende ofte have en slags dobbeltidentitet. F forklarer, at det kan være en lettelse at have en
facade, da man dermed ikke stikker ud fra normen. Man kan sige, at facaden bliver en del af
dobbeltidentiteten, hvor man med denne “maske” skjuler sin stigmatiserede del.
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Den dobbeltidentitet som ses hos den psykisk lidende, kan også forklares ud fra biomagtens
produktion af binære systemer. Biomagtens normaliserende blik kan betyde, at den psykisk
lidende søger hen imod at vise den “raske” facade, frem for at vise det “syge”.
E forklarer ligeledes: ”Nogle gange meget facade, når man er psykisk syg. ”(L: 304). Denne
udtalelse kan indikere, at der er en selvfølgelighed i, at der konstrueres en facade, når man er
psykisk lidende. F udtaler:
F: “Altså facade er jo heller ikke altid negativt synes jeg, det kan jo godt være en befrielse
nogen gange at have en facade og [Mhm] få lov og gå ned i netto og så lade badekåben blive
derhjemme øh var jeg ved at sige ik [Mhm] altså nogle gange kan det jo godt være en fordel
og lige kunne altså tage sig ordentligt ud og slippe igennem nåleøjet.” (L: 400-403)
Når F bruger metaforen “at slippe igennem nåleøjet”, kan det analyseres som et udtryk for, at
det kun er et fåtal, der kan opfylde de krav, der stilles til individet i samfundet. Som F
forklarer muliggør den konstruerede facade, at han kan leve op til kravene, men han giver
efterfølgende udtryk for, at det er hårdt at leve med en facade (L:452-453), da folk reelt ikke
begriber, hvordan han har det.
Kursisternes udtalelser kan belyse, at den psykiske diagnose kan have en stigmatiserende
effekt. Det at kursisterne kontrollerer informationen om deres diagnose i forskellige
kontekster, kan netop tolkes som en måde at undgå at blive stigmatiseret. A forklarer,
hvorledes hendes psykiske lidelse er tabu i hendes familie, og udtaler: ”De er sådan lidt flove
over mig kan jeg mærke ik...” (L: 230). Denne udtalelse indebærer en stempling af A, som en
afviger, der som Goffman forklarer, skiller sig negativt ud og bringes i miskredit. Når A
udtaler, at hendes familie er flove over hende, er det et udtryk for, at hendes psykiske lidelse
bliver en brist.
A: “[...]Jeg har det også sådan med at for eksempel ”hvad vil du have” eller ”hvad skal vi
gøre” eller de der “hvorfor og hvad og alt”. Det kan jeg slet ikke. Eller sådan noget. Nu må
du bare tage en beslutning eller [...]” (L:714-716).
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Citatet afspejler, at hendes lidelse forhindrer hende i at leve op til samfundets forventning om
den aktive ansvarlige borger, der kan styre sig selv. Kursisterne udtrykker samtidig en
bekymring for at deres lidelse går ud over andre:
B: [...] mange gange tænker man også ej det ville bare være bedre, hvis der slet ikke var
nogen, for så var der ikke nogen man skulle tage hensyn til og passe på eller at man ikke
sårede eller ja. Jeg synes bare, at det der med at det ligesom også går ud over andre, min
mor lider også meget under det også, fordi at hun har det også svært med, at jeg er syg og
hun og tænker ja, også ja ens nærmeste det er egentlig det værste synes jeg.” (L:501-506).
A: “Men har det ikke os noget at gøre med, at man ikke vil lægge andre til last [B: jooo],
fordi man ved godt selv at man er ret besværlig [B: ja] altså og så har man ikke lyst til det
der med, at folk hele tiden skal tage hensyn til en, [B: neej] og man altså ja netop det med os
at man er besværlig, at man at man er bare i vejen og øhh” (L:977-780).
Disse citater kan ses i lyset af neoliberalismens ansvarliggørelse af det enkelte individ. A og B
ønsker ikke at ligge andre til last, og man kan dermed sige, at de er alene om deres situation
og hermed også ansvaret for deres situation. Således reproduceres normen om det
selvansvarlige individ, hvilket yderligere kan spores i E’s udtalelse om Recovery:
E: “En proces i at kigge på dig selv og se hvordan du agerer i hverdagen over for de
påvirkning der nu kommer ude i livet, som vi alle sammen støder på men som man formentlig,
når man er psykisk syg af den ene eller anden årsag kan enten tackle forkert eller forstå
forkert eller geberte sig forkert, fordi man har en psykisk sygdom som måske kan gøre at man
isolerer sig selv…[...]” (L. 73-77)
A: “[...] altså det deet er den der sensitivitet og sårbarhed som gør at at der skal så lidt til at
vælte mig [...] jeg kan ikke gøre det godt nok og [B: Mmm] øhm men det er svært at forklare
andre mennesker [B: Mmm] [F Mmm]” (L: 893-894, 901-904).
