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”Ibland är jag inte så säker på vem som har rätt att säja när nån är tokig och när 

han inte är det. Ibland tror jag inte nån av oss är riktigt tokig och inte nån av oss 

riktigt klok förrn resten av oss pratar i honom att det är så. Det är liksom det inte 

så mycket är det man gör, utan det är hur dom flesta ser på en när man gör det.” 

(William Faulkner)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3 
 

3 
 

Abstrakt 

Syftet med denna uppsats är att utifrån ett socialpsykologiskt perspektiv undersöka hur personer med 

psykisk sjukdom upplever att de blir och har blivit bemötta av människor i sin omgivning. Samt att 

undersöka vilken betydelse de tillskriver sociala relationer och bemötanden för sin psykiska hälsa.  

Studien har en kvalitativ hermeneutisk ansats och baseras på fem semi -strukturerade intervjuer.  

Resultatet visar att personer med psykisk sjukdom upplever stor brist på förståelse och acceptans från 

sin omgivning när det gäller hur de har blivit bemötta i relation till sin psykiska sjukdom.   

Resultatet visar också att personer med psykisk sjukdom värdesätter gemenskap och samhörighet som 

är präglad av förståelse och acceptans.  

För att analysera resultatet av studien har följande teorier använts; den psykiska strukturens 

förutsättningar, sociala relationers karaktär - avseende emotionerna skam och stolthet, människan som 

social varelse och depressionens socialpsykologi.  

I analysen framkommer att bristen på förståelse och acceptans påverkar intervjupersonerna självbild på 

ett negativt sätt. Konsekvensen blir en bristande tillit både till sig själv och andra och resulterar i 

försvårandet av att upprätthålla optimalt differentierade sociala relationer.  

Att intervjupersonerna värdesätter gemenskap och samhörighet som är präglad av förståelse och 

acceptans tolkas som att intervjupersonerna genom förståelse och acceptans blir speglade på ett sätt 

som stärker det sanna självet. Speglingen förmodas vara betydelsefull utifrån att intervjupersonerna 

med hjälp av den positiva speglingen kan skapa meningar som tillskriver den egna identiteten värdet av 

ett autentiskt själv. Genom att bli bemött med förståelse och acceptans kan intervjupersonerna uppleva 

mening med tillvaron som minskar risken för depression.  

 

Nyckelord: socialpsykologi, psykisk hälsa, psykisk sjukdom, sociala relationer, bemötanden, mening 
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Abstract  

The purpose of this study is that from a social psychological perspective, examining how people with 

mental illness feel that they are and have been treated by people in their surroundings. And to 

investigate the importance they attribute to social relations and treatment for their mental health. 

The study has a qualitative hermeneutic approach and is based on five semi-structured interviews. 

The results show that people with mental illness experiencing a serious lack of understanding and 

acceptance from their surroundings in terms of how they have been treated in relation to their mental 

illness. The results also show that people with mental illness value community and belonging that is 

characterized by understanding and acceptance. 

To analyze the results of the study, the following theories have been used; the psychic structure 

conditions, social relationships character – based on the emotions shame and pride, man as social being 

and depression in social psychology. 

The analysis reveals that lack of understanding and acceptance affects the respondents self-image in a 

negative way. The consequence is a lack of trust, both to oneself and others, resulting in evasion of 

maintaining optimal differentiated social relationships. 

The respondents value community and togetherness that is characterized by understanding and 

acceptance. The analysis reveals that the respondents through understanding and acceptance are 

reflected in a manner that strengthens the true self. The mirroring presumed to be important because 

the respondents by using the positive mirroring can create sentences that ascribe one's own identity the 

value of an authentic self. By being treated with understanding and acceptance the respondents can 

experience meaning of life that reduces the risk of depression. 

Keywords: social psychology, mental health, mental illness, social relationships, treatment, meaning 
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1 INLEDNING 

Iden till studien uppkom i samband med att jag läste en forsknings rapport. Rapporten visade att 

människor med psykisk sjukdom är särkilt utsatta då det gäller dåligt bemötande i form av 

stigmatisering och diskriminering. Detta innebär en dubbel börda för personer med psykisk 

sjukdom. Det gäller inte bara att kunna hantera sjukdomen som sådan utan också omgivningens 

bemötande med allt vad det innebär. En person som exempelvis är sjuk i cancer får ofta hjälp 

med att hantera det lidande som sjukdomen innebär. Då syftar jag inte på den medicinska 

aspekten utan snarare på omgivningens empatiska bemötande. Med psykisk sjukdom är det 

annorlunda och detta fick mig och tänka på hur människor med psykisk sjukdom påverkas av 

omgivningens bemötanden.  

Syftet med studien är att genom kvalitativa intervjuer och med en socialpsykologisk 

utgångspunkt, undersöka hur personer med psykisk sjukdom upplever att de blir och har blivit 

bemötta av människor i sin omgivning. Samt att undersöka vilken betydelse de tillskriver sociala 

relationer och bemötanden för sin psykiska hälsa. 

Studien utgår ifrån ett socialpsykologiskt perspektiv och lyfter fram relationella faktorer  

för att förstå hur sociala relationer och bemötanden samspelar med vår psykiska hälsa. Vanligt 

förekommande idag är t.ex. att orsaken till depression förklaras utifrån kemiska processer, d.v.s. 

att en person blir deprimerad med anledning av att han eller hon har för låga serotoninhalter i 

hjärnan. Ur ett socialpsykologiskt perspektiv finns ett problem med ett sådant antagande p.g.a. 

att människans kemiska processer tenderar att ses som oberoende av hennes psykosociala värld. 

Likväl som de kemiska processerna påverkar en människas upplevelser, påverkar upplevelserna 

omvänt de kemiska processerna. Depression och serotoninhalter bör därför delvis förstås utifrån 

de upplevelser som personen har i sitt vardagsliv.  

En människa som är deprimerad upplever ofta att livet och vardagen är meningslös. Så  

vad är viktigt för att vi människor ska mår bra och ha en god psykisk hälsa? Hur påverkas vi av 

goda relationer och bemötanden och vilka konsekvenser får bristande sociala relationer och 

bemötanden för vår psykiska hälsa? I studien undersöks bl.a. hur mening och meningslöshet kan 

förstås utifrån betydelsen av sociala relationer och bemötanden. 
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1.1 Syfte 

Syftet med studien är att genom kvalitativa intervjuer och med en socialpsykologisk 

utgångspunkt, undersöka hur personer med psykisk sjukdom upplever att de blir och har blivit 

bemötta av människor i sin omgivning. Samt att undersöka vilken betydelse de tillskriver sociala 

relationer och bemötanden för sin psykiska hälsa.  

 

1.2 Frågeställning 

Hur upplever personer med psykisk sjukdom att de blir och har blivit bemötta av personer i sin 

omgivning och vilken betydelse tillskriver de sociala relationer och bemötanden för sin psykiska 

hälsa?  

1.3 Disposition 

Kapitel 1 som nyligen presenterats, omfattas av iden kring själva studien där syfte och 

frågeställning ingår. I kapitel 2 förklaras vad som avses med uppsatsen grundläggande begrepp 

och beskrivning ges av den psykiska ohälsan omfattning. Den psykiska sjukdomen förklaras 

också i ett historiskt och samhälligt perspektiv, därefter följer en presentation av fältet för 

studien. Kapitel 3 omfattas av tidigare forskning som berör ämnets uppsatsområde. Kapitel 4 

introducerar läsaren i de teorier som i ett senare skede används för att analysera resultatet av 

intervjuerna. I kapitel 5 presenteras studiens metodologiska utgångspunkter, vari etiska aspekter 

och reflektioner kring genomförandet tillkommer. I kapitel 6 kan läsaren ta del av det empiriska 

resultatet och följs av kapitel 7, innehållande socialpsykologiskt analys och tolkning. Kapitel 8 

innehåller en sammanfattning av studiens analys och resultat, följt av en avslutande diskussion 

om vad studien genererat i.  

2 Bakgrund 

I detta avsnitt ges en introduktion för det ämnesområde uppsatsen behandlar. Först ges en 

förklaring till vad som avses med de olika begreppen, psykisk hälsa/ohälsa, psykisk sjukdom och 

därtill andra tillhörande begrepp. Vidare presenteras hur synen på psykisk sjukdom har 

förändrats genom tiderna i ett samhälligt och historiskt perspektiv. Därefter ges en överblick av 

den psykiska ohälsans omfattning bland befolkningen i Sverige. Slutligen ges en kort 

sammanfattning av det projekt som utgör fältet för studien.  
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2.1 Definitioner  

Idag används begreppen psykisk hälsa, psykisk ohälsa och psykisk sjukdom i olika sammanhang 

och med olika betydelser. Landstinget Halland (n.d.) menar att de finns en tendens att begreppen 

blandas ihop och tydliggör vad som avses med de olika begreppen. För det första är begreppen 

svåra att mäta och kontrollera eftersom psykisk hälsa och psykisk ohälsa är subjektiva 

upplevelser som kan vara olika hos olika individer. Gränsdragningen om vad som är psykisk 

hälsa, psykisk ohälsa/sjukdom är inte entydigt och förändras dessutom över tid beroende på 

samhälleliga och kulturella aspekter. Psykisk hälsa eller ohälsa mäts i första hand utifrån 

självrapporterad hälsa.  

Landstiget Halland (n.d.) skriver att psykisk ohälsa är något som vi alla, vid olika  

perioder i livet drabbas av. Det kan t.ex. handla om att man känner sig nedstämd, stressad, 

utmattad eller av någon annan anledning upplever att man inte mår bra. Det kan bland annat bero 

på att något hänt, att man är kroppsligt sjuk eller på väg in i en ny livssituation.  

Ytterligare begrepp som definieras av Landstinget Halland (n.d.) är psykisk störning eller 

psykisk sjukdom. Psykisk störning/psykisk sjukdom är likt psykisk ohälsa en subjektiv 

upplevelse, men förutom den egna upplevelsen ska den psykiska störningen/sjukdomen också 

kunna diagnostiseras av en specialist. Som en konsekvens av den psykiska störningen/sjukdomen 

kan individen drabbas av en psykisk funktionsnedsättning. Den psykiska funktionsnedsättningen 

innebär att individen har påtagliga svårigheter och begränsningar med att utföra aktiviteter på 

viktiga livsområden. Exempelvis kan social gemenskap, boende och arbetsförmåga komma att 

påverkas (Landstinget Halland n.d.).  

Slutligen definierar Statens Folkhälsoinstitut (2011) begreppet psykisk hälsa. Psykisk  

hälsa avser hälsorelaterad livskvalitet som refererar till en mäng olika aspekter i livet, såsom 

upplevt välbefinnande, symtom och funktion i dagliga aktiviteter. Folkhälsoguiden (n.d.) 

förtydligar begreppet utifrån en vetenskaplig artikel och menar att psykisk hälsa bygger på fyra 

förutsättningar. Det handlar dels om att ha tilltro till och medvetenhet om egna resurser, samt att 

kunna skapa och bibehålla sociala relationer. Men också att kunna utveckla och stå upp för sin 

egen integritet, samt att ha tillgång till olika psykiska förhållningssätt som möjliggör att 

individen på ett utvecklande sätt, kan anpassa sig till omgivande krav.  
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2.2  Psykisk sjukdom i ett historiskt och samhälligt perspektiv  

Lundberg (2010) skriver i sin avhandling om olika synsätt på psykiska sjukdomar i ett historiskt 

och samhälligt perspektiv. Lundberg menar att det i alla tider har funnits tankar och 

föreställningar om psykisk sjukdom, men att förklaringarna till orsak och uppkomst har varierat 

genom tiderna. I det gammaltestamentliga synsättet, ansågs psykisk sjukdom bero på straff för 

begångna synder. I det nya testamentet menade man att orsaken var en besatthet av demoner. Ett 

tredje synsätt utgörs av Platon som menade att psykisk sjukdom berodde på själslig disharmoni. 

Slutligen fanns också uppfattningen om psykisk sjukdom som en följd av somatisk obalans, med 

sitt ursprung i Antiken. Denna uppfattning har varit i växlande omfattning och förekommer i 

modifierad form än idag. Själslig obalans som härstammar från den platonska uppfattningen har 

exempelvis vissa likheter med dynamisk psykologi (Lundberg, 2010, refererat i Qvarsell, 1982). 

Idag är det rådande synsättet om orsaken till psykisk sjukdom multifaktoriell, d.v.s. där 

psykologiska, sociala och genetiska aspekter kan samverka och vara av betydelse (Lundberg, 

2010, refererat i Cullberg, 2000).   

Vilken betydelse som tillskrivs orsaken till psykisk sjukdom har också betydelse utifrån  

de sociala aspekterna, d.v.s. hur samhället förhåller sig till och bemöter de personer som är 

drabbade. Att psykisk sjukdom har betraktats som självförvållad eller som ett straff har 

förmodligen lett till förföljelse och utstötning (Lundberg, 2010, refererat i Qvarsell, 1991). Än 

idag möts människor av fördömande och avståndstagande om orsaken till sjukdomen anses vara 

självförvållad. Mer empatiskt bemött blir den person, vars sjukdom anses ligga utanför den 

drabbades kontroll (Lundberg, 2010, refererat i Corrigan, 2000; Crocker et al., 1993). 

En annan aspekt rör de behandlingsmetoder som använts. 1826 inleddes ett omfattande  

arbete för att finna nya behandlingsmetoder mot psykisk sjukdom. ”Dessa behandlingsmetoder 

har blivit ökända för sin grymhet, tillexempel rotering i svängstol, eller inympning av skabb på 

huden” (Lundberg, 2010, s.10). Den viktigaste behandlingen på den tiden ansågs dock vara 

själva intagningen på institutionen och den fördelaktiga effekten som det ”ordnade” livet där 

förmodades ha. Ordningen var präglad av auktoritet och avskildhet från samhället eftersom 

hospitalen var slutna institutioner. Patienternas beteende blev därmed alltmer avvikande och 

institutionspräglat. Det var få patienter som tillfrisknade och kunde skrivas ut. Många av 

patienterna blev kvar på hospitalet resten av sitt liv (Lundberg, 2010, refererat i Eriksson & 

Qvarsell, 1997).  
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Mentalsjukhusens dåliga vårdmiljöer resulterade i kritik från omgivningen. Kritiken kom  

 från statliga utredningar, brukarorganisationer och medborgarrättsgrupper. Pionjärarbeten av 

Goffman och Scheff påvisade den förnedrande tillvaron på mentalsjukhusen, där livslånga 

vistelser inte sällan ledde till institutionsskador i form av likgiltighet, brist på individualitet och 

undergivenhet (Lundberg, 2010, refererat i Barton, 1959; Wing & Brown, 1970). 

Trots att omfattande reformer gjorts sedan dess, är livssituationen för personer med  

allvarlig psykisk sjukdom fortfarande präglad av utanförskap i samhället (Lundberg, 2010).  

