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Abstrakt  

Syftet med vår studie är att undersöka hur Socialförvaltningen arbetar med psykisk ohälsa. Vi 

anser att det är sociologisk relevant att undersöka hur psykisk ohälsa påverkar och påverkas av 

samhället och hur det blir ett problem på både mikro- och makronivå. För att kunna besvara 

vårt syfte har vi valt att ha en huvudfrågeställning och två underfrågeställningar. Vår 

huvudfrågeställning som vi har valt att utgå ifrån är “vilka samhälleliga och praktiska 

möjligheter och hinder stöter Socialförvaltningen på i deras arbete med psykisk ohälsa?”. Våra 

två underfrågeställningar som vi har valt att utgå ifrån är “hur upplever de anställda att 

kunskapen ser ut i samhället om psykisk ohälsa och finns det föreställningar som påverkar de 

anställdas arbete?” och “hur upplever de anställda att deras stöd för individer med psykisk 

ohälsa fungerar på Socialförvaltningen?”. Vi hoppas att genom våra frågeställningar kunna 

bidra med ökad kunskap och förståelse kring psykisk ohälsa. Studien grundar sig i kvalitativ 

metod i form av hermeneutik och har genomförts med utgångspunkt i intervjuer med anställda 

på Socialförvaltningen. Materialet vi fick fram genom intervjuerna har sedan tolkats och 

relaterats till tre teorier; stigma (Goffman, 2009), personliga bekymmer och allmänna problem 

(Mills, 1997) och utanför: avvikandets sociologi (Becker, 2006). Vårt resultat visar på hur 

föreställningar och fördomar påverkar både individer med psykisk ohälsa och de anställda som 

arbetar med psykisk ohälsa, hur psykisk ohälsa har förändrats över tid, samarbetet mellan 

Socialförvaltningen och andra organisationer samt hur kunskapen och resurserna ser ut i 

samhället när det kommer till psykisk ohälsa.  

  

Nyckelord: Psykisk ohälsa, stigma, resurser, kunskap, avvikare, personliga bekymmer och 

allmänna problem  

  

  

  

  

  

 

  



 

Abstract  

The purpose of this essay is to explore how Socialförvaltningen work with mental illness.  

We believe it is sociological relevant to examine how mental illness both affects and is 

affected by society and how it becomes a problem at micro- and macro level . In order to 

answer our purpose we have chosen to have one main issue and two sub-issues. Our main 

issue that we have chosen is "what social and practical opportunities and obstacles does 

Socialförvaltningen encounter in their work with mental illness?". Our two sub-issues that we 

have chosen are "how does the employees perceive the knowledge in the society about mental 

illness and are there any conceptions that affects the employees work?" and "how does the 

employees at Socialförvaltningen think about their support to people with mental illness?". We 

hope that through our issues that we can contribute to an increased knowledge and 

understanding about mental illness. The thesis is based on qualitative research and we have 

used hermeneutics as the method approach. We have interviewed employees at 

Socialförvaltningen and the material we got through the interviews have been construed and 

related to three theories; stigma (Goffman, 2009), personal troubles and public issues (Mills, 

1997) and outside: deviant sociology (Becker, 2006). Our result shows how conceptions and 

prejudices affect both individuals with mental illness and the employees that work with mental 

illness, how the mental illlness have changed over time, the cooperation between 

Socialförvaltningen and other organizations that works with mental illness and how the 

knowledge and resources apperence in the society when it comes to mental illness.  

  

Keyword Mental illness, stigma, resources, knowledge, deviant, personal troubles and public 

issues  

  

  

  

  

  

  

  



 

  

Förord                     

Vi vill tacka Socialförvaltningen för att de ville ställa upp i vår studie och dela med sig av 

deras upplevelser och erfarenheter kring deras arbete med psykisk ohälsa. Utan er hade det 

inte varit möjligt att skriva den här studien och få fram åtta intervjuer inom samma 

organisation på så kort tid.   

 

Vi vill även tacka vår handledare Henrik Stenberg, som har under arbetsgång gett oss 

vägledning och hjälp.       

 

Ermina Skoric och Matilda Lindström 

Högskolan i Halmstad, 2016-05-24 
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1. Inledning  

Bland Sveriges befolkning har cirka 75 procent på något sätt haft upplevelser av psykisk 

ohälsa genom att själva ha blivit drabbade eller att någon de känner har drabbats (Hjärnkollen, 

2016). Enligt Försäkringskassan (2015) är psykisk ohälsa idag den största orsaken till att 

individer blir sjukskrivna och är därför ett viktigt samhällsproblem att studera. Det blir ett 

samhällsproblem då det under ett år är en miljon svenskar i arbetsför ålder som drabbas av 

psykisk ohälsa. De ekonomiska kostnaderna i förlorade arbetsinsatser och för vård och 

omsorg av de som drabbas av psykisk ohälsa beräknas till över 70 miljarder kronor om året 

(Kristersson, 2013, 5 mars). Det är med andra ord inte ett individproblem utan även ett 

samhällsproblem. Trots att psykisk ohälsa i så pass stor omfattning påverkar samhället 

förekommer det diskriminering mot de individer som har psykisk ohälsa. Ett tecken på att 

dessa individer behandlas orättvist är att ungefär var tredje person inte vill arbeta med någon 

som har psykisk ohälsa. Individer som drabbas av diskriminering riskerar att inte söka den 

hjälp de behöver och utesluta sig från sociala sammanhang och arbete, vilket kan leda till att 

många mår sämre (Hjärnkollen, 2016).  

 

Det finns många myter om vad det innebär att ha psykisk ohälsa som Nationell Samverkan för 

Psykisk Hälsa tar upp i rapporten Myter och fakta- din egen berättelse (Nordén, 2016). En av 

myterna som nämns är att en psykisk sjuk individ aldrig blir frisk. Rapporten visar motsatsen 

att de flesta individer som har psykisk ohälsa oftast återhämtar sig och kan leva ett fungerande 

liv. En annan myt som rapporten nämner är att psykisk ohälsa bara drabbar andra individer 

och inte en själv, vilket rapporten avfärdar som felaktig. Rapporten visar att psykisk ohälsa 

kan drabba vem som helst oavsett kön, ålder, etnicitet och klass. En tredje ofta förekommande 

myt är att en psykiskt sjuk individ är farlig. Rapporten visar att få brott begås av individer 

med psykisk ohälsa och att media ger en felaktig bild av att individer med psykisk ohälsa 

genom att koppla ihop dem med våld.   

 

Anledningen till att vi valde att skriva om psykisk ohälsa är för att vi anser att det är ett låg 

prioriterat problem som påverkar människor och samhället både på mikro- och makronivå. 

När vi började söka efter vetenskapliga artiklar upptäckte vi fort att mycket forskning hade 

gjorts på stigmatisering av individer med psykisk ohälsa, vilket blev ingången till vår studie. I 

artikeln The role of perceived norms in the stigmatization of mental illness (Norman et al., 

2008) skriver artikelförfattarna att stigmatiseringen som finns i samhället av individer som har 
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psykisk ohälsa kan vara en bidragande faktor till att de individerna inte söker vård eller hjälp. 

Artikeln tar även upp att föreställningarna som finns i samhället om individer med psykisk 

ohälsa är att de är farliga, har svaga karaktärer och är socialt oberäkneliga. Stigmat som finns i 

samhället kan enligt artikeln internaliseras i individer med psykisk ohälsa, vilket kan försämra 

deras mående. Vid början av vår studie var det här en grundtanke för det fortsatta arbetet då 

problemen som togs upp i artikeln i allra högsta grad kändes sociologiska. Studien tog sin 

grund i att individer väljer att inte alltid söka hjälp på grund av stigmatiseringen i samhället, 

vilket kan kopplas till Mills (1997) teori om personliga bekymmer och allmänna problem. Det 

allmänna problemet ligger i samhället och det blir till ett personligt bekymmer genom 

stigmatisering. Det är ett sociologiskt relevant område då en individ som har psykisk ohälsa 

kan riskera att hamna utanför samhället om hen inte får hjälp och stöd i ett tidigt skede. Vi 

valde vi att intervjua åtta anställda på Socialförvaltningen och hoppas kunna bidra med ökad 

kunskap och förståelse om ämnet genom denna studie. 

  

2. Syfte och problemformulering  

Psykisk ohälsa är ett växande problem bland individer i dagens samhälle. Det här påverkar 

inte enbart individen själv utan kan på sikt även utgöra ett växande folkhälsoproblem. Det är 

viktigt att psykisk ohälsa uppmärksammas i ett tidigt skede, eftersom det kan leda till att 

individen får svårigheter att etablera sig på arbetsmarknaden, knyta sociala relationer och 

klara av skolgången (Socialstyrelsen, 2013). Det är sociologiskt intressant att se hur psykisk 

ohälsa tas emot och påverkas av samhällets resurser och tankar kring vad det innebär att ha 

psykisk ohälsa. Studiens syfte är att se hur Socialförvaltningen arbetar med psykisk ohälsa 

och vilka möjligheter och hinder de stöter på i deras arbete. Studien kommer även att fokusera 

på om de anställdas arbete påverkas av föreställningar om psykisk ohälsa och hur de anser att 

kunskapen om psykisk ohälsa ser ut i dagens samhälle. Studiens syfte är även att undersöka 

om de anställda anser att stödet de erbjuder till individer med psykisk ohälsa fungerar och om 

de anställda anser att de resurser som finns i samhället är tillräckliga för att stödja individer 

med psykisk ohälsa. Vårt syfte med studien är sociologiskt relevant att undersöka för att se 

hur psykisk ohälsa är ett problem på mikro- och makronivå då det både påverkar och påverkas 

av samhället.  
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2.1 Frågeställningar  

Huvudfrågeställning  

- Vilka samhälleliga och praktiska möjligheter och hinder stöter Socialförvaltningen på i deras 

arbete med psykisk ohälsa?   

 

Underfrågor  

- Hur upplever de anställda att kunskapen ser ut i samhället om psykisk ohälsa och finns det 

föreställningar som påverkar de anställdas arbete?  

- Hur upplever de anställda att deras stöd för individer med psykisk ohälsa fungerar på 

Socialförvaltningen?  

3. Bakgrund  

Bland de folksjukdomarna som är mest kostnadskrävande i Sverige ligger depression, 

utmattningsdepression och panikångest bland de högsta (Borelius, 2013). Psykisk ohälsa har 

ökat bland barn och ungdomar och data från år 2011 visar att det fortsätter i den riktningen. 

Bland ungdomars psykiska ohälsa är det ångestsjukdomar, depressioner och missbruk som 

ökar mest. Allt fler ungdomar drabbas av psykiska problem som oro och ångest, vilket är en 

varningssignal för att de kan utveckla psykisk sjukdom och för ökad självmordsrisk 

(Socialstyrelsen, 2013). Ur ett sociologiskt perspektiv har ungdomar som behöver psykiatrisk 

vård svårare att etablera sig i samhället och kan få problem med försörjning och att bilda 

familj. Det här påverkar med andra ord inte enbart individen själv utan kan även utgöra ett 

växande folkhälsoproblem (Socialstyrelsen, 2013). Även WHO, som är FN:s 

Världshälsoorganisation, menar att den psykiska ohälsan är en av de största utmaningarna mot 

folkhälsan i världen idag (Hjärnkollen, 2016). Psykisk ohälsa drabbar inte enbart unga utan 

även vuxna. Av Sveriges vuxna befolkning lider 32 procent av ångest, 17 procent har nedsatt 

psykiskt välbefinnande och 6 procent har självmordstankar (Folkhälsomyndigheten, 2016).  

 

En rapport från barnombudsmannen (2005) visar hur viktigt det är att den psykiska ohälsan 

måste förebyggas. Rapporten påpekar att det förebyggande arbetet kan ske genom ökade 

resurser till bland annat skolor och socialtjänsten. I rapporten framkommer det hur viktigt det 

är att få fram ett utökat samarbete mellan till exempel Socialtjänsten och BUP. Ett samarbete 
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är viktigt för att minska den psykiska ohälsan. Det är därför intressant att se till hur 

Socialförvaltningen samarbetar med andra aktörer som arbetar med psykisk ohälsa för att ha 

möjlighet att hjälpa individer med psykisk ohälsa att få det bästa möjliga stödet.  

 

3.1 Vad är psykisk ohälsa?  

Benämningen psykisk ohälsa är ett brett begrepp som innefattar både psykiska besvär som 

nedstämdhet, ångest och oro samt psykiska sjukdomar som att vara bipolär, schizofreni eller 

att ha depression. Även om nedstämdhet och oro kan påverka individers vardagliga liv 

betyder det inte att individen behöver behandling eller professionell hjälp för att komma ur 

problemet, vilket oftare behövs om individen lider av en psykisk sjukdom. Det är särskilt 

viktigt att identifiera barn och ungdomars psykiska ohälsa innan den leder till psykisk 

sjukdom för att förhindra att problemet blir långvarigt (Socialstyrelsen, 2013).         

4. Tidigare forskning  

I studiens början ville vi få fram tidigare forskning om psykisk ohälsa för att få en inblick i 

hur området hade undersökts tidigare och var forskningen lagt sitt fokus. Vi upptäckte att 

mycket tidigare forskning hade sin utgångspunkt i hur individer med psykisk ohälsa 

stigmatiseras och det gjorde att vi fick inspiration till den här studien. Därför har vi valt fem 

vetenskapliga artiklar som har fokus på stigmatisering.  