Kursisterne tillægger ikke samfundet en betydning for deres psykiske lidelse og sårbarhed,
men vender det derimod ind mod dem selv igennem en permanent fortolkningstilgang til
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selvet, som vil ledsage dem altid. Kursisterne kan således igennem recovery skabe deres egen
tilværelse som frie individer, og dermed er det i en neoliberal optik ikke et professionelt eller
statsligt anliggende at tage ansvar.
E konstruerer den psykiske lidende som forkert, da denne ikke opfører sig i overensstemmelse
med samfundets normer, men handler forkert og isolerer sig. Troen på det individuelle ansvar
reproduceres blandt kursisterne. De er derfor villige til at arbejde med sig selv gennem
recovery, fordi de netop forstår deres lidelse som noget, de selv er ansvarlige for, og dermed
også noget de selv skal arbejde sig ud af. Denne proces kan virke afstigmatiserende, idet de
ved at tage ansvar kan leve op til normen om det stærke selvansvarlige individ.
4.3.1 Den usynlige lidelse
Normen om selvansvarlighed har en forstærkende rolle hos den psykisk lidende, da diagnosen
rykker ind i centrum af individets personlighed. Konsekvensen af dette er, at recovery for
kursisterne kommer til at handle om at ændre deres personlighed for at tage ansvar for egen
sygdom og sundhed. Ifølge Svendsen har diagnosen den betydning, at den psykisk lidende
kan blive identisk med diagnosen. F forklarer, at det er et tegn på at sygdommen er i udbrud,
når han lader være med at tage telefonen. Der er en genkendende adfærd i B´s udtalelse:
“[...] jeg skubber folk væk [E: Mmm] og jeg behandler dem ikke særligt godt fordi at øh fordi
det er en del af min sygdom [E: Mmm] “ (L: 1022-1023).
Det kan udledes ud fra både F og B´s udtalelser, at de bruger deres diagnose som forklaring
på deres afvigende adfærd. Svendsen pointerer, at diagnosens karakteristika har at gøre med
individets personlighed, hvilket også kan genspejles i deres udtalelser.
B´s udtalelse om, at hendes adfærd er en del af hendes sygdom kan hænge sammen med at
den diagnosticerede bliver identisk med sin afvigelse, og der skabes en ny selv-identitet hos
vedkommende.
B:” [...] jeg ved os at min kæreste siger os tit til mig når jeg er i de der situationer sådan det
er ikke dig det SYYYGdommen og det er SYYGdommen ej hvor jeg hader SYYGdommen og
hvis den bare kunne forsvinde og øhhh hvor jeg har det sådan lidt ja men men men men men
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det er os bare den jeg er nu og d d d og sygdommen er en del af mig nu altså om jeg vil det
eller ej [...]” (L: 967-971).
Diagnosen medvirker, at personen bliver sat i bås ud fra en kategori som psykisk lidende og
bliver herved identificeret med nogle af de karakteristika som sygdommen har. Det illustreres
tydeligt ved ovenstående citat, at B´s kæreste har brug for at lave en skelnen mellem
sygdommen og hende, og har derved svært ved at erkende at sygdommen er en del af hende.
B har derimod en anden forståelse af sig selv og sygdommen, da hun har en erkendelse af, at
sygdommen er blevet en del af hende. Dette gør det muligt for B, at hun gennem refleksion
om sig selv, kan arbejde med sig selv gennem recovery.
Som Goffman beskriver, har den psykisk lidende et stigma, der ikke umiddelbart er synligt og
er dermed ”kun” potentielt miskrediteret. B ser dette som problematisk, da andre ikke kan se
på hende, at hun er “syg”:
B:“[...] Man bliver altid vurderet efter ens udseende men...det synes jeg tit folk tænker, nå
men hun ser jo fin ud eller hun ser jo godt ud... hun ser jo velsoigneret ud, så hun er jo ikke
syg.” (L: 276-278).
Enhver vil, ifølge Goffman, vurdere et fremmed menneske ud fra personens udseende og
herudfra placere vedkommende i en bestemt kategori. I og med at B ikke afviger ved sit
udseende, forventes det ikke, at hun er “syg”, og når man ikke er “syg” burde man kunne tage
ansvar for sig selv, hvilket skaber en problematik for recovery-kursisterne.
”[...] Så det var også sådan lidt altså, jeg synes mange gange at bare fordi man ser ud på en
vis måde [Mhm] eller at man godt kan klare nogle ting, så ved folk ikke hvad der egentlig
ligger bag det eller hvad der egentlig foregår indeni... at det kan være et rent helvede indeni,
men udenpå kan man jo godt nogle gange, nogle gange tage en facade på ik. [Mhm].” (L:
298-302).
Det at psykisk lidelse ikke er direkte synligt, gør det er sværere for at andre at forstå, hvad den
psykiske lidende føler. B nævner, at det havde været nemmere, hvis hun havde brækket et ben
eller en arm, for her ville hun kunne fremvise sin lidelse til sine omgivelser, og herved opnå
forståelse af, at der er en grund til hendes afvigelse. Det bliver dermed væsentligt for den

	
  

54	
  

psykisk lidende at få stillet en diagnose, da det legitimerer deres afvigende adfærd, hvilket
også viser diagnosens magt.
