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Stigmatiseringen av personer med psykisk ohälsa ur 
socialpsykiatripersonalens synvinkel 

 
Maria von Willigerode 

 
 

Syftet med studien var att genom intervjuer med personal inom 
socialpsykiatrin ta reda på deras upplevelser av stigmatiseringstendenser och 
mediabild i relation till personer med psykisk ohälsa och till sig själva som 
yrkespersoner. Tidigare forskning visar på stigmatisering, diskriminering 
och mediapåverkan i samband med psykisk ohälsa. En 
meningskategorisering av insamlat intervjumaterial fann mönster i 
intervjuerna beträffande individsyn, stigmatiseringsuttryck, mediapåverkan 
samt generell okunskap om psykisk ohälsa. Resultatet bekräftar tidigare 
studier om okunskap och mediapåverkan samt motsäger delvis tidigare 
forskning gällande diskriminering av psykiatripersonal. Resultatet visar 
även hur personalen inom socialpsykiatrin upplever att stigmatiseringen kan 
minskas utifrån ökad kunskap om psykisk ohälsa och medvetenhet om varje 
människas värde.  
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Den psykiska ohälsan ökar och med den risken för individen att hamna i ett utanförskap. En 
rapport från Riksförsäkringsverket (RFV, 2004) visar att allt fler som sjukskrivs i Sverige 
under en längre period (mer är 60 dagar), har psykisk ohälsa. År 1999 hade 18% av alla 
långtidssjukskrivna en psykiatriskt diagnos, medan denna siffra år 2003 ökat till 30%. I 
rapporten framkommer även att det är fler kvinnor än män som är sjukskrivna för psykisk 
problematik. Rapporten (RFV, 2004) innefattade även hur behandling, vård och återgång till 
arbete ska förbättras genom ökad kunskap och förståelse för personer med psykisk ohälsa. Det 
är idag 15 procent av Sveriges befolkning som har sådana allvarliga psykiska besvär att det 
krävs professionell behandling och 90,000 människor är förtidspensionerade på grund av 
psykisk ohälsa (Psykekampanjen, 2000). Att vara en person med psykisk ohälsa innebär i 
denna studie att ha någon form av psykisk problematik som för individen innebär en 
begränsning i det vardagliga livet, både socialt och känslomässigt. För vidare information om 
och kriterier för psykisk problematik se DSM IV (Herlofson, 2002). 

Kelly (2006) kom, i sin studiegenomgång, fram till att personer med psykisk ohälsa har 
svårt att vara med och påverka samhället eftersom dessa personer i mycket liten utsträckning 
finns med i det politiska arbetet. Det leder till att psykisk ohälsa och vård för detta inte får 
samma fokusering i samhället som den fysiska problematiken. Följaktligen tillåts inte 
människor med psykisk ohälsa till fullo delta i och påverka samhället. 

Personer med psykisk ohälsa befinner sig i ett socialt dilemma där det för individen 
handlar om att ta ställning för sin sociala identitet. För individen innebär detta dilemma en 
konflikt mellan att tillhöra en grupp som psykiskt sjuk och samtidigt riskera stigmatisering 
direkt kopplad till denna grupptillhörighet. Hur denna konflikt löser sig beror på individen 
och de sociala attityder som finns, men handlar ofta om att personer med psykisk ohälsa 
delvis väljer sitt beteende och språk utifrån varje situation och kontext (Ekeland & Bergem, 
2006). Personer med psykisk ohälsa är ofta tvungna att kämpa mot dubbla problem, både 
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kopplade till sjukdomsbilden och till allmänhetens attityder. Detta innebär att även personer 
som klarar av att arbeta trots sina psykiska problem ofta möter negativa attityder och 
diskriminering på arbetsplatsen. En person som blir tvungen att få längre sjukhusvård för sin 
psykiska sjukdom riskerar att kort efter utskrivning från sjukhuset mista både sitt arbete, sina 
vänner och sin bostad på grund av stigmatisering och bristande kunskap om psykisk ohälsa 
(Alphonce & Ershammar, 2006; Ekeland & Bergem, 2006; Penn & Wykes, 2003; Rüsch, 
Angermeyer & Corrigan, 2005). Inte nog med att personer som har psykisk ohälsa mår dåligt 
och kan ha svårt att acceptera sin situation, de måste dessutom kämpa för en rättvis plats i 
samhället och för att få vara den person de är. 

 
 

Stigmatisering 
 

Att känna sig ifrågasatt av omgivningen leder till att individen även börjar ifrågasätta sig själv 
och sin situation. Stigmatisering innebär att en person blir socialt missbedömd utifrån 
personlighet och/eller personliga drag (Sanders Thompson, Noel, & Campbell, 2004), och kan 
beskrivas som ett resultat av fem komponenter som tillsammans skapar en process. Detta 
handlar först om att människor skapar det normala och onormala utifrån skillnader mellan 
människor. För det andra skapas stereotyper som ger de personer som upplevs som onormala 
mönster att agera efter. Detta agerandemönster leder, för det tredje, till en social uppdelning i 
vi och dem, som sedan, för det fjärde, skapar diskriminering av personer som anses onormala. 
Som femte och sista komponent krävs det makt och styrka, så kallad power, hos samhället för 
att upprätthålla synen på de onormala personerna och med det utveckla och bygga på 
stigmatiseringen och de sociala attityderna (Link & Phelan, 2006).  

Stigmatiseringen handlar om en samling negativa attityder och uppfattningar som gör att 
allmänheten upplever rädsla, misstro och avståndstagande samt undviker personer med 
psykisk ohälsa, genom en uppdelning i ”vi” och ”dem”, som i sin tur kan leda till 
diskriminering (Arboleda Florez, 2003; Brown & Bradley, 2002; Byrne, 2001; Hansson, 
2006; Link & Phelan, 2006). Individer med psykisk problematik ser på sitt medlemskap i en 
stigmatiserad grupp på olika sätt. Personer som i för hög grad identifierar sig med sin 
psykiska ohälsa har svårt att se sig själva i andra situationer, till exempel där den psykiska 
problematiken inte längre är i fokus. Detta leder till ett dilemma för personen där kontrasten 
mellan att vara en jämlik social medlem och en medlem i en stigmatiserad och diskriminerad 
grupp inte går att kombinera. Det får till följd att personer med psykisk ohälsa ofta väljer att 
inte ha relationer utanför den egna gruppen (Hall & Cheston, 2002). På grund av 
stigmatisering är det svårt för vården att få resurser att bedriva bra vård för psykiskt ohälsa, 
svårt att få en plats för boenden, svårt för psykiskt sjuka att få en plats i arbetslivet, och även 
svårt för den enskilda personen att få inflytande över sin egen vård (Alphonce & Ershammar, 
2006). Att må psykiskt dåligt och dessutom behöva uppleva att bli ifrågasatt för detta innebär 
för varje individ en påfrestande och jobbig situation. Detta är viktigt att uppmärksamma både 
i samhälle och forskning för att finna lösningar. 
 

Stigmatisering och vård för psykisk problematik. Människor som lider av psykisk ohälsa 
väljer ofta att inte fullfölja eller slutföra den psykiatriska behandlingen. Denna motvilja mot 
vård följer på stigmatiseringen och finns för att personen med psykisk ohälsa vill minska 
risken att omgivningen kopplar personen till psykisk sjukdom och därmed skadar dennes 
identitet (Corrigan, 2004; Corrigan et al., 2003). Den som lider av psykisk ohälsa drabbas av 
stigmatisering redan genom individens egen tidiga socialisering av stereotyper och 
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föreställningar. Detta medför att personen i stor utsträckning försöker hemlighålla sin 
sjukdom och/eller väljer att inte söka hjälp (Hansson, 2006). Om personer med psykisk ohälsa 
skulle uppleva ett ökat stöd och en ökad förståelse för sina problem, till exempel genom att ha 
möjlighet att få relevanta arbeten och boenden, skulle risken för att de sjuka personerna döljer 
sina sjukdomssymptom minska. Detta skulle vidare leda till ett öppnare samhälle där varken 
omgivningen eller den som är psykiskt sjuk måste dölja eller ljuga om sina uppfattningar och 
erfarenheter (Corrigan et al., 2003). Personer som i mindre grad upplever stigmatisering 
kommer i större utsträckning att söka professionell hjälp för sina problem, och därmed ha 
möjlighet att minska sjukdomssymtomen. Det visas även skillnad mellan könen när det 
handlar om att söka hjälp för sin psykiska problematik, då det är mer troligt att kvinnor söker 
hjälp och även tror sig få relevant vård (Wrigley, Jackson, Judd, & Komiti, 2005), vilket visar 
på fördelen att socialt arbeta med att minska stigmatiseringen kring psykisk ohälsa. 

 
Sociala attityder och stämpling. Personer med psykisk problematik riskerar att uppleva hur 

svårt det är att bryta andra människors uppfattningar. Många gånger upplever personer med 
psykisk ohälsa att de ifrågasätts genom att omgivningen upplever att personer med psykisk 
ohälsa till exempel har kontroll över sina problem och har möjlighet att påverka dessa 
(Ekeland & Bergem, 2006; Ohnstad, 1995; Rüsch et al., 2005). Detta får följden att vård för 
psykisk ohälsa ifrågasätts av enskilda individer, speciellt gällande personer som upplevs 
farliga och de som anses ha åsamkat sig den psykiska problematiken själv (Corrigan, Watson, 
Warpinski, & Gracia, 2004).  