 

2.3  Den psykiska ohälsans omfattning 
 

Socialstyrelsen (2011) redovisar en nationell folkhälsoenkät som genomfördes 2010. Enkäten 

syftar till att med hjälp av ett urval i befolkningen besvara frågor om bl.a. psykisk hälsa. I 

enkäten uppgav 21 procent av kvinnorna och 14 procent av männen nedsatt psykiskt 

välbefinnande. Resultatet från enkäten har i stort sett varit oförändrat sedan 2004 då den första 

folkhälsoenkäten genomfördes (Socialstyrelsen, 2011).  

Sveriges Psykologförbund (n.d.) redovisar i rapporten: Depression: en rapport om  

mänskliga och ekonomiska vinster, att depressioner och andra psykiska sjukdomar svarar för en 

femtedel av den samlade sjukdomsbördan i Sverige. ”Sjukdomsbördan är en kombination av 

antal förlorade friska år genom funktionsnedsättning och antalet förlorade år genom för tidig 

död. Endast hjärt-/kärlsjukdomar svarar för en marginellt större andel av sjukdomsbördan i 

Sverige” (Sveriges Psykologförbund, n.d. s.10). Sveriges psykologförbund refererar till 

Socialstyrelsen och skriver att psykisk ohälsa orsakade 40 procent av alla nya fall av sjuk- och 

aktivitetsersättningar som beviljades 2006. Upprepade studier visar också på att cirka en 

tredjedel av dem som söker sig till primärvården har en psykisk ohälsa som är så pass allvarlig 

att den hjälpsökande bör få adekvat hjälp (a.a., s.10).  

Enligt Socialstyrelsen (2011) har unga har under de senaste 20 åren haft en sämre 

hälsoutveckling än andra åldersgrupper. ”Det gäller särskilt för olika former av självrapporterade 

hälsoproblem. Det blir vanligare att unga rapporterar dåligt allmänt hälsotillstånd och tydligast är 

förändringen när det gäller självskattad psykisk ohälsa. Enligt Statistiska Centralbyråns (SCB) 

undersökningar om levnadsförhållanden (ULF-undersökningen) har besvär av ängslan, oro och 

ångest ökat trefaldigt bland kvinnor i åldern 16–24 år” (Socialstyrelsen, 2011. s.29).  
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Stora ungdomsgrupper, ungefär 30 procent av kvinnorna och 15 procent av männen i åldern 16-

24 år upplever, ångest, oro eller ängslan (a.a., s.29).  

 

2.4  Fältet för studien  

Fältet för studien omfattas av ett projekt vars syfte är att skapa förutsättningar för personer med 

psykisk ohälsa/funktionshinder att delta i samhällslivet med hjälp av frivilligarbetare och 

professionella. Pågrund av sekretess har jag valt att benämna projektet för X.  

Målgruppen för X är personer med psykisk ohälsa eller psykiskt funktionshinder mellan  

18-65 år, som har varit helt eller delvis sjukskrivna i minst 6 månader eller som har hel eller 

delvis sjuk- aktivitetsersättning. Iden till projektet föddes då socialförvaltningen gjorde en 

översyn av insatser till personer med psykiska funktionshinder. Översynen visade tydligt att de 

primära för brukarna var att vara delaktiga i olika meningsfulla sammanhang och att kunna ta del 

av samhällets utbud, trots sitt funktionshinder. Ett stort antal av de intervjuade svarade att de, om 

det hade varit möjligt, skulle vilja ha ett arbete på den öppna arbetsmarknaden.  

X utför även ett strategiskt påverkansarbete för att förändra kunskapen och attityderna till  

personer med psykisk sjukdom, och samverkar bl.a. med anhöriga, arbetsförmedlingen, 

arbetslivsförvaltningen och landstinget/psykiatrin. Miljön på X utgår ifrån att främja principen 

om likabehandling. De utgår ifrån varje individs förmågor och har ett rehabiliterande arbetssätt 

(sekretessbelagd informationskälla).   

  

3 Tidigare forskning 

I detta avsnitt presenteras tidigare vetenskaplig forskning som berör uppsatsens ämnesområde. 

Den mest omfattande forskningen är den avhandling som presenterar erfarenheter av 

stigmatisering och diskriminering av personer med psykisk sjukdom, där såväl kvalitativ som 

kvantitativ forskning har använts. Två rapporter återfinns för övrigt. Den första behandlar 

diskriminering av personer med psykisk ohälsa och den sista rapporten omfattar sambandet 

mellan socialt kapital och psykisk hälsa.  

3.1 Diskrimineringsstudie  

Centrum för Evidensbaserade Psykosociala Insatser (CEPI), presenterar i en svensk rapport från 

2011 att det finns en utbredd diskriminering av personer med psykisk ohälsa. Studiens syfte var 
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att undersöka förekomsten av upplevd diskriminering i ett urval av personer med egen erfarenhet 

av psykisk ohälsa som har kontakt med den psykiatriska vården (ej sluten vård). Intervjuerna är 

genomförda i Västerbotten och Halland och omfattar upplevelser de senaste två åren. Totalt 156 

personer deltog i studien. I studien användes ett intervjuformulär som utvecklats inom ramen för 

en internationell studie om diskriminering, den s.k. INDIGO-studien.  

Studien visar att den upplevda diskrimineringen är störst från vänner och familj samt psykiatrins 

personal. Självstigmatisering är också ett utbrett redovisat fenomen, framförallt genom att 

intervjupersonerna hemlighåller sin psykiska ohälsa för omgivningen, men även när det gäller att 

inleda en nära relation eller söka arbete. 

En kritisk ståndpunkt finns dock att beakta då det gäller intervjufrågornas utformning.  

Frågorna är slutna och står allt som oftast inte i relation till den psykiska ohälsan. Deltagarnas 

svar kan tolkas utifrån en mängd olika infallsvinklar och i rapporten framgår ingen tolkning av 

resultaten. Att deltagarna upplever sig diskriminerade är en sak, men om den upplevda 

diskrimineringen beror på deras psykiska ohälsa är oklart.  

 

3.2  Erfarenheter av stigmatisering och diskriminering bland personer med psykisk 

sjukdom 

Lundberg (2010) presenterar i sin avhandling, erfarenheter av stigmatisering och diskriminering 

bland personer med psykisk sjukdom. ”Avhandlingens övergripande syfte är att öka kunskapen 

om stigmatiserande erfarenheter bland personer med psykisk sjukdom och om deras uppfattning 

om allmänhetens attityder till personer med psykisk sjukdom (anteciperad stigma). Vidare 

är syftet att undersöka faktorer hos individer som är associerade med dessa erfarenheter och 

uppfattningar, samt att fördjupa förståelsen för hur personer med psykisk sjukdom upplever sin 

situation i samhället med avseende på stigmatiserande attityder till dem” (Lundberg, 2010, s.30).        

I delstudierna I och III deltog sammanlagt 200 personer, 112 kvinnor och 88 män. I delstudie 2 

medverkade 150 personer varav 88 kvinnor och 62 män. Såväl kvantitativ som kvalitativ metod 

användes i studien. Urvalet för studien var personer som har vårdats inom psykiatrin, förmåga att 

förstå och läsa svenska språket, och en ålder över 18 år. 

Lundberg konstaterar i sin sammanfattning av resultaten att stigmatisering av personer  

med psykisk sjukdom är ett faktum. Resultaten visar att de flesta personer med psykisk sjukdom 

upplever att det tillhör en grupp som är nedvärderade och diskriminerade i samhället. Vanligt 



15 
 

15 
 

förekommande är att personer med psykisk sjukdom upplever att omgivningen anser att de är 

mindre kompetenta, trovärdiga och intelligenta.  

Vidare skriver Lundberg att erfarenheter av nedvärdering och diskriminering är vanligt 

förekommande. Det finns en rädsla och obehag för omgivningens avståndstagande vilket 

resulterar i ett undvikande av sociala kontakter. Många väljer att endast ha sociala kontakter på 

en ytlig nivå och en del har slutat med att skaffa nya vänner.  

Att vara drabbad av psykisk sjukdom innebär försämrade relationer till familj, förlust av 

tidigare vänner, samt svårigheter att få arbete och en upplevelse av att ha små chanser att 

utvecklas och att känna delaktighet i samhället.  

Den dominerande massmediala bilden av personer med psykisk sjukdom upplevs befästa 

allmänhetens fördomar och stereotypier.  

Lundberg konstaterar att resultatet tyder på att det finns måttligt samband mellan ett högt 

antal stigmatiserande erfarenheter och sämre psykosocial funktionsförmåga, upprepade 

inläggningar i slutenvård, låg självkänsla och en mindre tillfredställande livskvalitet.  

För att återfå självkänsla och självaktning är det av betydelse att få stöd från familjen, att få ha 

kontakt med andra som befinner sig i en liknande situation. Det är också viktigt med vetskapen 

om att det är vanligt att drabbas av en psykisk sjukdom och att få dela med sig av sina 

erfarenheter till andra.  

Vad som också framgår är att deltagarna efterlyste mer information om sin sjukdom från 

psykiatrin och känner ett behov av att få ha ett ökat inflytande över sin vård och behandling.   

 

3.3  Socialt kapital och psykisk hälsa 

Carlson (2007) har i sin rapport, baserad på den nationella folkhälsoenkäten 2004-2005, kartlagt 

hur den självrapporterade psykiska ohälsan varierar mellan olika grupper i samhället. Det 

sammanslagna materialet innehåller ett urval om 73 330 personer. Kön, ålder, etnicitet och 

ekonomisk situation är centrala utgångspunkter och kopplas till individernas sociala kapital. 

”Socialt kapital kan allmänt beskrivas som en resurs som blir tillgänglig genom ett socialt 

nätverk” (Carlson, 2007, s.4).  

Det sociala kapitalet har i studien mätts med hjälp av tre frågor från folkhälsoundersökningen.  

Den första frågan mäter individens känslomässiga stöd och avser om individen har någon att dela 

sina innersta känslor med. Den andra frågan mäter det instrumentella stödet och handlar om den 
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hjälp som individen har att tillgå ifrån andra, gällande praktiska problem eller vid en eventuell 

sjukdom. Den tredje och sista frågan mäter individens delaktighet i samhället och handlar om 

vilka aktiviteter individen deltagit i de senaste 12 månaderna. Beräkningen om vilka personer 

som uppfyller kvoten för socialt kapital är de som har båda formerna av socialt stöd samt har 

deltagit i någon form av samhällig aktivitet.  

Analysen visar att socialt kapital, i form av socialt stöd i kombination med delaktighet i 

 samhället, är kopplad till psykisk hälsa bland samtliga studerade befolkningsgrupper. I de 

studerade befolkningsgrupperna ingår män och kvinnor, unga och gamla, Sverigefödda och 

utlandsfödda samt de med och utan ekonomiska problem. Att inte ha ett socialt kapital innebär 

nedsatt psykiskt välbefinnande.  

Lundberg konstaterar att ett stort antal studier har visat på ett samband mellan sociala  

nätverk och psykisk hälsa. Svårigheten ligger i att avgöra orsak och verkan, eftersom nedsatt 

psykiskt välbefinnande i sig, kan begränsa de sociala relationerna och det sociala kapitalet. 

Lundberg menar dock, att en sammanställning av forskningen på området socialt kapital som en 

individuell resurs och psykisk hälsa, ger ett visst stöd för slutsatserna i rapporten.  

 

4 Teoretiska utgångspunkter 

I avsnittet som följer presenterar de teorier som i ett senare skede används för att analysera 

intervjupersonernas upplevelser. Den första teorin behandlar den psykiska strukturens 

förutsättningar, d.v.s. hur vi rent psykologiskt påverkas av samspelet med andra människor. Den 

andra teorin avser emotionerna skam och stolthet som har betydelse för att förstå sociala 

relationers karaktär. Därefter presenteras en teori om människan som social varelse, d.v.s. vår 

lust och drivkraft till att kommunicera med andra. Slutligen följer en förståelse för hur 

depression kan förstås som en konsekvens av brist på mening och meningsvariation.  

 

4.1 Den psykiska strukturens förutsättning 

Donald Woods Winnicott var en brittisk psykoanalytiker och barnläkare som haft ett 

epokgörande inflytande på modern psykoanalys och barnpsykoterapi. I boken den skapande 

impulsen (1993) beskriver Winnicott att barnet är beroende av en tillräckligt god omvårdnad för 

att kunna utveckla ett integrerat Jag. Han använder sig av begreppet ”holding” eller hållande, 

med betydelsen av att omsorgspersonerna måste kunna tillgodose barnets fysiska och psykiska 
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behov (Winnicott, 1993, s.155). Hållandet kan beskrivas som ett speciellt tillstånd hos 

föräldrarna som innebär att föräldrarna är inriktade på och har förmågan att möta de krav som 

barnets beroende innebär (a.a., 162). Barnets emotionella beroende innebär bl.a. att barnet måste 

få hjälp med att hantera sina känslor. Igra (2002) beskriver att barnet, genom en såkallad 

projektiv identifikation omedvetet överför sina outhärdliga eller svårhanterliga känslor till 

modern. Dessa känslor kan väcka ett inre tumult i modern. Men om modern trots allt klarar av att 

härbärgera (hålla) de ångestväckande känslorna, genom ett empatisk bemötande, får barnet 

tillbaks sina outhärdliga känslor i en ny smältbar form, en såkallad introjektiv identifikation. 

Barnet kan på så sätt bearbeta och så småningom lära sig att hantera de svåra känslorna på egen 

hand (Igra, 2002, s.131). När detta sker, d.v.s. att miljön kring barnet är tillräckligt god kan 

barnet få det Jagstöd som barnet behöver för att utvecklas till en egen och välfungerande individ 

(Winnicott a.a., s.162).  

Betydelsen av hållandet innebär också att barnet behöver bli ”speglad” av sina  

omsorgspersoner på ett sätt som motsvarar de bevis som barnet behöver för att uppfatta sig själv 

som en existerande varelse (a.a., s.169-170). Askland och Sataoen (2003) beskriver spegling som 

en form av samspel som handlar om att barnet blir värdesatt, bejakat och får respons på vad det 

visat eller gjort. Det sätt varpå omsorgspersonernas bemöter sitt barn, kommer att utgöra grunden 

för barnets självuppfattning (Askland & Sataoen, 1993, s.102).  

Winnicott beskriver att barnets självuppfattning kan komma att utvecklas till ett falskt  

själv. Om modern eller omsorgspersonerna brister i hållandet och därmed inte förmår att se till 

barnets behov, kommer barnets Jagutveckling att hämmas eller förvrängas. Det falska självet 

uppkommer som en konsekvens av att omsorgspersonerna medvetet eller omedvetet tillgodoser 

sina egna behov framför barnets. Barnet tvingas på så sätt överanpassa sig till sin omgivning för 

att få bekräftelse och acceptans. Det falska självet döljer barnets inre verklighet och leder till en 

känsla av overklighet och meningslöshet. Barnets självbild förvrängs så tillvida att självilden 

antingen förminskas eller förstoras. Ett falskt själv innebär att individen känner sig vilsen och har 

ingen direkt vilja eller mål som vuxen individ. Om omsorgspersonerna däremot lyckas med att 

möta och spegla barnets fysiska och psykiska behov kommer barnet att utveckla det mest 

optimala, ett sant själv. Det sanna självet är kreativt, spontant, levande och känns verkligt. Barnet 

relaterar till den yttre verkligheten genom naturliga processer (Winnicott, 1993, s.327-330).  