A: ”Men jeg synes os på en altså på en måde ik var det jo rart at få en diagnose for at så har
man ligesom noget at lægge frem [B: Mmm] så er det meget rart at kunne sige altså lægerne
har sagt [E: ja B: Mmm, E: Mmm] sådan og sådan så det er ikke bare noget jeg bilder mig
ind [E: nej det gør () bestemt ikke, B: samtykker]” (L: 1032-1036).
B udtaler også efterfølgende, at hun følte sig magtesløs inden hun fik diagnosen, og det var
frustrerende ikke at vide, hvad der var “galt med hende”. I begge tilfælde bliver diagnosemærkatet en positiv ting og det illustrerer, hvordan det kan være en lettelse af få en diagnose.
Deres lettelse kan forklares ud fra det faktum, at psykisk lidelse netop ikke er direkte synligt,
og derfor er det vigtigt for den psykisk lidende at kunne dokumentere sin adfærd. Denne
dokumentation kan fortolkes som værende vigtig for kursisterne, fordi de dermed kan have et
papir på, hvorfor de ikke kan leve op til normen om selvansvarlighed.

4.4. Normen om det selvansvarlige individ
I dette tema vil komme ind på konsekvenserne af ikke at leve op til selvansvarlighedsnormen
om at være “arbejdsdygtig” og herved bidrage til samfundet, og hvordan kursisterne vælger at
håndtere dette.
Kursisterne udtrykker en fælles følelse af ubehag i situationer, hvor de skal forklare andre,
hvorfor de ikke er i arbejde og hermed ikke produktive borgere i samfundet.
E: “[...] jeg er nået til der, hvor jeg siger jamen jeg har en psykisk sygdom siger jeg ikke... jeg
siger ikke jeg er arbejdsløs. Jeg siger jeg har en psykisk sygdom [...]” (L: 252-253).
E oplever, at han ofte skal forklare sig, når folk spørger ind til hans arbejde. Man kan sige, at
hans psykiske lidelse bliver en slags forklaringsmodel for hans arbejdssituation.
I det han hellere vil sige, at han er psykisk syg end arbejdsløs kan man udlede, at der er et
større stigma knyttet til arbejdsløshed, end der er til psykisk lidelse.
Dette kan forstås i sammenhæng med neoliberalismens fokus på økonomisk effektivitet, som
den arbejdsløse ikke lever op til. B nævner ligeledes, at folk ofte spørger ind til hendes
arbejdssituation, men at det ville være vanskeligt for hende at varetage et arbejde på grund af
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hendes psykiske lidelse. B oplever, at hendes omgivelser har en forventning om, at hun får det
bedre, hvis hun “bare” kommer i arbejde:
B: “[...] så så det er rigtig hårdt os altså synes jeg på den måde at være psykisk syg for man
ikke føler man bidrager til samfundet, og det vil man jo rigtig gerne [...]” (L: 885-886).
Med dette udsagn kan man udlede, at B reproducerer normen om, at man bør arbejde og
herved bidrage til samfundet og at dette er indkodet i hende ud fra neoliberalismens etiske
kodeks. Ligeledes opnår kursisterne enighed om, at det er svært at leve op til forventningen
om, at man skal bidrage til samfundet ved at arbejde, når man med en psykisk lidelse kan
være ude af stand til at gøre dette. Idealet om den ansvarlige samfundsborger har
konsekvenser for kursisterne, da de ikke kan leve op til dette ideal, og føler sig forkerte og
stigmatiserede. Kursisterne forsøger alligevel at blive ansvarlige subjekter i overensstemmelse
med de samfundsmæssige normer om den fysiske sundhed. Den neoliberale ideologi er med
til at facilitere skabelsen af “den gode og sunde borger”, hvilket afspejles i kursisternes
opfattelser og måder at håndtere deres sundhed på. Kursisterne opnår, gennem
fokusgruppeinterviewet, konsensus om, at man bør leve sundt. Blandt andet fortæller E, at
han forsøger at holde sig sund og rask, og D nævner ligeledes, at han lægger vægt på at
opfylde KRAM-faktorerne:
D: “ [...] noget som jeg også lægger vægt på øh , det er at opfylde øh KRAM-faktorer, altså
hensyn til kost, rygning, alkohol og motion. Prøv at tænke på jamen en gang imellem har jeg
bare lyst til at tænke, at jeg har lyst til at give slip, altså jeg nu øh at jeg er pisse ligeglad liv
med mit liv og helbred, fordi livet alligevel ikke er at leve. Men det er noget af det sidste som
jeg prøver at jeg holde fast. Det kan så godt være at jeg ikke øh at jeg ikke øh kommer i bad i
tre dage, men så til gengæld, så øh søger jeg for at få noget ordentlig at spise, ud at gå en tur,
ik´øh… Det er altså en... jamen det er en benhård prioritering, men det der skal først i mit liv,
det andet kan jeg godt lade sig sejle, det er jeg altså nødt til i perioder…” (L: 561-569).