För att stämplas som en person med psykisk ohälsa krävs inga sjukdomsbevis eller 
sjukdomskunskaper hos omgivningen. Ett annorlunda beteende, som till exempel att prata för 
sig själv eller röra sig onaturligt, ligger i många fall till grund för att en person ska anses 
psykisk sjuk av omgivningen, vilket ofta kan vara ett felaktigt antagande. Men antagandet, 
oavsett om det är riktigt eller inte, påverkar så starkt uppfattningen hos allmänheten att 
stämplandet av person är ett faktum (Corrigan, 2004; Rosenberg, 2004). Att bli stämplad får 
såväl interna, privata, och externa, offentliga, konsekvenser för individen. De interna 
konsekvenserna handlar om att personer med psykisk ohälsa agerar och upplever sig själv 
utifrån allmänhetens syn på psykiskt sjuka genom internalisering av dessa uppfattningar. 
Detta leder till att personer med psykisk ohälsa blir tystlåtna, får lägre självförtroende, 
minskad self-efficacy och självtillit samt upplever känslor av skam. De externa 
konsekvenserna handlar om social uteslutning, fördomar och diskriminering i samhället och 
påverkar den psykiskt sjuka individens möjlighet att bland annat uppnå livsmål och finna en 
plats i samhället. Allt detta innebär att den psykiskt sjukas psykosociala välmående påverkas, 
samtidigt som även andra områden i livet blir påverkade av sjukdomen (Byrne, 2001; 
Corrigan, 2004; Couture & Penn, 2003).  

 
Fysisk och psykisk sjukdom. Det finns tyvärr idag en viss skillnad mellan hur personer 

uppfattas beroende på om det handlar om fysisk eller psykisk problematik. Tidigare studier är 
inte överens om huruvida stigmatiseringen påverkar psykiskt sjuka överlag eller om det finns 
en skillnad beroende på sjukdomsbild (Corrigan, 2004; Rüsch et al., 2005). Byrne (2001) 
visar dock i sin studie en viss skillnad när det gäller stigmatiseringen, och som följd även 
diskriminering, beroende på vilken diagnos som personen har. Till exempel är en arbetsgivare 
mer positiv till att anställa en person med depression än en med schizofreni. I studier har 
individer med psykisk ohälsa bekräftat en känsla av stigmatisering i relation till såväl 
familjen, kyrkan, vårdinrättningar och kommunala instanser (Sanders Thompson et al., 2004).  

Även om samhällets kunskap och förståelse för personer med psykisk ohälsa ökar måste 
ändå fokus till större del ligga på att gå djupare i förståelsen för hur både stigmatisering och 
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diskriminering egentligen påverkar en persons mående, återhämtningsprocess och 
tillfredsställelse i samhället. Denna djupare förståelse krävs för att ett bättre mottagande och 
större stöd ska kunna erbjudas dessa personer (Sanders Thompson et al., 2004). Genomgång 
av tidigare studier visar att det ännu idag finns en skillnad i synen på psykiska och fysiska 
sjukdomar. Ett bevis på detta är hur samhället benämner personer med psykisk ohälsa. En 
person som är sjuk i cancer, sägs ha cancer, medan en person som lider av schizofreni, är 
schizofren. Detta visar vilken stor påverkan språket och hur vi uttrycker oss har på 
stigmatiseringen (Brown & Bradley, 2002; Rüsch et al., 2005).  

De senaste 100 åren har den medicinska forskningen inom fysiska sjukdomar gjort stora 
framsteg. Tyvärr finns inte samma positiva utveckling när det gäller kunskapen om psykisk 
problematik. Genomgång av studier visar att det är viktigt att skapa en bild av personer med 
psykisk ohälsa som medicinsk problematik och inte som något som finns separat hos den 
enskilda individen, som något som påverkas av personen (Brown & Bradley, 2002). Werkö 
(2004) menar att det krävs fokusering på stigmatiseringen kring psykiska problem för att 
minska skillnaden mellan fysiska och psykiska sjukdomar. Den skillnad som finns i Svenska 
kommuner och landsting gällande fysisk och psykisk problematik pekar på bristande 
kompetens och tendens till att inte ta sjukdomssymtom inom den psykiska hälsovården på 
allvar (RSMH, 2003). 

 
Associerad stigmatisering. Stigmatiseringen drabbar inte bara den psykiskt sjuka utan även 

den drabbades familj, vilket kallas associerad stigmatisering. Problemet för en familj som har 
en medlem med psykisk problematik handlar oftast inte om själva sjukdomen och 
livsförändringen i samband med denna. Det som i större utsträckning påverkar familjen 
negativt är stigmatiseringen, känslan av att ifrågasättas och diskrimineras i samhället. En 
familj som lever med en psykiskt sjuk person riskerar att tappa sin plats i samhället genom 
förändrade relationer med vänner, en känsla av att inte kunna prata om sin situation, bristande 
tid och minskade fritidsaktiviteter (Östman, 2006). För minskad stigmatisering av personer 
med psykisk ohälsa, både för den sjuka och för människor i kontakt med denne, krävs 
möjligheter och öppenhet att ta tillvara och tillåta forskning och utbildning om de psykiska 
sjukdomarna (Brown & Bradley, 2002). Samtidigt är det viktigt att omgivningen är öppen för 
skapandet av organisationer som tillvaratar den psykisk sjukas intressen, ger stöd till 
individen och dennes familj och vänner samt har förmågan att ifrågasätta allmänhetens 
attityder och medias syn på psykisk ohälsa (Brown & Bradley, 2002; RSMH, 2003). Ökad 
information om psykisk ohälsa och hur detta påverkar familj och anhöriga skulle minska 
risken att stigmatiseras för alla som blir inblandade när en nära anhörig eller vän blir psykiskt 
sjuk. Det är viktigt att organisationer som finns ges utrymme både att föra sin talan och visa 
att de finns. 

 
 
Möjligheter att minska stigmatiseringen kring psykisk problematik 
 
Det finns flera anledningar till att samhället ska arbeta för att minska stigmatiseringen kring 
personer med psykisk ohälsa. Bland annat för att öka individers välmående, öka värdet hos 
varje individ, öka möjligheter till att leva ett bättre och värdefullt liv samt öka möjligheter till 
att bekämpa diskrimineringen (Brown & Bradley, 2002). Det som i stor utsträckning skulle 
kunna minska stigmatiseringen kring personer med psykisk ohälsa är en mer tolerant bild. 
Denna bild kan skapas genom att fler vågar gå ut och beskriva sin sjukdom och sina problem. 
När allmänheten har positiva bilder att koppla till ett fenomen, i detta fall psykisk ohälsa, 
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minskar stigmatiseringen (Brown & Bradley, 2002; RSMH, 2003). Även en mer positiv bild 
av psykiskt sjuka i media skulle kunna leda till en minskad stigmatisering och minskade 
negativa attityder till dessa personer (Angermeyer, Dietrich, Pott, & Matschinger, 2005). Hos 
personer med psykisk ohälsa skulle känslan av stöd och förståelse från omgivningen öka. 
Detta leder till en mer positiv självbild samt en större chans att finna en plats i samhället trots 
den psykiska problematiken, så kallad ökad social kreativitet (Hall & Cheston, 2002). 

I ett flertal länder finns olika intresseorganisationer som tillvaratar de psykiskt sjukas 
intressen. Dessa organisationer arbetar med att sprida information om psykisk problematik på 
arbetsplatser och i skolor och på så sätt minska stigmatiseringen och risken för diskriminering  
(Brown & Bradley, 2002; Kelly, 2006; Rüsch et al., 2005). I arbetet med att minska negativa 
sociala attityder kring personer med psykisk ohälsa är det även viktigt att fokusera på den 
felaktiga uppfattningen att personer med psykisk sjukdom kan kontrollera problem och 
påverka symtom. Psykisk problematik upplevs ännu mer negativ när bilden av frivillighet och 
egen kontroll finns (Corrigan et al., 2003).  

Att ge allmänheten kontakt med personer med psykisk ohälsa innebär en ”face-to-face”- 
relation genom till exempel arbete, boende och/eller relationer genom släkt och vänner 
(Couture & Penn, 2003). Den positiva kontakten ger en chans för den psykiskt sjuka att skapa 
en positiv relation till sin omgivning och med det en positivare syn på sig själv och sin 
sjukdomsbild. Detta samtidigt som personer som umgås med individer med psykisk 
problematik visar en minskad tendens till negativ uppfattning om och en rädsla för dessa 
personer, och därmed en mer naturlig relation. Det viktigaste för att minska stigmatiseringen 
kring psykisk ohälsa handlar om dessa naturliga kontakter mellan människor. I studier har 
detta visats genom att en positivare syn på personer med psykisk problematik uppstått efter en 
relation som kan kopplas till arbete eller dagliga möten, medan de mer onaturliga kontakterna, 
genom exempelvis tvång, inte i samma utsträckning minskar den negativa uppfattningen 
(Couture & Penn, 2003, 2006). Ekeland och Bergem (2006) samt Hall och Cheston (2002) 
visar i sina studier att psykiskt sjuka personer som accepterar sig själva och sin situation har 
lättare att få kontakter i vardagen att fungera, både med samhällsinstitutioner och i relationer. 
Dessa personer har även lättare att skapa en identitet som en person med psykisk ohälsa samt 
se sig själv som en medlem i gruppen personer med psykisk ohälsa. Samtidigt har även de 
personer som accepterar sin problematik en högre integrering i samhället, även om det sociala 
deltagandet inte kan anses normalt.  