Askland och Sataoen menar att spegling som utvecklingsprocess är något som fortsätter i  
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alla livsfaser. För att vi ska kunna bibehålla en sund mental hälsa är vi även som vuxna personer 

beroende av att bli speglade på ett sätt som stärker det sanna självet (Askland & Sataoen, 2003, 

s.172).  

Vidare beskriver Winnicott (2003) att utvecklingen till att barnet blir en mer självständig  

 individ innebär att barnet lär sig att separera Jaget från icke Jaget. På vägen mot denna 

utveckling krävs det att barnet har kunnat erhålla en grundläggande tillit, en tillit som 

uppkommer i samband med ovan nämnda aspekter, d.v.s. att föräldrarna har förmågan att 

anpassa sig till barnet för att tillgodose dess behov. Tilliten gör att barnet på ett tryggt och 

kreativt sätt kan utforska sin verklighet. Ett utforskande som för barnet handlar om att ”pröva” 

förhållandet mellan den inre och yttre verkligheten med hjälp av föräldrarnas lotsande. Brist på 

tillit däremot, leder till att barnet blir hämmat på vägen mot ett självförverkligande.  

Det potentiella rummet är den mentala plats som barnet använder sig av för att hantera 

förhållandet mellan den inre och yttre verkligheten (Winnicott, 2003, s.169-170). Ett sådant 

förhållande innebär barnets upptäckt om att barnet är separerad från modern. I barnets inre värld 

finns upplevelsen av att vara sammansmält med modern. När en separation äger rum tränger den 

yttre verkligheten sig på och barnet blir varse att modern är en egen person som barnet inte 

längre har samma tillgång till. Denna upplevelse är smärtsam för barnet och skapar barnets 

behov av att få bearbeta sina inre upplevelser i förhållande till den yttre verkligheten.  

Detta fenomen kvarstår livet ut, fast i andra former. Den mänskliga kulturen med alla sina 

yttringar visar på att vi människor har behov av att bearbeta förhållandet mellan inre och yttre 

verklighet (Igra, 2002, s.51-52).  

Stenberg (2011) förklarar det potentiella rummet som en möjlighet för individen att  

bearbeta och utforska förhållandet mellan fantasi och verklighet. ”Eftersom fantasi och 

verklighet följs åt och inte går att helt skilja från varandra, är det samspelet mellan dem som 

leder till kultur och skapande som vi människor står för” (Stenberg, 2011, s.107).  

4.2 Sociala band: emotioner – stolthet och skam  

Thomas Scheff är en amerikansk sociolog och socialpsykolog som varit verksam i utvecklingen 

av emotionssociologin. I boken mikrosociologi (1990) beskriver Scheff att samhället hålls 

samman av sociala band (relationer) och att människan som social varelse strävar efter att bevara 

trygga och säkra sociala band (Scheff, 1990, s.4). De sociala banden består enligt Scheff av 
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emotionerna skam och stolthet. Skam och stolthet är ett signalsystem som syftar till att signalera 

om vilket tillstånd som råder i de sociala banden mellan människor. Stolthet signalerar att sociala 

band är stabila och innefattar en mental och emotionell samstämdhet mellan personer. Skam 

signalerar att de sociala banden är osäkra och hotade (a.a., s.15).   

Scheff (1990)  refererar till Helen B Lewis (1971) som in sin studie kunnat påvisa en icke 

uppmärksammad skam hos människor i allmänhet (a.a., s.71). Den icke uppmärksammade 

skammen delar Lewis in i olika typer av skam, öppen odifferentierad skam och förbipasserad 

skam. Öppen odifferentierad skam uppstår när individen känner sig negativt utvärderad av sig 

själv eller av andra. Individen kan inte identifiera känslan av skam utan säger exempelvis, jag 

kände mig dum, löjlig eller inkompetent. Syftet är att individen vill undvika den emotionella 

smärta som skammen medför och försöker därför att dölja skamupplevelsen för sig själv och 

andra, genom olika felbenämningar. Även den förbipasserade skammen utmärks av en negativ 

utvärdering av självet. Skillnaden, jämfört med den öppen odifferentierad skammen, är att 

uttrycken för skammen inte sker genom felbenämningar, uttrycken är istället undvikande. 

Individen vill undvika smärtan innan han eller hon upplever den, vilket tar sig uttryck i 

exempelvis snabbt tal eller hastiga kroppsrörelser.  

Båda typerna av skam döljs och tycks befinna sig bortom medvetandet, öppen  

odifferentierad skam genom felbenämningar och förbipasserad skam genom undvikande (a.a., 

s.86-87).  

Scheff menar att de sociala bandens karaktär kan se ut på tre olika sätt. Dessa tre sätt  

präglas av hur individen förhåller sig till sina egna behov i förhållande till gruppens. Scheff 

refererar till Bowen (1978; Bowen and Kerr 1988) och använder sig av termen differentiering 

som syftar till att beskriva individens balansgång mellan närhet och distans till andra personer 

(a.a., s.4) Sociala band som är optimalt differentierade präglas av stolthet, ömsesidighet, 

förtroende och respekt. Individen har sund balans mellan egna behov och gruppens, som innebär 

att individen inte behöver undertrycka sig själv. Närhet krävs för att kunna förstå och skaffa sig 

kunskap om varandra men relationen innefattar också ett avstånd som innebär att individerna inte 

är helt beroende av varandra utan även förmår att acceptera den andres självständighet.  

I underdifferentierade sociala band är individen ”uppslukad” av gruppen och det innebär  
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att individen tvingas ge upp viktiga delar av sig själv. Det kan exempelvis handla om religiösa 

eller politiska sekter där individen underkastar sig auktoriteter. I sådana sammanhang uppstår en 

öppen skam och individen förnekar sin egen individualitet för att slippa känna sig ensam.  

Slutligen förekommer också överdifferentierade sociala band och innebär att de sociala  

banden är lösa. Medlemmarna i gruppen är isolerade från varandra, individen är allt och gruppen 

är inget. Brist på tillit och förtroende råder och en förbipasserad skam gör sig gällnade i 

sammanhanget.  

Sammanfattningsvis kan sägas att för lite avstånd leder till överkonformitet, medan för  

mycket avstånd leder till underkonformitet. Balansen mellan närhet och avstånd är därmed 

nödvändig för att bibehålla samstämmighet och samklang i de sociala banden och åstadkommer 

optimalt differentierade sociala band (a.a., s.4-5).  

Scheff refererar till Goffman (1967) och menar att känslan av skam eller en förväntad  

känsla av skam, har en framträdande roll i alla sociala möten. När vi ska presentera oss själva för 

någon annan riskerar vi att bli avvisade. Formen för avvisandet kan vara uppenbar men är allt 

som oftast ganska subtil. Människor är beredda på att de kan komma att känna skam och agerar 

på ett sådant sätt att skammen undviks. När vi och andra sidan blir uppmärksammade och 

accepterade genom sättet som vi presenterar oss själva på, känner vi oss belönade av emotionen 

stolthet.  

Genom att sammanfoga Lewis och Goffmans teorier utvecklar Scheff det såkallade 

hänsynsemotionssystemet. Scheff konstaterar att skam och stolthet är två grundläggande 

emotioner som utgör en subtil kraft i detta system. Hänsynsemotionssystemet innebär att 

konformitet eller likformighet med yttre normer belönas med hänsynstagande och genererar 

känslor av stolthet. Avvikelser mot dessa yttre normer däremot, bestraffas med brist på 

hänsynstagande och genererar istället känslor av skam. Konformitet uppmuntras med andra ord 

genom ett system av sanktioner, d.v.s. straff och belöningar. Anledningen till att vi människor 

vanligtvis beter oss konformt, även i situationer då det inte finns någon uppenbar anledning till 

det, beror på vår strävan efter att belönas. D.v.s. vår strävan av att känna stolthet och undvika att 

straffas genom känslor av skam (a.a., s.74-75.)  
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 4.3 Människan som social varelse  

Johan Asplund är en framstående svensk sociolog och socialpsykolog som bl.a. intresserar sig 

för social interaktion. Asplund (1987) beskriver att den sociala responsiviteten är grundläggande 

för mänskligt beteende. Han menar att människan är en social varelse som vill umgås och 

samspela med andra. Att människor vill umgås och interagera ger upphov till en social 

responsivitet och resulterar i benägenheten att svara på stimuli. Språket handlar om svar och 

gensvar vilket är den sociala responsivitetens grundläggande kärna. Likaså är människans 

nyfikenhet en drivkraft i sökandet efter frågor och svar, som kommer till uttryck genom språket 

och den sociala responsiviteten. 

I det sociala livet växlar vi oavbrutet mellan social responsivitet och asocial  

responslöshet, som är dess motsats. Det är växelspelet mellan dessa begrepp som genererar 

förklaringar, förståelse och mening. Växelspelet resulterar i att känslor uppstår, känslor som 

befinner sig utanför individen men som uppstår i den sociala process som individen befinner sig 

i. Varje gensvar bär på en eller flera emotioner, känslor är feedback och uppkommer i den 

sociala responsiviteten. När gensvaren upphör innebär det att emotionaliteten upphör. Den 

asociala responslösheten innebär frånvaro av feedback och är liktydigt med att känna sig 

obefintlig.  

Asplund menar att det grundläggande problemet är att människan är ”dubbel”. Med det  

menas att människan är en abstrakt och en konkret samhällsvarelse. Den konkreta 

samhällsvarelsen återfinns i en konkret och handgriplig omgivning, t.ex. på kontoret eller i 

fabriken. Medan den abstrakta samhällsvarelsen återfinns i den abstrakta omgivningen 

”samhället”, som utgörs av alla specifika sociala institutioner utan att sammanfalla med dem.  

Konkret socialitet innebär att förhålla sig till varandra som personer, medan abstrakt  

socialitet innebär att förhålla sig till varandra abstrakt, genom exempelvis rollförväntningar. 

Genom samhället blir vi tillskriva krav och förväntningar på hur vi ska vara. När vi inte ser 

människan bakom rollen eller helt agerar utifrån vår tillskriva roll, blir människan en abstrakt 

samhällsvarelse. T.ex. servitören har ingen annan funktion än att vara trevlig och att servera sina 

gäster.  

I den abstrakta socialiteten uppfattar vi den andre utifrån dess funktion och inte utifrån  

dess person. Detta förhållningsätt påverkar den sociala responsiviteten. ”Abstrakta 

samhällsvarelser kan varken älska eller älskas, varken hata eller hatas” (Asplund, 1987, s.172).  
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I en abstrakt socialitet slutar den sociala responsiviteten att generera känslor vilket leder till 

asocial responslöshet. Den asociala responslöshet innebär att vi blir likgiltiga inför för varandra 

och ser oss inte längre som existerande människor med känslor och behov. Asplund beskriver det 

såhär: ”Så snart jag uppfattar mig som rollinnehavare har jag övergått från att uppfatta mig som 

konkret person till att uppfatta mig som abstrakt samhällsvarelse”(a.a., s.174). Asplund menar att 

husmodern ägnar sig åt olika sysslor, såsom att byta blöjor och tvätta gardiner. Men om 

husmodern upplever att hon spelar än roll snarare än att byta blöjor och tvätta gardiner präglas 

hennes förhållningsätt av en abstrakt socialitet.  

Asplund beskriver att det historiskt sett har skett en urholkning av den sociala  

responsiviteten. I bondesamhället var den konkreta socialiteten den dominerande. Människorna 

bodde närma varandra och hade konkreta sysslor snarare än abstrakta roller att ägna sig åt. I takt 

med att bondesamhället luckrades upp skedde en urbanisering, sekularisering, kommersialisering 

och kapitalisering som innebar mer makt åt samhället och dess institutioner. Detta medförde att 

människans band till omgivningen slets av och den abstrakta socialiteten fick alltmer fäste.  

Människans sociala relationer blev på så sätt alltmer distanserade och ytliga. Följden blev ett 

momentant och situationsbundet själv som har kommit att främja en viss sorts individualism.  

Individualismen och den abstrakta socialiteten yttrar sig i form av brist på närvaro och asocial 

pratsamhet. De yttranden som görs är oberoende av samtalspartnern och situationen. Det finns ett 

ointresse av att göra ett gott intryck, vänligheten eller värmen är falsk och en allmän anonymitet 

råder. Den roll som man är tillskriven tar överhanden och rollen blir viktigare än inlevelsen i den 

människa man möter.  

4.4 Deppressionens socialpsykologi: meningsfullhet 

Lars-Erik Berg är universitetslektor vid högskolan i Skövde och har arbetet som filosofi doktor i 

sociologi samt som docent vid Göteborgs universitet. I boken Seendets pendel (1997) skriver 

Berg om fenomenet depressionen i en fenomenologisk bemärkelse. Berg menar att människan 

till sin natur har en hög aktivitetsnivå och nyfikenhet på tillvaron. Han refererar till Asplund 

(1987a) och menar att nyfikenheten hänger samman med Asplunds resonemang om människans 

benägenhet till att vara socialt responsiv. Berg konstaterar att fenomenet depression härstammar 

ur samspelet med andra människor. En person som är deprimerad har fått sin nyfikenhet 
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undertryckt och ihopklämd (Berg, 1997, s.164-165). ”Den deprimerade blir ihoptryckt av andra 

personer och blir då nedstämd, initiativlös och utan energi” (a.a.. s.164-165). 

Berg menar dock att ett vanligt antagande om orsaken till depression förklaras  

utifrån kemiska processer, d.v.s. att en person blir deprimerad med anledning av att han eller hon 

har för låga serotoninhalter i hjärnan. Problemet med ett sådant antagande är att människans 

kemiska processer tenderar att ses som oberoende av hennes psykosociala värld. Likväl som de 

kemiska processerna påverkar en människas upplevelser, påverkar upplevelserna omvänt de 

kemiska processerna. Depression och serotoninhalter bör därför delvis förstås utifrån de 

upplevelser som personen har i sitt vardagsliv (a.a., s.169). 

Berg använder sig av basbegreppet mening för att förklara orsaken till depression och  

menar att depression kan ses som beroende av vissa störningar i meningsproduktionen. Den 

emotionella känslan av meningslöshet grundar sig på en extrem entydighet och brist på 

meningsvariation (a.a., s.171). Att lida brist på meningsvariation innebär att bli bedövad. Världen 

upplevs som entydig och evigt en och densamma (a.a., s.172). ”Den deprimerade väntar sig inte 

att morgondagen ska vara annorlunda än dagen och gårdagen. Strängt taget finns ingen ny dag; 

morgondagen är samma som idag och igår. Allt är en repetition” (a.a., s.173-174). Människans 

väsen är att skapa mening. Stark livslust är därför förenligt med ett kreativt meningsskapande 

(a.a., s.171). Mening kan dock inte existera i isolering utan uppkommer ur relationen mellan två 

eller flera subjekt. Ur denna interaktion ges meningen både form och innehåll. Berg menar att 

vår personliga identitet görs av just meningar som knutits samman till ett system (a.a., s.169). 