 

I artikeln Stigma and disclosing one’s mental illness to family and friends (Rusch et al., 2014) 

skriver författarna att personer med psykisk sjukdom måste vara medvetna och beredda på att 

det finns en risk för att stigmatiseras och diskrimineras av samhället. Psykisk ohälsa innebär 

vanligtvis en dold stigmatiserad identitet där individer med psykisk ohälsa står inför valet om 

att antingen avslöja att de har psykisk ohälsa för andra eller att inte göra det. Beroende på de 

negativa effekterna som kan uppstå genom att avslöja sin hälsa för andra kan det påverka att 

individerna ständigt upplever en stress om de gör rätt eller fel genom att avslöja det eller inte. 

Stigma förklaras som ett komplext fenomen som inkluderar tidigare upplevelser av 

diskriminering samtidigt som det står inför individers väntan på diskriminering som ska ske. 

Stigma påverkar även individers inre jag i den mån som den påverkar hur individer hanterar 

stressreaktioner och sin egen uppfattning om sig själv. Genom att riskera yttre hot i form av 

diskriminering och stigma, medför detta att individer blir känsliga när det gäller att 
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tillkännage sin hälsostatus. För individer som precis fått sin diagnos eller lämnat sjukvården 

kan tillkännagivandet vara svårare, eftersom att den diskrimineringen som man förväntas få i 

framtiden kan få en större påverkan på individen än den diskriminering som individen tidigare 

upplevt. De negativa konsekvenserna som kan uppstå genom att förknippas med psykisk 

ohälsa är avgörande om man klarar av att ta steget och avslöja sin hälsostatus. 

Diskrimineringen som förväntas från av andra människor och uppfattningen om att man som 

individ inte har tillräckligt med förmåga att kunna hantera detta bidrar till att man inte finner 

sig tillräckligt bekväm med att avslöja sin psykiska ohälsa varken för vänner eller familj.  

 

I artikeln Resisting the Stigma of Mental Illness (Thoits, 2011) skriver författaren att individer 

som har fått etiketten psykiskt sjuka har på samma gång fått ett stigma som medför olika 

stereotypa föreställningar om dessa individer. Det framkommer i artikeln att stigmatisering 

oftast leder till en låg självkänsla och att man ser ner på sig själv. Att sätta en etikett på 

individer och behandla dem annorlunda jämfört med hur individer utan etikett behandlas kan 

medföra att en psykiskt sjuk identitet uppstår bland de individer som fått en etikett. Thoits 

lyfter även fram klassisk märkningsteori som innebär att individer som har fått en etikett av 

andra människor att vara avvikande kan i sin tur komma att uppföra sig som avvikande. 

Anledningen till detta är att dessa individer som har fått en etikett som avvikande kan komma 

att definiera sig på det sättet som andra ser på dem. 

 

Att själva söka behandling för sin psykiska ohälsa leder oftast till att individen får etiketten att 

vara en psykisk patient av andra personer i samhället. I den situationen uppstår det ett stigma 

och stereotypa föreställningar om dessa individer. Att undvika negativa konsekvenser är 

mycket svårt. Etiketten som dessa individer får medför inte endast en låg självkänsla eller att 

de ser ner på sig själva, utan även att de känner sig annorlunda och att skam uppkommer. 

Dessa olika faktorer medför även att sociala möten med andra människor blir svårt för att 

individerna blir lätt tillbakadragna vilket leder till att risken finns att de kan komma att 

uteslutas från sociala interaktioner. Allt detta påverkar individen och medför även en större 

risk för att falla tillbaka i sjukdomen. Sedan 1950-talet kan man se att de stereotypa 

föreställningarna om “den psykiskt sjuke” har ökat. Trots att det idag finns mer kunskap om 

psykisk ohälsa och att det finns olika utbildningskampanjer om problemet har det inte medfört 

att föreställningarna har minskat och det har inte bidragit till att man har slutat att känna att 

man ska hålla ett socialt avstånd från individer med psykisk ohälsa. Psykisk ohälsa brukar 

förknippas med bland annat schizofreni och föreställningarna är att dessa individer är galna, 
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farliga och inte har någon verklighetsuppfattning. Men den förutfattade meningen om att 

individerna som har psykisk ohälsa har schizofreni stämmer inte. Även om man har en mer 

allvarlig psykisk ohälsa är det inte vanligt att man får diagnosen schizofreni utan det är 

vanligtvis andra diagnoser man får (Thoits, 2011). 

 

I artikeln Commentary: Mental Illness, Society, Stigma and Research (McNulty, 2004) skriver 

författarna att stigman kring psykisk ohälsa blir till hinder för att amerikanska medborgare 

med psykiska ohälsa att få den vård de behöver och förtjänar. Artikelförfattarna skriver att 

forskning tyder på att stigma innefattar många problem för individer som har psykisk ohälsa, 

allt från möjligheter att få arbete och bostad till att de ska få professionell hjälp. När det gäller 

forskning kring stigma, dess orsaker och effekterna och hur man ska gå till väga för att på 

något sätt försöka minska det i samhället, måste forskningen utgå ifrån att försöka förbättra 

livet för personer med psykisk ohälsa. Olika insatser för psykisk ohälsa sker dagligen men 

trots detta har det inte bidragit till några förbättrade resultat av samhällsmedborgarnas syn på 

psykisk ohälsa. En faktor som orsakar stigma kan vara hur pressen, tv-program och filmer 

framställer psykisk ohälsa på ett felaktigt sätt. Det behövs en lämplig forskning för att 

informera om de begränsade resurserna för vård av de med psykisk ohälsa. Författarna menar 

att stigmat behövs tas bort då det har den största påverkan för att förändra allmänhetens 

attityder och för att få individer med psykisk ohälsa att våga “komma ut” och söka hjälp 

(McNulty, 2004).  

 

I artikeln The role of perceived norms in the stigmatization of mental illness (Norman et al., 

2008) skriver författarna att målet att minska stigmatiseringen av psykisk ohälsa har blivit en 

av de största utmaningarna inom området psykisk hälsa. Upplevelsen av negativa reaktioner 

från omgivningen är en anledning till att de individer med psykisk ohälsa skjuter upp att söka 

hjälp. Aspekter av stigmat kan internaliseras i personer med psykisk ohälsa vilket påverkar 

deras självförtroende och välmående. Föreställningar om individer med psykisk ohälsa att de 

är farliga, att de själva orsakar sin egen ohälsa på grund av att de har svaga karaktärer, att de 

är socialt oberäkneliga och att det är osannolikt att de kommer göra framsteg genom 

behandling.  

 

I artikeln Stress, Social Support, and Depression: A Test of the Stress-Buffering Hypothesis in 

a Mexican Sample (Raffaelli et al., 2013) skriver författarna att tonåren är en tid av potentiell 

stress när unga människor förbereder sig för en osäker framtid i en snabb föränderlig värld. 
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Upplevd stress kan leda till psykologiska problem och beteendesvårigheter, som till exempel 

depression. Som ett resultat av höga nivåer av stress kan ungdomar vara sårbara för negativa 

mentala hälsoresultat. Statistiken markerar att det måste identifieras faktorer som minskar de 

negativa effekterna av stress på ungdomar. Forskning som utförs i olika populationer tyder på 

att det sociala stödet från olika källor, inklusive stöd från familj och närstående, kan hjälpa 

ungdomar och unga vuxna att hantera stressiga händelser. 

 

Faktorer som minskar negativ inverkan av upplevd stress och låter individer upprätthålla god 

hälsa har identifieras. Artikeln skriver om ett socialt stöd som innebär att det finns fyra olika 

stöd: informativ stöd som handlar om att ge råd och information till varandra, emotionell stöd 

som visar varandra empati för problematiska situationer, värderande stöd där de ger varandra 

återkopplingar och bekräftelse för deras insatser och slutligen instrumentell stöd ger praktisk 

hjälp till varandra (Raffaelli et al., 2013). De fyra sociala stöden kan vara en bidragande faktor 

till att minska ungdomars psykiska ohälsa. 

 

5. Teori  

I teorikapitlet kommer vi att redogöra för de teorier som är relevanta för studien som 

tillsammans med de vetenskapliga artiklarna kommer ligger till grund för analysen. Ett 

genomgående tema vi har fått fram av intervjuerna och de vetenskapliga artiklarna är att 

individer med psykisk ohälsa blir stigmatiserade och därför menar vi att Goffmans (2009) 

teori om stigma är relevant. Stigmabegreppet kommer att användas på hur de anställda 

upplever att individer med psykisk ohälsa blir stigmatiserade och vi vill poängtera att det inte 

är den subjektiva bilden av de individer som har psykisk ohälsa som beskriver 

stigmatiseringen. Frågor om stigma genomsyrar stora delar av resultatet och begreppet stigma 

kommer att vara centralt i analysen. För att besvara studiens syfte kommer vi även att använda 

oss av Mills (1997) teori om personligt bekymmer och allmänna problem då psykisk ohälsa 

påverkas av samhället likaväl som det påverkar samhället. För att ytterligare förstärka 

analysen kommer vi att använda oss av Beckers (2006) teori om avvikandets sociologi då 

normerna i samhället av hur människor bör vara påverkar individer med psykisk ohälsa och 

som gör individer som inte passar in i normerna till avvikare. Med hjälp av de här tre teorierna 

kommer empirin att kunna analyseras på ett ingående sätt och de kommer att kunna hjälpa oss 

att besvara våra frågeställningar.   



8  

  

5.1 Stigma   

Goffman (2009) skriver om stigma som innebär att människor försöker påpeka beteenden och 

egenskaper som inte uppfattas som normalt i samhället. Samhället bestämmer hur och på vilka 

sätt individer delas in i olika kategorier utifrån vad som anses vara normalt och inte. Det 

medför att när vi träffar en person som vi inte känner kan vi trots att vi inte har kännedom om 

individen kategorisera individen i en grupp genom att tilldela hen olika karaktärsdrag. 

Goffman (2009) skriver om tre olika typer av stigma; kroppsliga stigman, karaktärsstigman 

och gruppstigman. Kroppsliga stigman kan exempelvis vara missbildningar på kroppen eller 

fysiska funktionshinder.  Karaktärsstigman handlar om fläckar på den personliga karaktären, 

till exempel om en individ har psykisk ohälsa eller är missbrukare. Gruppstigman handlar 

bland annat om etnicitet och religion och stigmat påverkar en hel grupp människor.  

 

När individer som uppfattas som normala respektive som stigmatiserade möts kan det uppstå 

en situation där de båda måste beakta stigmats orsaker och effekter. Det kan bland annat 

medföra att den stigmatiserade individen upplever att hen är otrygg i den situationen eftersom 

individen inte vet hur hen kommer att uppfattas och bemötas av den normala individen. Det 

kan finnas risker i möten mellan individer som inte känner varandra då det kan uppstå olika 

stereotypa föreställningar som kan påverka deras bemötande mot varandra. Ett beteende eller 

egenskaper som kan anses vara normbrytande hos individer som vi inte känner och som kan 

medföra att vi stöter bort dem sker sällan med individer som vi känner. Det vill säga, en 

individ som vi känner kan bete sig eller göra något som är normbrytande utan att vi stöter bort 

dem. Det innebär att kontakten med främlingar och bekanta påverkar hur vi sätter stigma på 

varandra (Goffman, 2009).  

 

Den tillhörighet som individen tilldelar sig själv och som andra tillskriver individen kommer 

att medföra vilken grupp individen tillhör. Antingen förhåller sig individen till sin grupp och 

ses som solidarisk eller så förhåller sig individen inte till sin grupp vilket kan medföra att hen 

riskerar att uppfattas som illojal mot sin grupp. Utifrån den grupp som individen inte tillhör 

ges möjligheten för individen att se sig själv ur deras synvinkel om vad som anses vara 

normalt och normbrytande. Det här medför att både ens egen grupp och den andra gruppen 

erbjuder individen en jag-identitet på olika sätt. Goffman (2009) skriver även om begreppen 

diskrediterad och diskreditabel. Diskrediterad innebär att stigmat är synligt för omgivningen 

vilket kan komma att påverka individen i den situation hen befinner sig i. Diskreditabel 
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innebär däremot att stigmat är dolt för omgivningen vilket medför att individen inte känner 

skam och att omgivningen inte vet om att stigmat finns där, men om det skulle upptäckas 

skulle det kunna komma att påverka individen.  

 

5.2 Personliga bekymmer och allmänna problem  

Mills (1997) skriver om relationen mellan personliga bekymmer på mikronivå och allmänna 

problem på makronivå. Personliga bekymmer är problem som påverkar en individ och 

personer som befinner sig nära individen, som till exempel familj och vänner. Allmänna 

problem är de frågor som påverkar fler människor eller samhället som helhet. Det kan finnas 

många olika relationer mellan personliga bekymmer och allmänna problem. Personliga 

bekymmer kan bli allmänna problem och allmänna problem kan bli till personliga bekymmer. 

Mills skriver att det inte går att förstå en individs livshistoria eller ett samhälles historia om 

man inte förstår båda delarna. Mills menar dock att det inte är vanligt att människor tillskriver 

sina personliga bekymmer som orsakade av samhället eller genom historiska förändringar och 

institutionella motsättningar. Mills skriver att den vanliga människan sällan är medveten om 

kopplingen mellan sitt eget livsmönster och samhällets struktur. Mills tar upp exempel med 

arbetslöshet i förhållande till personliga bekymmer och allmänna problem. Han skriver att om 

en individ är arbetslös i en stad med 100 000 invånare blir det individens personliga 

bekymmer och för att undersöka och komma tillrätta med det bekymret intresserar vi oss för 

hens personlighet, möjligheter och färdigheter. Om det däremot är 15 miljoner som är 

arbetslösa i en nation med 50 miljoner arbetstagare är det ett problem där lösningen inte kan 

uppstå genom att granska varje enskild individ för sig. Här behövs fokus istället läggas på 

samhällets ekonomiska och politiska institutioner och inte enbart se till en samling individers 

personliga situation och karaktär.  