Ett ökat och bättre samarbete mellan kommun och landsting när det gäller eftervård av 
psykiskt sjuka personer skulle ge möjlighet att minska stigmatiseringen. Arbetet sker genom 
god kommunikation samt ordnade boendeformer och sysselsättningar. Detta anses särskilt 
viktigt i de få fall det handlar om en psykiskt sjuk som utfört våldsdåd och ska återintegreras i 
samhället (Milton, 2007). I samband med detta menar Milton (2007) att rättspsykiatrin bör ha 
rätt att följa med den psykiskt sjuka som genomfört ett våldsdåd till öppenvården för att öka 
chansen till bättre vård och minska risken för återfall. För närvarande socialministern, Göran 
Hägglund (2007), arbetar idag för en ändrad lag för samverkan mellan rättspsykiatrin och 
öppenvården. 

 
 
Diskriminering 

 
Diskriminering kan uppkomma i olika former utifrån kontext och person. Att diskrimineras är 
inget som generellt kan förutses utan handlar mycket om hur attityder och förväntningar ser 
ut. Direkt diskriminering är när en person nekas arbete eller boende utifrån till synes 
irrelevanta anledningar. Strukturell diskriminering innebär att en person eller grupp får sämre 
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utgångspunkter än andra, till exempel genom att lägga ett behandlingshem för psykiskt sjuka i 
ett problem område. Den sista formen är svår att upptäcka då det handlar om att en person 
eller grupp anser sig negativt särbehandlade men inte får någon bekräftelse på det i den 
sociala omgivningen (Link & Phelan, 2006). Diskriminering handlar om ett beteende som 
skiljer mellan in– och utgrupper, genom att behandla ingruppen på ett positivt sätt medan 
utgruppen behandlas negativt, till exempel genom avståndstagande (Corrigan, 2004). Ofta är 
diskrimineringen så stark och fast förankrad att den inte bara påverkar personer med 
konstaterad psykisk ohälsa utan även de personer som är i ett tidigt skede av sina problem, 
vilket kan få allvarliga följder, som till exempel förnekelse. Diskriminering av personer med 
psykisk ohälsa gör ingen skillnad mellan sjukdomssymtom. Inte heller ålder verkar påverka 
risken för diskriminering, eftersom både barn, unga och vuxna drabbas (Penn & Wykes, 
2003). Eftersom diskriminering och stigmatisering leder till att människor med psykisk 
problematik inte söker hjälp för sina besvär på grund av dåligt självförtroende och känslor av 
skuld och skam, kommer hjälpen försent och leder till att symptomen blir allvarligare med en 
ökad risk för att personen hamnar i en psykisk sjukdom jämfört med om hjälpen och 
behandlingen sätts in tidigare (Arboleda Flórez, 2003; Hansson, 2006; Werkö, 2004). Nedan 
följer en tydligare genomgång av direkt och strukturell diskriminering för att ytterligare öka 
kunskapen kring detta. 

 
Direkt diskriminering. Direkt diskriminering kan även kallas för synlig diskriminering, 

något som både den utsatta personen och omgivningen kan ”ta på”. Studier visar att många 
personer som upplever sig diskriminerade lider av någon psykisk problematik. Alla som 
diskrimineras är inte psykiskt sjuka men den psykiska problematiken är en större grund för 
upplevelse av diskriminering än vad både sexuell läggning och etnicitet är. Detta leder till att 
personer med psykisk ohälsa upplever sig diskriminerade av och stigmatiserade i samhället då 
de inte kan agera efter vad som är bäst för deras problematik (Sanders Thompson et al., 2004). 
Diskriminering, fördomar och stigmatisering finns i flera sociala sammanhang, bland annat 
etniskt, religiöst och vad gäller socioekonomisk status, men i dessa grupper kan de utsatta 
personerna i viss mån ta sig ur sin utsatta position genom att ”klättra på den sociala stegen”, 
vilket kan innebära att individerna får ett annat arbete eller flyttar till en annan stad eller 
stadsdel. Personer som är utsatta på grund av sin psykiska problematik har inte samma 
möjlighet att förändra sin situation, bland annat på grund av att problematiken kan vara 
kronisk samt att psykisk ohälsa finns i alla samhällsskikt (Arboleda Flórez, 2003; Sanders 
Thompson et al., 2004). Dock har personer med psykisk ohälsa i viss mån möjlighet att välja 
huruvida omgivningen bör veta om sjukdomen eller inte, eftersom en psykisk problematik 
inte alltid syns utåt. Om sjukdomen offentliggörs beror till stor del på vilken människa som 
finns bakom sjukdomen och dennes relation till omgivningen samt hur allvarliga 
sjukdomssymtomen och funktionshindren är. Vid en allvarlig sjukdomsbild kan kanske inte 
individen själv bestämma hur relationen till omgivningen ska se ut. Valmöjligheten att 
offentliggöra sjukdomsbilden eller inte kan dock påverka omgivningens syn på personen och 
på det sättet minska risken att diskrimineras (Rüsch et al., 2005). Samtidigt ger denna 
valmöjlighet en ökad risk för diskriminering då den felaktiga uppfattningen att en psykiskt 
sjuk person kan kontrollera sin problematik kan öka. Diskrimineringen ökar genom att 
personen med psykisk ohälsa som av någon anledning inte klarar av att dölja sina problem 
döms hårdare och ifrågasätts mer av samhället (Corrigan et al., 2003). 

 
Strukturell diskriminering. Till skillnad mot den direkta diskrimineringen är den 

strukturella diskrimineringen mer osynlig, ofta både för den utsatta och för omgivningen. 
Personer med psykisk ohälsa diskrimineras när det gäller möjligheten till psykiatrisk hjälp. 
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Detta genom att beslutsfattares uppfattningar om psykisk problematik och följande psykiatrisk 
vård grundar sig på sociala attityder och stigmatisering (Corrigan et al., 2004). Viss 
diskriminering grundar sig på rena felaktigheter och missförstånd gällande psykisk ohälsa. 
Sådan diskriminering kan tillrättaläggas genom ett förtydligande, medan annan diskriminering 
är fast förankrad i stigmatiseringen kring psykisk ohälsa och har genom detta blivit 
vedertagen och absorberad i olika sociala och mediala sammanhang (Penn & Wykes, 2003). 
Även anhöriga och behandlande personal kan drabbas negativt och diskrimineras genom 
allmänhetens syn på psykisk ohälsa, på samma sätt som stigmatiseringen märks genom att den 
medicinska forskningen är oproportionerligt liten inom den psykiska problematiken. Dessa 
problem i samhället minskar chansen till återhämtning hos personer med psykisk problematik 
och leder i förlängningen till skarpare och mer ogenomtränglig diskriminering (Arboleda 
Flórez, 2003; Hansson, 2006; Werkö, 2004). 

Arboleda Flórez (2003) och Hansson (2006) menar vidare att även sjukvården i viss mån 
öppet särbehandlar individer med psykisk ohälsa när dessa söker hjälp i den fysiska vården. 
Dessutom finns en diskriminering som grundar sig på att sjukvården inte har samma kunskap 
om psykiska sjukdomar som om fysiska, vilket leder till felbehandling och feldiagnostisering. 
Det är viktigt att det finns samma ekonomiska möjligheter till forskning för rehabilitering av 
både psykisk och fysisk problematik. Att göra skillnad i forskning beroende på sjukdomsbild 
riskerar att öka både stigmatiseringen och diskrimineringen (Jacobson & Curtis, 2000). 

 
 
Psykisk ohälsa i relation till media och dess bild av brott och våld.  
 
Det är intressant att se hur media beskriver ett våldsdåd. Ofta får händelsen i tryckt media ta 
upp ett flertal sidor, på samma sätt som TV och radio ägnar mycket tid och flera inslag till 
dådet. Kopplingen mellan psykiskt sjuka personer och våldsbrott är svag och det är inte fler 
våldsbrott med psykiskt sjuk förövare än med icke psykiskt sjuk (Rasmusson & Höijer, 2005). 
Sociala attityder och allmänhetens uppfattning om personer med psykisk problematik 
påverkas av mediabilden. Media har således ett stort ansvar för bilden av psykiskt sjuka 
(Alphonce & Ershammar, 2006). I många fall, både inom massmedia och film, associeras 
psykiskt sjuka med våld och brott som många av de sjuka personerna varken kan acceptera 
eller känna igen sig i. Denna bild av psykisk ohälsa leder till ökad stigmatisering, som i sin tur 
ofta mynnar i diskriminering. Studier visar att så många som 88 procent av tillfrågade 
personer anser att individer som är psykiskt sjuka är våldsamma, vilket mycket väl kan antas 
bottna i den negativa mediafokuseringen av våld och psykisk ohälsa (Arboleda Flórez, 2003; 
Werkö, 2004). Även mediafokuseringen av psykisk problematik och brott som är riktig och 
sann ökar risken för stigmatisering och diskriminering och skapar en bild hos allmänheten av 
personer med psykisk problematik som farliga och instabila. Tyvärr skapar inte media 
motbilden till denna våldsamhet genom att förklara att det endast är en liten del av personer 
med psykisk ohälsa som uppträder våldsamt och olagligt (Arboleda Flórez, 2003; Kelly, 
2006; RSMH, 2003). Den sneda mediabilden av personer med psykisk ohälsa påverkas även 
av hur media väljer att disponera sina nyheter, då våldsbrott får en stor plats (Rasmusson & 
Höijer, 2005). Även personal som arbetar med individer med psykisk problematik svartmålas 
ofta i filmer och leder därmed till ökat ifrågasättande av gruppens arbete. Den förvrängda 
bilden av psykiskt sjuka som våldsamma och farliga ligger till grund för hur den allmänna 
uppfattningen om dessa personer ser ut (Arboleda Flórez, 2003; Kelly, 2006; RSMH, 2003).  