Vår identitet är beroende av andra människors beskrivningar och värderingar. Berg nämner 

stämplingsprocesser i sammanhanget och menar att sådant som andra människor tillskriver oss 

påverkar vår identitet. T.ex. kan andras beteckning av Åke som depressiv få honom att känna sig 

depressiv (a.a., s.170).  

Anledningen till att en människa blir deprimerad, beror på att personen på ett spontant  

sätt inte kan ingå i meningskapande sammanhang. Meningsskapandet kräver ett deltagande 

utifrån fria och rimliga villkor för att meningsskapandet inte ska fastna i entydighet. Ett sådant 

deltagande innebär bl.a. att meningskapandet präglas av den spontana och sociala 

responsiviteten. Berg refererar till Asplund (1987a, 1987b) och menar att motivationen till att 

leva hänger samman med den sociala responsiviteten. En individ som är socialt responsiv, 

samtidigt som individen tvingas till att vara en ständig mottagare för asocial pratsamhet (asocial 
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responsivitet), kan reagera med depressionssymptom. Asocial pratsamhet är förenligt med 

entydighet, pratet går på tomgång och syftar inte till något svar. Mottagaren av asocial 

pratsamhet kan därmed inte bli bekräftad eller ens noterad på ett betydelsefullt sätt av den 

asociala pratsamme, vilket i sin tur påverkar livsmotivationen. Utan bekräftelse blir vi förintade, 

menar Berg (a.a., s.174-175).  

 

5 Metod 

I följande avsnitt presenteras studiens metodologiska tillvägagångssätt. Val av metod, urval och 

vetenskapsteoretisk ansats motiveras. En inblick ges även i mitt förhållande till ämnesområdet 

d.v.s. den förförståelse jag har haft inför studien. Slutligen presenteras tillvägagångssättet i 

genomförandet av studien och reflektioner över detta. Samt de etiska aspekter som har funnits att 

beakta i genomförandet av studien.  

5.1 Vetenskapsteoretisk ansats  

Studien och val av metod präglas av en hermeneutisk ansats eftersom jag anser att en mänsklig 

handling eller upplevelse inte kan förstås genom enbart en ”objektiv” observation av beteendet. 

En person som gråter kan göra det av glädje, sorg eller av ilska. För att förstå krävs det att 

betraktaren gör en tolkning. Hur betraktaren tolkar beteendet beror på, oftast omedvetna, sociala 

och kulturella strukturer som är viktiga att ta hänsyn till i den hermeneutiska forskningen 

(Allwood & Erikson, 1999, s.288). Hur jag tolkar intervjupersonernas upplevelser är alltså 

beroende av faktorer, utöver vad de faktiskt upplever. Att ha förståelse för, och att vara 

uppmärksam på min egen tolkningsförmåga, anser jag därför vara viktigt.  

Vår tolkningsförmåga är beroende av de fördomar som utmärker vårt sätt att vara  

närvarande på, och utgörs av de förväntningar och föreställningar som vi har om världen. 

Fördomar i sig betraktas inom hermeneutiken inte som något negativt, utan enbart som ett sätt 

för att förstå omvärlden. Det innebär att vi alltid har en förförståelse för att kunna förstå något 

nytt. I mitt fall handlar till exempel förförståelsen om att bemötande och sociala relationer 

inverkar på vår psykiska hälsa (Birkler, 2008, s.102).  

Genom att i möjligaste mån medvetande göra sina fördomar kan nya insikter eller  

kunskaper antingen bekräftas eller förkastas (a.a., s.108). Detta är något som är centralt för min 

studie då jag tar del av intervjupersonernas upplevelser, som antingen kommer att bekräfta eller 
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förkasta min tidigare förförståelse om sociala relationers inverkan på vår psykiska hälsa. Med ett 

hermeneutiskt perspektiv menar man dessutom att det är dialogen som bör vara den rådande 

formen för att kunna uppnå förståelse, inte diskussionen om vem som har rätt eller fel. I denna 

studie är det kommunikationen i den dialog som utspelar sig mellan mig och intervjupersonerna 

som utgör grunden för att jag ska kunna uppnå förståelse (a.a., s.108). Därav passar den 

hermeneutiska metoden både min utgångspunkt om vad förståelse är samt hur jag metodiskt bör 

gå tillväga för att uppnå förståelse, det vill säga mitt sätt att arbeta på (a.a., s.101).  

 

5.2 Val av metod  

I denna studie har kvalitativ metod använts eftersom det område jag avser att undersöka handlar 

om att nå insikt och förståelse för fenomen som rör intervjupersonernas sociala verklighet. I den 

kvalitativa metoden ligger fokus på intervjupersonernas upplevelsedimension snarare än på en 

beskrivning av de förhållanden under vilka intervjupersonerna lever i. Syftet med studien är att 

få en djupare förståelse för intervjupersonernas livssituation och hur de upplever sin sociala 

verklighet (Dalen, 2007, s.11). Utgångspunkten i den kvalitativa forskningen är begreppet 

livsvärld (a.a., s.11) och att människor i sin livsvärld tillskriver mening till det som händer och 

sker. För att kunna ta del av dessa meningar och det som sker i intervjupersonernas medvetande 

är direkt samspel det mest optimala tillvägagångssättet. Synsättet inom kvalitativ metod är att 

social kunskap härleds ur tillgången till den andres medvetande, d.v.s. genom att jag som 

intervjuare försöker att sätta mig in i intervjupersonernas roll (Bryman, 2002, s.264). Denna roll 

kräver en viss förförståelse och förklaras närmre i avsnitt 5.2 och 5.3. 

I metoden för att nå förståelse för intervjupersonernas livsvärld har jag valt att använda  

mig av semi- strukturerade intervjuer. I den semi- strukturerade intervjun utgår forskaren från 

vissa specifika teman under intervjun, en såkallad intervjuguide. Intervjuguiden innehåller 

centrala frågor och ska täcka de viktigaste områdena för studien (Dalen, 2007, s.31). Detta 

innebär att det finns en struktur på samtalet som till viss del är styrt av mig som intervjuare. 

Intervjupersonerna ges samtidigt stor frihet att utforma svaren på egen hand. Intervjuprocessen är 

flexibel, vilket innebär att frågorna inte behöver ställas i en viss ordning och att frågor även 

utanför intervjuguiden kan ställas (Bryman, 2002, s.301).  

Eftersom mitt undersökningsområde har ett relativt tydligt fokus passar den semi-  
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strukturerade intervjun min undersökning. Genom den semi- strukturerade intervjun kan jag få 

svar på vissa specifika frågeställningar som är av relevans för att kunna besvara syftet med 

studien och dess frågeställning. Intervjun är samtidigt inte helt styrd av mig som intervjuare. 

Utrymme ges för att intervjupersonerna ska kunna prata om sådant som de anser vara av relevans 

och är viktigt med tanke på att en alltför strikt intervju kan gå miste om viktiga delar i 

intervjupersonernas upplevelser (a.a., s.304-305).  

 

5.3 Förförståelse 

Mer konkret är min förförståelse till stor del präglad av, dels egna erfarenheter men också av de 

teorier som jag under min utbildningstid och även i andra sammanhang tagit del av. Ämnet berör 

mig dessutom personligen, dels eftersom jag själv vid olika perioder i livet har haft mina kriser 

och mått väldigt dåligt men också för att jag hyser stor empati för människor som behandlas illa.  

Jag har även haft vänner som varit i kris, någon med tankar på att ta livet av sig och jag vet från 

dessa erfarenheter hur stor betydelse sociala relationer har i vårt liv. I min förförståelse ingår 

perspektivet att sociala relationer och bemötande har betydelse för vår psykiska hälsa, men att 

denna betydelse ser olika ut för olika människor. Svårigheten handlar dock om att inte tillskriva 

min egen betydelse och syn på sociala relationers inverkan genom att exempelvis ställa ledande 

frågor till intervjupersonerna. Ett mänskligt fenomen är att man gärna vill få sina egna tankar och 

föreställningar bekräftade. Att vara öppen inför att få sina fördomar förkastade är därför viktigt 

(Birkler, 2008, s.108). Några utav mina egna fördomar handlar exempelvis om att gemenskap 

och samhörighet är något som är viktigt för alla människor att känna. Att alla människor har ett 

behov av att bli empatiskt bemötta. Att det är viktigt för alla att ha åtminstone en nära relation till 

någon som man litar på. Att relationerna till familj och vänner är de relationer som får störst 

konsekvenser för vår psykiska hälsa om de inte fungerar. Samt att relationerna från barndomen 

kan ha betydelse för hur vår psykiska hälsa utvecklas senare i livet och att psykisk sjukdom kan 

förstås som en konsekvens av bristande sociala relationer.  

Att ämnet rör mig personligen tror jag mestadels är till fördel. Som Dalen (2007)  

skriver, kan en personlig anknytning ge en speciell insikt i det fenomen som studeras. Samtidigt 

måste man vara uppmärksam på att inte bli alltför personligt involverad eftersom man då lätt blir 

färgad av sina egna känslor. Det är viktigt att hålla en viss tillstans till intervjupersonerna 
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samtidigt som distansen inte får bli alltför stor, eftersom det då kan bli svårt att förstå 

intervjupersonerna (a.a., s.12).  

5.4 Urval 

I kvantitativ forskning ska urvalet vara så omfattande och representativt att resultaten kan 

generaliseras. I kvalitativ forskning är det inte möjligt att ha ett så omfattande urval att det kan 

generaliseras och är inte heller syftet med den kvalitativa forskningen (Dalen, 2007, s.55). 

Urvalet bör dock vara så representativt att de i tillräckligt hög grad kan återspegla variationen i 

den ursprungliga målgruppen (a.a., s.59).  

I denna studie har 5 intervjuer genomförts, varav fyra av informanterna är kvinnor och en  

man i åldrarna 25-55 år. Kriterierna för urvalet var personer över 18 år som hade någon form av 

psykisk sjukdom.  

Urvalet är inte så representativt att det kan sägas återspegla variation i målgruppen. Det  

snäva urvalet grundar sig dels på tiden som är avsatt för denna studie, att göra ett tillräckligt stort 

antal intervjuer har inte varit möjligt. Men det handlar också om det känsliga ämne som har 

utgjort en svårighet när det gäller att komma i kontakt med personer som ville delta i studien.  

Dalen (2007) menar att man ibland måste avvika från de ursprungliga kraven på 

sammansättning av urval, eftersom alternativet annars vore att studien inte kan genomföras. Det 

gäller framför allt när studien handlar om speciella och sårbara grupper (a.a., s.63).  

När jag väl kom i kontakt med X var tiden knapp eftersom jag tidigare haft problem med 

att hitta informanter. Jag fick därför använda mig av ett såkallat ”snöbolls” urval (a.a., s.64). 

Genom min handledare blev jag tipsad om X. Därefter tog jag kontakt med en föreläsare på X 

som i sin tur tog kontakt med samordnaren på X. Genom samordnaren på X fick jag slutligen 

hjälp med att hitta personer som jag kunde intervjua. Nackdelen med snöbollsurvalet är just 

risken att få ett alltför snävt urval. Men eftersom de var min enda möjlighet tog jag tacksamt 

emot de personer som ville vara med i studien, dock under förutsättningen att de var över 18 år 

och hade någon form av psykisk sjukdom.  

5.5 Tillvägagångssätt  

När jag kom i kontakt med samordnaren med X bestämde vi tid för ett möte. Under mötet 

presenterade jag syftet med studien och hur många intervjupersoner som var aktuellt.  
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Vi diskuterade även etiska aspekter och kom gemensamt fram till hur vi skulle lägga upp 

intervjuerna framöver. Det var väldigt bra att få träffa samordnaren samt få känna av miljön på X 

innan intervjuerna skulle äga rum. Jag upplevde samordnare som väldigt trevlig och 

tillmötesgående vilket medförde att jag kände mig lite tryggare i rollen som intervjuare.  

Eftersom samordnaren bäst kände till personerna på X var det hon som gjorde  

förfrågningar angående vilka som ville vara med på en intervju. I samband med förfrågningarna 

delade samordnare även ut det informationsblad som jag skrivit. I informationsbladet fanns 

beskrivning av syftet med studien, tillvägagångssätt och att informationen behandlades 

konfidentiellt. Jag inväntade därefter besked från samordnaren som hörde sig för vid de tillfällen 

som intervjupersonerna befann sig på X. När jag väl blivit informerad om datum och tid för 

intervjuerna åkte jag till X och utförde intervjuerna där. Vi bestämde att ca två intervjuer om 

dagens skulle bli lagom för att jag som intervjuare inte skulle tappa fokus. Intervjuerna varade i 

mellan 60-80 minuter och spelades in på band.  

Intervjuguiden utformades i enlighet med de teman som jag ansåg vara av relevans för  

studien och omfattades av 25 frågor, både öppna och slutna frågor ställdes. Innan intervjuerna 

ägde rum hade några av intervjupersonerna fått ta del av intervjuguiden i förväg. Anledningen 

var att jag först inte ville att de skulle få se frågorna i förväg med risk för att de då skulle ha 

funderat ut ett ”bra” svar snarare än att svara utifrån hur de verkligen känner och tänker. Men 

efter att ha gjort två intervjuer upptäckte jag att en del frågor upplevdes som svåra, samt att det 

kanske skulle inge mer trygghet för intervjupersonerna om de på förhand fick veta hur intervjun 

var upplagd. Resten av intervjupersonerna fick därför ta del av intervjuguiden i samband med att 

de tackat ja till att vara med.  

Jag började med att inleda intervjun med de frågor som jag ansåg vara de lättsammaste  

för att sedan övergå till de mer svåra och känsliga frågorna. Under intervjun fokuserade jag på att 

verkligen försöka lyssna på intervjupersonernas berättelser, samt att med jämna mellanrum 

återge det som intervjupersonerna hade talat om för att försäkra mig om att jag verkligen hade 

tolkat dem rätt. Jag försökte också att inte ha för bråttom med att ställa frågorna genom att låta 

det vara tyst ibland för att på så sätt ge intervjupersonerna en möjlighet att stanna upp och 

reflektera över det som just sagts.  

Efter utförandet lyssnade jag på de inspelade intervjuerna och skrev ned informationen  
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på en dator. Innan dess hade jag frågat intervjupersonerna om de ville läsa intervjun för 

eventuella ändringar. Det var endast en person som ville ta del av intervjun. Intervjun skickades 

över mejl som sedan godkändes av personen ifråga.  