Risikofaktorerne (KRAM) kan ses som et neoliberalt værktøj, hvor kursisterne kan lede sig
selv, fordi KRAM-faktorerne er blevet deres egen sag. Den sunde livsstil, der opnås gennem
kendskab til KRAM-faktorerne legimiterer bestemte identiteter, som der i samfundet sættes
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pris på. Dog viser ovenstående citat, at det ikke er alle der kan leve op til sundhedsnormen,
uden at måtte prioritere andet fra.
F forklarer, at han mange gange har stået i et dilemma, om han skal starte på medicin igen, da
medicinen resulterer i vægtøgning. F understreger dette ved at forklare: ”[...] hvis der er
noget, der gør mig ikke glad, så er det at smide fyrre kilo på ik’. ” (L: 442-444).
A: “Ja for det er ikke sikkert, at man har lyst til det [B: mmh] fra starten af. Altså noget af at
jeg har sat mig for at svømme og så videre, men … det er bare puha skulle ud ad døren, kan
være rigtig rigtig hårdt [F: mmh], men når jeg så først har gjort det, er jeg så stolt af mig
selv over at fået motioneret [C: ja præcis] og fået motion og ja jeg har været ude af mit hus,
og ja [griner] og så videre. Så øh bagefter føles det godt.” (L: 622-626).
Det interessante her består i, at den fysiske sundhedsnorm bliver mere dominerende end
psykisk velvære for kursisterne. For F bliver det et spørgsmål om, om han skal afvige enten
ved at være overvægtig eller ved at være psykisk syg. E forklarer endda, at det har været
vanskeligt at komme igennem sygdomsforløbet, men at det trods dette har udviklet ham i en
positiv retning, i det han lever et sundt liv og hverken drikker eller ryger. Dette understreger
ligeledes, hvor stærk den “sunde-livsstils-kultur” er, og hvordan kursisterne er blevet gjort til
genstand for politik og viden. Dette kan være et tegn på, at kursisternes følelse af
utilstrækkelighed i forhold til at varetage et arbejde fører til, at de regulerer sig selv ved at
forsøge at leve op til sundhedsnormen. Dette kan understreges med Brinkmanns citat “At være
sund opfattes ikke længere blot som et middel til at leve et godt liv, men som det gode liv i sig
selv - som selve tilværelsens mål” (Brinkmann, 2010a; 16-17).
Ifølge Rose er individet påkrævet at konstruere sit liv gennem valg, også selvom individet er
begrænset af interne eller eksterne faktorer. Valgene er en del af vores identitet, og vi er
forpligtede til at tage ansvar for livet som konsekvens af de valg, vi træffer.
B: ”[...] nu vil jeg gerne snart have nogle børn og jeg vil snart gerne giftes og alle de der
ting. Jeg har egentlig bare ikke lyst til at være her. Øh det har i hvert fald også været et stort
værktøj for mig og ligesom acceptere, at det er her jeg er nu. Øh og det kan godt være at jeg
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prøver at komme andre steder hen, men jeg bliver nødt til at acceptere det ikke er her jeg er
nu og også ligesom … ja også at have fået de værktøjer til, hvordan jeg så kan gøre i de her
situationer [...].” (L. 634-640).
B giver i citatet udtryk for at være fanget mellem normen om at få børn og blive gift på et
bestemt tidspunkt i livet, og normen om det ansvarlige individ, som tager ansvar for sin
situation, inden hun kan realisere sig selv i overensstemmelse med samfundets normer. Citatet
viser, at B har været genstand for en styringsproces, der har gjort hende i stand til at at kunne
håndtere normerne for etisk livsførsel i samfundet om ikke at få børn, når man er psykisk
ustabil. Den normaliserede moral er blevet fortolket af B, men samtidig er hun gennem
terapien blevet knyttet til den version af sig selv, som hun ønsker at blive, hvilket gør hendes
situation svær at håndtere.

5.0 Diskussion
I det følgende afsnit vil vi fremhæve og diskutere fire emner fra analysen, som vi finder
interessante i forhold til kursisternes konstruktion af selvansvarlighed.
Skolen for Recovery danner ramme for den sociale kontekst, der er afgørende for kursisternes
handlerum, og vi vil derfor komme ind på en diskussion af den måde begrebet ‘værktøjer’
konstrueres af kursisterne, og på hvilken måde recovery-processen er medvirkende til
stigmatisering eller afstigmatisering af kursisterne. Analysedelen har givet os et indblik i, at
kursisternes adfærdsændring kan være styret af et underliggende neoliberalistisk rationale, og
derfor vil vi også komme ind på en diskussion af, hvorvidt ansvaret må placeres hos individet,
samfundet eller begge.

5.1 Selvteknikker og ”værktøjskassen”
I fokusgruppen blev flere forskellige redskaber benævnt, heriblandt vejrtrækningsøvelser,
målsætninger, struktur i hverdagen og vejledning om sundhed og sygdom. Kursisterne
betegner disse redskaber som en del af en “værktøjskasse”. Konstruktionen af værktøjskassen
kan forstås i symbolsk betydning som en imaginær værktøjskasse, kursisterne bærer rundt på
fyldt med redskaber, som kursisterne kan tage frem og anvende som hjælp til selvhjælp.