Angermeyer et al. (2005) visar i sin studie att den finns en stark koppling mellan 
mediaanvändande och attityder mot personer med psykisk ohälsa. Dock visar personer som 
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tittar på TV i större utsträckning än de som läser tidningar en negativ attityd till personer med 
psykiska problem. Media skapar en bild av personer med psykisk problematik som farliga för 
sin omgivning genom att psykiskt sjuk får användas som svar på den alltid lika aktuella frågan 
varför. Media ger personer med psykisk ohälsa en personlighet som kännetecknas av total 
irrationalitet, plötslighet och oberäknelighet, samt en stark tendens att ta efter tidigare 
våldsbrott (Rasmusson & Höijer, 2005). Även före detta psykiatrisamordnaren i Sverige, 
Anders Milton, menar att det finns en ökad risk för ökad stigmatisering av psykiskt sjuka i 
samband med negativ mediafokusering kring våldsdåd  (Milton, 2007).  
 
 
Psykiskt funktionshinder och återhämtning från psykisk ohälsa 
 

Psykiskt funktionshinder. Psykisk ohälsa kan, om den inte uppmärksammas och behandlas 
i tid, bli en funktionsnedsättning som påverkar individens vardag. När funktionsnedsättningen 
blir allvarlig blir personen psykiskt funktionshindrad och detta förändrar och förhindrar 
individen i dennes vardag. Psykiskt funktionshinder hänvisar till konsekvenser hos individen 
som följd av psykisk ohälsa. Funktionshindret omfattar områden som handlar om individens 
grundläggande liv i samhället, till exempel boende, sysselsättning och social gemenskap, men 
även områden där individen kanske inte själv inser sin begränsning, såsom hygien, att reglera 
beteendet för att fungera i omgivningen och skötsel av bostaden. Funktionshindret handlar om 
en långvarig nedsatt förmåga under minst ett år (Nationell Psykiatrisamordning, 2006).  

Ett psykiskt funktionshinder är inte statiskt utan varierar över tid. Detta leder till att en 
person med dessa funktionshinder har varierande funktionsproblem och kan tidvis fungera i 
vardagen utan problem (Psykekampanjen, 2000). Individer som har ett funktionshinder som 
följd av psykisk ohälsa ska inte anses vara nedsatta för alltid, eftersom det finns stora chanser 
för återhämtning från psykiska funktionshinder. Insatserna för dessa individer ska fokusera på 
att minska funktionshindret och genom det skapa en hållbar situation för individen (Nationell 
Psykiatrisamordning, 2006). För att lättare hjälpa personer med psykiskt funktionshinder 
tillbaka till ett aktivt liv både när det gäller arbete och fritid krävs i både kommun och 
landsting ett bättre planerat och fungerande, gemensamt arbete som både innefattar 
organisation och tillgänglighet (Sanders Thompson et al., 2004). 
 

Återhämtning från psykisk ohälsa. Tidigare har psykiatrin till stor del förmedlat att det inte 
går att återhämta sig från psykisk ohälsa. Dessa problem har då setts som ett kroniskt tillstånd, 
någonting som personen är, inte har (Topor, 2004). Idag menar många forskare att det går att 
återhämta sig från en psykisk sjukdom (Jacobson & Curtis, 2000; Topor, 2004). Jacobson och 
Curtis (2000) pekar i sin genomgång på att det är viktigt att uppmärksamma möjligheten till 
återhämtning från psykisk ohälsa. Möjligheten till återhämtning kan även göra bilden av 
personer med psykisk ohälsa mer positiv. 

Återhämtningen kan ha olika mål beroende på vilken person det gäller. Till exempel finns 
det dels fokus på att personen med psykisk problematik ska komma tillbaka till ett liv som det 
var innan sjukdomen, dels finns fokus på att underlätta för den psykiskt sjuka och finna en 
värdefull mening med livet i den situation som är aktuell idag. Återhämtningen ska inte ses 
som ett slut på en sjukdomsperiod utan som en process, en början på ett nytt meningsfullt liv 
(Jacobson & Curtis, 2000; Topor, 2004). Det är inte alltid terapi eller medicin som ligger till 
grund för en lyckad återhämtning. Andra faktorer som påverkar återhämtningen är ett bra och 
positivt bemötande som är öppet för den egna individens upplevelser och problem, gärna i ett 
tidigt skede av sjukdomen. Hoppet att bemästra sin psykiska problematik är en viktig del av 
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en lyckad återhämtning precis som människor runt den psykiskt sjuka också är (Topor, 2004). 
Återhämtningen från psykisk ohälsa gäller inte bara den person som är psykiskt sjuk. Utan 
återhämtningen gäller i lika stor grad att förändra sociala attityder till psykisk ohälsa och med 
det få ett bättre samhällsklimat för positiv återhämtning (Jacobson & Curtis, 2000). Synen på 
möjlighet till återhämtning i samband med psykisk problematik kan således ha stor inverkan 
på sociala attityder samt sjuka individers syn på sig själva. 
 
 
Syfte och frågeställningar 
 
För att minska stigmatiseringen och diskrimineringen av personer med psykisk ohälsa är 
utbildning och därmed ökad kunskap om dessa personer en viktig del, speciellt då denna 
utbildning sker lokalt. Störst effekt för att minska psykiskt sjukas negativa situation har dock 
det arbete som sker tillsammans med personer som har erfarenheter av psykisk ohälsa. Studier 
har visat att den som är psykisk sjuk ofta internaliserar allmänhetens bild av och attityder mot 
dessa personer (Hansson, 2006). Syftet med studien var att undersöka på vilket sätt personal 
inom socialpsykiatrin märker kopplingen mellan stigmatisering och den psykiskt sjukas 
attityder till sig själv och sin sjukdom. Studien ville även undersöka hur personal inom 
socialpsykiatrin upplever sin yrkesroll och allmänhetens attityder till deras arbete.  

Frågeställningarna för studien var: 
1. På vilket sätt kommer stigmatiseringstendenser till uttryck i  

a. socialpsykiatripersonalens uppfattningar av hur psykiskt sjuka upplever sin 
situation? 

b. socialpsykiatripersonalens upplevelser av sociala attityder till dem själva som 
yrkespersoner samt till personer med psykisk ohälsa? 

2. Hur upplever socialpsykiatripersonalen förutsättningarna för att förändra/påverka 
stigmatisering och diskriminering av personer med psykisk sjukdom? 

3. Hur uppfattar personalen inom socialpsykiatrin att personer med psykisk ohälsa 
reagerar på medias bild av psykiska sjukdomar och våldsbrott? 

 
 

Metod 
 
 

Deltagare 
 
I samarbete med socialpsykiatrin i en mellanstor stad i sydöstra Sverige valdes elva deltagare 
med olika yrken och anställningstid inom socialpsykiatrin ut. Deltagarna var alla personer 
som på olika sätt dagligen har kontakt med personer med psykisk problematik, brukare, och 
som möter dessa personer i olika roller och situationer. De elva personerna tillfrågades om de 
var intresserade av att blir intervjuade. Tre föll bort av olika skäl och följaktligen var det åtta 
personer som intervjuades. De åtta deltagarna var mellan 28 och 59 år, två män och sex 
kvinnor. Av deltagarna arbetade tre som biståndshandläggare och de övriga som 
boendestödjare, vilket innebar att de hjälper brukarna med vardagsgöromål i det egna 
hemmet. Fyra av de intervjuade var mentalskötare med gymnasieutbildning, och de resterande 
hade högskoleexamen. Arbetet inom socialpsykiatrin handlade för deltagarna om att på bästa 
sätta hitta lösningar som tillgodoser målgruppens vardagsbehov, så att ett fungerande liv blir 
möjligt. Målgruppen som deltagarna arbetade med hade skilda psykiatriska diagnoser, allt 
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från bokstavskombinationer till psykosproblematik, och även personer mer dubbla diagnoser, 
men alla hade omfattande funktionshinder gemensamt.  

 
 

Material 
 
Alla deltagare intervjuades enskilt utifrån en halvstrukturerad intervjuguide som delvis 
omformulerades under varje intervju dels för att stämma med vad den aktuella deltagaren 
sade, dels för att ämnena som frågorna var formulerade ifrån ofta spontant blev aktuella från 
deltagaren. De halvöppna frågorna följdes både av spontana och delvis förformulerade 
följdfrågor för en större förståelse och nyanserad bild (Trost, 2005; Widerberg, 2002). 
Eftersom det i denna studie var författaren själv som genomförde intervjuerna fanns en 
möjlighet att hela tiden följa upp det som intervjupersonen sagt utöver intervjuguiden och 
även ställa frågor till nästkommande om sådant. Varje intervju spelades in på en MP3spelare 
och transkriberades sedan ordagrant. Intervjuerna varade mellan 1 och 1½ timme. Varje 
intervju raderades från MP3spelaren efter utskrift, och intervjupersonerna kallades framöver 
bara för IP1, IP2 och så vidare. Alla utskrifter förvarades på ett sådant sätt att inga personer 
utöver författaren kom åt materialet (Vetenskapsrådet, 1990).  
 
 
Procedur 
 
Deltagarna tillfrågades till en början av författarens kontaktperson inom socialpsykiatrin om 
de var villiga att delta i en intervjustudie. När klartecken gavs kontaktade författaren 
deltagarna genom ett missivbrev som skickades ut via e-mail, där information om studiens 
upplägg, konfidentialitet och frivillighet fanns med. Efter att missivbrevet skickats ut 
kontaktades varje deltagare av författaren via telefon för att bestämma tid och plats för 
intervjun. De åtta deltagarna godkände sin medverkan i studien, detta efter att de blivit 
informerade om konfidentiell behandling av insamlat material samt frivilligheten att delta. 
Varje deltagare informerades och intervjuades enskilt utan någon kännedom om vilka andra 
personer som deltog, därav kunde konfidentialiteten för varje deltagare säkras ytterligare. 
Deltagarna fick även information om hur det insamlade intervjumaterialet skulle komma att 
behandlas och användas (Vetenskapsrådet, 1990). Varje intervju genomfördes på den 
intervjuades arbetsplats efter överenskommelse och skedde i ett avskilt och ostört rum. 
 