5.6 Etiska aspekter 

P.g.a. rådande anonymitet har deltagarnas namn i intervjuerna ändrats. Endast en utav 

intervjupersonerna var man och är därmed lätt att identifiera för samordnare eller andra på X. Jag 

har därför valt att ändra hans namn till en kvinnas.  

Intervjupersonerna har blivit informerade om syftet med studien och har lämnat  

samtycke. De kommer även att få ta del av studien i sin helhet när den är klar.  

Det är svårt att veta hur intervjupersonerna kommer att uppleva resultatet av studien.  

Jag har i möjligaste mån försökt att anpassa både teorier och analys på ett sätt som inte ska 

upplevas som nedsättande för intervjupersonerna. Min förhoppning är att studien lyckas med att 

generera en ny förståelse för intervjupersonerna som de i framtiden kan ha nytta av. Men risken 

finns att intervjupersonerna inte kan känna igen sig i den analys som presenteras. Jag kommer 

därför att prata med samordnaren (som ska lämna ut uppsatsen) och meddela att de kan höra av 

sig till mig om det är något som de funderar på eller vill ta upp ang. uppsatsen.  

Med anledning av de olika svårigheterna som det innebär att vara drabbad av psykisk  

sjukdom har samordnaren på X valt ut de personer som hon ansåg kunde orka och klara av att 

vara med på en intervju.  

Innan intervjuerna satte igång meddelade jag intervjupersonerna att de när som helst  

kunde avbryta deltagandet och att de själva fick bestämma vad och hur mycket de ville berätta, 

så att de inte skulle känna sig pressade till att berätta mer än vad de önskade. Jag meddelade 

också att de kunde vända sig till samordnaren om det var något som de i efterhand funderade på 

ang. intervjun eller om det eventuellt skulle vara så att jobbiga känslor uppkommit.  

Jag hade även kontinuerlig kontakt med samordnaren (som jag litade mycket på) om hur 

intervjuerna hade gått och vad jag kunde tänka på. Hon föreslog exempelvis att jag skulle lämna 

ut intervjun till de personer som ville läsa den för att få deras godkännande, något som jag själv 

hade glömt att fråga de om. Vidare bad jag henne att stämma av med intervjupersonerna så att de 

säkert tyckte att det kändes ok dagen eller dagarna efter intervjun. Jag frågade också 

intervjupersonerna vad de tyckte om intervjun, ifall det var någon fråga som de tyckte att jag inte 
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borde ställa och om de tyckte att det kändes ok när intervjun var slut. Alla intervjupersonerna sa 

att de tyckte att intervjun hade känts ok.  

Bemötandet under själva intervjun är också en viktig aspekt med tanke på att frågorna  

kan väcka plågsamma minnen och känslor till liv. Jag utgick ifrån att försöka bemöta deras 

tankar och känslor med respekt, acceptans och lyhördhet. Följsamheten upplevde jag som oerhört 

viktigt, d.v.s. att inte avbryta, stressa eller pressa intervjupersonerna under samtalet.  

 

5.7 Reflektioner kring genomförandet  

Vad man än gör finns det alltid saker som kan förbättras, så även i detta fall. När jag var i färd 

med att genomföra min första intervju var jag väldigt nervös över hur intervjupersonen skulle 

svara och reagera på mina frågor, jag upplevde därför att jag som intervjuare var ganska så stel 

och höll mig lite för strikt till frågorna. Efterhand som jag kände mig lite tryggare i rollen som 

intervjuare flöt samtalen på bättre, men jag upplevde ändå att jag generellt sätt var väldigt 

koncentrerad på min egen roll snarare än att koncentrera mig på att bara vara närvarande i själva 

mötet med intervjupersonen. För mycket fokus på sig själv gör att man tappar koncentrationen 

lite och det kan då vara svårt att på ett bra sätt fånga upp det viktiga i intervjupersonens 

berättelse. Att vara trygg med sig själv och att kunna slappna av i rollen som intervjuare 

upplevde jag därför som något väldigt viktigt. 

Jag försökte att vara relativt neutral under samtalen och ibland upplevde jag att denna  

neutrala hållning gjorde intervjupersonerna lite osäkra. I ett ”vanligt” samtal brukar ju båda 

parter delge egna känslor och tankar medan samtalet med intervjupersonerna gjorde att jag satte 

mig själv åt sidan. Jag försökte därför att parera mellan att ibland visa vad jag själv tyckte om 

saker och ting till att inta ett mer neutralt förhållningsätt. Generellt sätt upplevde jag trots allt att 

det fanns ett gott förtroende mellan mig och intervjupersonerna under samtalet, vilket är oerhört 

viktigt med tanke på studiens känsliga ämne.  

En annan sak som jag reflekterade över var att jag borde ha gett ut intervjufrågorna i  

samband med att intervjupersonerna tillfrågades om de ville vara med i studien. Dels p.g.a. etiska 

aspekter. Eftersom ämnet är så pass känsligt kan det vara bra för de tillfrågade att få ta ställning 

till om de vill vara med eller inte utifrån de frågor som kommer att ställas under intervjun. Men 

också med anledning av att frågorna kräver eftertanke och reflektion, vilket kan vara bra att få 

fundera över ensam i lugn och ro.  
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När det gäller själva intervjuerna tror jag att jag hade haft nytta av att lyssna och skriva  

ned informationen redan samma dag eller dagen efter intervjun. Dels för att jag då hade kunnat 

snappa upp egna brister och fel i rollen som intervjuare, som jag sedan hade kunnat förbättra till 

nästa gång. Men också för att i ett tidigt skeende bekanta mig med intervjupersonernas 

berättelser för att fundera över olika betydelser i relation till teorier och analys.  

Sist men inte minst kunde intervjufrågorna ha utformats avsevärt bättre. Jag hade väldigt 

ont om tid och var stressad eftersom jag har fått byta ämne för studien fyra gånger. Jag hade 

därför inte riktigt hunnit förbereda intervjuguiden så som jag önskade och märkte framför allt att 

det kräver mycket tid och omsorg för att få tillstånd meningsfulla frågor. Det hade exempelvis 

varit bra om jag hade haft fler öppna frågor. Fördelen med öppna frågor är att det lämnar 

utrymme för ovanliga eller oförutsedda svar. Vid utformningen av intervjuguiden kan det 

exempelvis ha funnits sådant som jag inte har kunnat förutse som viktigt för intervjupersonerna. 

I de slutna frågorna är svarsalternativen begränsade och ställda utifrån mina egna föreställningar 

om sådant som jag anser vara viktigt att beakta. Med öppna frågor däremot, leder jag som 

intervjuare inte in intervjupersonernas tankar i någon förutbestämd riktning utan de är mer fria 

att svara utifrån egna tankar och upplevelser kring ett visst ämne eller fenomen (Bryman, 2002, 

s.158). Det är svårt att veta hur mina frågor har påverkat resultatet av studien. Det kan tänkas att 

fler öppna frågor hade bidragit till ytterligare information som de slutna frågorna inte lyckats 

med att fånga upp. Samtidigt var jag väldigt noga med att ställa många följdfrågor kring varje 

svar för att kunna fånga upp olika infallsvinklar kring ett visst ämne.  

5.8 Tillförlitlighet  

I kvantitativ forskning utgör validitet och reliabilitet viktiga kriterier för att få en uppfattning om 

kvaliteten i en undersökning. Reliabilitet handlar om tillförlitlighet och syftar till att besvara 

frågan om huruvida resultaten från en undersökning påverkas av tillfälliga eller slumpmässiga 

betingelser. Validitet handlar om att göra en bedömning av om de slutsatser som genererats från 

en undersökning hänger ihop eller inte, d.v.s. om de mätningar som gjorts verkligen mäter det 

som avses mätas (Bryman, 2002, s.43). En direkt tillämpning av dessa begrepp i den kvalitativa 

forskningen blir problematiskt eftersom kvalitativ forskning inte har för avsikt att varken mäta 

eller komma fram till en enda och absolut bild av den sociala verkligheten. I den kvalitativa 

metoden menar forskaren att det finns flera olika sätt att tolka den sociala verkligheten på. 
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Bryman refererar till Lincoln & Guba (1985) och Guba & Lincoln (1994) som föreslår att 

kvalitativa studier ska bedömas och värderas utifrån andra kriterier jämfört med dem som 

kvantitativa forskare använder sig av. Ett kriterium som föreslås är bl.a. trovärdighet. 

Trovärdigheten delas in i fyra delkriterier och har en motsvarighet i kvantitativ forskning. Det 

första delkriteriet handlar om tillförlitlighet (intern validitet i kvantitativ forskning) och syftar till 

att forskningen ska ha utförts i enlighet med de regler som finns. Dessutom ska resultatet av 

studien rapporteras till de personer som deltagit i studien för att dessa personer ska kunna 

bekräfta att forskaren har uppfattat deras sociala verklighet på ett riktigt sätt (a.a., s.258). I denna 

studie har undersökning utförts i enlighet med de regler som finns och resultatet av studien 

kommer att redovisas för de som deltagit i studien. 

Det andra kriteriet handlar om överförbarhet (extern validitet) och med det menas att 

undersökningen ska innehålla fylliga redogörelser av detaljer som ingår i en kultur (a.a., s.260). 

Dessa detaljer av kulturella aspekter anser jag att studien innehåller. Genom informanternas 

berättelser ges en tydlig bild av den rådande kultur som finns då det gäller personer med psykisk 

sjukdom. D.v.s. andra människors syn på personer med psykisk sjukdom och hur personer med 

psykisk sjukdom bemöts utifrån vissa kulturella aspekter. Detta är något som också presenteras i 

bakgrunden till studien där psykisk sjukdom förklaras utifrån ett samhälligt och historiskt 

perspektiv.  

Det tredje kriteriet utgörs av pålitlighet (reliabilitet) och betyder att forskaren gör en  

fullständig och tillgänglig redogörelse för alla faser av forskningsprocessen. Andra forskare kan 

sedan fungera som granskare för att t.ex. bedöma i vilken utsträckning som teoretiska slutsatser 

är rimliga (a.a., s.260-261). När det gäller denna studie har en fullständig redogörelse gjorts och 

studien har även granskats av såväl handledare som examinator.  

Det fjärde och sista kriteriet beskrivs utifrån möjligheten att styrka och konfirmera 

(objektivitet). Utifrån insikten att det inte går att skapa någon fullständig objektivitet i 

samhällelig forskning, försöker forskaren säkerställa att han eller hon har agerat i god tro. Med 

det menas att det måste framgå att forskaren inte medvetet låtit personliga värderingar påverka 

utförandet och slutsatserna av studien (a.a., s.261). Denna studie är präglad av min egen 

subjektivitet men genom hela studien har jag utgått ifrån syftet med studien och strävat efter att 

skildra intervjupersonernas berättelser och analysen av berättelserna på ett sanningsenligt sätt. 
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D.v.s. jag har utgått ifrån att skildra intervjupersonernas tankar, värderingar och upplevelser, inte 

mina egna.  

 

6 Resultat: presentation av det empiriska materialet 

I följande avsnitt presenteras resultatet av det empiriska insamlade materialet. Intervjuerna 

omfattas av mer än vad som får plats i resultatet. Men med anledning av studiens syfte har endast 

de väsäntliga delarna plockats ut. Totalt 5 intervjuer har genomförts. Intervjupersonerna 

benämns med namnen, Marie, Jenny, Eva, Sara och Mia. En av intervjupersonerna är man men 

för att undvika att han blir identifierad att personerna på X har han fått ett kvinnligt namn. De två 

genomgående teman är omgivningens bemötande och betydelsen av relationer och bemötanden. 

6.1 Omgivningens reaktioner och bemötande 

6.1.1 Psykiatrin. 

Endast Marie uttrycker att bemötandet inom psykiatrin är omhändertagande och empatiskt då 

hon talar om hur hon blir bemött när det gäller sin depression.  

Eva tycker att bemötandet för det mesta är ok men att det finns personer som absolut inte  

borde jobba där. Hon anser att hon inte har blivit tagen på allvar när hon sökt hjälp eftersom hon 

har blivit utskriven dagen efter trots att hon talat om att hon försökt att ta sitt liv och bett om att 

få hjälp. Hon blir ledsen när hon tänker tillbaka på hur det har varit och säger att hon inte tycker 

att det finns mycket förståelse och kunskap bland personalen. Hon uttrycker det såhär:  

Eh, jag kan tycka att där finns väldigt lite förståelse. Jag har ju jobbat inom psykiatrin också 

innan jag blev sjuk och om man tänker efter vad man har fått höra liksom innan och även under 

tiden här nu, liksom att ja men det är väl inte så svårt att sätta in disken i diskmaskinen eller, 

men det gör du så lätt så, alltså det, men det är väl inget som du ska tänka på alltså, du som ser 

ut, är som du är, du som är så glad liksom, du kan inte vara sjuk. Jag menar alltså, där kan jag 

tycka liksom att där finns väldigt lite alltså….där är inte mycket förståelse faktiskt tycker jag. 

Hon nämner också att hon fått ECT behandlingar som medfört att hon tappat tre år av sitt liv, i 

form av minnesförlust. 

Även Sara har fått ECT behandling och påpekar hur jobbigt hon tycker det har varit med  

att så mycket inom psykiatrin handlar om elchocker, medicinering och diagnoser. Hon säger 

exempelvis att hon inte en enda gång fick frågan, varför vill du inte längre leva? Istället handlade 
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det om att medicinera och att ställa en diagnos och hon benämner det hela som en quick fix. 

Ingen terapi erbjöds och hon fick endast träffa en kurator som i princip rekommenderade henne 

att läsa Mia Törnblads bok. Inte heller Sara kände sig redo att lämna psykiatrin p.g.a. sin 

ensamhet och stora brist på sociala kontakter. Läkaren som skrev ut henne hade vid tillfället sagt 

åt henne att hon hade levt som en tonåring alldeles för länge och att det var dags för henna att 

växa upp. Sara fick även vänta 2,5 år på sin utredning p.g.a. att yngre patienter hade förtur till 

utredningen, vilket hon upplevde som väldigt jobbigt och orättvist.  

Mia påpekar även hon, hur hon har fått kämpa för att bli inlagd på psykiatrin. Hon 

berättar att hon vägrade att gå därifrån och att hon till slut trodde att hon skulle bli hämtad av 

vakter eller Securitas. ”De fattar inte hur illa det är!”, menar Mia.  

Jenny berättar att hon inte vågar lita på personalen inom psykiatrin p.g.a. att de har brutit  

mot tystnadsplikten. Hon berättar också att personalen är aggressiv ibland och att hon inte får det 

rätta stödet p.g.a. att dem inte ser hennes behov. Hon berättar också att läkaren har talat om för 

henne att hon aldrig kommer att kunna bli frisk igen och att hon måste äta mediciner hela sitt liv. 

Detta uttalande gjorde Jenny både ledsen och chockad.  