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Brugen af begrebet “værktøjskassen” indikerer, at noget der er i stykker, skal repareres. Man
kan diskutere om konstruktionen af begrebet, betyder at kursisterne forstår sig selv som
individer, der skal repareres? Værktøjerne i værktøjskassen er et fundament for kursisternes
individuelle forandringsproces for at “komme videre”. Kursisterne er enige om, at
implementering af eksplicitte redskaber kan hjælpe dem til at håndtere deres psykiske lidelse
og på den måde bliver redskaberne til selvteknikker, der kan hjælpe recovery-kursisterne til at
få det bedre og tage ansvaret for at komme videre. Samtidig er selvteknikkerne skabt ud fra et
ideal, og man kan derfor sige, at selvteknikkerne fungerer som en diffus magt, hvor magten
manifesteres som en indre overvågning hos individet. Dette afspejler samfundsorienteringen
mod det stærke og ansvarlige enkeltstående individ, derved kan det diskuteres, hvorvidt
selvteknikkerne er frigørende eller manipulerende. Selvteknikkerne kan siges at styre
kursisterne hen imod et ideal om, hvad der er rigtig og forkert adfærd. Dette kan også afføde
en problematik i forhold til rummelighed overfor forskellighed, da grænserne for, hvad der er
normal adfærd indsnævres, og derved bliver afvigelser mere tydelige. På den anden side har
vi gennem analysen fundet frem til, at selvteknikkerne konstrueres som noget, der fremmer
forskellige kvaliteter hos kursisterne, som gør dem i stand til at opfatte sig selv som
ansvarlige borgere i samfundet - der er her tale om en subjektivering hos kursisterne.
Eksempler fra analysen kan være kursisten, der har lært at tackle sin angst eller kursisten, der
har fået overskud til at dyrke motion og strukturere sin hverdag. Derudover kan de
selvteknikker, der implementeres på Skolen for Recovery være med til at frigøre kursisterne
fra behandlingssystemet, fordi de opnår en evne til at behandle sig selv. Kursisternes
selvansvarlighed gennem selvteknikker virker således som en positiv magt, der styrker deres
handlemuligheder og sundhed.

5.2 Ansvarsplaceringen
Vi har gennem analysen fået indblik i, at kursisterne konstruerer en selvfølgelighed om, at det
er en individuel forandringsproces de skal igennem for at ‘komme videre’, og dermed
placeres ansvaret for denne proces hos kursisterne.
Der kan argumenteres for, at Skolen for Recoverys tiltag følger samfundets norm om
ansvarlighed hos den enkelte borger, hvilket kan forstås ud fra et neoliberalt rationale styring til selvstyring. Det kan diskuteres, hvilke konsekvenser den eksisterende
samfundsnorm om selvansvarlighed har for recovery-kursisterne. Vi har igennem vores
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analyse fået indblik i, at det kursisterne repræsenterer, ikke er forenelig med den type borger,
der fordres af samfundet. I det neoliberale rationale placeres ansvaret hos den psykisk lidende,
der gøres ansvarlig både for sin egen situation og for at arbejde sig ud af denne. Årsagen til
den psykiske lidelse forstås hermed som noget den enkelte selv er ansvarlig for. Ved at
placere ansvaret hos den psykisk lidende, negligeres potentielt “sygdomsfremkaldende”
samfundsforhold. Ansvaret om at udvikle sig selv mod et bedre liv er kursisternes eget, og det
bliver derfor ikke et statsligt anliggende. Det kan diskuteres, hvorvidt samfundsnormen om
selvansvarlighed kan overføres til alle individer i samfundet, og hvorledes dette er
hensigtsmæssigt, når ikke alle har samme vilkår for at tage ansvaret på sig. Analysen viser en
vis modstand fra kursisterne over for normen om fuldstændig selvansvarlighed, hvilket også
ligger op til en diskussion om, om man overhovedet kan forvente dét af en person, hvis lidelse
betyder, at det er vanskeligt at kunne træffe egne beslutninger i enhver situation og indfri
neoliberalismens forventning til individet om at træffe rationelle frie valg. Kursisterne
påskønner, at graden af ansvar helst skal være en balancegang mellem ekspertstyring og
selvbestemmelse. Man kan argumentere for, at det er mindre hensigtsmæssigt, når denne
samfundsnorm overføres til sårbare individer, der i sagens natur kan have svært ved at leve op
til samfundets forventninger. På den anden side kan ansvarsplaceringen hos individet ses som
et resultat af oprør mod umyndiggørelse, hvilket understreges i analysen, idet kursisterne
forstår medbestemmelse som en meningsfuld faktor i forhold til deres recovery-proces, hvor
alting ikke foregår hen over hovedet på dem.