 
Databearbetning 
 
Det transkriberade materialet lästes igenom ett flertal gånger för att få en överblick och känsla 
för materialet. Genom att författaren själv genomförde varje intervju fanns det genom hela 
bearbetningen en personlig känsla för intervjuerna samt minnesbilder som kunde användas i 
analysen. Genom att använda pennor i olika färg för olika utsagor skapade begrepp och 
meningar en helhet i materialet (Trost, 2005). Materialet formades till teman under analysen 
och markerades och koncentrerades så att det lättare kunde följas genom varje intervju för att 
finna både likheter och olikheter mellan samtliga intervjuer, en så kallad 
meningskoncentrering (Kvale, 1997). Genom hela databearbetningen antecknades idéer, som 
till exempel teman, sammanhang och skillnader, kring materialet som uppkommit, detta för 
att lättare ha en möjlighet att koppla olika delar av materialet till varandra och se likheter och 
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skillnader mellan intervjuerna (Lantz, 1993; Trost, 2005). I bearbetningen av materialet 
användes en abduktiv analys där tidigare teorier och artiklar sattes i jämförelse med 
information från intervjuerna. Samtidigt som information från intervjuerna hela tiden sattes i 
relation till tidigare artiklar och tankegångar. Detta innebar att bearbetningen hela tiden 
varierade på en tänkt linje mellan teori och empiri. Genom att intervjuerna gjordes med olika 
yrkesgrupper inom socialpsykiatrin och med deltagare med olika akademisk bakgrund och 
olika åldrar fanns en källtriangulering för att öka validiteten i studien. 

 
 

Resultat 
 

Analysen av intervjuerna resulterade i följande teman: individsyn och stigmatiseringsuttryck 
som kunde relateras till deltagarnas upplevelse av stigmatiseringstendenser. Mediapåverkan 
där deltagarna beskrev hur de upplevde brukarnas reaktion på medias fokusering av våldsdåd. 
Generell okunskap om psykisk ohälsa handlade om deltagarnas syn på diskriminering kring de 
som yrkespersoner samt vilka möjligheter som upplevdes finnas för att förändra eller påverka 
stigmatiseringen.  
 
 
Individsyn 
 
Gällande individsynen framkom det i analysen att alla deltagarna ansåg att det var av största 
vikt att bortse från diagnoser i mötet med personer med psykisk ohälsa. Detta för att istället 
fokusera på individen, dennes personlighet och psykiska funktionshinder och vad detta 
medförde för svårigheter i vardagen. En ökad individsyn menade deltagarna tenderar att 
minska de negativa sociala attityderna kring psykiskt sjuka genom att personer som behandlas 
som individer inte i samma utsträckning kan grupperas och därmed stigmatiseras som en 
grupp.  

 
”För våran del är det funktionshindrena som vi i första hand arbetar med och sjukdomen får ligga 
lite vilande. Med tanke på att livet ska fungera för dem. Så vi jobbar inte med sjukdomsbilden utan 
mer riktat mot funktionshindret eller beteendeproblemet.” (IP 8) 

 
”Jag tänker mycket att jag jobbar med människor, som har olika problem. De är personer som har 
sina sidor. Då tänker man inte på att det är en psykisk sjukdom, man tänker mer på hur det var 
idag.” (IP 7) 
 
”Vi jobbar helt individuellt. … Så därför kan man ha vilken diagnos som helst, så diagnoser är inte 
det viktiga utan vi jobbar framåt. Idag ser man människan på ett annat sätt. Det är ingen klump. 
Alla är personer, egna människor med fel och brister som alla andra.” (IP 4) 
 
”Det är personen som kommer, inga diagnoser. … Vi vet vad det är för diagnoser men det är 
personen och dennes funktioner, vi tittar på vad de kan och inte kan. … Det kanske kan vara bra 
att veta diagnosen så man vet hur man ska hjälpa till, hur man ska stötta den personen. Men det är 
inte det viktiga.” (IP 6) 

 
I samband med individsynen talade vissa av deltagarna om sin delvis negativa syn av 
landstingspsykiatrin. Där personer med psykisk problematik inte alltid ses som individer utan 
utifrån sin diagnos och förväntade beteende och därmed ökade landstingspsykiatrin risken för 
både stigmatisering och diskriminering genom grupperingen av människor, enligt deltagarna. 
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Här menade deltagarna att landstingspsykiatrin och socialpsykiatrin skiljer sig åt, dels genom 
synen på människan, som diagnos eller funktionshindrad, dels utifrån arbetssättet, uppsökande 
verksamhet, i hemmet hos brukaren, eller som bokade möten i klinisk miljö. 
 

”Många som är här har också varit inne på klinik under lång tid och där blir man hospitaliserad, så 
är det. Det är mycket gammal vana, om jag inte orkar städa så gör någon det åt mig.” (IP4) 
 
”Man stängde dörren, ja egentligen stängde psykiatrin dörren och det har varit stängt. … En period 
jobbade man egentligen bara med den sjuka, och tänkte inte på att det fanns någon omkring.” (IP7) 
 
”Jag har hela tiden sagt, avskaffa psykiatrin. För än så länge har psykiatrin inget att komma med 
och recept kan vem som helst skriva ut. Första linjens psykiatri idag, det är vårdcentralerna. Man 
säger att när man väl hamnar inom psykiatrin så är det specialistvård. Jag har lite svårt att se det. 
Jag tycker att de tagit ett tolkningsföreträde som jag inte tycker är OK, därför att man förvarar 
människor. Människor berättar väldigt skrämmande upplevelser om när de varit på lasarett, inom 
psykiatrin. … För den vård jag tycker att de erbjuder idag, det är ingenting. Då skulle det varit 
bättre att behållit gamla konvalescenshemmen, när man fick komma till en rofylld miljö. … Nej, 
inom vården säger jag, jag tror man blir sjukare. … Därför där är man patient, där är man 
stigmatiserad, där är man också diskriminerad och där är man beroende av vilken diagnos man har. 
… Och jag kallar inte det för vård. … jag tycker psykiatrin jobbar fel idag, man lägger ansvaret på 
den enskilda individen. Patienterna ska komma dit, man träffar dem en stund, och ger ny medicin. 
… När patienten inte dyker upp, varför kavlar man inte upp ärmarna och åker ut, och kollar vad 
som har hänt?” (IP1) 
 
”Det måste finnas en aktiv öppenvård, det är jätteviktigt. Jag tycker de avskärmat sig lite inom 
psykiatrin. Gå ut och möt folk istället för att be de komma till mottagningen. Jag menar, är man i 
ett försämrat mående, du kommer ju inte då. … De måste ut mer.” (IP5) 

 
 
Stigmatiseringsuttryck 
  
Deltagarna talade i intervjun om hur de upplever att stigmatiseringsuttryck märktes i de 
psykiskt sjukas upplevelse kring sig själva och sin situation. Stigmatiseringsuttrycken menade 
deltagarna handlade om negativa upplevelser och självinsikt hos brukarna samt 
diskriminering. Hur varje brukare såg på sig själva, sin problematik och sin plats i samhället 
var beroende av de sociala attityder som fanns kring dessa personer. Dessa sociala attityder 
bottnar i och upprätthåller stigmatiseringen kring psykiska problem och ligger därmed till 
grund för risken att diskrimineras.  

 
”Många vi möter är ju lite misstänksamma. Om man tänker att de kanske haft mycket strul tidigare 
i livet med massa myndighetspersoner. Och nu kommer en till. … Så har det ju sett ut. Folk har 
försvunnit hela ens liv, man vågar inte lita på någon. … Ibland kan det hända att man träffas men 
personen vill inte vara med, den bara vägrar. Kanske sitter med och sen bara går.” (IP5) 
 
”Jag tror bara att det är så att de har så dåligt självförtroende och att de har blivit svikna så många 
gånger. De testar oss. ’Kan jag verkligen lita på dem eller är det en igen som kommer och sviker 
mig. … De litar inte på människor. … Den yngre generationen går inte i skolan, de går inte ut. De 
drar sig undan, lägger sig i sin säng. … Man tror att alla andra orkar, orkar livet. … De yngre är 
ganska bortglömda, jag tror inte de pratar om sin sjukdom.” (IP7) 
 
”I vissa fall tror jag att de [brukarna] väljer vad de ska säga för att få det de vill ha. De är inte 
dumma. … De är rädda för att vara psykiskt sjuk. Rädd för att bli stämplad. De vill inte hamna i 
det här facket.” (IP6) 
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”Jag tror att merparten ser sig som avvikande, lite mer annorlunda. … De kanske får ett taskigt 
bemötande. … Ja, alltså, omgivningen påverkar de här brukarna ganska mycket. … jag tänker att 
det är svårt för brukarna att ta sig in i andra sammanhang. (IP8) 
 
”De går dit några gånger [till sysselsättning] sen struntar de i det. De vill inte umgås med sjuka 
människor. … Mycket prat om döden och hänga, och så. … De flesta som bor här vill härifrån till 
egen lägenhet.” (IP2) 

 
Stigmatiseringsuttrycken kunde upptäckas i brukarnas relation till anhöriga och även 
anhörigas reaktioner på till exempel familjemedlemmar med psykisk problematik. 
Stigmatiseringen påverkar hur brukaren ser på sig själv i relation till anhöriga, mycket genom 
känslor av skuld och skam, gentemot sina anhöriga. På samma sätt ledde även 
stigmatiseringen och sociala attityder till hur anhöriga såg på psykiskt sjuka 
familjemedlemmar och sig själva i denna relation, men även i relation till omgivningen. 
Deltagarna menade att det är svårt att generalisera när det gäller brukarnas relationer med 
anhöriga men att de ändå upplevde att det är många som inte har den viktiga kontakten som 
kan behövas, både som normal kontakt och som en nödvändighet för återhämtning från sin 
sjukdom.  