 

            6.1.2 Familj och vänner. 

Jenny berättar om två vänner som skrattat åt hennes sjukdom, det hon sa och beteendet som 

sjukdomen medförde. Samt att hennes familj blir rädda och ledsna över hennes sjukdom och tror 

att hon mår dåligt när hon säger något konstigt. Hon uttrycker det såhär: ”Men ibland tänker jag 

att, jag vill inte att dem ska vara rädda liksom, rädda för mig. När jag mår bra och sånt att dem tror att 

jag mår dåligt när jag säger något konstigt.” 

Eva säger att hon är i behov av att ha människor runtomkring sig när hon mår dåligt. 

Hon brukar därför ringa till någon vän för att höra om hon kan få komma dit för att få sällskap 

när hon mår dåligt, men detta brukar vännerna tycka är jobbigt och säger därför nej.  

Mia uttrycker sin frustration över sin dåliga relation till sin syster. Hon säger att systern  

inte har någon som helst förståelse för hennes sjukdom, utan anklagar henne istället för att vara 

lat som inte skaffar sig ett jobb. Vid ett tillfälle då Mia blev misshandlad hade systern dessutom 

anklagat henne för att det var hennes eget fel, trots att hon aldrig hade träffat personen ifråga. 

Mia menar att systern alltid lyckas vända sådant som Mia tycker är bra om sig själv till att vara 

något dåligt. Samt att systern kräver att hon ena stunden ska vara helt normal och klara av saker 
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och ting, för att i nästa stund vända det till att hon inte värd ett ruttet lingon och att hon inte 

klarar av någonting.  

6.1.3 Samhället och övriga personer. 

Jenny anser att det förekommer fördomar och diskriminering av personer med psykisk sjukdom. 

Hon menar att omgivningen förstår de sjuka på fel sätt. Att många blir arga om man som sjuk 

säger eller gör något fel och att man inte tänker på att dem gör så p.g.a. sjukdom, stress eller att 

man inte mår bra.  

Marie berättar att hon blir olika bemött beroende på vilken uppfattning personen ifråga  

har kring hennes psykiska sjukdom och att folk anpassar sig olika beroende på vilket 

sammanhang som råder. Om hon talar om sin depression kan vissa bli rädda och tycka att det är 

obehagligt. Hon säger såhär: ”Vissa blir ju rädda. Vissa blir ju rent rädda såhär åh usch åh nej vad 

hemskt obehagligt, och vissa blir såhär försöker sparka bort det, ungefär kom inte närma mig, oss eller 

såhär.” 

Hon har också fått höra att folk inte orkar vara med henne p.g.a. att hennes humörsvängningar 

som följer av sjukdomen. Hon upplever också att hon blir sämre behandlad och sedd ner på p.g.a. 

sin sjukskrivning och att hon inte har ett heltidsarbete. Det påverkar henne mycket att hon inte 

har full arbetsförmåga och vid ett tillfälle fick hon höra att hon var lat. Marie påpekar samtidigt 

att det finns personer som är sympatiska, har förståelse och är nyfikna, men att det överlag råder 

en stor okunskap om psykisk ohälsa och sjukdom i samhället. Att människor ofta har en förut 

fattad bild av hur exempelvis en deprimerad person är, trots att människor har depression av 

olika anledningar.  

Sara berättar att hon blev anklagad för att vara manodepressiv av sin chef när hon ville  

diskutera sin ohållbara arbetssituation. Hon beskriver det såhär:  

Och jag har alltid varit så lite när det gäller auktoriteter sådär, känner att visst då har dem väl 

rätt då och haft svårt för det där. Men nu efteråt kan man tänka tycka, att man sätter väl inte 

diagnos på sin personal innan man utreder deras arbetssituation. 

Hon var sjukskriven under tre års tid och under dessa tre år var det ingen som ringde och  

frågade henne hur hon hade det. Efter två års tid blev hon avskedad p.g.a. att hon inte hade 

kunnat återhämta sig för att återinsättas i arbete. Vidare beskriver Sara att hon fått höra från folk 

i bekantskapskretsen att ADHD har blivit en mode grej. Hon anser att ett sådant uttalande är 

cyniskt och påpekar att hon själv lider jätte mycket av sin ADHD. Hon menar att om folk 
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berättar att de exempelvis har cancer så får det till följd att människor tycker synd om den 

personen. Sara tycker därför att det är stor skillnad i bemötandet på fysiska sjukdomar jämfört 

med psykiska, där de fysiska sjukdomarna väcker mer empati jämfört med dem psykiska. Hon 

säger också att många ifrågasätter att ADHD faktiskt finns och är en sjukdom. Hon beskriver 

vidare att hennes symtom av sjukdomen kan reta gallfeber på folk, d.v.s. att hon är glömsk och 

slarvig till följd av sin sjukdom och att personer tycker att det är jobbigt. När hon fick sin 

diagnos fick hon höra att, äsch det har väl inte du, jag är också lite glömsk eller, jaså ska du börja 

äta knark nu Sara. Hon beskriver också att hon var väldigt mobbad och deprimerad som tonåring. 

I skolan blev hon kallad för torska jävel och torska flabben.  

Mia berättar att hon har varit ärlig och berättat om sin sjukdom på sitt förra arbete. Men  

upplever sig besviken p.g.a. att dem ändå inte kan förstå att hon inte hänger med som dem andra. 

Hon berättar också att hon upplever att allmänheten ser på psykiskt sjuka som konstiga, att 

psykiskt sjuka inte är som andra och att friska personer inte förstår att dem själva kan hamna där 

en dag. Vidare beskriver hon att den hjälp och det stöd som finns att få idag är rena lotteriet. En 

person kan få jätte bra stöd och hjälp och en annan får det inte, menar hon. Och även om man 

själv söker efter den hjälp man tror sig behöva är det inte säkert att man kan få den p.g.a. långa 

väntetider.  

 

6.2  Att tala om sitt mående och den psykiska sjukdomen 

Jenny beskriver att hon inte kan tala om sin psykiska sjukdom med andra, här i Sverige. I sitt 

hemland vågar hon berätta hur hon mår och tala om sin psykiska sjukdom men här i Sverige 

finns det ingen som hon litar på. Hon menar att bemötandet i hemlandet är annorlunda och 

beskriver det såhär: ”Dem är rädda om mig mycket. Inte rädda för mig, dem är rädda om mig i mitt 

hemland. Här dem är rädda för mig.” 

Marie beskriver även hon, att hon inte talar om sin psykiska sjukdom med andra  

människor. Hon nämner inte att hon är sjukskriven p.g.a. att det föder så mycket fördomar och 

för att det blir komplicerat om hon nämner att hon är sjukskriven. Hon anser dessutom att hennes 

mående är privat och om hon nämner att hon är deprimerad kan det innebär att människor tar 

avstånd ifrån henne och att människor inte är sig själva. Hon jämför det med hur det skulle vara 

att komma in i en ny social situation och berätta att man har herpes. 
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Jag menar det blir tyst, det blir såhär, det blir awkward såhär oj, jaha oj då. Lite så är det, man 

man…. man förstör stämningen på något sätt. Men ja, sen hade det ju varit jätte bra om man 

kunde säga, ja jag är deprimerad. 

Mia anser också att det är svårt att prata om sitt mående och om sin psykiska sjukdom.  

Hon upplever det som att många tycker det är jobbigt om hon berättar hur hon mår och beskriver 

det såhär:  

Det är ungefär som att fråga, hur mår du? Då ska man ju säga jag mår bra även om jag vill säga 

jag mår så dåligt så jag skulle kunna hoppa i sjön vilken sekund som helst. Det får man ju inte 

säga va, för då är du jobbig och liksom sånt vill man inte höra. 

Hon beskriver att hon inte talar om det för alla och att hon inte säger hela sanningen om varför 

hon är sjukskriven. Hon menar att det som gör det svårt handlar om att folk inte förstår och ska 

hon väl försöka förklara så tycker dem bara att hon är jobbig. En del anser hon att hon kan 

berätta det för med inte alla och sen beror det på hur länge hon har känt dem.  

Eva har också undvikit att tala om sitt mående med andra, man vill inte att folk ska veta  

hur man mår, menar hon. Tidigare i livet höll hon allting inom sig, men till slut blev det för tungt 

att bära själv, hon kunde inte hantera situationen längre och då bröt sjukdomen ut. Men idag är 

hon mer öppen och pratar hellre om det än hon håller tyst. Om någon frågar så säger hon som det 

är. Hon skäms inte för att hon mår psykiskt dåligt utan menar att detta är hennes sjukdom och så 

är det bara. Hon beskriver att det underlättar att kunna vara öppen och slippa dölja det.  

Sara anser också att hon kan vara öppen med sin psykiska sjukdom. Det är inget som hon  

”basonerar” ut men om hon är i ett sammanhang där man pratar om det så säger hon att hon har 

ADHD för att folk i alla ska förstå lite.  

 

6.3 Betydelsen av relationer och bemötande 

           6.3.1 Förståelse och acceptans. 

När jag frågar intervjupersonerna om det finns någon skillnad i hur dem blir bemötta på X, 

jämfört med i andra sammanhang svarar dem såhär: 

Eva berättar att hon kan vara sig själv och att hon inte behöver spela den glada Eva som  

hon alltid spelar.  

Även Sara berättar att man alltid är välkommen som man är, att man kan komma dit  
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ledsen och inte behöver spela några spel. Hon menar att personerna på X sitter lite grann i 

samma båt på olika sätt och att det därför finns en större förståelse för hur man fungerar. ”För 

säger man här att man har en ADHD så vet dem vad det är”, menar Sara.  

Mia anser också att det finns en skillnad. Hon menar att eftersom alla är så olika så finns  

det ingen mall för vad som är att anse som normalt eller inte och att det i sig ger ett större 

spelrum jämfört med i andra sammanhang, då det annars är väldigt lätt att avvika från ”normal 

mallen”.  

Marie beskriver även hon, att det finns en annan utgångspunkt som inte finns i samhället  

i övrigt. Hon beskriver utgångspunkten utifrån att de flesta som är på X har ett psykiskt 

handikapp eller funktionshinder som innebär att det blir lättare att göra saker, eftersom mycket 

handlar om förståelse och att man inte kräver så mycket.  

Jenny nämner att hon tycker att det finns ett bra stöd att få av personalen på X om man  

känner sig bli illa bemött av någon av personerna på X.  

Intervjupersonerna ger ytterligare beskrivningar utöver bemötandena och atmosfären på  

X, även dem beskrivningarna präglas av acceptans och förståelse i olika sociala sammanhang.  

Eva berättar att hon har en väninna som också har varit dålig och att hon därför vet vad  

det innebär och att hon respekterar Eva för den hon är. Eva tycker att en bra relation ska bygga 

på förståelse, det är något som är jätte viktigt, menar hon. Ett bra bemötande för Eva handlar om 

att man blir accepterad för den man är och inte behöver ändra på sig och att man trivs bättre med 

sig själv om man får ett bra bemötande.  

Mia berättar att hon går på dans och att det i dansgruppen är väldigt avslappnat. Om det  

är någon som gör fel så skrattar dem bara och skämtar om att den personen inte får någon 

veckopeng. Det är aldrig någon som gnäller på någon utan istället visar dem bara varandra hur 

man ska göra istället. Mia berättar även att hon anser att en bra relation är att man kan ta den 

andre för vad den är och att man inte ska ställa en massa krav och försöka ändra den andra 

personen. Relationer som påverkar hennes psykiska hälsa positivt är när allting fungerar och man 

kan göra saker ihop och dem förstår när hon inte orkar och kan ta hänsyn till det lite grann. Hon 

upplever att goda relationer får henne att må bra och att hon då känner att hon kan vara sig själv. 

Hon ger även en annan beskrivning av en situation då hon berättade för en person som jobbar 

inom sjukvården om sin problematik. Denna person hade tagit hänsyn till hennes sjukdom 

genom att hålla koll på henne. Personen ifråga hade tagit reda på vad Mia ville göra och vad hon 
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klarade av att göra, samt sagt åt Mia att hon skulle säga till när hon inte orkade göra mer, så att 

någon annan kunde ta över. Mia menar att bara man är så pass ärlig så förstår dem att man inte 

klarar lika mycket som andra.  

Jenny berättar att hennes släktingar och syskon i hemlandet bemöter henne extra bra.  

Hon beskriver det såhär: ”Sen mina släktingar i hemlandet, mina syskon och sånt. Dem respekterar mig 

mycket, och min styvmamma och sånt hon tog hand om oss när vi var små. Så hon, dem accepterar mig 

som jag är.” 

6.3.2 Gemenskap och samhörighet. 

Jenny berättar att hennes dotter gör henne mycket glad och att det är roligt för henne att  

åka och hälsa på sina släktingar i sitt hemland. Hon ler och säger att dem man röker vattenpipa 

där och att hon gillar att röka vattenpipa.  

Marie nämner några olika situationer på X som innebär gemenskap och samhörighet.  

Hon säger t.ex. att om man vill dra ihop någonting så kan man göra det och då kanske det är 

någon som hakar på så att man blir fler. Hon menar att samtidigt som man gör det man gillar så 

får man möta och vara med andra människor samtidigt. Hon berättar även om en situation då hon 

hållit på med en syssla på X. Under tiden som hon utförde denna syssla hade hon haft sällskap av 

en annan person. Marie beskriver det såhär:  

Jag tänker så att det mesta av arbetet görs inte av mig utan görs av den andra personen som 

också är med även om han inte har rört det här. Så är det ändå man har suttit och pratat och, 

samtidigt som man har arbetat så har han varit med hela tiden i rummet och… man har ju en, 

vad säger man, man har ju en slags eh, jag vet inte, det blir mer arbete gjort om man är fler. Men 

eh ja…och det är ju alltid svårare att vara ensam, så allting blir ju lättare om man är fler liksom. 

Så det är väl snarare, och det blir roligare och man blir gladare också. 

Alla intervjupersonerna nämner att de sysselsätter sig på olika sätt när det är på X. Det är 

alltifrån att sy, brodera, snickra och måla till att stå i kassan.   

Marie berättar vidare att gemenskap föder relationer och att hon tycker att det bästa som  

finns är att umgås med andra människor. Hon upplever att bara ett spontan samtal kan göra 

mycket och beskriver att hon började att prata med en gammal dam på biblioteket. Marie säger 

att det är skönt och att man släpper mycket. Hon tränar också och ingår i ett band och förklarar 

att det även i dessa sammanhang finns en gemenskap kring dem gemensamma intressena. 
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Samtidigt påpekar hon att hon även har egna intressen utanför gemenskapen och att hon inte 

tycker om överlojala människor.  

Sara anser att det bästa med X är att det alltid är öppet, att det alltid finns någon att prata 

med och att man kan gå dit och fika. Hon berättar att det är lätt att bli sittandes hemma när man 

har ett funktionshinder och hon berättar om en kvinna som hade sagt att hon skulle gått under om 

inte X hade funnits. Sara tycker även att den svenska mentaliteten är väldigt kärnfamiljsbunden 

och tycker det hade varit bättre om man ibland kunde umgåtts mer utanför hemmet såsom i 

England och Danmark där man har sina pubbarar som man går till. Vidare säger hon att hon 

därför tycker det är underbart att X finns, att man bara kan kila in när man känner för det.  