 

5.3 Utanför: Avvikandets sociologi  

Becker (2006) skriver om att det finns olika regler och normer som är skapade av sociala 

grupper i samhället. De här sociala reglerna klassificerar vissa handlingar som riktiga och 

menar att andra handlingar är felaktiga. Har en regel etablerats och en individ bryter mot den 

kan hen betraktas som opålitlig då man inte vet om de kommer följa de regler som gruppen 

har enats om och individen ses då som utanförstående. Becker skriver även att det finns en 

annan betydelse av ordet utanförstående och att individen som betraktas som utanförstående 
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av andra sociala grupper kan uppleva situationen annorlunda. Det är möjligt att individen som 

klassats som utanförstående inte vill följa de regler som är formade av sociala grupper och att 

hen kan känna att de som dömer hen inte är berättigade att göra det. I det här fallet anser 

regelbrytaren att det är hans “domare” som är de utanförstående. Om individer betraktas som 

avvikare eller inte beror på vilken social grupps perspektiv man utgår ifrån.  

 

Becker (2006) nämner att det enklaste sättet att se på avvikelse är genom statistik där allt som 

avviker från genomsnittet blir det som sticker ut och blir utanförstående. Han tar upp exempel 

om att rödhåriga och vänsterhänta är avvikande då de är en minoritet i statistiken. Becker 

skriver att en handlings reaktion kan variera och bli starkare vid vissa tillfällen än vad den blir 

vid andra tillfällen. Individen som utför en handling och den individ som kan komma till 

skada av en handling påverkar även hur reaktionen av en handling blir. Becker menar att 

avvikelsen är en konsekvens av andras reaktion på en handling som utförs av en individ och 

som medför att denna individ ses som avvikare och att hen uppfattas som utanförstående. 

Möjligheten att kunna skapa regler och använda dessa på andra är beroende på skillnader i 

tillgång till makt. Det är troligare att grupper som har hög social ställning och makt är bättre 

på att få igenom sina regler och göra dessa allmängiltiga. Becker (2006) påpekar att skillnader 

i ålder, kön, etnicitet och klass påverkar maktskillnaderna vilket kan förklara vilka möjligheter 

och begränsningar olika individer har för att skapa regler beroende på deras maktställning.   

 

6. Metod  

I metoddelen kommer vi att utgå från hermeneutiken som vetenskapsteoretiskt perspektiv, 

kvalitativ metod som vi ansåg var mest lämpligt för syftet, hur vi har valt att avgränsa oss, 

varför vi valde bekvämlighetsurval och hur vi har gått tillväga för att få fram ett empiriskt 

material för att kunna besvara frågeställningarna. Vi kommer även att redovisa vår 

förförståelse för att läsaren ska få möjlighet att få en inblick i de utgångspunkter vi hade när vi 

började arbeta med studien, vilka begränsningar studien har haft och vilka etiska aspekter vi 

har tagit hänsyn till under processens gång.   

 

6.1 Vetenskapsteoretiskt perspektiv  

Vi kommer att använda oss av det vetenskapsteoretiska perspektivet hermeneutik som har sitt 

fokus på tolkningen av ett fenomen där forskaren försöker förstå den sociala verkligheten ur 
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informanternas synvinkel. Individernas handlingar bygger på deras egen tolkning av den 

verklighet som de lever i, det vill säga deras egen tolkning av verkligheten. Vår uppgift som 

forskare är att försöka tolka informanternas egen bild av deras verklighet för att kunna förstå 

fenomenet som studeras utifrån deras synvinkel (Alvesson & Sköldberg, 2008). Eftersom 

frågeställningarna vill komma fram till hur de anställda på Socialförvaltningen tolkar olika 

sociala fenomen i samhället som kan påverka individer med psykisk ohälsa menar vi att 

hermeneutiken är mest lämpad för att försöka tolka, förstå och förmedla deras syn på psykisk 

ohälsa (Fejes & Thornberg, 2009). Hermeneutiken som metod bidrar med möjligheten att vi 

som forskare kan börja studera psykisk ohälsa och sedan stegvis under processen gå djupare 

in i området. Att växla mellan del och helhet vilket medför att vi på så vis kommer få en 

djupare bild och förståelse av både delen och helheten. Den här möjligheten som 

hermeneutiken erbjuder kommer förhoppningsvis att medföra att vi som forskare får en 

bredare förståelse för hur våra informanter tolkar att uppfattningarna om psykisk ohälsa i 

samhället påverka individer med psykisk ohälsa och hur det kan påverka dem på deras 

arbetsplats (Alvesson & Sköldberg, 2008).  

 

Epistemologiska frågor har stor betydelse inom hermeneutiken. Dessa frågor grundar sig i att 

ta reda på och förstå hur människor vet saker och ting samt hur interaktion mellan individer 

kan förstås. Det medför att hermeneutiken tar sin utgångspunkt i upplevelseperspektivet. För 

att förstå och nå upplevelsen av ett fenomen används olika begrepp som livsvärld, 

förförståelse, cirkeltanken samt den hermeneutiska spiralen. Dessa begrepp är centrala inom 

hermeneutiken och hjälper forskaren att förstå fenomenet som studeras (Lundin, 2008).  

 

Hermeneutik som vetenskapsteoretiskt perspektiv brukar förknippas med cirkeltanken. Redan 

tidigt i hermeneutikens historia har cirkeltanken varit den mest grundläggande tanken. 

Alvesson och Sköldberg (2008) tar upp exempel om Bibeln och menar att en bibeltext inte 

kan förstås om den inte sätts i relation till hela Bibeln. Samtidigt kan inte Bibeln, som består 

av flera olika delar, förstås om den inte sätts i relation till sina delar. Cirkeltanken innebär 

med andra ord att fokus ska ligga på att försöka förstå helheten i det som studeras och för att 

kunna göra det krävs det att relationen mellan delen och helheten studeras. Delen kan endast 

förstås genom att sätta in det i helheten och helheten kan endast förstås ur delarna. Genom att 

se på det som studeras ur delarna och helheten bildas det en spiral som skapar en djupare 

förståelse för fenomenet som är i fokus (Lundin, 2008). I artikeln Om kvalitet i kvalitativa 

studier (Larsson, 2005) skriver artikelförfattaren att cirkeltanken är viktig inom 
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hermeneutiken då tolkningarna forskare gör får en bättre kvalitet om de kan fånga in fler 

nyanser. I studien kommer våra delar, som till exempel vår förförståelse, informanternas 

berättelse, den tidigare forskningen, teorierna, begreppen och resultatet att leda oss fram till 

helheten- en färdig studie.  

 

När hermeneutik används som vetenskapsteoretiskt perspektiv är det viktigt att vara medveten 

om livsvärlden och förförståelse. Livsvärlden innebär en värld som bygger på individers egen 

tolkning av den verklighet som de lever i. Det är från individers livsvärld som de tolkar 

verkligheten och beroende på vilken livsvärld individer har uppfattar de verkligheten olika. Vi 

vill med hermeneutiken nå informanternas tolkningar och beroende på hur de uppfattar 

verkligheten kommer de även att tolka psykisk ohälsa på olika sätt. Förförståelse inom 

hermeneutik innebär att varje individ har en unik förförståelse av allt som de möter på. Vår 

förförståelse följer alltid med oss medvetet och omedvetet och på så sätt påverkar det oss hur 

vi ser verkligheten (Lundin, 2008).  

  

6.2 Förförståelse  

Hermeneutiken menar att vår egen förförståelse och det vi har med oss i bagaget mer eller 

mindre kommer göra att vi tolkar informanternas utsagor efter det vi själva förstår (Alvesson 

& Sköldberg, 2008). Vi har båda två kommit i kontakt med psykisk ohälsa genom närstående 

som har eller har haft psykiska besvär. Vi har en förförståelse om att det är lättare för personer 

att söka hjälp om de har fysiska problem än om de har psykiska problem. Det här har medfört 

att vi var även därför vi intresserade oss i ämnet från början. Vi har dock inte lika mycket 

erfarenhet eller förförståelse kring psykisk sjukdom. Larsson (2005) skriver om hur viktig 

förförståelsen är inom hermeneutiken och menar att forskare redan vid första mötet av något 

har en föreställning om vad som ska tolkas och vad den tolkningen innebär. Förförståelsen 

förändras sedan konstant under arbetets gång. Det är viktigt att förklara att vi inte går in i den 

här studien utan någon förförståelse utan att vi från början haft en förförståelse angående 

psykisk ohälsa. För att studien ska bli bra behöver vi vara medvetna om vår förförståelse så att 

den inte riskera att färga resultatet.  
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6.3 Kvalitativ metod  

Vi har använt oss av en kvalitativ metod. Det var mest lämpligt att utföra en kvalitativ studie 

eftersom vi som forskare vill förstå, tolka och beskriva de anställdas syn på olika faktorer som 

kan påverka individer med psykisk ohälsa och därmed var det även mest relevant att använda 

sig av intervjuer (Denscombe, 2009). Kvalitativ metod tar sin utgångspunkt i informanternas 

perspektiv och en viktig del i kvalitativ metod är att ta hänsyn till att få fram en flertydig 

empiri. Vi menar att kvalitativ metod därför är lämplig för vår studie då vi lägger vårt fokus 

på att förstå informanternas perspektiv och vill få fram ett resultat som ger en flerdimensionell 

bild av psykisk ohälsa. Kvalitativ metod lägger även stor vikt vid kategorisering som vi tagit 

fasta på när vi kategoriserat vårt material efter olika teman (Alvesson & Sköldberg, 2008). Vi 

menar att kvalitativ metod är mest lämpad för att få våra frågeställningar besvarade. 

 

Kvantitativ forskning lägger fokus på att tolka det som studeras utifrån siffror genom bland 

annat enkäter, observationer och dokument. Eftersom att vi inte är intresserade av att använda 

oss av siffror och att få fram medelvärden på våra frågor är inte kvantitativ data relevant för 

studien (Denscombe, 2009). Vi menar att det är bättre att göra intervjuer för att få fram deras 

upplevelser då det försvinner mycket information på en enkät, så som tystnad, kroppsspråk 

och nya ämnen. Kvalitativ forskning lägger sitt fokus på att uppfatta och tolka ord och då vi är 

intresserade av att försöka tolka våra informanters egen verklighet av psykisk ohälsa ansåg vi 

att det var mest lämpligt att använda kvalitativ data istället för kvantitativ data. Larsson 

(2005) skriver att kvalitativ metod handlar om att få fram ett nytt resultat och att på ett 

begripligt sätt framföra resultatet till läsaren. En lyckad studie bidrar med ett nytt sätt att se på 

samhället och verkligheten. Vår studie kommer kanske inte att generera ett helt nytt sätt att se 

på psykisk ohälsa men vi vill med studien få människor att öppna ögonen för ämnet och få en 

större förståelse om vad psykisk ohälsa innebär.   

  

6.4 Semistrukturerad intervjuguide 

Vi har valt att ha en semistrukturerad intervjuguide eftersom att vi anser att det är mest 

lämpligt för att kunna besvara vårt syfte och våra frågeställningar. Studiens syfte är att få fram 

informanternas upplevelser av hur psykisk ohälsa är ett problem på mikro- och makronivå och 

intervjuguidens frågor är uppbyggda för att kunna besvara syftet och frågeställningarna. 

Genom att använda sig av en semistrukturerad intervjuguide ger det oss möjlighet att kunna 
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ha vissa frågor och ämnen att utgå ifrån samtidigt som informanterna ska kunna tala relativt 

fritt om vad de anser är viktigt. Vi har valt att börja med att fråga vilken yrkesroll 

informanterna har eftersom att vi vill se på vilket sätt de anställda arbetar med psykisk ohälsa. 

Därefter har vi valt att ställa frågor om hur de upplever att stödet för individer med psykisk 

ohälsa fungerar, om det finns några möjligheter och hinder som påverkar deras arbete, hur de 

upplever att samhället ser på psykisk ohälsa och hur kunskapen kring psykisk ohälsa är. 

Semistrukturerade intervjuer lägger fokus på informantens möjlighet att kunna utveckla sina 

tankar och synpunkter (Denscombe, 2009). Denna process gör det möjligt för oss forskare att 

se saker ur informanternas perspektiv när informanterna berättar med sina egna ord. Det kan 

även komma upp nya ämnen och frågor när informanterna får tala relativt fritt vilket kan bidra 

med att vi som forskare får en djupare förståelse för psykisk ohälsa. Semistrukterade 

intervjuer kommer förhoppningsvis att bidra med att vi utifrån informanternas svar kommer 

att kunna besvara våra frågeställningar (Denscombe, 2009). Det som framkommer av vår 

empiri grundar sig enbart i vad informanterna upplever, det vill säga det är inget som 

individer med psykisk ohälsa påstår utan det är vad informanterna har upplevt eller upplever 

när arbetar med psykisk ohälsa. 