 
”Vissa av brukarna har ganska bristfälliga sociala kontakter. … Vissa anhöriga tycker att det är 
väldigt skambelagt. Vissa tycker att det är väldigt jobbigt. Det beror väldigt mycket på vilket 
beteende som kommer av sjukdomen. … Det är många anhöriga som tagit avstånd. Det motsatta 
tror jag , är en konstruktion. Jag tror att det är ett följdbeteende från brukaren. De blir besvikna på 
sina anhöriga att de först tagit avstånd. Så det blir en konstruktion från deras sida.” (IP8) 
 
”Ofta har anhöriga kämpat så länge så det känns som ett hopplöst fall. … Det är jättebra när 
kontakten finns, men många gånger är ju föräldrarna eller syskonen så utbrända efter att provat så 
mycket och försökt få till saker och ting. Det är oftast när de kämpat länge och känner att ’här, nu 
får ni ta över, gör nånting’.” (IP6) 
 
”De som jag tänker på har mycket kontakt tycker jag, träffar brorsor och så. … Vi har en mamma 
som är här nästan varje dag. … Det är anhöriga som tar avstånd, brukaren vill jättegärna ha 
kontakt med det är de som säger nej, ’det räcker nu’. De [anhöriga] är glada om de tackar nej om 
de ska åka hem någongång.” (IP2) 
 

Utifrån självinsikten och beroende på vilken plats i samhället varje enskild brukare anser sig 
ha, kan de uppleva sig diskriminerade i och av samhället. Deltagarna menade fortsättningsvis 
att brukare som inte upplevde sig diskriminerade, i väldigt stor utsträckning har svårt med 
självinsikten i sin sjukdom. Även om inte alla deltagarna upplevde att brukarna upplevde sig 
diskriminerande så menade de ändå att dessa personer till stor del är diskriminerade i 
samhället. Här fanns dock en skillnad mellan deltagarna, då några menade att 
diskrimineringen finns på statlig, strukturell, nivå, genom ekonomi och byråkratiska 
förordningar. En statlig diskriminering behövde inte vara diskriminering som individen direkt 
känt av utan visade sig i svårigheter för psykiskt sjuka att få adekvat vård, stöd och i statliga 
forskningsbidrag.  

 
”Jag tycker man diskriminerar i sammanhang när det gäller ekonomi, faktiskt. … Det finns lite 
ogenomtänkta saker. Det är bara att gå in och titta på statsbidragen. … Man ser det på 
förutsättningar som ges i olika kommuner och landsting. Vilken vård man ger. Hur mycket pengar 
som går till forskning. Det är fortfarande alldeles för lite forskning på psykisk ohälsa.” (IP1) 
 
”Man kan ju tycka att så som samhället är uppbyggt kring psykiskt sjuka ibland är 
diskriminerande. De behöver mer stöd, ibland är det så att de måste söka hjälp fast det finns att få, 
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vid nästa dörr. Men de får inte erbjuda det förrän de sökt hjälpen. Den byråkratiska ordningen.” 
(IP3) 
 
”När man är ute på föreläsningar så tänker jag ofta, att här sitter vi. Varför skickar de inte hit 
brukarna, de som har diagnosen. De behöver ju också det här, men de är ju aldrig inbjudna.” (IP7) 

 
Resten av deltagarna menade att det var en mer direkt diskriminering där brukarna inte hade 
en självklar plats i samhället. Detta märktes genom att de var utsatta, inte hade någon normal 
kontakt med omgivningen samt att de nekades möjligheten till ”vanliga” arbeten. Denna sorts 
diskriminering var även det som brukaren själv kan märka av, enligt deltagarna.  

 
”Det är så svårt, att de vanliga inte förstår. Ja, de har svårt att acceptera oss emellanåt. Alltså direkt 
det händer något på gården så är det vårt fel, de får mycket skit för ingenting. … Vi får inte sitta 
här på gården och röka längre.” (IP2) 
 
”Mycket okunskap tror jag ute på företagen, jag tror de lättare tar emot en bokstavskombination 
eller kanske en med Downs Syndrom än att ta emot någon med psykosproblematik.” (IP6) 
 
” Några som är ute på privata arbetsmarknaden, där kan jag se att en viss okunskap sätter käppar i 
hjulet för dem ibland. … Det kan kännas diskriminerande att de inte får möjligheten, för 
arbetsgivaren litar inte på dem.” (IP8) 
 
”Många blir väldigt, utsatta, ensamma, om man bor i hyreshus. … Jag tror att folk undviker. Det 
blir ingen naturlig kontakt.” (IP5) 
 
”I vardagssituationer när man är på stan och ska köpa kläder tillsammans med någon brukare. Så 
blir det, det klassiska att expediten tittar på mig och frågar om färg eller så.” (IP4) 

 
Stigmatiseringen av psykiskt sjuka anser en del av deltagarna är så kompakt och påverkar den 
enskilde individen i så stor utsträckning att det finns tendenser till försök att dölja sina 
problem och funktionshinder, vilket leder till försämrad återhämtning och minskade 
möjligheter till en självklar plats i samhället för dessa personer. 

 
 ”De flesta är medvetna, väldigt medvetna. … Även de personer som är svårt sjuka, rösthörare och 
så, är otroligt medvetna och de vet också när de tappar bort sig. … Men de har uppfattningen att de 
inte klarar nånting, fast de i själva verket klarar väldigt mycket. … De accepterar sig som lägre 
stående. Alltså accepterar gör de inte, men de är medvetna om att de är stigmatiserade och 
diskriminerade och mår dåligt av det också. … De pratar mycket pengar, förutsättningar, jobb. 
Mycket jobb. Att de vill jobba, men inte får. De har drömmar, har idéer men kommer inte dit. Vill 
tjäna egna pengar är det många som säger. … Alltså den här stigmatiseringen är så kompakt för att 
det finns en så fruktansvärd okunskap kring människor med psykisk ohälsa. … Även om man har 
en psykisk åkomma, ohälsa, så kan man fungera som en fullvärdig medborgare i samhället. Det 
gör man inte. Jag vet inte hur många av de här personerna som deltar aktivt i valet till exempel, 
som kan göra sin röst hörd.” (IP1) 
 
”Jag tror att de skattar sig lägre än vad de har förmåga till. … Förmågan finns där bara man tar det 
lugnt. … Jag kan tänka mig många gånger att de diskriminerar sig själva. Det kan vara så att det är 
ingen som bryr sig om mig, jag är psykiskt sjuk.” (IP7)  

 
 
Mediapåverkan  
 
Då ett våldsdåd sker får detta stor plats i media. Är det dessutom en person med psykisk 
problematik som utfört dådet blir fokuseringen ofta ännu större. Deltagarna menade att det 
ofta var en negativ och sned bild av psykiskt sjuka i media vilket leder till att 
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mediakonsumenter får en felaktig bild av psykiskt sjuka genom media, som i sin tur ökar 
kopplingen mellan våldsdåd och psykisk sjukdom och underbygger och upprätthåller den 
stigmatisering som finns gällande psykisk ohälsa.  

 
”Ja, vi [samhället] har en negativ syn på det här. Den negativa synen hör ihop med det här, tror jag, 
att man säger att det här är kostnadskrävande, våldsamma personer.  … Gemene man ute på gatan 
är rädd och tycker det är läskigt. Och den här väldigt sneda bilden som kommer från tidningarna. 
… Det har blivit tuffare, det är svårare idag än vad det har varit, tror jag… Mycket har att göra 
med till exempel Anna Lind, eller den här mannen i Gamla Stan.” (IP1) 
 
”Speciellt nu de senaste åren när det har varit så jättemycket skriverier om alla de här händelserna, 
i Gamla Stan och så… alltså, de vågar inte säga att de är psykiskt sjuka för många tycker att de är 
farliga då. Det låter ju jättehemskt, det är bättre att ha ett brutet ben, för det är normalt, men att 
vara psykiskt sjuk är ju allvarligt i mångas öron, hemskt och otäckt.” (IP6) 
 
”Det är bara att öppna en tidning eller titta på TV, många tror att de här personerna [som IP jobbar 
med] är precis likadana.” (IP2) 

 
Brukarna som deltagarna mötte i sitt arbete visade en otrygghet och ifrågasatte sin själva i 
relation till mediabilden. Deltagarna menade att detta bör ses som ett problem både för sociala 
attityder gällande psykisk sjukdom men även som ett problem för de personer som har 
psykisk problematik.  

 
”Det är mycket prat runtomkring de här situationerna som hänt. Många har TV eller läser mycket 
tidningar. ’Är jag en sådan person som tidningarna säger att de här personerna är?’ Det är mycket 
sådana funderingar. Jag tyckte en del, som de sa, kände sig mer nedstämda. ’Tror de att jag skulle 
göra så här bara för att jag har den diagnosen?’, mycket sådana saker.” (IP2) 
 
”När det var som värst kände dig sig väldigt svartmålade. De kände sig utpekade, helt klart. Att 
folk var rädda för dem. De drog sig mer till oss [personal], för de visste att vårt beteende ändras 
inte.” (IP8)  

 
”De pratar om det ibland. Flera stycken ger uttryck för att, när de åker ner på stan och ska handla 
känner de sig förföljda. De tycker att folk tittar på dem utan att vara paranoida. Alltså de känner 
känslan av det. Det är synd.” (IP1) 

 
Dock var det tre av de intervjuade som menade att de inte alls kunde se att brukarna de kom i 
kontakt med reagerade på den negativa mediabilden. 
 