Mia beskriver att personerna på X har någonting gemensamt och att man kan gå dit för  

att spela kort, yatzi eller vad som helst. Att helt enkelt bara vara där för att fika, snacka lite skit 

och spela spel. Hon har även önskemål om att personerna på X ska göra mer saker ihop som att 

åka iväg på olika saker. Hon berättar också om dansen som hon går på. Det handlar också om att 

göra saker ihop menar hon och säger att hon tycker dansen är jätte, jätte roligt. Hon berättar att 

hon träffar trevliga människor där och att dem har en gemenskap genom intresset med dansen, att 

alla hjälper till och att det är en speciell känsla. Hon ägnar sig också åt att hjälpa till med dem 

hemlösa. Hon beskriver att dem flesta som är hemlösa är vanliga personer som bara haft lite otur 

och att hon kan känna en gemenskap med dem hemlösa. Hon berättar om en kvinna som hon 

tycker är jätte trevlig och som hon brukar prata med på soppan ibland. Ytterligare en situation 

som hon berättar om var när hon fick sin diagnos. I samband med diagnosen gick hon på en kurs 

och kunde känna igen sig i sådant som dem andra personerna på kursen berättade om. Hon 

beskriver att det var skönt att få höra att dem andra gjorde likadant och att hon fick en större 

förståelse för sin sjukdom.  

Slutligen har även Eva gett en beskrivning och säger att det bästa med X är att det finns  

andra än en själv.  

6.3.3 Relationer och bemötanden som påverkat den psykiska hälsan. 

Jenny berättar att hennes före detta man inte var snäll så ofta. Han var aggressiv mot henne, 

lurade henne och var lite konstig. Jenny berättar att hon då blev deprimerad. Hon berättar också 

att hon är glad över att hennes dotter finns. De umgås mycket och har en bra relation. Jenny 

säger att dottern är glad när hon träffar henne och att hon mår jätte bra av det.  
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Marie beskriver att hennes föräldrar har påverkat hennes psykiska hälsa väldigt mycket.  

Hennes pappa var gravt deprimerad när hon växte upp och var en väldigt märklig människa. 

Marie berättar att det har påverkat hennes handlingsmönster väldigt mycket. Hon säger att hon 

helst inte vill prata om hur det var hemma när hon växte upp, men att det inte var någon bra 

miljö och att det har påverkat henne och hur hon tar tag i problem. Hon fäster sig väldigt mycket 

vid om någonting går fel och har svårt för att släppa det. Det är något som hon har arbetat med 

mycket, att försöka lämna och släppa saker som hänt tidigare. Hon beskriver även att hon ofta 

fått höra från andra att de inte orkar vara med henne p.g.a. hennes humörsvängningar som följer 

av sjukdomen. Marie beskriver att sådana sociala konsekvenser gör henne deprimerad.  

Eva berättar att hon växte upp med en pappa som var alkoholist och med en mamma som  

inte riktigt fanns tillhands. Mamman gifte om sig med en ny alkoholist och när det tog slut 

hittade hon en person som misshandlade henne istället och efter det träffade hon en 

tablettmissbrukare. Hon flyttade hemifrån när hon var 16 år p.g.a. att hon inte klarade av när 

hennes syskon bråkade och den höga ljudnivå som uppstod. Eva är äldst i syskonskaran och såg 

till att bo så pass i närheten så att hon fortfarande kunde se efter sina syskon. Hon kände att hon 

var tvungen att vara stark för dem. Hon tog även hand om sin pappa när han var på fyllan och 

beskriver hur han bara låg på golvet rakt upp och ner, spydde och både kissade och bajsade ner 

sig. Eva berättar att hon fått uppleva såpass mycket att hon till slut inte kunde hantera det längre.  

Vidare beskriver Eva att en dålig relation kan leda till allvarliga konsekvenser för henne. Hon är 

mycket känslig för dåliga relationer, när hon får mycket kritik och negativa vibbar från folk. Hon 

beskriver t.ex. att om någon skulle komma fram och säga jävla fetto till henne så skulle tankarna 

börja rulla i hennes huvud och det skulle mycket väl kunna leda till att hon försöker att ta sitt liv. 

Hon berättar också att hon har väldigt svårt för att ta ett nej. Oftast när hon mår dåligt vill hon ha 

andra människor runt omkring sig och ringer någon för att fråga om hon kan få komma dit. Får 

hon då ett nej börjar tankarna snurra, hon beskriver det såhär:  

Och då börjar tankarna igen alltså, ja det här att varför lever jag för och då blir det lätt att jag 

försöker ta mitt liv. Jätte många gånger det har varit så att när jag liksom inte, jag har verkligen 

försökt att visa att, alltså via telefon då att jag mår så dåligt och behöver verkligen hjälp liksom 

att. Det handlar ju om när min sambo inte är hemma liksom och…. nä, då har jag inte fått 

komma till dem så då nä, då börjar tankarna. 

Evas sambo är oerhört viktig för henne, hon säger att om inte hennes sambo hade funnits  

så hade inte hon heller funnits.  
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Sara berättar att hon har svårt för att säga nej, sätta gränser och att hon är alldeles för generös 

med sig själv och sitt eget gentemot andra människor. Sara menar att detta leder till att relationen 

blir dålig eftersom hon tar på sig för mycket. I samband med det får hon en depression p.g.a. att 

hon ska klara så mycket men samtidigt inte lyckas med att få ihop det. Hon upplever det som att 

hon ”nässlar” in sig i att stötta olika personer, och till sist så är hon bara helt utmattad. Hon 

beskriver också att hennes mamma dog för 12 år sedan och att hennes pappa dog redan när hon 

var 24 år. Hon berättar att hon har känt sig fullständigt vilsen sedan dess och att även hennes 

bästa vän tagit livet av sig i samband med det. Sara säger att då fick hon verkligen känna av hur 

det är att inte ha någon familj ens och att det gör väldigt ont i henne när andra människor pratar 

om sina nära och kära. Hon har kämpat och försökt att leva i ett sammanhang som hon känner 

sig trygg i, men det är svårt säger hon. P.g.a. sin ensamhet har hon försökt att ta livet av sig. Hon 

kan inte förstå hur människor som hon mött på psykiatrin, trots att dem har barn, familj och 

föräldrar ändå inte vill leva, eftersom det var en del av anledningen till att hon inte ville leva, att 

hon inte hade någon. Sara beskriver vidare sin rädsla för ensamhet och övergivenhet som kan 

infinna sig när någon lämnar henne. Sara har pratat med en psykiater om detta och tror även själv 

att det handlar om att hon som bebis blev opererad, att föräldrarna vid det tillfället var tvungna 

att lämna bort henne och inte kunde närvara under operationen. Sara menar att en den 

separationen sitter kvar i henne och yttrar sig i när hon har någon hos sig och den människan ska 

gå. Då kan hon känna det som att den människan aldrig mer kommer tillbaka. Vidare beskriver 

hon att hon var väldigt deprimerad och mobbad som tonåring. Hon berättar att hon blev kallad 

för torska jävel och torska flabben och att hon aldrig mått riktigt bra. Hon berättar också att hon 

haft problem med män som gjort henne besviken och att det har påverkat henne mycket. Det har 

handlat om en hel del plötsliga uppbrott som hon upplevt som tuffa. Hon beskriver det som att 

det har varit en röd tråd igenom hennes liv att hon blivit besviken och att det sitter som taggar 

där på något sätt. Sara berättar också att hon blev väldigt nedstämd av att mista sitt jobb och 

beskriver det såhär:  

Och eh… det var ju en olycklig omständighet också att jag blev av med mitt jobb och som innan 

att man, man helt plötsligt insåg att, jag har varit såkallad normal fungerande, i alla fall haft ett 

arbete nu har jag inte det längre och vad ska det bli av mig och framtiden och den här dåliga 

självkänslan man har… också att man inte är kapabel till sådant som man borde vara kapabel till 

att göra. 
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Slutligen berättar Mia att stress och människor som ställer för stora krav på henne inverkar 

negativt på hennes psykiska hälsa.  

7 Socialpsykologisk analys och tolkning 

I detta avsnitt ges en socialpsykologisk analys och tolkning av studiens resultat. 

Intervjupersonernas berättelser har knutits samman för att utgöra en helhetlig förståelse och 

analyseras på ett sätt som avser att besvara studiens syfte och frågeställning.  

7.1 Bristen på förståelse och acceptans 

Alla intervjupersoner upplever brist på förståelse och acceptans från omvärlden. Det som 

intervjupersonerna behöver i sin situation är att andra människor kan förstå och acceptera hur de 

känner, d.v.s. att andra människor kan ”hålla” deras känslor, som Winnicott (1993) uttrycker det. 

Den förmågan har varken deras familjer, vänner eller psykiatrin, eftersom majoriteten av de 

relationer och bemötanden som intervjupersonerna berättar om är präglade av svek, fördomar, 

kränkningar, bristande förståelse och bristande kunskap.  

Detta kan tolkas som att intervjupersonerna har saknat hållande såväl som spegling.  

Intervjupersonerna upplever att en del av relationerna har varit så bristfälliga att det har  

påverkat deras psykiska hälsa negativt och kan förstås utifrån bristen på speglingar som stärker 

det sanna självet. Askland och Sataoen (2003) menar att det är nödvändigt med speglingar som 

stärker det sanna självet för att vi ska kunna bibehålla en sund mental hälsa. Om vi inte får den 

bekräftelse och det erkännande som vi behöver, kan konsekvensen bli att ett falskt själv 

utvecklas. Enligt Winnicott (1993) påverkar det falska självet individens självbild. Självbilden 

förvrängs så tillvida att den antingen förminskas eller förstoras och det falska självet leder till 

känslor av overklighet och meningslöshet. Det falska självet kan skymtas utifrån 

intervjupersonernas beskrivningar av relationer som inte fungerar eller har fungerat på ett 

tillfredställande sätt. Intervjupersonernas självbild tenderar att vara förminskad eftersom de 

nedvärderar sig själva när relationerna inte fungerar och kan knytas an till Scheffs (1990) teori 

om skam och optimal differentiering.  

Termen differentiering syftar till att beskriva individens nödvändiga balansgång mellan 

 närhet och distans till andra personer för att kunna skapa tillfredställande sociala relationer, vad 

Scheff (1990) kallar optimalt differentierade sociala band. Med ett falskt själv är det troligt att 
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denna balansgång försvåras eftersom behovet av närhet och distans till andra människor påverkas 

av hur individen värderar och uppfattar sig själv och hur väl individen litar på andra.  

Scheff (1990) skriver att den icke uppmärksammade skammen uppstår när individen  

känner sig utvärderad av sig själv eller av andra. Skam påverkar således vår självbild och när det 

gäller intervjupersonerna är det uppenbart att de blivit negativt utvärderade av andra. Om 

skammen och de negativa utvärderingarna av självet blir alltför stor, tappar vi tilltron till den 

egna förmågan och egenvärdet. Självbilden blir på så sätt förminskad och är liktydigt med ett 

falskt själv. När självbilden är förminskad har individen ett stort behov av yttre bekräftelse och 

förmår inte att värdesätta sig själv som en konsekvens av att individen inte har blivit värdesatt av 

andra. I sociala relationer kan detta medföra att individen får svårt för att förhålla sig till sina 

egna behov i förhållande till andras, eftersom individen inte litar på att han eller hon kommer att 

bli accepterad som han eller hon är.  

I intervjupersonernas beskrivningar tycks de relationer som de uppfattar som bristande  

eller dåliga, vara präglade av både underdifferentiering och överdifferentiering. De 

underdifferentierade sociala banden kan förstås som en konsekvens av den förminskade 

självbilden som innebär att några av intervjupersonerna nedvärderar eller undertrycker sitt 

egenvärde till förmån för andra. Eva beskriver exempelvis att bristande sociala relationer och 

bemötanden kan få allvarliga konsekvenser i hennes liv, eftersom hon då får tankar på att ta livet 

av sig. Sara berättar att hon har svårt för att säga nej, sätta gränser och att hon är alldeles för 

generös med sig själv och sitt eget gentemot andra människor. Sara menar att detta leder till att 

relationen blir dålig eftersom hon tar på sig för mycket och leder i slutändan till att hon får en 

depression. Totalt sett berättar dessutom fyra av intervjupersonerna att de blivit deprimerade av 

bristande sociala relationer och bemötanden. Depressionen kan förstås som att de sociala banden 

är underdifferentierade. För att undvika att känna skam tenderar intervjupersonerna att förneka 

sin individualitet och sitt egenvärde. Winnicott hävdar att när en sådan överanpassning sker, 

leder det till känslor av overklighet och meningslöshet.  

Att intervjupersonerna inte har kunnat lita på andra kan samtidigt förstås som att de  

bristande sociala relationerna också är präglade av överdifferentiering. Anhöriga har i många fall 

och av olika anledningar inte kunnat finnas till hands på ett betydande sätt, vilket innebär att 

intervjupersonerna blir tillags och beroende av andra, samtidigt som de i vissa avseende håller 

sig på sin kant med rädsla för bli sviken igen. Den bristande tilliten till andra och den 
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förminskade självbilden kan därför tänkas utgöra en svårighet när det gäller upprätthållandet av 

optimalt differentierade relationer.  

 

7.2 Svårigheterna med att tala om sitt mående och den psykiska sjukdomen 

Intervjupersonerna upplever att de har blivit bemötta med fördomar och diskriminering p.g.a. sin 

psykiska sjukdom. Scheff (1990) menar att skam uppstår när individen känner sig negativt 

utvärderad av sig själv eller av andra. Att intervjupersonerna undviker att tala om sin psykiska 

sjukdom kan tolkas utifrån att de skäms för den eller förväntar sig att de kommer att känna skam.  

Scheff (1990) utvecklar det såkallade hänsynsemotionssystemet och menar att känslan av 

skam eller en förväntad känsla av skam, har en framträdande roll i alla sociala möten. Människor 

är beredda på att de kan komma att känna skam och agerar ett sådant sätt att skammen undviks 

genom att anpassa sig till samhällets yttre normer. Genom att intervjupersonerna anpassar sig till 

sådant som de upplever är rådande normer och värderingar, undviker de känslan av skam och 

risken med att inte bli accepterad. Ingen av intervjupersonerna nämner dock att de skäms och kan 

förstås utifrån svårigheten med att identifiera känslan av skam. I den öppna odifferentierade 

skammen kan individen inte identifiera känslan av skam utan säger exempelvis, jag kände mig 

dum, löjlig eller inkompetent. Skammen ges olika felbenämningar i syfte att undvika den 

emotionella smärta som skammen medför. Skammen döljs därför både för individen och inför 

andra, vilket kan förklara varför intervjupersonerna inte benämner skam som den främsta 

anledningen till svårigheterna med att tala om sin psykiska sjukdom.  