 

6.5 Urval och tillvägagångssätt              
 

Vi har valt att använda oss av bekvämlighetsurval som innebär att urvalet sker genom 

forskarens bekvämlighet, det vill säga att forskaren själv väljer ut vilka som tillfrågas i 

forskningen. Bekvämlighetsurval innebär inte att vi har valt den enklaste vägen att gå utan på 

grund av olika faktorer som begränsad tid och begränsade ekonomiska resurser valde vi att 

avgränsa vårt urval och själva välja vilka organisationer vi valde att kontakta (Denscombe, 

2009). När vi sökte efter informanter till vårt arbete använde vi oss av internet för att hitta 

organisationer som arbetar med psykisk ohälsa. Genom mail och telefonsamtal kom vi i 

kontakt med skolkuratorer, frivillighetsorganisationer och Socialförvaltningen som kunde 

tänka sig att ställa upp. Vi fick tag på åtta informanter på Socialförvaltningen och valde att 

fokusera på den verksamheten. Att vi valde ett urval från en och samma organisation tror vi 

bidrar till att vi får en djupare förståelse för hur Socialförvaltningen arbetar med psykisk 

ohälsa. Vi gjorde ett medvetet val att inte intervjua olika organisationer då vi ville göra vår 

empiri tydlig genom att intervjua de anställda från en och samma organisation. De individer 

med olika yrkesinriktningarna som vi intervjuade på Socialförvaltningen var två stycken 

personliga ombud, en boendestödjare, en projektledare, en anhörigkonsulent, en 
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rehabiliterare, en handläggare för sysselsättning samt en planerare inom boendestöd.  

 

I bekvämlighetsurval ska informanter väljas i syftet att kunna bidra med något till studien 

(Denscombe, 2009). Våra informanter har valts i syftet att Socialförvaltningen kan bidra med 

empiri om psykisk ohälsa till vår studie. Nackdelen med att använda sig av 

bekvämlighetsurval är att det inte är generaliserbart på alla individer, vilket vi måste ha i 

åtanke. Vi är medvetna om risken i att använda oss av bekvämlighetsurval och att avgränsa 

urvalet till en verksamhet eftersom urvalet inte blir representativt för alla som arbetar med 

psykisk ohälsa. Vi vill därför understryka att vårt resultat är enskilda individers tankar och 

kan inte generaliseras till hela Socialförvaltningen eller andra verksamheter som arbetar med 

psykisk ohälsa.  

 

När vi gjorde våra intervjuer satt vi i enskilda rum på ett av Socialförvaltningens kontor. 

Under två intervjuer blev vi avbrutna av ett telefonsamtal och av att en kollega kom in för att 

hämta saker vilket vi kände gjorde att informanterna kom av sig lite och tappade tråden. Det 

kan eventuellt ha påverkat resten av intervjun, om informanterna känner att de inte kan prata 

fritt för att någon skulle komma in och höra vad de säger eller störa samtalet. Vi är även 

medvetna om att det finns en risk med att utföra intervjuerna på Socialförvaltningen eftersom 

att informanterna kanske berättar om Socialförvaltningens uppfattning om ämnet och inte 

lyfter fram sina egna personliga tankar. Vi måste vara källkritiska i förhållande till att 

informanterna kan representera verksamheten istället för sig själva, speciellt med tanke på att 

vi har intervjuat dem under deras arbetstid. Att vi var i deras arbetsmiljö tror vi kan ha 

påverkat deras svar. Anledningen till att vi intervjuade dem under deras arbetstid på 

Socialförvaltningens kontor berodde på att de hade begränsat med tid att ta sig till en neutral 

plats. Vi måste även vara källkritiska till att de anställda inte talar utifrån den subjektiva 

bilden av hur det är att ha psykisk ohälsa, utan att de talar från sina egna upplevelser kring 

arbetet med psykisk ohälsa. Hade vi intervjuat individer som själva har psykisk ohälsa hade vi 

istället fått ett annat resultat utifrån den subjektiva synvinkeln. Vi utgick i intervjuerna från 

vår intervjuguide som hade öppna frågor som de kunde tala fritt om och som var ställda på ett 

sätt som skulle resultera i att besvara våra frågeställningar. Det empiriska materialet som 

genererades genom intervjuerna kategoriserades sedan utifrån olika teman. Dessa teman ska 

vara till hjälp för att få ett mer tydligt resultat och analys.   
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6.6 Metodreflektion          

En reflektion över metodens begränsningar och svårigheter är att det fanns en begränsning 

som utgjordes av intervjutiden. I två av åtta intervjuer behövde vi ha mer tid men då 

intervjuerna gjordes under deras arbetstid fanns inte den möjligheten. Vi fick trots ut det vi 

behövde men informanterna kunde inte tala lika fritt och vi fick ibland styra deras samtal när 

de kom in på andra ämnen än det vi frågade om. Det kan vara en faktor som haft betydelse för 

hur de två informanterna upplevde intervjun och som eventuellt kan ha betydelse i resultatet. 

En annan reflektion är att vissa informanter ansåg att våra intervjufrågor var breda och ibland 

svåra att förstå. Vi hade valt att ha intervjufrågorna ganska öppna och breda för att 

informanterna skulle få möjlighet att tala fritt och att frågorna inte skulle vara ledande, men 

det var något som vissa informanter tyckte var svårt att göra. Vi upplevde att de ville ha mer 

direkta frågor att svara på. Vi valde medvetet att inte ställa direkta frågor för att undvika att 

styra eller leda arbetet i en viss riktning.  

 

Trots vissa begränsningar och svårigheter anser vi att vi fick ut bra information av alla 

informanter som kommer att kunna användas för att besvara våra frågeställningar. Vi 

upplevde överlag att samspelet mellan oss forskare och informanterna var bra och att det var 

en trygg stämning under intervjuerna. 

  

6.7 Avgränsningar  

Eftersom psykisk ohälsa är något vi är mycket intresserade av har det varit svårt att begränsa 

oss. Vi ville från början både intervjua personer som har psykisk ohälsa för att få fram deras 

upplevelser om det samtidigt som vi skulle intervjua personer som arbetar med psykisk ohälsa 

för att få fram hur de arbetar med det. Efter kontakt med vår handledare och egen övervägning 

valde vi att inte intervjua individer med psykisk ohälsa då det kan vara ett känsligt ämne och 

att intervjuerna eventuellt kunde påverka informanterna negativt. Studien kommer istället att 

enbart rikta sig till personer som arbetar med individer som har psykisk ohälsa för att kunna 

besvara våra frågeställningar. Då vi har begränsad tid valde vi att hålla oss till en närliggande 

ort för att få tag på informanter. Vi fick tag på åtta informanter och urvalet var mättat. 

Avgränsningen medför att den empiri som vi fått fram av våra informanter endast är deras 

upplevelser som de har fått utifrån deras arbete med psykisk ohälsa och deras svar är inte 

bekräftade genom individer som har psykisk ohälsa. Individer som har psykisk ohälsa har inte 
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bekräftat att de håller med och att de själva upplever det våra informanter säger, utan empirin 

står endast för vad våra åtta informanter från Socialförvaltningen upplever. 

 

6.8 Analysmetod 

I resultatet kommer vi att börja med att förklara varje informant utifrån ett fingerat namn, vad 

de arbetar med och hur länge de har arbetat för att det ska bli lättare att förstå vem det är som 

har sagt vad. Vår empiri som vi har fått fram har bildats genom våra intervjuer med åtta 

informanter. Det insamlade materialet transkriberades för att vi skulle kunna hitta likheter och 

skillnader i informanternas svar som sedan resulterade i olika teman. Vi tog fram dessa teman 

för att kunna besvara våra frågeställningar på bästa sätt. Dessa teman kom att bli “definition 

av psykisk ohälsa”, “psykisk ohälsa över tid”, “föreställningar och fördomar om psykisk 

ohälsa i samhället”, “kunskap i samhället och samhällsideal”, “möjligheter och hinder” och 

“socialförvaltningens stöd, resurser i samhället och samarbete”. Vi har tagit hänsyn till 

vetenskapsrådets grundprinciper (Vetenskapsrådet, 2002), vilket medför att de platser som 

nämns i vårt resultat har vi valt att markera som “X”.  

 

I analysen har vi relaterat resultatet till studiens syfte och frågeställningar. Genom att koppla 

till syftet och frågeställningarna kunde vi sedan börja analysera resultatet med våra valda 

teorier och vetenskapliga artiklar för att få en djupare förståelse för informanternas svar. De 

teman som vi ansåg var relevanta utifrån resultatet i relation till vårt syfte och frågeställningar 

kom att bli “föreställningar som bidrar till stigmatisering av psykisk ohälsa”, “(o)kunskap, 

tabu, skuld- och skamkänslor och samhällsideal”, “bemötandet och stödet ut i samhället för 

individer med psykisk ohälsa” och “möjligheter och hinder i arbete med psykisk ohälsa”. Vi 

har efter analysen vår avslutande sammanfattning, där vi valt att skriva ut våra 

frågeställningar i syfte att besvara dem och sammanfatta vår studie. Avslutningsvis har vi 

under rubriken ”avslutande reflektion” kopplat empirin till våra egna tankar och funderingar. 

 

6.9 Etiska reflektioner  

 

Som forskare är det viktigt att ta hänsyn till vetenskapsrådets etiska forskningsregler. 

Vetenskapsrådets fyra huvudregler är informationskravet, samtyckeskravet, 

konfidentialitetskravet och nyttjandekravet. Informationskravet innebär att forskaren måste 

informera informanterna om studiens syfte. Det ska även framgå att deltagandet sker på 
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frivillig väg vilket innebär att informanterna har rätt att få avbryta sin medverkan när de vill. 

Samtyckeskravet innebär att informanten själv har rätt till att själv bestämma över sin egen 

medverkan i studien. Vid deltagande i en studie ska det erhållas ett samtycke från deltagarna. 

Är deltagarna i studien under 15 år krävs det att ett samtycke erhålls från en vårdnadshavare. 

Konfidentialitetskravet innebär att de uppgifter som framkommer under studiens gång om 

deltagarna ska skyddas och inte riskera att hamna i fel händer. Det som framkommer under 

studien ska användas på ett korrekt sätt utan att en utomstående ska kunna relatera olika 

uppgifter i studien till en specifik individ. Nyttjandekravet innebär att det material som 

forskaren få fram ska endast användas till studiens syfte, vilket innebär att det inte får 

användas eller lämnas ut för andra syften (Vetenskapsrådet, 2002).  

 

Vi har tagit hänsyn till och följt vetenskapsrådets fyra huvudkrav på etiska forskningsregler. 

Vid alla intervjuer följde vi informationskravet då vi berättade för informanterna om vilket 

syfte vi hade med vår studie och vad syftet var med att vi valt att intervjua dem. Deltagarna 

fick även information om de inte behövde svara på alla frågor om de inte ville det och vi 

informerade att de när som helst fick dra sig ur intervjun om de inte kände sig bekväma. Vid 

intervjuerna följde vi samtyckeskravet då vi bad om samtycke till att få intervjua dem och bad 

om deras tillåtelse att få spela in intervjuerna. Vi valde att spela in intervjuerna för att kunna 

transkribera och få fram deras ord utan omskrivningar vilket vi tror kommer göra att vi får 

fram ett ärligt och rättvist resultat. Transkriberingen kommer även medföra att vi kommer 

kunna jämföra och se informanternas svar med varandra för att hitta likheter och skillnader. 

Efter transkriberingen raderades alla inspelningarna för att inte riskera att inspelningarna 

hamnar i fel händer, vilket är en del av konfidentialitetskravet. För att inte riskera att våra 

deltagare på något sätt ska kunna kopplas ihop med deras svar har vi valt att inte berätta 

vilken ort som informanterna arbetar på och vi har även valt fingerade namn. Anonymiteten 

kan göra att informanterna känner sig fria att prata öppet om vad de känner utan att bli 

begränsade av att deras identitet kommer att röjas. Det är speciellt viktigt med anonymitet när 

det berör känsliga frågor, som det här ämnet om psykisk ohälsa kan vara. Vi har även valt att 

inte förklara djupgående vilket projekt det är en informant talar om då det skulle röja 

informantens identitet. De platser som lyfts fram i resultatet har vi valt att kalla för “X”, även 

det gjordes för att inte avslöja informanternas identitet. Enligt Vetenskapsrådets nyttjandekrav 

ska material som vi har fått fram endast användas i forskningens syfte och vi kommer inte 

använda det till något annat syfte än till den här studien. 
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7. Resultat  

Vi har intervjuat åtta personer som arbetar med psykisk ohälsa inom Socialförvaltningen och 

kommer i resultatet att redovisa deras tankar och åsikter som framkom under vårt möte med 

dem. Vi kommer att börja med att presentera våra informanter för att beskriva deras yrkesroll. 

Resultatet kommer att vara uppdelat i de teman som framkom under intervjuerna för att få ett 

tydligt och strukturerat resultat. De teman vi kommer att använda oss av är “definition av 

psykisk ohälsa”, “psykisk ohälsa över tid”, “föreställningar och fördomar om psykisk ohälsa i 

samhället”, “kunskap i samhället och samhällsideal”, “möjligheter och hinder” och 

“socialförvaltningens stöd, resurser i samhället och samarbete”.  

7.1 Presentation av informanter  

Lena är personligt ombud. Hon har arbetat som personligt ombud i två år och arbetade innan 

som boendestödjare.  

Adam är anhörigkonsulent. Han har arbetat i fem år som anhörigkonsulent och arbetade innan 

som handläggare inom psykiatrin.  

Emma är boendestödjare inom psykiatrin och hon har arbetat som det i tio månader. Frida är 

rehabiliterare inom psykiatrin. Hon är i grunden psykiatrisköterska och har arbetat inom 

psykiatrin sedan slutet av 80-talet.  

Olivia är personligt ombud. Hon har arbetat i nästan två år som personligt ombud och innan 

dess arbetade hon som socialsekreterare inom psykiatrin.  

Fredrik är projektledare på Socialförvaltningen. Han har arbetat med personer som har 

psykisk ohälsa sedan slutet av 80-talet.   