5.3 Recovery-processen og stigmatisering?
Stigmatisering betyder på den ene side, at kursisterne fastholdes i en bestemt kategori,
samtidig betyder det også, at kursisterne ønsker at ændre sig selv og derved opnå accept fra
andre. Det er vigtigt at understrege, at Skolen for Recovery har fokus på at forbedre
kursisternes tilværelse, og der er ingen tvivl om, at recovery har en enorm stor betydning for
deltagerne:
A: “[...] men så synes jeg faktisk her på det sidste nu har jeg været på en del kurser herude at
at at den her skole faktisk godt kunne være et vendepunkt for mig… det jeg oplever herude det
er meget mere gavnligt for mig end den terapi jeg går i [...]” (L:183-186)
På trods af kursisternes positive syn på Skolen for Recovery, kan vi være bekymret for, om
tiltaget vil kunne ændre på den stigmatisering, som kursisterne oplever i samfundet, når
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sundhedspolitikken ikke tager højde for samfundsmæssige forhold, der kan være medvirkende
til at fastholde sociale positioner. Det kan derfor diskuteres, hvorledes recovery-processen for
kursisterne kan virke stigmatiserende eller afstigmatiserende. Skolen for Recoverys sociale
kontekst muliggør, at kursisternes afvigelse normaliseres, og herved er der ikke behov for at
skjule den stigmatiserede identitet i denne kreds af “ligesindede”. Dette kan virke
afstigmatiserende for kursisterne, idet denne kontekst sætter ramme for et inkluderende og
accepterende fællesskab. Man kan dog diskutere, om dette har en effekt for kursisterne, hvis
det ikke kan overføres til en kontekst uden for skolen. Hvis kursisterne formår at tage
selvteknikkerne til sig og opnå selvansvar og adfærdsændring kan denne proces ligeledes
virke normaliserende og afstigmatiserende, fordi de dermed lever op til normen om det stærke
selvansvarlige individ, der besidder selvkontrol. Dette kan også ses som et udtryk for, hvor
produktiv biomagten er, idet kursisterne søger mod at blive sunde og produktive borgere,
uden de er underlagt en autoritær synlig magt. Desuden er idealet hos Skolen for Recovery at
se kursisten som fri af diagnose-mærkatet, idet der i stedet er fokus på individet som
selvstændigt handlende, hvilket også kan virke afstigmatiserende. På den anden side kan
recovery-processen på Skolen for Recovery være stigmatiserende, da det er politisk bestemt at
indsatsen skal rettes mod en bestemt gruppe af befolkningen, som vurderes at have fælles
problematikker. Således skabes en dikotomi mellem denne gruppe og resten af befolkningen,
hvilket kan forstås som stigmatiserende. Analysen har givet os indsigt i, at det falder nogle af
kursisterne svært at tage de redskaber til sig, som der lægges op til på Skolen for Recovery.
Man kan derfor stille spørgsmålstegn ved, hvilke konsekvenser det medfører, hvis kursisten
ikke gennemgår den tilsigtede forandringsproces. Risikerer kursisterne da at blive
dobbeltstigmatiseret?

5.4 Skolen for Recovery i samfundet
Skolens fokus på den individuelle forandringsproces er med til at skabe et øget selvansvar hos
kursisten, dog viser vores analyse at kursisterne konstruerer selvansvarlighed i recoveryforløbet som noget positivt. En forklaring på dette kan være, at Skolen for Recovery danner et
fællesskab, hvor kursisterne ikke oplever pres, og hvor de kan dele deres erfaringer og
oplevelser med andre ligesindede.
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Recovery-kursisterne konstruerer medbestemmelse som noget, der giver dem anerkendelse,
og gør at de i højere grad bliver herre over eget liv. Gennem analysen får vi indsigt i, at dette
ikke er tilfældet i det almene samfund, de møder i deres hverdag, hvor kursisterne forstår sig
selv som utilstrækkelige, og de bliver hermed genstand for stigmatisering. Vores analyse
viser, at kursisterne tager del i ansvaret for deres recovery-forløb ud fra et støttende og
“ligesindet” fællesskab, og at kursisterne i overensstemmelse med ansvarlighedsnormen
ændrer sig selv for at få det bedre og “komme videre”. Kursisterne bliver pålagt at agere som
“gode borgere” i samfundet ud fra normen om det individuelle ansvar, og hermed bliver
sociale problematikker gjort til individuelle. Set i lyset af, at ulighed i sundhed er større i
grupper, der er socialt dårligt stillede (herunder psykisk lidende) end den øvrige befolkning
(Bentzen, u.å.), mener projektgruppen aldrig det kan være et individuelt anliggende.
På intet tidspunkt under fokusgruppeinterviewet stiller kursisterne spørgsmålstegn ved,
hvorvidt samfundet kan være en medvirkende årsag til deres lidelse og situation. Kursisterne
retter ikke blikket mod det strukturelle og det samfundsmæssige som værende medvirkende til
deres situation. De tillægger sig selv ansvaret for deres lidelse og er villige til at ændre deres
personlighed for at få det bedre og blive accepteret, hvilket kan forklares ud fra den kontekst,
kursisterne befinder sig i og som en afspejling af samfundets normer.