Tillit är en annan aspekt som förmodligen har betydelse för att intervjupersonerna ska  

kunna prata om sitt mående med andra, och knyter an till skam och stolthet. Tillit till andra föds 

ur optimalt differentierade relationer, eftersom en sådan relation präglas av stolthet. Bristande 

tillit däremot bygger på skam eftersom den bristande tilliten kommer ur att individen har blivit 

negativt utvärderad av andra. Som Winnicott (2003) menar, etableras en grundläggande tillit hos 

barnet under förutsättning att barnet blir omhändertaget på ett empatiskt vis och väl omskött. 

Denna tillit påverkar hur barnet förhåller sig till andra. Två av intervjupersonerna har haft en svår 

barndom och övriga intervjupersoner har inte fått den förståelse och acceptens som de skulle 

behövt från andra, d.v.s. de sociala banden har varit över och underdifferentierade och därmed 

genererat känslor av skam. Anledningen till att intervjupersonerna undviker att tala om sitt 

mående kan därför också tolkas utifrån att de inte litar på att andra kan hålla deras känslor.  
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Två av intervjupersonerna nämner dock att de kan prata om sin psykiska sjukdom i sammanhang 

där man pratar om det, eller ifall det är någon som frågar. Detta kan omvänt tolkas som att de har 

den tillit som krävs. D.v.s. de litar på att de kommer bli accepterade som de är och skäms inte 

över sin psykiska sjukdom. 

   

7.3 Omgivningens bemötande  

Personalen inom psykiatrin ger dem inte den förståelse och hjälp de behöver. Detta kan bero på 

olika orsaker; dålig kunskap, dåliga behandlingsmetoder, brist på tid och resurser mm. Det som 

skymtar fram i beskrivningarna är en glipa mellan intervjupersonerna och psykiatrin som en 

gemensam social miljö, de tycks vara avskilda från varandra socialt sett. Asplund (1987) skriver 

om abstrakt socialitet, när yrkesrollen är viktigare än inlevelsen i människan. Genom samhället 

blir vi tillskrivna krav och förväntningar på hur vi ska vara. När vi inte ser människan bakom 

rollen eller helt agerar utifrån vår tillskriva roll, blir människan en abstrakt samhällsvarelse. 

Intervjupersonerna beskriver ledsamhet, besvikelse, frustration och bristande tillit som 

konsekvenser av bemötanden inom psykiatrin. Detta kan tolkas utifrån att personalen inte har 

förmågan att se sina patienter (intervjupersonerna) som människor och unika personer, utan ser 

dem just i rollen av patienter p.g.a. sin yrkesroll. Ett sådant synsätt eller förhållningsätt (abstrakt 

socialitet) leder till att personalens sociala responsivitet vänds till asocial responslöshet. Den 

asociala responslösheten innebär likgiltighet inför den andre och frånvaro av känslor. Detta är 

något som intervjupersonerna ger uttryck för när de beskriver hur de har blivit bemötta. 

Personalen tycks inte vara känslomässigt engagerade i sina patienter. De yttranden som görs 

tenderar att vara oberoende av vad patienterna själva vill och behöver. Fyra av 

intervjupersonerna berättar att personalen inte förmår att se deras behov. Sara beskriver 

exempelvis att hon inte en enda gång hade fått frågan om varför hon inte ville leva, utan att det 

istället handlade om att medicinera och att ställa en diagnos.  

Den abstrakta socialiteten präglas av ett momentant och situationsbundet själv och  

främjar en viss sorts individualism där intresset och det känslomässiga engagemanget för andra 

människor är svagt. Det är en individualism som kanske är särskilt vanlig i Sverige och kan vara 

en förklaring till att familj, vänner och andra förhåller sig till intervjupersonerna på sätt snarlikt 

psykiatrin.  
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På ett relationellt och kommunikativt plan kan intervjupersonernas uttryck för bristande sociala 

relationer och bemötande tolkas utifrån att de inte ingår i ömsesidiga, demokratiska och socialt 

responsiva relationer till andra, som innebär att meningsvariation kan uppstå. Bristen på 

meningsvariation gör att tillvaron blir entydig med risk för depression.  

Berg (1997) menar liksom Asplund (1987) att den sociala responsiviteten är nödvändig  

för att människan kunna skapa en meningsfull tillvaro. Mening skapas i interaktion med andra 

under förutsättning att kommunikationen är präglad av en spontan social responsivitet. Om vi 

bemöts med social och spontan responsivitet föder det både livslustlust och kreativitet och ger 

upphov till meningsvariation. Social responsivitet kan dock inte bara mötas av medhåll utan 

handlar om att två eller flera individers subjektivitet möts och samspelar. Ibland kan vi känna oss 

arga, ledsna eller besvikna på personen som vi kommunicerar med, likväl som motparten har sin 

subjektivitet och reagerar på sitt sätt. I en jämlik och demokratisk relation kan dock olika viljor, 

perspektiv och uppfattningar förlikas på ett bra sätt. Detta sker i den optimala differentieringen 

där relationen mellan närhet och distans kommuniceras på ett öppet vis. Närhet krävs för att 

kunna förstå och skaffa sig kunskap om varandra men relationen innefattar också ett avstånd som 

innebär att individerna inte är helt beroende av varandra utan även förmår att acceptera den 

andres självständighet. 

7.4 Att vara tillsammans med andra  

Gemenskap och samhörighet är något som intervjupersonerna värdesätter. X är en plats där de 

med liknande problem kan mötas, de är benägna att förstå och acceptera varandra och upprättar 

det potentiella rum som saknas i andra sammanhang. Det potentiella rummet blir möjligt 

eftersom det är en miljö där de kan vara fria från krav och press och på ett tryggt sätt göra det 

som de känner för. Tryggheten är förmodligen större där än i många andra sammanhang i och 

med att intervjupersonerna beskriver att de känner sig accepterade som de är. Det som också är 

utmärkande för X är den skapande miljön som intervjupersonerna beskriver. När de är på X 

sysslar de med olika aktiviteter. Det är alltifrån att sy, brodera, snickra, göra tavlor till att stå i 

kassan. Som Winnicott (2003) beskriver det, kan ett sådant skapande ses som ett sätt att bearbeta 

förhållandet mellan den inre och yttre verkligheten. Det är ett behov som aldrig avtar, utan finns 

kvar livet igenom.  
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Intervjupersonernas lust till att vara tillsammans med andra på X och även i andra  

sammanhang, kan förstås utifrån den sociala responsiviteten. De beskriver att de kommer dit för 

att fika, skapa, spela spel eller bara för att umgås. Som Asplund (1987) menar är vi människor 

sociala varelser, vi vill umgås och interagera med andra, d.v.s. vara socialt responsiva. Berg 

(1997) konstaterar att om vi bemöts med social och spontan responsivitet föder det både 

livslustlust och kreativitet och ger upphov till meningsvariation. För att förtydliga detta har jag 

valt att citera Marie som beskriver det såhär:  

Jag tänker så att det mesta av arbetet görs inte av mig utan görs av den andra personen som 

också är med även om han inte har rört det här. Så är det ändå man har suttit och pratat och, 

samtidigt som man har arbetat så har han har varit med hela tiden i rummet och… man har ju 

en, vad säger man, man har ju en slags eh, jag vet inte, det blir mer arbete gjort om man är fler. 

Men eh ja…och det är ju alltid svårare att vara ensam, så allting blir ju lättare om man är fler 

liksom. Så det är väl snarare, och det blir roligare och man blir gladare också. 

Berg (1997) beskriver att mening uppkommer ur relationen mellan två eller flera subjekt. Ur 

denna interaktion ges meningen både form och innehåll. Genom mötet med andra på X, kan 

intervjupersonerna skapa en meningsvariation i tillvaron som minskar risken för depression. En 

intervjuperson berättar exempelvis att det bästa med X är att det finns andra än en själv med 

liknande problem. Det är ett exempel på en form av mening som intervjupersonen har kunnat 

skapa i samband med vistelsen på X och som skiljer sig från tidigare mening eller rent av 

tidigare meningslöshet. Meningsvariationen leder henne till insikten om att hon inte är ensam.  

En mening som förmodligen har varit väldigt betydelsefull. Ett annat exempel är Sara som 

berättar om en person som hade sagt att hon skulle gått under om X inte hade funnit. Även denna 

person har ur interaktionen med andra kunnat skapa en mening som skiljer sig från hennes 

tidigare syn på livet.  

 

7.5 Betydelsefulla relationer och bemötanden 

Intervjupersonernas beskrivningar av betydelsefulla relationer och bemötanden är de som präglas 

av förståelse och acceptans. Berg (1997) konstaterar att vår personliga identitet görs av meningar 

som knutits samman till ett system. Vår identitet är därför beroende av andra människors 

beskrivningar och värderingar. Sett utifrån Winnicotts (1993) teori om det sanna självet, innebär 

det att personer som stärker vårt sanna själv samtidigt ger upphov till känslor av meningsfullhet. 
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Det sanna självet är levande, kreativt och spontant. Intervjupersonerna beskriver olika 

interaktioner som är präglade av förståelse och acceptans. Att de upplever sig förstådda och 

accepterade kan tolkas utifrån att de har blivit speglade och bemötta på ett sätt som stärker det 

sanna självet.  

Alla intervjupersonerna upplever att förståelse och acceptans är viktigt i sociala relationer  

och kan förklaras utifrån att deras identitet ges betydelsefulla meningar när det blir speglade på 

ett sätt som stärker det sanna självet. Stolthet är en aspekt och följer ur optimalt differentierade 

relationer. Intervjupersonerna beskriver några relationer och bemötanden som präglas av glädje,  

förtroende och ömsesidighet. Det kan förstås som att banden är optimalt differentierade. Skam 

har ingen framträdande mening i dessa relationer utan det som framkommer är respekt gentemot 

varandra och en god balans mellan distans och närhet till andra.  

 

8 Diskussion och sammanfattning 

Alla intervjupersoner upplever brist på förståelse och acceptans från omvärlden. Det som 

intervjupersonerna behöver i sin situation är andra som kan hålla deras känslor. Den förmågan 

har varken vänner, familj eller psykiatrin. Konsekvensen blir en förminskad självbild med 

bristande tillit både till sig själv och andra och resulterar i försvårandet av att upprätthålla 

optimalt differentierade sociala band.  

Den asociala responslösheten kommer sig aven viss sorts individualism och kan vara en  

förklaring till att familj och vänner bemöter intervjupersonerna på ett sätt snarlikt psykiatrin.  

Resultatet visar också på svårigheter att tala om sitt mående och den psykiska  

sjukdomen. Fyra av fem intervjupersoner upplever att de haft svårt för att tala med andra om hur 

de mår och förklarar att de upplevt fördomar och diskriminering. Förklaringen till att de undviker 

att tala om sitt mående med andra kan bero den skam som intervjupersonerna förväntar sig att de 

kommer att känna. Samt för att de har en bristande tillit till att andra kan hålla deras känslor.  

Intervjupersonernas beskrivningar av betydelsefulla relationer och bemötanden är de som  

präglas av förståelse och acceptans. Detta tolkas utifrån att de genom förståelse och acceptans 

blir speglade på ett sätt som stärker det sanna självet. Speglingen kan förmodas vara 

betydelsefull utifrån att intervjupersonerna med hjälp av den positiva speglingen kan skapa 

meningar som tillskriver den egna identiteten värdet av ett autentiskt själv.  
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Den sociala responsiviteten ”föder” gemenskap och samhörighet och är något som 

intervjupersonerna värdesätter.  På X får de möta andra i liknande situation och kan upprätta det 

potentiella rum som saknas i andra sammanhang. Det potentiella rummet möjliggör bearbetning 

och skapande kreativitet. Fyra av intervjupersonerna nämner att de blivit deprimerade av sociala 

skäl. Genom mötet med andra på X, kan de uppleva meningsvariation i tillvaron som minskar 

risken för depression.  

8.1 Vad studien bidragit till 

Min förhoppning med studien var att öka förståelsen och kunskapen om betydelsen av sociala 

relationer och bemötanden för vår psykiska hälsa och det anser jag att studien till viss del har 

gjort. Men endast ett fåtal personer har intervjuats och resultatet kan därför inte sägas utgöra ett 

representativt urval för hur personer med psykisk sjukdom upplever att det blir bemötta och 

vilken betydelse de tillskriver sociala relationer och bemötanden. För att ge en rättvis bild av 

undersökningen hade dels fler personer behövt intervjuas och dels fler personer med olika 

diagnoser och bakgrund. Med ett hermeneutiskt perspektiv innebär det dessutom att min analys 

endast är ett sätt att tolka ”verkligheten” på. Vad en undersökning resulterar i är bl.a. beroende 

av vilka personer som intervjuas, vem som intervjuar och vilka teorier som används för att 

analysera resultatet. I den kvalitativa forskningen är utgångspunkten dock inte att komma med 

några absoluta sanningar utan just att försöka förstå och tolka olika fenomen som på sikt kan 

bidra till att skapa och omskapa den mening som vi tillskriver världen och vår verklighet med.  

Min förhoppning är att denna studie, trots sina brister, på ett meningsfullt sätt kan bidra till att 

intervjupersonerna får en bättre förståelse av sin sociala situation och den sociala miljö som de 

lever i.  
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Bilagor 

Bilaga 1 – Intervjuguide 

1. Hur kommer det sig att du är med i X?  

2. Hur trivs du på X?  

3. Finns det någon skillnad i hur du blir bemött på X jämfört med hur du brukar bli bemött?  

4. Hur vill du bli bemött av andra människor?  

5. Hur känns ett bra bemötande för dig? 

6. Hur känns ett dåligt bemötande för dig? 

7. Upplever du att det finns personer som bemöter dig bättre än andra? Vad tror du i så fall 

att det beror på? 

8. Vad är det bästa och det sämsta med X?  

9. Vad betyder sociala relationer för dig? 

10. Vad betyder gemenskap med andra människor för dig?  

11. Vad anser du är en bra relation och hur påverkas du av goda relationer? 

12. Vad anser du är en dålig relation och hur påverkas du av dåliga relationer? 

13. Vad innebär psykisk hälsa för dig? 

14. Vad innebär psykisk sjukdom för dig?  

15. Påverkas dina sociala relationer av din psykiska sjukdom?  

16. Har du någon gång känt dig orättvist behandlad p.g.a. din psykiska sjukdom? 

17. Hur länge har du upplevt psykisk sjukdom? 

18. Hur påverkas du av din psykiska sjukdom? 

19. Vad är viktigt i ditt liv för att du ska må bra?  

20. Vad anser du om allmänhetens syn på psykisk ohälsa och sjukdom?  

21. Vad anser du om det stöd och den hjälp som finns att få idag?  

22. Hur tycker du att det är att prata med andra människor om din psykiska sjukdom? 

23. Finns det tillfällen då du undviker att tala om sjukdomen, vad tror du i så fall det beror 

på? 

24. Tror du att tidigare relationer påverkat din psykiska hälsa på något sätt? I så fall hur?  

25. Finns det något som jag inte har frågat om som du tycker är viktigt att ta upp?  

 

 

 

 