Mia är handläggare. Hon har arbetat åtta månader som handläggare och arbetade innan som 

boendestödjare.  

Robert är planerare inom boendestöd för psykiatrin. Han har tidigare arbetat som 

boendestödjare.  

  

7.2 Definition av psykisk ohälsa  

När vi ställde frågan om hur våra informanter skulle definiera psykisk ohälsa svarade 

majoriteten att psykisk ohälsa är ett brett begrepp som har olika innebörd för alla individer- 

allt från att må psykiskt dåligt en kortare tid till att få en diagnos. Det är något som Olivia tar 
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upp under intervjun. Hon säger att psykisk ohälsa inte behöver innebära en diagnos för 

individerna utan kan vara att någon mår dåligt och inte klarar av att hantera sin vardag. Olivia 

säger att ångest och depression är en stor del i psykisk ohälsa och pratar om att den psykiska 

ohälsan kan begränsa individers möjligheter att leva ett så bra liv som möjligt. Hon säger att 

om individen är fysisk sjuk ser man det tydligare än om individen har psykisk ohälsa och 

menar därför att psykisk ohälsa är mer svårdefinierat. Även Lena pratar om att psykisk ohälsa 

är ett brett begrepp och definierar psykisk ohälsa enligt följande:   

 

Det är ju också väldigt väldigt brett… Det kan ju va allt från att må dåligt som vi alla gör 

ibland, till att må riktigt dåligt och börja tänka på självmord… Skada sig själv… Det är ju 

rätt allvarligt. Jag skulle nog enkelt vilja definiera det som när det är ett problem i din 

vardag… Alltså ett hinder. Då är det ohälsa… 

                                                                                                   (Lena, personligt ombud) 

 

Det här är även något som Adam håller med om och han talar om att det finns olika typer av 

att må dåligt. Han säger att det finns en skillnad mellan att må psykiskt dåligt under en kortare 

period av sitt liv, som kan vara allt från ångestproblem som kan vara resultatet av skilsmässa 

eller arbete, till långvarig psykisk ohälsa som han kallar psykiskt funktionshinder. Fredrik 

menar att det är individen själv som definierar ohälsan i förhållande till den situationen som 

han eller hon är i. Fredrik säger att definitionen av psykisk ohälsa handlar mycket om hur 

individen själv lyckas hantera sin ohälsa eller livssituation i förhållande till hur individen själv 

upplever och definierar psykisk ohälsa.  

 

7.3 Psykisk ohälsa över tid  

Informanternas åsikter om hur de anser att psykisk ohälsa har förändrats över tid skilde sig åt 

och de kom in på olika spår när frågan ställdes till dem. Lena berättar att kraven på individer 

med psykisk ohälsa har blivit mycket hårdare över tid. Hon berättar att de idag måste bevisa 

att klienterna har sökt boende själva och att de måste skriva ner vilka de ringt, mailat och 

pratat med, vilket är en svårt för en del att klara av enligt henne:  

 

Ja, det man har sagt i många år att man ska vara frisk för att vara sjuk. Det stämmer. Dom 

har oerhört många möten, Försäkringskassan och ekonomiskt bistånd om det är där de får 
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sin ekonomi eller Arbetsförmedling eller med sjukvården.   

                                                                                                      (Lena, personligt ombud)  

 

Frida är en informant som anser att synen på psykisk ohälsa inte har förbättrats över tid. Hon 

säger om att hon var med i utredningen av psykiatrireformen och att själva utredningen var 

väldigt bra men hon menar att verkställningen av den är katastrof och att det i vissa fall har 

blivit värre än vad det var innan den verkställdes år 1995. När vi frågade Robert om han 

känner att hans arbete med psykisk ohälsa har förändrat över tid säger han att antalet individer 

med psykisk ohälsa minst har tredubblats på åtta år. Han säger att det dock kan bero på att 

människor har fått upp ögonen för psykisk ohälsa och att det inte betyder att det har ökat 

egentligen utan att individer är mer uppmärksamma på det i dagens samhälle.  

 

7.4 Föreställningar och fördomar om psykisk ohälsa i samhället  

Alla informanter ansåg att det finns mycket föreställningar och fördomar kring individer med 

psykisk ohälsa. Dock kände inte alla att det påverkade deras arbete i sig utan att det mer var 

något som de kände av och märkte mer över lag. Både Adam och Emma anser att deras egna 

fördomar har förändrats sedan de började arbeta med psykisk ohälsa och att de båda har blivit 

mindre fördomsfulla angående vad det innebär att ha psykisk ohälsa. Adam säger att han 

upplever att psykisk ohälsa har blivit mer öppet och naturligt i samhället idag. Han tar upp 

positiva exempel i media som Saga Norén som har Aspergers syndrom i TV-serien Bron och 

de funktionsnedsatta killarna som är med i ICA-reklamer. Han menar att det kan bidra till att 

folk får en mer öppen bild av psykisk ohälsa och vad det innebär att ha det. 

 

Fredrik talar dock om att media kan ha en negativ effekt på hur psykisk ohälsa uppfattas i 

samhället. Han säger att när det händer någonting i samhället orsakat av någon som har 

psykisk ohälsa väljer media att benämna det som galenskap vilket han upplever gör att deras 

arbete hamnar på ruta ett igen. Fredrik talar även om att det finns fördomar i hans närhet kring 

det arbete han gör, vilket även är något som Lena tar upp. Lena säger att hon inte alltid 

berättar vad hon arbetar med då hon har tidigare erfarenheter av människor som är 

fördomsfulla kring hennes arbete:    

 

Att jag går liksom inte in i den situationen. Jag tror väldigt mycket på det jag gör, men jag 
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märker att jag får passa mig i vissa situationer, och kanske inte gå in i en diskussion. För de 

har redan bestämt att blir man psykisk sjuk så blir man ALDRIG frisk, det går inte återhämta 

sig eller leva ett värdigt liv eller ha en god vardag och så vidare.   

                                        (Lena, personligt ombud)  

 

Lena berättar även om hur klienterna kan uppleva att ingen har velat lyssna på dem tidigare 

men när hon närvarar vid ett möte får klienterna ett helt annat bemötande. Hon säger att vissa 

personer redan innan mötet har bestämt sig för att personer med psykisk ohälsa inte vet vad de 

talar om och därför lyssnar de inte på dem. Hon berättar att det är mycket vanligt att individer 

med psykisk ohälsa får det bemötandet vilket hon upplever är väldigt tråkigt.  

 

Olivia berättar att det finns många fördomar och föreställningar kring psykisk ohälsa men att 

det har förbättrats över tid. Olivia tror att fler människor drabbas av någon form av psykisk 

ohälsa idag, som bland annat utmattningssyndrom. Hon tror att det är en anledning till att 

personer har en annan mer öppen inställning till psykisk ohälsa idag. Även Robert ser en 

förbättring över tid och förklarar:  

 

Jämför man idag med 30 år sedan är det bättre, förr sågs ju psykisk sjuka som dumma i 

huvudet, okunskap. Sen har det blivit mycket bättre. Förr så pratade man aldrig mycket om 

det, men tittar man idag så känner alla någon som har psykisk ohälsa. Att gå in i väggen är 

psykisk ohälsa, det har vi personal som har gjort. Jo absolut finns det fördomar och det är ju 

dels folk som ser på de som arbetar som ser det som att vi gör skitjobb, men det är ju 

okunskap, men absolut finns det fördomar och mycket att jobba på, men det har blivit mycket 

bättre. Så jag ser om 10 år så är det minimalt. Vi är på rätt väg.   

                                              (Robert, planerare)   

 

Lena menar att det finns fördomar bland de som själva har en psykisk ohälsa och att de 

graderar psykisk ohälsa i olika grader. Hon tror att det är ett sätt att försöka överleva då 

individer jämför sig själva och sin ohälsa med andra för att känna att någon annan är sjukare 

och själv känna sig mer frisk. Lena säger även att hon har upplevt att det inom familjer är lite 

“hysch-hysch” att prata om att någon i familjen har en psykisk ohälsa. Hon säger dock att hon 

känner att de som kommer till henne som personligt ombud har kommit över den gränsen av 
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att våga berätta för deras familjer och för andra personer i deras omgivning om att de har 

psykisk ohälsa. Lena anser att de individer som kommer till henne varken vill eller tänker 

känna skuld eller skam för deras psykiska ohälsa.  

 

Även Fredrik menar att individer med psykisk ohälsa klassificerar olika typer av psykisk 

ohälsa inom gruppen psykisk hälsa. Han nämner att de fick en förfrågan om att vara med i en 

lokaltidning angående deras projekt med individer med psykisk ohälsa, vilket han ansåg var 

en bra idé och skickade då ut en förfrågan till alla deltagare i projektet om de ville delta. Han 

fick ingen respons från någon och förklarar följande:   

 

(...) Och sen när det väl var dags att göra reportage frågade vi en tjej som var deltagare i 

projektet, eller hon var inte deltagare på det sättet hon arbetstränade efter att ha haft 

paniksångest och ja, varit sjukskriven på grund av panikångest i 10 års tid. Hon hade familj, 

barn, villa ute i X och hon sa ‘’visst jag kan vara med’’ och då kom det direkt från andra 

deltagare att hon är ju inte representativ. Okej, vem är representativ? Så det är ju hela tiden, 

det finns fördomar hela tiden även hos gruppen. Det är lite spännande för då var det några 

som tyckte att man kan inte ha psykisk ohälsa, bo på X och ha familj, se bra ut utan det ska 

gärna se lite skabbigt ut, bo på X eller något sånt. Verkligen leva i utanförskap, men det är ju 

inte så med psykisk ohälsa utan det finns generellt i hela samhället. Oavsett samhällsklass så 

drabbas man.   

                                     (Fredrik, projektledare) 

   

7.5 Kunskap i samhället & samhällsideal  

Vi ville få reda på hur våra informanter anser att kunskapen om psykisk ohälsa är i samhället 

och om informanterna anser att det finns ett samhällsideal som påverkar individer med 

psykisk ohälsa. När vi ställde frågan till våra informanter om hur de anser att kunskapen om 

psykisk ohälsa i samhället är ansåg majoriteten av informanterna att kunskapen är bristfällig. 

Adam anser att det finns en okunskap i samhället och tror att en anledning till det kan vara att 

alla inte har stött på eller arbetat med psykisk ohälsa och därför inte vet mycket om det. Han 

berättar att han inte hörde något om det under hans skoltid och menar att det skulle behövas 

fler insatser i skolan för att individer ska få mer kunskap om psykisk ohälsa. Även Fredrik och 

Emma anser att det behövs satsas mycket mer resurser i skolan för att bryta fördomarna kring 
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psykisk ohälsa. Emma säger att vi människor behöver prata mer om psykisk ohälsa för att få 

bort tabun kring det och hon menar att vem som helst kan bli drabbad. Hon tror att det är 

mycket skambelagt idag att ha psykisk ohälsa, vilket är något även Frida håller med om. Frida 

säger att hon upplever att skulden och skammen som fanns förr även finns kvar i dagens 

samhälle. Emma berättar att hon inte fick höra något om det under hennes skoltid även om det 

fanns väldigt många som mådde dåligt under skolgången. Emma beskriver några av hennes 

tankar kring kunskapen om psykisk ohälsa:  

 

Jag tror det är väldigt mycket okunskap, just därför kanske man är lite rädd eller tänker så 

att de är helt kocko, att man blir rädd. Att man inte riktigt förstår att psykisk ohälsa kan se ut 

på så många olika sätt… Det är ju inte så längesen man hade dårhus, jag tror det lever kvar 

rätt så mycket…..   

                                (Emma, boendestödjare)  

 

Även Lena menar att det finns en skuld- och skamkänsla hos individer med psykisk ohälsa. 

Hon berättar att det är viktigt för individerna att acceptera sig själva och situationen de lever i. 

Mia berättar att det finns en skillnad mellan att ha kunskap och att kunna anpassa kunskapen i 

verkligheten, för att de som arbetar med psykisk ohälsa har riktlinjer att gå efter. Hon säger att 

även om de anställda vet om att personer med till exempel ADHD har svårt att passa tider så 

är det problematiskt att förändra systemet i samhället. Hon talar om att det blir individerna 

med vissa svårigheter som måste anpassa sig till systemet och inte tvärtom som det kanske 

borde vara enligt henne. 

 

När vi ställde frågan till våra informanter om de anser att det finns samhällsideal eller en norm 

i samhället som bidrar till psykisk ohälsa ansåg många av informanterna att det är något som 

påverkar individer med psykisk ohälsa. Olivia menar om att det i dagens samhälle handlar 

mycket om det materiella och att man ska konsumera vilket hon upplever är ett ideal som 

hennes klienter inte kan uppnå. Hon menar vidare att deras klienter ofta har det dåligt ställt 

med ekonomin och därför inte kan köpa det som krävs för att de ska passa in i dagens 

materiella samhälle. Mia tror att normen kan leda till depression oavsett om individen har 

psykisk ohälsa sedan tidigare eller inte. Hon säger att det är svårt för alla människor att leva 

efter idealbilden och att leva upp till de samhällskrav som finns idag. Även Emma är inne på 

samma spår som Mia och talar om hur ideal påverkar alla, inte bara dem som har psykisk 
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ohälsa. Emma menar att tvåsamheten, familj och att ha ett hus är en bild av lycka, hur livet 

“ska” vara och att alla ska sträva efter det, men att det kanske inte ser ut så i verkligheten.   