Skolen for Recovery befinder sig i et krydsfelt ved at være del af en større organisation
(Region Hovedstadens Psykiatri) og det generelle samfund, hermed er skolen også underlagt
en politisk dagsorden. Da Skolen for Recovery har fokus på individet, kan man sige, at dette
tiltag “blot” er symptombehandling, idet der ikke tages fat om de samfundsmæssige
anliggender, der kan forstås som en del af årsagen til det stigende antal af individer
diagnosticeret med angst eller depression. På den anden side er Skolen for Recovery påvirket
af de pågældende politiske udspil og beslutninger, hvilket besværliggør skolen i at handle
anderledes. Hvis tiltaget skal kunne omfatte de samfundsmæssige anliggender, er det
nødvendigt, at ændringerne bliver gjort på et højere organisatorisk niveau. Da recoveryprocessen lægger op til, at kursisten skal klare at træffe valg selv, kan det derfor diskuteres,
om recovery bliver misbrugt politisk eller er i fare for det. At recovery-tilgangen har vundet
indpas i Danmark kan også ses ud fra et neoliberalt perspektiv, der handler om at skabe
produktive borgere, og der kan dermed ligge et økonomisk rationale bag.
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Projektgruppen mener ikke, at man skal underkende kursisternes lyst, evne og mulighed for at
handle selvstændigt, men på den anden side mener vi ikke at kursisterne kan holdes
ansvarlige for deres lidelse og den situation, som de står i. Vi mener, at det er vigtigt, at
samfundet går mindre op i kategoriseringer og i stedet skaber en forståelse af psykiske
lidelser, hvor alle er lige, men med forskellige udfoldelsesmuligheder og vilkår.

6.0 Konklusion
Gennem analysen har vi fået indblik i, at kursisterne i interaktion med hinanden konstruerer
medbestemmelse, selvkontrol, det at “komme videre” og en “værktøjskasse” med redskaber
som et fundament for deres recovery-proces. Hermed opretholdes normen om selvansvar,
fordi det bliver en selvfølgelighed for kursisterne at tage selvteknikker til sig og derigennem
blive selvhjulpne og herved selvansvarlige. Kursisternes sociale konstruktion skal også ses i
lyset af den sociale kontekst, som de er situeret i, da Skolen for Recovery har fokus på
selvansvar i form af den individuelle forandringsproces og medbestemmelse. Kursisternes
sociale konstruktion af selvansvar kan ligeledes forstås som affødt af et neoliberalt rationale,
hvor ansvaret placeres hos individet.
Kursisterne forstår de redskaber, som de præsenteres for på Skolen for Recovery, som nogle
værktøjer, der handler om, at de skal arbejde med sig selv og kigge indad, hvilket forpligter
kursisten til at forandre sig selv. Redskaberne implementeres hos kursisterne som
selvteknikker, der bidrager til udviklingen af handlekompetence, hvilket er ansvarliggørende.
Værktøjerne konstrueres i kursisternes sociale sammenhæng som noget, der kan føre dem hen
imod et bedre liv ved at opnå en form for normalitet og selvkontrol i deres hverdag. Denne
konstruktion kan forstås som værende forankret i en anonym magt, der gennem selvteknikker
forsøger at skabe produktive samfundsborgere, hvilket gør at recovery bliver en
ansvarliggørende styringsproces, idet individet styres i en bestemt retning. Kursisterne
gennemgår en disciplineringsproces, hvor teknikkerne gøres til deres egne. De opnår
selvstyring gennem en permanent installering af selvteknikker og subjektivering sker i kraft af
kursisternes aktive indsats.
Selvom kursisterne forstår medbestemmelse som væsentlig for deres recovery-proces, opstår
der også modstand overfor fuldstændig selvansvar, hvilket kan betyde, at kursisterne har
svært ved at leve op til forventningen om en forandringsproces hen imod selvansvarlighed.

	
  

63	
  

Gruppen forhandler sig frem til en fælles forståelse af, at graden af ansvar helst skal være en
balancegang mellem ekspertstyring og selvbestemmelse. Dette kan også hænge sammen med
paradokset om samfundets forventning om fuldstændig selvansvar hos individet og individets
afhængighed af ekspertise. Det individuelle ansvar reproduceres blandt kursisterne, idet de
forstår dem selv som ansvarlige for deres situation. Normen om selvansvarlighed har en
forstærkende rolle hos den psykisk lidende, og derfor er kursisterne villige til at ændre deres
personlighed for at “komme sig” og blive accepteret. Kursisterne stiller ikke spørgsmålstegn
ved, hvorvidt det er dem selv, der har ansvaret for at arbejde sig ud af deres situation, da det
er en selvfølgelighed for dem. Kursisterne tillægger ikke samfundet nogen betydning for
deres situation, hvilket kan forstås ud fra et neoliberalt rationale, hvor individet bliver
ansvarliggjort. Det kan hermed konkluderes, at der blandt kursisterne er en fælles konstrueret
mentalitet om, at selvansvar er en del af essensen i recovery. Vi har taget ansvarsplaceringen
op til diskussion, da vi mener samfundsforhold også spiller en nødvendig rolle for
kursisternes situation og deres recovery.