”Det har jag aldrig träffat på, nej. Jag tror inte att de kan identifiera sig med den våldshandlingen. 
Jag menar, de vi jobbar med har ju inte den benägenheten.” (IP5) 
 
”Det har jag inte stött på [att brukarna reagerar negativt], man kanske pratar med någon ibland, 
men i mitt jobb märker jag inte av det.” (IP3) 
 
”Inte genom dem själva. Däremot så kan man märka och känna allmänhetens blickar. Ute i 
samhället, på bussen, eller på stan. Jag kan känna blickar och att man tisslar och tasslar lite. … Det 
beror nog på hur mycket självinsikt brukaren har. Brukaren ser sig som frisk och är lika 
fördomsfull som media på det sättet.” (IP4) 
 

 
Generell okunskap om psykisk ohälsa 
  
De teman som analysen av det insamlande materialet resulterade i kan alla ändras och 
påverkas genom en ökad kunskap i samhället, enligt deltagarna. Då de tillfrågades hur denna 
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kunskapsökning bör gå till pekade alla deltagarna på en ökad information om psykisk ohälsa 
och en ökad delaktighet i samhället för de personer som är psykisk sjuka.  

 
”Om man tänker i skolan och under uppväxten måste man reagera på folks mående. … Så att man 
får rätt hjälp. … Man måste gå på djupet ibland, vi avskärmar oss lite även inom socialtjänsten. 
Man ska jobba med det eller det [problematik och diagnoser], passar du inte in så får du inte hjälp. 
Vi måste vara lite mer kreativa.” (IP5) 
 
”[Kunskapen] är på väg att mogna upp. Den finns där någonstans. Det finns den här TV-serien 
’Ondska’. … Jag har stött på professionella som är vansinniga på det här programmet, att det 
svartmålar. Men samtidigt så skapar det ju en debatt.” (IP3) 
 
”Kunskap är jätteviktigt, utbildning till personal som träffar på målgruppen, polis, ja alla som 
träffar på dessa människor i sitt jobb skulle behöva veta mycket mera.” (IP4) 
 
”Mycket det man gör i kommunen, att man bjuder in grannar. Alltså de som bor nära, att man 
diskuterar. Jag tror det är jätteviktigt att man talar om att så här ser det ut, de är inte mer farliga än 
någon annan man möter.” (IP2) 
 
”Om skolorna visste vad mobbning ställer till med i vuxenlivet så skulle de ju jobba jävligt aktivt 
för att göra någonting åt det. Det är ett jätteproblem, vad det gör med en människa och synen på 
sig själv. … Vi skulle behöva en helt annan upplysningskampanj, vi skulle behöva mer pengar. 
Man skulle verkligen lyfta upp de här frågorna eftersom de ökar. Den psykiska ohälsan ökar.” 
(IP1) 

 
Skulle samhället byggas upp på sådant sätt att alla kunde leva jämte varandra minskar risken 
för stigmatisering och diskriminering. Några deltagare menade att en ökad förståelse för att 
vem som helst kan blir psykiskt sjuk skulle bidra till förändrad uppfattning.  

 
”Var i livet du än befinner dig så kan det inträffa saker och ting. Jag kan jämföra det med att om 
jag hamnar i en kris på grund av dödsfall, jag får en krisreaktion. Och kan få en depression i 
slutändan om jag inte kommer igenom det där på något sätt. … Jag brukar tänka också att det här 
kan drabba dig och mig, vi har inga garantier någon av oss. … Vi kan förlora ett barn, eller vad det 
är. … Men vi ser oss inte som att vi mår psykiskt dåligt, utan det är en tragedi. Det är något yttre 
som har drabbat oss men som påverkar vårt inre.” (IP1) 
 
”Alla kan vi hamna i kris. … Den killen [en brukare] har en gång haft flickvän, har haft jobb, har 
tränat. … Det är personer som hamnat i vissa situationer som de inte kan påverka.” (IP5) 

 
På samma sätt menade deltagarna att information om psykisk ohälsa, som till exempel 
”Miltonprojektet”, bör lägga fokus på att nå ut utanför de grupper som redan lever eller 
arbetar med personer med psykisk problematik. Deltagarna var både positiva och negativa till 
hur ”Miltonprojektet” fungerat, hur det nått ut med hjälp och kunskap både till brukare och till 
det övriga samhället. 
 

”Nu tycker jag det är mycket fördel med psykiatrisamordningen, med Milton, att man verkligen 
ska satsa på det här. Och det kan jag väl se att de satsat pengar, att det kommer till pengar både i 
kommun och landsting och att vi jobbar med för att förhindra att det händer [våldsdåd], att folk får 
hjälp när de söker.” (IP5) 

 
”Vi som redan jobbar med det [psykiskt sjuka] jobbar även med Milton. Så det är vi som redan 
vet. Det kanske måste nå ut lite.” (IP6) 
 
”Psykiatrireformen, när den kom och de intentionerna som fanns där, så trodde man verkligen att 
nu har de verkligen uppmärksammat det här. Nu ska det bli någonting bra. … Så intentionerna var 
goda men resultatet är inte gott.” (IP1) 
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Deltagarna upplevde ingen diskriminering kring deras val av yrke. Däremot kände de att 
omgivningens okunskap kring personer med psykisk ohälsa även fanns i uppfattningarna av 
deras arbete som personal inom socialpsykiatrin. Denna okunskap visade sig, enligt 
deltagarna, i både en positiv och negativ bild av deras arbete som felaktigt uppförstoras av 
omgivningen. 
 

”Reaktionerna [på yrkesval] blir ofta att de tror att man gör ett bättre jobb än vad man gör. ’Gud 
vad bra att du jobbar med det’. Åt det hållet, att de tror att man gör något slags underverk.” (IP4) 
 
”Det finns ju vissa personer som har svårt att förstå att man överhuvudtaget jobbar med det här. 
Att man måste ha egna problem för att jobba med dessa personer. Det kan kännas diskriminerande 
mot den yrkesgruppen som jag befinner mig i. … Även om jag förklarar tre, fyra gånger vad jag 
jobbar med är det svårt att förstå. … Jag får ganska mycket uppskattning från mina vänner att jag 
valt att jobba med det här. Man får mycket positiv respons från omgivningen.”  (IP3) 
 
”Det är många som säger att hur orkar du, att känna den här motivationen till att hjälpa de här 
människorna. ’Är du inte rädd?’ Det är ju bara att öppna tidningen eller titta på TV, de tror ju att 
alla är likadana. … Det är bara att ta kompisar som undrar ’hur fasen vågar du jobba där?’ ”  (IP2) 
 
”Det är många som ryggar tillbaka, om man träffar nytt folk och man ska berätta vad man jobbar 
med. ’Åh, vad obehagligt’.” (IP6) 

 
Som avslutande fråga i intervjun ombads deltagarna att, utifrån deras yrkesroll och erfarenhet 
av psykiskt sjuka, ge ett grundläggande råd till personer som har psykisk ohälsa. De flesta 
deltagarna var överens om att det som ofta skapar en bra grund för positiv utgång är att ta 
emot hjälp som erbjuds.  
 

”För många tycker jag att det är viktigt att kunna ta emot stöd och hjälp utifrån. Jag tycker att 
många som hamnar i en sådan kris vill sköta allt själv, men det är inte så skrämmande och fult att 
ta emot lite stöd.” (IP5) 
 
”Ta den hjälp som finns att få. Och kräv rättigheter.” (IP2) 
 
”Jag har försökt få dem att ta samtalskontakt. Lyfta fram att man inte behöver vara i kris för att ta 
samtal.” (IP3) 

 
 
 

Diskussion 
 

Att som person värderas utifrån sociala attityder grundat på antaganden och misstankar 
påverkar individen, dennes syn på sig själv och sin plats i samhället. Att utifrån dessa sociala 
attityder bli misskrediterad och inte ha samma möjligheter som andra personer försvårar 
vardagen för individen. Att dessutom riskera att både direkt och indirekt hängas ut och bli 
utpekad i samband med att våldsdåd sker upplevs ofta som negativt och orättvist. Dessa 
händelser kan till stor del ses som vardagen för personer med psykisk problematik. Studiens 
syfte var att, utifrån erfarenheter hos personal inom socialpsykiatrin, beskriva hur 
stigmatiseringstendenser kom till uttryck hos brukares upplevelse av sin situation, samt även 
hur dessa tendenser uttryckte sig i sociala attityder kring deltagarna som yrkespersoner. 
Vidare även ta reda på hur varje deltagare upplevde det möjligt att minska stigmatisering och 
diskriminering kring personer med psykisk problematik, samt hur, den ofta negativa, 
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mediabilden upplevdes påverka brukarna. De gemensamma teman som analysen resulterade i 
var individsyn och stigmatiseringsuttryck som både kunde kopplas till upplevda 
stigmatiseringstendenser hos deltagarna samt mediapåverkan och generell okunskap om 
psykisk ohälsa.  