  

7.6 Möjligheter och hinder  

Vi ställde frågan till våra informanter om vilka möjligheter och hinder de stöter på i deras 

yrke. Flera av informanterna nämnde att brist på resurser var något de anser vara ett hinder i 

deras arbete. Emma berättar att brist på pengar kan vara ett hinder i deras arbete. Hon menar 

att resurserna bidrar till att de får försöka göra det bästa av situationen och arbeta med det de 

har, men att det självklart hade varit bra med mer pengar, mer tid och mer personal för att de 

skulle kunna göra ett ännu bättre arbete. Även Olivia anser att ett hinder är att de har kö till de 

personliga ombuden och hon säger att för att komma undan det problemet skulle det 

underlätta med mer personal.  

 

Fredrik och Lena anser att de inte har något direkt hinder i deras arbete. Fredrik nämner att det 

kan vara mycket styrt när de skriver projektansökan då de har vissa ramar att följa, men han 

ser detta inte som något hinder. Han ser istället att hans arbete är flexibelt och han upplever att 

om något inte fungerar får han istället tänka om och göra rätt. Han menar att han har mer 

möjligheter då han har fria händer i sitt arbete. Lena säger att även om det finns vissa hinder 

ser hon inte dem som något problem. Hon menar att en möjlighet är att deras verksamhet blir 

starkare och mer trovärdig om de står lite vid sidan av då deras verksamhet bygger på att 

klienterna själva vill komma dit och få hjälp. Även Frida ser många möjligheter i sitt arbete då 

de har tillräckligt med tid för klienterna och att pengar inte är något problem. När hon pratar 

om hinder i deras verksamhet säger hon:  

 

Systemet är ibland hinder, då menar jag vår verksamhet, arbetsförmedling, 

försäkringskassan, där kan det uppstå problem om vi inte kan hittar en bra samverkansform 

för det är oerhört viktigt. Ibland kan det vara så att de som har sjukersättning, det finns en 

möjlighet, så kommer personen hit och vill ha arbete, om personen visar att den kan arbeta 

men då finns det en risk att försäkringskassan säger ’’kan du arbete 10 timmar så kan du 

arbeta 40 timmar’’ (...) Sådana hinder kan man ibland hitta, men det vi gör är att vi försöka 

lösa det på något sätt.   

        (Frida, rehabiliterare inom psykiatrin)  
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En möjlighet som alla informanter såg i deras arbete var att de får göra en skillnad och att de 

har möjlighet att träffa flera olika individer som de inte hade fått träffa annars. Frida lyfter 

fram att en av möjligheterna med hennes arbete är att ha möten med olika individer vilket 

bidrar till att hon ständig lär sig något nytt som hon kan ha nytta av i kommande arbete med 

andra klienter.  

7.7 Socialförvaltningens stöd, resurser i samhället och samarbete  

När vi ställde frågan till våra informanter om hur de arbetar på deras arbetsplats med psykisk 

ohälsa och om de anser att stödet de erbjuder är tillräckligt fick vi många olika svar. 

Majoriteten av informanterna ansåg att stödet de erbjuder fungerar men några poängterade att 

stödet inte är bra. Robert, som är planerare inom boendestödet, är en av de informanterna som 

anser att stödet de erbjuder inte fungerar idag. Han säger att vissa klienter de arbetar med vill 

ha fasta dagar med specifika tider och personal men att det är svårt att erbjuda dem det då 

samma personal inte jobbar samma tider varje vecka. Han berättar att det ibland kan ta upp till 

ett år innan personalen blir insläppta i en klients liv och att det påverkar arbetet för både 

personal och klienter. Även Fredrik anser att stödet inte fungerar fullt ut på hans arbetsplats 

som projektledare för att få individer med psykisk ohälsa att komma ut i arbete. När vi frågar 

om stödet de erbjuder fungerar svarar han följande:   

 

Nej det gör det inte, för hade vi stöd som fungerar hade vi inte behövt bedriva projekt. Det 

betyder inte att det är dåligt stöd, jag tycker att vi generellt sätt erbjuder människor ett bra 

stöd för att hantera sin livssituation men det kan alltid bli bättre och det är en del av 

projektet.   

                                                               (Fredrik, projektledare)  

 

Olivia anser att stödet de erbjuder genom personligt ombud fungerar bra och är tillräckligt. 

Hon säger att även om hon som personligt ombud inte kan hjälpa till med allt som individen 

som söker hjälp behöver kan hon hänvisa vidare och hjälpa individen att komma rätt. Hon 

säger också att en del i hennes arbetsuppgifter är att påtala och försöka förbättra systemfel 

som hon ser i hennes arbete. Även Mia tycker överlag att stödet de erbjuder fungerar bra. Hon 

önskar dock att fler individer med psykisk ohälsa skulle ta sig till deras verksamhet och vågar 
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vara där.  

 

Lena, som personligt ombud, berättar om hur deras stöd fungerar och hur det stödet kan se ut. 

En av hennes arbetsuppgifter är att följa med klienter på möten med olika myndigheter, dels 

för att klienten ska våga ta sig dit men också för att klienten får ett helt annat bemötande när 

Lena är med. Hon förklarar:   

 

Ja, för just bemötande är ju inte ovanligt att de kommer till oss och säger att jag har sagt 

detta hundra gånger men de har inte lyssnat och de hör inte, och så följer jag med och så. 

Jag kanske inte säger nånting, jag kan vara helt tyst i en timme, och de bara får prata och de 

får ett helt annat bemötande…   

                                                                                                       (Lena, personligt ombud)  

 

Vi frågade våra informanter om hur de anser att resurserna som finns i samhället är idag och 

hur samarbetet mellan dem och andra organisationer som arbetar med psykisk ohälsa ser ut. 

Robert är en av informanterna som anser att resurserna inte är tillräckliga och samarbetet är 

bristfälligt:  

 

Man kan alltid göra det bättre. Det jag ser som en brist i resurser är samarbetet mellan 

landsting och kommun. De upplevs ibland att det är konkurrens och då är det ju helt ute och 

reser. Det är resurser som är fel uppdelade. Vi jobbar och ansvarar för det istället för att 

jobba ihop som en enhet. Sen ja, mer pengar behövs alltid. Det är besparingar alltid. 

                                                                                                                (Robert, planerare)   

 

Även Lena upplever att samarbetet mellan landsting och kommun inte fungerar och att det 

inte har gjort det på många år. Hon nämner också att det är konkurrens mellan dem och att 

problemet ofta ligger i vem som ska betala vad. Hon poängterar att överlappningen mellan 

landstinget och kommunen behöver förbättras och tar upp ett exempel om att när en individ 

ska bli utskriven från sjukhuset behöver överlappningen till att kommunen ska ta över 

ansvaret förbättras. Hon önskar även ett bättre samarbete med psykiatri och vårdcentraler men 

att det sällan är ett samarbete som fungerar smärtfritt. Hon nämner dock att samarbete finns 

mellan deras verksamhet, kommunen, Försäkringskassan, Arbetsförmedlingen och 
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intresseorganisationer som fungerar bra.   

 

När vi frågade om resurserna i samhället ansåg sju av åtta informanter att resurserna inte är 

tillräckliga. Olivia anser att det skulle behöva finnas betydligt mera stöd i samhället för 

individer med psykiska ohälsa och att det är rörigt i systemet som det ser ut idag. Hon berättar 

att det är svårt för klienterna att få tider hos sjukvården och andra myndigheter och hon tycker 

även att det skulle behövas läggas mer fokus på aktiviteter för dem som har sjukersättning och 

att möjligheterna för att kunna komma ut på arbetsmarknaden borde förbättras.  

 

Även Mia och Lena säger att väntetiderna är långa för deras klienter. Mia berättar att den 

första kontakten för klienterna med läkare, sjuksköterska och handläggare tar för lång tid och 

att det saknas resurser och vad kommunen kan erbjuda. När vi frågar Lena om hon tycker att 

resurserna i samhället är tillräckliga svarar hon följande: 

   

Nä, det klart det inte är. Och det visar ju många utredningar och forskning och så att det är 

det inte. Vi har ju kö här nu, och det har vi haft sen jag började här, och det har tydligen 

aldrig varit så innan. Men nu är det kö, och då kan man ju fundera på om det är ett gott betyg 

för oss, att vi är en eftertraktad verksamhet, eller att det är ett dåligt betyg för samhället. 

Egentligen så jobbar vi ju för att avskaffa oss själva…   

                            (Lena, personligt ombud)  

8. Analys  

I analysen kommer vi att analysera det resultat vi har fått fram genom våra intervjuer. 

Analysen kommer att utgå från de teman som har skapats i relation till resultatet och som vi 

anser är mest relevanta för att besvara våra frågeställningar. Dessa teman är; “föreställningar 

som bidrar till stigmatisering av psykisk ohälsa”, “(o)kunskap, tabu, skuld- och skamkänslor 

och samhällsideal”, “bemötandet och stödet ut i samhället för individer med psykisk ohälsa” 

och “möjligheter och hinder i arbetet med psykisk ohälsa”. Analysen kommer kopplas ihop 

med de valda teorierna och med bakgrunden samt de vetenskapliga artiklarna. Vi vill även här 

poängtera att det inte är den subjektiva bilden från individer med psykisk ohälsa som 

beskriver stigmatiseringen. Stigmabegreppet kommer att användas på hur de anställda 

upplever att individer med psykisk ohälsa blir stigmatiserade då det är dem vi intervjuar.  
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8.1 Föreställningar som bidrar till stigmatisering av psykisk ohälsa  

Något som tydligt framkom under våra intervjuer var att det finns föreställningar och 

fördomar om psykisk ohälsa i samhället. Enligt våra informanter finns det föreställningar både 

bland de som själva har psykisk ohälsa och de som inte har det. Något intressant som kom upp 

under intervjuerna var att de som själva har psykisk ohälsa graderar vilken typ av psykisk 

ohälsa som är bra eller dålig. En informant menar att det är en typ av överlevnadsinstinkt att 

jämföra sin egen psykiska ohälsa med andra, för att då se att det finns individer som har det 

sämre. En annan syn på psykisk ohälsa som kom fram under intervjun var att gruppen med 

psykisk ohälsa inte ansåg att en individ med panikångest som hade familj och bodde i ett fint 

område var representativ för deras grupp. Goffman (2009) skriver att den tillhörighet som 

andra tillskriver en individ medför vilken grupp individen tillhör. Gruppen med personer som 

har psykisk ohälsa menade informanten att individen med panikångest som bodde med sin 

familj i ett fint område inte tillhörde deras grupp och tillskriver då en tillhörighet för den 

individen. En tillhörighet till en annan grupp än deras. Det kan även kopplas till Becker 

(2006) som skriver om avvikare och att det är en konsekvens av andras reaktion på en 

handling utförd av en individ och som medför att den individen ses som avvikare. Den 

gruppen som har psykisk ohälsa reagerar på att individen med panikångest från det finare 

området skiljer sig från dem och deras situation och handlingar och anser att den individen 

inte passar in eller är representativ för deras grupp. Den individen blir en avvikare från dem. 

Majoriteten av informanterna påpekar dock att psykisk ohälsa är något som kan drabba alla, 

oavsett samhällsklass, ålder eller kön.  

 

Gruppens reaktion mot individen med panikångest om att hen inte kan vara representativ för 

psykisk ohälsa medför att gruppen har föreställningar och fördomar om hur en individ ser ut 

med psykisk ohälsa. Gruppen har själva genom att sätta ett stigma på hur en individ med 

psykisk ohälsa ska se ut även internaliserat känslan om att det är de som är avvikande i 

samhället. Deras egna föreställningar om psykisk ohälsa och samhällets föreställningar och 

fördomar har medfört att de ser sig själva som avvikande och att de inte passar in i samhället 

vilket kan förstås i relation till Goffmans (2009) begrepp stigmatisering. Stigmatiseringen kan 

bidra till att samhället ser individer med psykisk ohälsa som avvikande samtidigt som 

individerna själva kan internalisera den känslan som avvikande och att de inte passar in i 

samhället. Att bli stämplad som en avvikare är även ett begrepp som Becker (2006) använder 

sig av och han skriver att sociala grupper skapar regler och normer som när de blir 
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allmängiltiga stämplar vissa handlingar som rätta och andra handlingar som felaktiga. Beckers 

teori i förhållande till vår empiri kan förstås som att individer med psykisk ohälsa har fått en 

stämpel av samhället utifrån föreställningar om att individer med psykisk ohälsa gör felaktiga 

handlingar och har ett avvikande beteende som inte är accepterat. Det här medför att de här 

individerna blir utanförstående av samhällets grupper.  

  

Informanterna och de vetenskapliga artiklarna poängterar att föreställningarna kring psykisk 

ohälsa påverkar individer. Mills (1997) teori om personliga bekymmer och allmänna problem 

är applicerbart här. Mills skriver att det inte går att förstå en individs livshistoria eller ett 

samhälles historia om man inte förstår båda två. För att koppla det till psykisk ohälsa behöver 

fokus läggas på att se till individers livshistoria i relation till samhällets historia för att förstå 

hur de håller samman och få en helhetsbild. Det är som hermeneutiken menar- det behövs ses 

till delarna för att förstå helheten (Alvesson & Sköldberg, 2008). Samhället har med andra ord 

en betydelse i individers liv och har en påverkan på individers psykiska ohälsa. Eftersom det 

är så pass många som är drabbade av psykisk ohälsa på ett eller annat sätt är det inte bara ett 

personligt bekymmer för en individ utan även ett allmänt problem. Mills skriver även om att 

allmänna problem kan bli till personliga bekymmer vilket vi kan se i artikeln Resisting the 

Stigma of Mental Illness (Thoits, 2011). Artikelförfattaren lyfter fram att negativa 

föreställningar om vad psykisk ohälsa innebär har ökat, trots att det idag finns mer kunskap 

om ämnet än vad det fanns förr vilket även en del av intervjupersonerna menar. 