Vi har desuden gennem analysen fået indsigt i, at kursisterne forstår erfaringsudvekslingen og
det “ligesindede” fællesskab, som de er en del af på Skolen for Recovery, som væsentlig og af
stor betydning i forhold til deres recovery-forløb. I det ligesindede sociale fællesskab står
kursisterne ikke alene med ansvaret for at komme sig, og de kan opbygge sig selv som
ansvarlige subjekter, da de ikke opfattes som individer med lav selvkontrol. Kursisterne opnår
en følelse af accept og sympati i dette fællesskab, da deres lidelse normaliseres, og derved er
fællesskabet afstigmatiserende i konteksten. Selvteknikker kan desuden virke
afstigmatiserende, da de konstrueres ud fra et ideal om det stærke selvansvarlige individ og er
derved normdannende. Vi mener på den anden side, at recovery kan virke stigmatiserende,
idet indsatsen er rettet mod en udsat gruppe i befolkningen, der på den måde fastholdes i
kategorien som afvigende.
Stigmatisering har den betydning for kursisterne, at de i forskellige situationer kontrollerer
informationen om deres lidelse, hvilket betyder at de skjuler den afvigende identitet i visse
sammenhænge. Denne dobbeltidentitet kan sættes i sammenhæng med biomagtens produktion
af binære systemer, der har den betydning for at kursisterne, søger hen mod at vise den
“raske” facade, fremfor at vise det “syge”. Kursisternes konstruktion af facaden bliver et
redskab for kursisterne, som bruges til at undgå stigmatisering. Som et resultat af en social
konstrueret virkelighed opnår kursisterne enighed om, at de ikke vil ligge andre til last,
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hvorved de må forstås som værende alene om deres situation og hermed også ansvaret for
deres liv. Neoliberalismens rationale om ansvarliggørelse af individet betyder ydermere, at
kursisterne har brug for at kunne fremvise bevis på og forklare, hvorfor de ikke lever op til
samfundets normer.
Vi har desuden gennem analysen fundet frem til, at der er større stigma knyttet til
arbejdsløshed end til psykiske lidelser, hvilket kan ses i sammenhæng med neoliberalismens
rationale om den produktive og driftige borger. Kursisterne konstruerer selvansvar i andre
områder af deres liv, for eksempel ved at leve op til normen om fysisk sundhed.
Det kan konkluderes, at normen om selvansvarlighed fungerer som en anonym magtstyring,
som ikke kun påvirker kursisternes handlemuligheder, men også deres tænkemåder.
Selvansvarlighed er derfor ikke et begreb som ekspliciteres hos kursisterne, men noget som
konstrueres gennem andre betegnelser og oplevelser.

7.0 Perspektivering - Ulighed i sundhed
Vi vil i dette afsnit perspektivere til problematikken om ulighed i sundhed, da projektet
beskæftiger sig med en udsat gruppe. Den forventede levetid for psykisk lidende i Danmark er
17,1-21,9 år kortere end for den øvrige befolkning (Bentzen, u.å), og må siges at være en
måde at anskue den ulighed i sundhed, der er i den danske befolkning.
Signild Vallgårda er professor i sundhedspolitiske analyser på Københavns Universitet og har
analyseret folkesundhedsprogrammer i Skandinavien. Vallgårda fremhæver, at den danske
sundhedspolitik problematiserer ulighed i sundhed som en dikotomi, hvilket betyder at
sundhedsproblemerne tilhører en minoritet og at sundhedsstrategien ikke adresseres hele
befolkningen (Vallgårda, 2008). Ifølge Fosse, mener Graham at denne sundhedsstrategi ikke
vil ændre på den sociale gradient i samfundet (Fosse, 2011). Vallgårda pointerer, at
definitionen af ulighed i sundhed hænger sammen med ansvarsplaceringen. Forstår man
uligheden som en gradient forårsaget af levevilkår, vil ansvaret ikke blive placeret hos
individet. Hvis man derimod forstår uligheden som tilhørende de dårligst stillede forårsaget af
deres adfærd, vil det både være individets og politikernes ansvar (Vallgårda, 2008). Skolen
for Recovery kan anskues som en pro-poor-policy, fordi indsatsen kun rettes mod den udsatte
gruppe - individer med psykisk sygdom, medarbejdere eller pårørende som har tilknytning til
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Region Hovedstaden Psykiatri. Pårørende og medarbejdere kan deltage i kurserne, men der er
stadig fokus på kursistens individuelle forandringsproces. Når sundhedspolitikken ikke tager
højde for samfundsmæssige forhold, kan man være bekymret for, om tiltaget vil kunne ændre
på uligheden i sundhed og den stigmatisering, som kursisterne oplever i samfundet. Dog
kræver det en omfattende tværsektoriel indsats at skabe mere lighed i sundhed og ændre den
sociale gradient (Lau & Dybbroe, 2012). Den danske sundhedspolitik har sit fokus på
adfærdsændring hos individet, hvilket ifølge Vallgårda er et endeløst problem, fordi der ikke
fokuseres på at forebygge at individet bliver marginaliseret eller ekskluderet (Vallgårda,
2008).
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