Föreställningarna om psykisk ohälsa har bidragit till att det oftast idag förknippas med bland 

annat schizofreni och att individer med psykisk ohälsa anses vara galna och farliga. De här 

föreställningarna stämmer inte in på alla individer och psykisk ohälsa behöver inte innebära 

en diagnos utan kan även innebära psykiska besvär. De negativa föreställningar kan i relation 

till Mills (1997) teori ses som ett allmänt problem som blir till ett personligt bekymmer för 

individer med psykisk ohälsa. Det behövs ses till samhällets strukturer istället för individers 

personliga situation för att hitta en lösning på problemet med de negativa föreställningarna. 

När vi analyserar vårt resultat framkommer det även att psykisk ohälsa inte behöver innebära 

att individen har en diagnos utan kan även vara mindre tydliga problem som inte är 

diagnostiserade. Alla informanter var överens om att begreppet psykisk ohälsa är mycket brett 

och svårdefinierat. Majoriteten av informanterna nämnde att psykisk ohälsa är allt från att må 

psykiskt dåligt en kortare period till att få en diagnos. 
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Effekten som media kan ha på psykisk ohälsa är något som kommer upp i våra intervjuer, 

både på ett positivt och negativt sätt. En informant menar att om det är en individ som har 

psykisk ohälsa som har gjort ett brott målar media upp den individen som en galning medan 

media aldrig skulle skriva så om en individ som gick konstigt och hade fysisk ohälsa. 

Informanterna menar att media väljer att sätta individer med psykisk ohälsa i ett fack och att 

de vill klassa de här individerna som farliga och konstiga. Goffmans (2009) teori om 

gruppstigma kan kopplas till medias svartmålande av individer med psykisk ohälsa. Media 

målar upp en bild av att alla individer med psykisk ohälsa är identiska och de här individerna 

blir gruppstigmatiserade. Gruppstigmatiseringen kan i sin tur kopplas ihop med Becker (2006) 

som skriver om att de som har makt i samhället har större möjligheten i att kunna skapa regler 

och använda dessa på andra. Media har en stor makt i dagens samhälle och kan påverka vilka 

regler som blir allmängiltiga. Media kan vara en bidragande faktor till att bilden av psykisk 

ohälsa som annorlunda och farligt och som hela tiden reproduceras. Synen på psykisk ohälsa i 

media är något som även tas upp i artikeln Commentary: Mental Illness, Society, Stigma and 

Research (McNulty, 2004). Där skriver författaren att olika tv-program och filmer kan 

påverka hur synen på psykisk ohälsa uppfattas och att psykisk ohälsa framställs i media på ett 

felaktigt sätt. Den här bilden av media som en negativ aspekt i reproduceringen av psykisk 

ohälsa är dock inget alla informanter håller med om. En informant ansåg att media hade 

positiv påverkan på bilden av psykisk ohälsa då media även visar bra exempel på personer 

med psykisk ohälsa, personer i TV- serier och reklamer som både är smarta, roliga och inte 

alls farliga.   

 

Individer med psykisk ohälsa måste enligt artikeln Stigma and disclosing one’s mental illness 

to family and friends (Rusch et al., 2014) vara medvetna om att det finns en risk att de blir 

stigmatiserade i samhället vilket kan påverka deras val om de ska berätta om den situationen 

de befinner sig i eller inte. Det här tar även Goffman (2009) upp när han skriver om 

diskrediterad och diskreditabel. Om individen väljer att berätta om den situation hen befinner 

sig i, blir stigmat synligt för omgivning. Det kan komma att påverkar individen som då blir 

diskrediterad. Väljer individen däremot att inte berätta om sin situation blir stigmat dolt för 

omgivningen och det medför att individen inte kommer känna skam för situationen hen 

befinner sig i, individen är diskreditabel. Samtliga av våra informanter lyfte fram att det finns 

en risk att individer med psykisk ohälsa stigmatiseras men att de även upplever att deras 

yrkesroll har ett visst stigma i samhället. En informant berättar att hon ibland väljer att inte 

tala om för andra vad hon arbetar med då hon tidigare upplevt att individer är fördomsfulla 
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kring hennes arbete. Hon påpekar att hon tror på det arbete som hon gör men att hon ibland 

inte vill tala om vad hon arbetar med. Hon säger att hon har blivit ifrågasatt om varför hon 

arbetar med individer med psykisk ohälsa och hon har upplevt att många redan har bestämt 

sig för att det inte är någon idé att arbeta med individer som har psykiskt ohälsa då de anser 

att de aldrig kan bli friska eller få ett normalt liv igen. Goffman (2009) teori om stigmatisering 

kan både kopplas till individer som har psykisk ohälsa och till de anställda som arbetar med 

psykisk ohälsa. På ett sätt har även de anställda fått ett karaktärsstigma för att de valt att 

arbeta med en grupp individer som vissa människor har föreställningar om och det har medför 

att det “fläckar” av sig även på de anställdas karaktär. Föreställningar om psykisk ohälsa och 

att personer säger att det är osannolikt att de kommer göra framsteg i deras behandling och 

hälsa är något de tar upp i artikeln The role of perceived norms in the stigmatization of mental 

illness (Norman et al., 2008). I artikeln skriver de att de här aspekterna av stigmat kan 

internaliseras i personer med psykisk ohälsa vilket påverkar deras självförtroende och 

välmående. På så vis kan fördomarna påverka både de som har psykisk ohälsa och de som 

arbetar med psykisk ohälsa då de får negativa reaktioner och därmed blir stigmatiserade.  

 

8.2 (O)kunskap, tabu, skuld- och skamkänslor och samhällsideal  

Informanterna berättade under intervjuerna att det finns tabu kring psykisk ohälsa och att det 

kan leda till en utanförkänsla samt en skuld- och skamkänsla hos individer med psykisk 

ohälsa. Beckers (2006) teori om att de som klassas som utanförstående kan i vissa fall känna 

att de inte gjort något fel och inte vill acceptera de regler som blivit skapade av olika sociala 

samhällsgrupper. Individer med psykisk ohälsa kan i relation till Beckers teori ses som 

“regelbrytarna” och de som inte har psykisk ohälsa kan ses som “domarna”. Regelbrytarna 

kan istället tycka att det är domarna som är de egentliga avvikarna och inte dem själva. Om 

individer med psykisk ohälsa kan känna att det inte är något fel med dem utan att det kanske 

istället är fel på de samhällsgrupper som inte kan acceptera dem kan det leda till en förbättrad 

självkänsla och att de inte känner skam över deras situation. Artikeln Resisting the Stigma of 

Mental Illness (Thoits, 2011) tar upp att på grund av att individer med psykisk ohälsa får en 

etikett på sig att vara på ett visst sätt bidrar det till både låg självkänsla hos dessa individer 

och en skamkänsla. För att bryta tabun och få bort skuld- och skamkänslor angående psykisk 

ohälsa är det viktigt att få kunskap om psykisk ohälsa. Under våra intervjuer framkom det att 

de flesta informanterna ansåg att kunskapen om psykisk ohälsa i samhället är bristfällig. 

Kunskapen kan bidra med en ökad förståelse och minska fördomarna i samhället.  
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För att fortsätta på liknande tema kom det fram av informanterna att de anser att det finns ett 

samhällsideal och norm i samhället som påverkar individers psykiska ohälsa. Det 

framkommer under våra intervjuer att det i dagens samhälle finns en idealbild om hög 

konsumtion, vilket alla inte kan uppnå. Det här kan enligt en informant medföra att normen 

och samhällsidealen leder till depression, oavsett om individen har en psykisk ohälsa sen 

innan eller inte. En annan informant talar om att det finns något som individer alltid ska sträva 

efter i dagens samhälle som bland annat att ha familj och hus, som enligt många är en 

idealbild av lycka. Idealbilden kan även bidra med allt annat än lycka för de individer som 

inte kan eftersträva den bilden. Att ha en vision som individer ständigt ska sträva efter tror 

vissa av informanterna kan medföra att de individer som inte har möjlighet till att uppnå 

idealbilden stigmatiseras av samhället (Goffman, 2009). Med hjälp av Goffmans teori om 

stigma kan nya grupper skapas, att det finns en grupp av individer som klarar av att ständigt 

nå upp till idealbilden och de individer som inte klarar av att göra det. Det här kan i sin tur 

enligt oss leda till att skillnader mellan olika individer blir allt mer tydlig och att de som inte 

kan följa samhällets normer ses som normbrytande.   

  

8.3 Bemötandet och stöd för individer med psykisk ohälsa  

En informant berättar att hon som personligt ombud får följa med på olika möten med klienter 

för att många av dem som har möten med hennes klienter redan har bestämt sig att personer 

med psykisk ohälsa inte vet vad de talar om. De har redan satt en etikett på och behandlar 

individer med psykisk ohälsa på ett visst sätt innan de känner dem. Hon menar att individer 

med psykisk ohälsa riskerar att få ett annat bemötande än vad friska individer får vilket 

medför att hennes stöd att närvara vid ett möte kan bidra med att klienterna får ett helt annat 

bemötande. De anställda som träffar individer med psykisk ohälsa på olika möten 

stigmatiserar dem efter deras karaktärer utan att känna dem och dessa individer får ett 

karaktärsstigma. Goffman (2009) skriver att “de normala” vidtar diskriminerande åtgärder 

som minskar den stigmatiserade individens livsmöjligheter. Att individer med psykisk ohälsa 

inte får samma bemötande och chans som “de normala” kan även bidra till att de blir får en 

stämpel som avvikare och utanförstående som Becker (2006) skriver om. 

 

De informanterna som svarade att stödet till individer med psykisk ohälsa på deras arbetsplats 

fungerar bra har ändå lyft fram åsikter om vad som kan göras bättre. De anser att stödet de 



34  

  

erbjuder till individer med psykisk ohälsa i grunden är bra men att det alltid finns 

förbättringsmöjligheter i alla verksamheter. En informant anser att stödet de erbjuder fungerar 

bra men att en förbättring hon skulle vilja se är att fler individer med psykisk ohälsa skulle 

vara med i deras verksamhet och våga vara där. Goffman (2009) teori om stigmatisering kan 

belysa att individer inte kommer till verksamheter om de känner att samhället ger dem 

karaktärsstigma och gruppstigma genom att vara där. Det här är något som artikeln The role 

of perceived norms in the stigmatization of mental illness (Norman et al., 2008) styrker. 

Författarna i artikeln talar om att individer som har psykisk ohälsa ibland väljer att skjuta upp 

att söka hjälp på grund av negativa reaktioner och den stigmatiseringen som finns i samhället 

kring psykisk ohälsa. I längden kan det leda till att individer med psykisk ohälsa blir isolerade 

om de väljer att stanna hemma på grund av stigmatiseringen som finns i dagens samhälle 

kring psykisk ohälsa. Vågar inte individer med psykisk ohälsa ta sig ut i samhället på grund 

av rädslan att stigmatiseras, kan det leda till att stigmat vidhålls för att det inte blir någon 

interaktion mellan människor med psykisk ohälsa och människor som inte har det.   

 

8.4 Möjligheter och hinder i arbetet med psykisk ohälsa  

När vi analyserar våra intervjuer och vilka samhälleliga och praktiska möjligheter och hinder 

som de anställda anser finns i deras arbete lyfte de flesta informanterna upp att resurser är det 

största hindret. Flera informanter anser att det i deras arbete skulle behövas mer resurser i 

form av mer personal, mer pengar och mer tid till klienterna och de nämner att de har kö till 

deras verksamhet. Bristen i kösystemet bidrar med att individerna påverkas negativt genom att 

det tar lång tid för dem innan de kommer i kontakt med den hjälp som de behöver och bristen 

i ekonomin och tiden påverkar att de anställda inte kan hjälpa klienterna på det sättet de skulle 

vilja göra. Resultatet visar även på att resurserna i samhället inte är tillräckliga. Samtliga 

informanter menar att det behövs mer resurser i skolan för att lära unga i tidig ålder om vad 

psykisk ohälsa är och vad det kan innebära att ha det. Flera informanter nämner att systemet 

är rörigt och lyfter fram att stödet som finns i samhället idag måste bli bättre. Dessa hinder 

kan leda till att individer blir negativt påverkade av samhällets strukturer och kan kopplas till 

att allmänna problem blir till personliga bekymmer (Mills, 1997). Kan inte individer få den 

hjälp och stöd de behöver på grund av att samhällets resurser inte räcker till finns det en risk 

för att individer blir fast i sin psykiska ohälsa. Den här risken kan i sin tur leda till 

stigmatisering (Goffman, 2009) och att ens psykiska ohälsa kan komma att ses som 

normbrytande vilket kan leda till att samhället ser på dessa individer med psykisk ohälsa som 
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avvikande (Becker, 2006). 

 

Även om informanterna menar att det finns hinder upplever majoriteten att det finns många 

möjligheter i deras arbete. Den gemensamma nämnaren för alla informanter är att de upplever 

att de har möjlighet att göra skillnad och hjälpa de individer som behöver deras stöd. 

Majoriteten upplever även att de ofta lär sig något nytt och får möjlighet att träffa individer de 

inte hade träffat annars. Att få möjlighet att träffa individer som har psykisk ohälsa bidrar 

enligt informanterna till bättre förståelse och kunskap om ämnet. Människor försöker påpeka 

beteenden och egenskaper som uppfattas som onormala i samhället och på det sättet 

stigmatiseras vissa individer (Goffman, 2009). En ökad kontakt med individer som har 

psykisk ohälsa kan bidra till en minskad stigmatisering då det blir mer normaliserat desto mer 

man möter dessa individer. 

 

När det kommer till om de anställda ansåg att psykisk ohälsa har förändrats över tid skilde sig 

svaren åt. En informant berättar att kravet har ökat på individer med psykisk ohälsa och att det 

är svårt för alla att klara av de här kraven. En annan informant poängterade att det krävs av 

individer att de måste vara friska för att vara sjuka. Samhället ställer höga krav på individerna 

med psykisk ohälsa och på det sättet kan Mills (1997) teori om allmänna problem bli till 

personliga bekymmer för de individerna som inte klarar av de kraven. Samhällets krav på 

människor att klara av att hantera sin egen situation kan ses som ett samhälleligt problem som 

påverkar flera människor och samhället som helhet. Har individer inte möjlighet att hantera 

sin situation eller att få den hjälp de behöver kommer individer med psykisk ohälsa att 

påverkas och ett personligt bekymmer kommer att utvecklas. Dessa personliga bekymmer kan 

senare komma att inte endast påverka de med psykisk ohälsa utan även påverka personer som 

befinner sig nära individen. På så vis utvecklas ett allmänt problem till personliga bekymmer. 

 

En tydlig bild som framkom under intervjuerna var att samarbetet mellan Socialförvaltningen 

och andra organisationer i samhället som arbetar med psykisk ohälsa kunde förbättras. Några 

informanter ansåg att den största samarbetsbristen låg mellan kommun och landsting där 

fokus låg mer på vem som skulle betala vad istället för att arbeta tillsammans för att hjälpa 

individerna. Informanterna berättar att det finns en konkurrens mellan kommun och landsting 

som skulle behöva förbättras. Det här som en brist i samhället och verksamheterna eftersom 

samarbetet är en viktig del av arbetet och uppenbarligen inte fungerar som det ser ut idag. 

Utan ett fungerande samarbete riskerar individer att hamna mellan stolarna och får inte den 
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hjälp de behöver. Risken med att hamna mellan stolarna kan medföra att individer blir kvar i 

samma situation under en längre tid vilket kan få en negativa konsekvenser både för individen 

och samhället. I artikeln The role of perceived norms in the stigmatization of mental illness 

(Norman et al., 2008) skriver författarna att negativa konsekvenser inom psykisk ohälsa kan 

påverkar individernas inkomst, arbete, personliga relationer, hushåll samt hälsovård. Det här 

är ett tydligt exempel på Mills (1997) teori om hur personliga bekymmer blir till allmänna 

problem då individer som till exempel inte har arbete eller är sjukskrivna på grund av sin 

psykiska ohälsa kostar samhället pengar samtidigt som individerna hamnar utanför samhället. 

En konsekvens med att hamna utanför samhället ökar riskerna för individerna att 

stigmatiseras. 

 

En informant som var med i utredning av psykiatrireformen menar att utredningen var bra 

men att verkställningen av den var en katastrof och att det i vissa fall har blivit värre över tid. 

Det framkommer under våra intervjuer att det finns olika sätt att hjälpa individer med psykisk 

ohälsa och att viljan finns men att det tyvärr finns brister i systemet i samhället som gör att 

hjälpen inte fungerar fullt ut. I relation till Mills (1997) kan även det här kopplas till hur 

allmänna problem blir till personliga bekymmer. Bristen i systemet i samhället medför att det 

blir ett allmänt problem som påverkar flera individer samtidigt som det även påverkar 

samhället. Ett samhälle som inte fungerar fullt ut leder till att individer påverkas av det och de 

allmänna problemen resulterar i att bli individers personliga bekymmer.  

 

9. Avslutande sammanfattning  

I Sverige är det cirka 75 procent av befolkningen som på något sätt är berörda av psykisk 

ohälsa antingen genom att de påverkats av det själva eller att någon de känner är drabbad 

(Hjärnkollen, 2016). Trots att det är en så stor del av samhället som har varit i kontakt med 

psykisk ohälsa är det fortfarande stigmatiserat och tabubelagt. Hur kan det komma sig? Vi 

kopplar den här stigmatiseringen till vår underfråga “hur upplever de anställda att kunskapen 

ser ut i samhället om psykisk ohälsa och finns det föreställningar som påverkar de anställdas 

arbete?”. Flera av de anställda på Socialförvaltningen upplever att stigmat beror på okunskap 

genom att människor inte förstår vad psykisk ohälsa innebär och att föreställningarna bidrar 

till rädsla för det okända. Ett flertal av informanterna upplever att informationen kring psykisk 

ohälsa i skolor är något som inte prioriteras och att det är där mycket av kunskapen faller. 
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Bristen i kunskap medför att stigmatiseringen av psykisk ohälsa inte minskar trots att antalet 

personer som påverkas av det ökar. Utan ökad kunskap och förståelse för psykisk ohälsa 

kommer samhället inte att klara av att få bort den negativa etiketten som psykisk ohälsa har 

fått. Om inte stigmatiseringen försvinner kommer troligen inte heller tabukänslan hos de som 

har psykisk ohälsa att försvinna. Det här kan medföra att risken för att inte bli en del av 

samhället ökar och att det kan bli ett större glapp i samhället mellan olika grupper. Psykisk 

ohälsa är inte ett personligt bekymmer utan det är ett allmänt problem som samhället 

tillsammans måste arbeta för att lösa.  

 

Benämningen psykisk ohälsa är ett brett begrepp som innefattar allt emellan att ha psykiska 

besvär till psykiska sjukdomar. Har en individ ångest kanske hen inte vill erkänna det av 

rädslan för att bli klassad som “sjukare” än vad hen egentligen är. Enligt barnombudsmannen 

(2005) är det viktigt för individer med psykisk ohälsa att söka hjälp i tid för att ohälsan inte 

ska bli långvarig. För att besvara vår huvudfrågeställning “vilka samhälleliga och praktiska 

möjligheter och hinder stöter Socialförvaltningen på i deras arbete med psykisk ohälsa?” säger 

informanterna att bristen på resurser, ekonomi, tid och samarbetssvårigheter är flera hinder. 

Resultatet från informanterna är tydligt- resurserna i samhället är bristfälliga och kön till att få 

hjälp är i många fall lång. Det framkommer att informanter upplever att samarbetet mellan 

landsting och kommun inte fungerar och att det finns en konkurrens mellan dem. Det kan 

medföra att individer riskerar att inte få den hjälp de behöver, att de hamnar mellan stolarna 

och det kan resultera i att det blir svårare för individer att komma ur sin situation. Ett samhälle 

som inte kan samarbeta kan få svårigheter att klara av att ta hand om dess invånare vilket är 

någon som rapporten från Barnombudsmannen (2005) pekar på. Rapporten lyfter fram vikten 

av samarbete för att förebygga den psykiska ohälsan. Rapporten visar även att det är viktigt att 

utöka resurserna i bland annat skolor och i Socialtjänsten för att förebygga den psykiska 

ohälsan. Empirin visar på att bristen på resurser, ekonomifrågan och tidsbrist blir ett hinder i 

Socialförvaltningens arbete. Exempel på det är om en individ med psykisk ohälsa valt att söka 

hjälp och sedan blir placerad i en månadslång kö till psykolog, läkare eller personligt ombud 

kan det resultera i att individen under väntetiden blir sämre i sitt mående. Mills (1997) teori 

om att allmänna problem kan bli till personliga bekymmer är något empirin visar på. Om inte 

samhället stöttar och hjälper individer med psykisk ohälsa blir det ett personligt bekymmer för 

dessa individer. Resultatet visar även på att föreställningar om individer med psykisk ohälsa 

kan vara ett hinder i de anställdas arbete. Om de anställda inte kan nå ut till de som behöver 

hjälp på grund av stigmatiseringen i samhället kan det påverka deras arbete för att individer 
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med psykisk ohälsa inte vill söka hjälp av rädslan för att bli stigmatiserade. De anställda kan 

inte göra sitt arbete om individer inte kommer till deras verksamhet. För att se till vilka 

möjligheter de anställda har i sitt arbete på Socialförvaltningen var informanterna eniga om att 

de hade en chans att göra skillnad och träffa individer de vanligtvis inte hade träffat. Att 

kunna hjälpa till nämner många informanter som den största möjligheten och glädjen i deras 

arbete.  

 

För att besvara vår sista frågeställning ”hur upplever de anställda att deras stöd för individer 

med psykisk ohälsa fungerar på Socialförvaltningen?” anser flertalet informanter att deras 

stöd till individer med psykisk ohälsa fungerar men att det alltid finns behov av ytterligare 

resurser. Det kom fram från informanterna att individer med psykisk ohälsa inte alltid tar sig 

till deras verksamheter och vågar vara där vilket är ett stort problem. Informanterna upplever 

att det finns stöd i samhället men trots detta vågar inte alla ta sig ut och ta tillvara på dessa 

möjligheter som de har. Rädslan att hamna utanför och stigmatiseras kan vara en faktor som 

gör att många inte väljer att ta sig ut till verksamheterna.   

 

10. Avslutande reflektion  

Något viktigt som framkommit från empirin är att psykisk ohälsa kan drabba alla individer i 

samhället, oavsett klass, ålder, kön eller etnicitet. Både vi och flera av våra informanter tror 

att människor har en bild av hur en person med psykisk ohälsa ser ut. Även några av de 

vetenskapliga artiklar menar att bilden av individer som har psykisk ohälsa är att de skulle 

vara farliga och galna. Men faktum är att det inte är sanningen och att det i de flesta fall inte 

går att se på en individ om de har psykisk ohälsa eftersom att hen ser ut som vem som helst. 

Eftersom psykisk ohälsa har blivit stigmatiserat av samhället tror vi att rädslan att betraktas 

som avvikare kan begränsa de individer med psykisk ohälsa som vill söka hjälp eller berätta 

om sin situation men inte vågar på grund av stigmatiseringen. Samhällets normer och regler 

har stor inverkan på individer och att det kan göra att individer är rädda för att sticka ut från 

mängden.  

 

Vi tror att på grund av att psykisk ohälsa är ett svårdefinierat begrepp kan det påverka 

stigmatiseringen och tabun, för att oavsett om individer har ångest eller är bipolära hamnar de 

alla under kategorin “psykisk ohälsa”. För att lösa problemet tror vi att det behövs läggas 
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fokus på att få bort föreställningar som bidrar till stigmatiseringen genom utökad kunskap i 

samhället och att skolan är det bästa sättet att börja på. Vi tror att ju tidigare en individ får 

kunskap om psykisk ohälsa eller kommer i kontakt med det, desto större chans till att 

föreställningar om ämnet minskar. Vi upplever efter att ha analyserat vår empiri att det behövs 

läggas mer fokus och resurser på att förbättra vården och hjälpen för de med psykisk ohälsa. 

 

För att ge förslag på vidare forskning kring ämnet om psykisk ohälsa hade ny forskning 

kunnat rikta in sig på att undersöka hur individer med psykisk ohälsa upplever känslan av att 

leva med psykisk ohälsa. Om forskaren ska intervjua individer med psykisk ohälsa för att få 

fram den subjektiva bilden av psykisk ohälsa är det bra att tänka på att ha med en person som 

har erfarenhet av att arbeta med individer som har psykisk ohälsa då ämnet kan vara känsligt. 

Intervjuerna kan eventuellt påverka individerna med psykisk ohälsa negativt om de inte får 

rätt bemötande och om intervjufrågorna framkallar känslor som kan vara svåra att hantera 

både för informanten och forskaren. 

 

Citatet “Ur tystnad och skam växer inga nya lösningar” (Kristersson, 2013, 5 mars) är en 

förklaring på det vi har fått fram i studien. Det krävs att vi vågar tala om psykisk ohälsa och 

att vi vågar möta det för att problemet inte ska växa i tystnad och skam. Med rädsla och 

fördomar om främmande ting kommer vi inte att kunna utvecklas som individer samtidigt 

som samhället inte heller kommer kunna utvecklas till ett samhälle som respekterar alla 

individer lika mycket.   
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Bilaga  

Intervjuguide  

- Vilken är Din yrkesroll?  

- Hur skulle Du definiera psykisk ohälsa?   

- Hur arbetar Du på ditt jobb med psykisk ohälsa?   

- Anser Du att stödet Ni erbjuder fungerar?  

- Känner Du att det finns föreställningar eller fördomar om psykisk ohälsa i samhället som 

påverkar Ditt arbete?  

  + Om ja, kan Du nämna några exempel?  

- Anser Du att det finns tabu kring psykisk ohälsa?  

  + Om ja- på vilket sätt?  

- Känner Du att föreställningarna kan bidra med något positivt likaväl som något negativt?  

- Finns det några möjligheter eller hinder som påverkar eller begränsar Ditt arbete?  

- Arbetar Ni med att förebygga psykisk ohälsa?  

  + Om ja- på vilket sätt?   

- Anser Du att de resurser som finns i samhället idag är tillräckliga?  

- Hur ser samarbetet ut mellan Er och andra organisationer i samhället?  

- Känner Du att det finns samhällsideal som påverkar individers psykiska hälsa?  

  + Om ja- på vilket sätt?  

- Hur tycker Du att psykisk ohälsa tas emot och hanteras av samhället?   

- Anser Du att samhället har tillräckligt med kunskap om psykisk ohälsa?  

- Känner Du att ditt arbete förändrats under tid?  

  + Om ja, vad har förändrats positivt respektive negativt?  

- Finns det något mer Du vill tillägga som du känner att vi missat att fråga?  
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