 
Individsyn. I analysen framkom det att deltagarna utifrån sina erfarenheter såg det som 

viktigt att ge varje brukare chans att vara en egen individ och arbeta utifrån aktuella 
funktionshinder istället för att fokusera på diagnoser eller förväntade beteenden. Deltagarna 
menade att individsynen minskar risken för brukare att grupperas efter sin problematik, både 
av sig själva och av allmänheten. Denna uppfattning hos deltagarna stämmer överens med 
Ekeland och Bergems (2006) studie av hur brukare och omgivningen ser på psykisk sjuka i 
sociala relationer. I likhet med tidigare studiers (Alphonce & Ershammar, 2006; Ekeland & 
Bergem, 2006; Penn & Wykes, 2003; Rüsch et al., 2005) funna resultat menade deltagarna att 
en ökad individsyn ökade brukares möjlighet till att vara individer och därmed slippa 
uppfattas som en sjukdom istället för en person.  

Att i relation med brukare arbeta enligt en individsyn menade deltagarna var viktigt då 
denna syn inte sade något om personens direkta sjukdom utan bara lade fokus på vad brukaren 
inte klarar själv och vad denne behövde hjälp och stöd med, brukarens funktionshinder. 
Många av deltagarnas arbete handlade om att i vardagen underlätta för brukarna men även att 
hjälpa dessa personer att tro på en chans för möjlig återhämtning i likhet med vad tidigare 
studier visat (Nationella Psykiatrisamordning, 2006; Sanders Thompson et al., 2004; Topor, 
2004). Att deltagarna poängterade vikten av individsyn istället för aktuell diagnos kunde 
eventuellt bero på att alla deltagarna inte i full utsträckning hade vetskap om diagnos då de 
endast förväntades arbeta utifrån aktuella problem hos individen.  

I samband med individsynen talade några deltagare om deras inställning till 
landstingspsykiatrin som de var negativa till. Detta för att deltagarna upplevde att det inom 
landstinget fokuseras på diagnos och förväntat beteende istället för individ och aktuellt 
problem och därmed stigmatiseras och diskrimineras brukare. Även tidigare forskning har 
visat på problem med brist i individsyn inom landstingspsykiatrin, se till exempel Corrigan et 
al. (2003) eller Hansson (2006). 

  
Stigmatiseringsuttryck. Det som i resultatet kom att kallas stigmatseringuttryck handlade 

om hur deltagarna berättade kring hur de upplevde att brukare uppfattar sig själva och sina 
relationer. Deltagarna talade här om känslan att brukare har många negativa upplevelser 
bakom sig som påverkar nutida relationer, både med deltagarna som personal och i 
anhörigrelationer, samt hur de som personal inom socialpsykiatrin såg på diskriminering kring 
brukare. Till skillnad mot tidigare forskning (Hall & Cheston, 2002) talade deltagarna om att 
brukarna ibland upplevde det svårt att ha relationer inom sin egen grupp – personer med 
psykisk ohälsa, att de gärna ville umgås med andra människor för att inte tvingas ihop med 
personer som bara grupperas efter diagnos och därmed förstärka sin egen sjukdomssyn. Här 
menade deltagarna att det fanns risk för att brukare, genom gruppering, isoleras då det blev 
svårt med naturliga kontakter med allmänheten, detta i likhet med resultat från bland annat 
Arboleda Flórez (2003) och Byrne (2001). 

Gällande risken för diskriminering av brukare berättade deltagarna såväl om erfarenheter 
där brukarna varit medvetna om att de diskrimineras och där de inte själva uppfattat det. I 
samstämmighet med forskning kring diskriminering (bland annat Arboleda Flórez, 2003; 
Corrigan et al., 2003; Hansson, 2006; Sanders Thompson et al., 2004; Werkö, 2004) talade 
deltagarna om både direkt och strukturell diskriminering av brukare. Den direkta 
diskrimineringen menade deltagarna handlade mycket om brukarnas möjligheter till arbete 
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och social acceptans medan den strukturella diskrimineringen enligt deltagarna handlade om 
ekonomi samt byråkrati. Bakom både brukarnas syn på sig själva och båda former av 
diskriminering menade deltagarna att det fanns sociala attityder som skapar och upprätthåller 
stigmatisering som i sin tur låg bakom brukares svårigheter att passa in i samhället och 
vardagen. 

 
Mediapåverkan. Då ett våldsdåd sker får detta stor plats i media, både i tidningar och TV. 

Deltagarna menade att media till stor del visar en sned bild av personer med psykisk 
problematik, vilket även tidigare forskning visat (Alphonce & Ershammar, 2006). Varje gång 
ett våldsdåd skedde skakades samhället om, vilket deltagarna menade låg bakom den allt 
starkare attityden att personer med psykisk ohälsa ansågs farliga. Deltagarna menade vidare 
att det kunde skilja sig mellan hur brukare uppfattade mediabilden. En del brukare kunde 
uppleva sig utpekade och ifrågasatta och därmed osäkra på sig själva och sin sjukdom medan 
deltagarna menade att andra brukare inte alls upplevde mediabilden som negativ. Denna 
uppfattning hos deltagarna kan ses stämma med tidigare genomgång av forskning på 
mediabild och psykiskt sjuka (Arboleda Flórez, 2003; Rasmussen & Höijer, 2005; Werkö, 
2006). 

 
Generell okunskap om psykisk ohälsa. Att funna teman i denna studie har möjlighet att 

förändras talade deltagarna om. De menade att en större ”normal” delaktighet i samhället för 
brukare skulle minska negativa sociala attityder och stigmatisering kring personer med 
psykisk problematik. Uppfattningen hos deltagarna var att det redan tidigt i skolan skulle 
finnas högre upptagning av barn som inte upplevs psykiskt stabila samt en tidig information 
om psykisk problematik. En större dialog i omgivningen och kommun och landsting skulle 
öka kunskapen hos gemene man och därmed integrera brukare i samhället på ett naturligt sätt, 
vilket även visades i studien av Sanders Thompson et al. (2004). Deltagarna menade vidare att 
en minskad mystifiering av psykisk ohälsa skulle kunna leda till att allt fler personer insåg att 
detta var något som kunde drabba vem som helst. En deltagare poängterade att det som 
gemene man kallade kris, till exempel ett dödsfall, i många fall ligger bakom psykisk 
problematik om individen inte får adekvat hjälp.  

Till skillnad mot tidigare forskning kring diskriminering som visade på associerad 
stigmatisering (Brown & Bradley, 2002; RSMH, 2003; Östman, 2006) talade deltagarna i 
denna studie om att de själva inte upplevde sig diskriminerade för sina arbeten. Alla 
deltagarna menade istället att det generellt handlar om en okunskap kring deras yrken som 
kan yttra sig såväl negativt som positivt och som många gånger förstärker deltagarnas 
uppfattning om felaktiga attityder till psykiskt sjuka bland omgivningen. Som sista fråga 
ombads deltagarna ge råd för hur personer med psykisk problematik ska agera och här 
handlade det samstämmigt om att som individ ta den hjälp som finns att få och inte tro att 
problemen löser sig själva. 

 
Validitet och kritisk granskning. Eftersom deltagarna innan intervjun inte fått full 

information om studiens syfte minskade risken för att intervjusvaren formades efter vad 
deltagaren uppfattade som ”rätt” svar. Dessutom användes det i intervjun många öppna frågor 
där deltagarna själva kunde fundera och diskutera utifrån sig själva vilket också öppnade för 
nya intressanta infallsvinklar på intervjufrågorna. Den förformulerade intervjuguiden som till 
viss del kunde anses styrande i sina frågor upplevdes av författaren inte på detta sätt då 
intervjuerna snarare handlade om intressanta diskussioner mellan författare och deltagare där 
nya infallsvinklar och synsätt som inte författaren innan tänkt på kom upp. Denna möjlighet 
till diskussion snarare än regelrätt intervju ifrågasatte även författarens delvisa förförståelse 
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både under intervjusituation samt analysarbete och låg därmed till grund för en nyanserad och 
öppen studie.  

Då denna studie var kvalitativ fanns inga förväntningar på generaliserande utöver studiens 
deltagare. Dock visade resultatet på viktiga bitar i brukarnas liv som enligt personalen inom 
socialpsykiatrin kan underlätta vardagsliv och situationer för dessa personer. Detta är 
intressant att som arbetande både inom socialpsykiatrin och landstingspsykiatrin ta till sig av 
och vidareutveckla i sitt dagliga arbete. Genom att intervjuer med olika yrkesgrupper inom 
socialpsykiatrin användes ökade validiteten i studien med så kallad källtriangulering. Det 
hade dock varit intressant att ytterligare ökat validiteten genom intervju med fler källor, till 
exempel personal inom landstingspsykiatrin eller möjlighet till feedback av en eller flera 
deltagare (Kvale, 1997).  

Eftersom författaren till denna studie är relativt ovan som intervjuare är det sannolikt att ett 
rikare material hade erhållits om en mer erfaren intervjuare hade utfört intervjuerna. Dock var 
ändå intervjumaterialet ganska omfattande och en viss mättnad uppstod efter de utförda 
intervjuerna, varvid resultatet kan ses som tillfredsställande, speciellt då frågeställningarna 
besvarats.Som tidigare nämnts motsäger dock denna studie delvis tidigare forskning vilket 
öppnar för fortsatt intressant forskning omkring bland annat psykiatripersonalens upplevelser 
om sin egen arbetssituation samt hur boenden och sysselsättning för psykiskt sjuka bör se ut. 

 
Framtida forskning. Få studier (se till exempel Couture & Penn, 2006 och Hall & Cheston, 

2002) har fokuserat på stigmatisering och diskriminering utifrån brukares egna upplevelser 
och perspektiv. Även denna studie har valt att inte fokusera utifrån brukarens 
erfarenhetsvärld. I fortsatta studier krävs en tydligare fokusering på psykisk ohälsa och följder 
som stigmatisering och diskriminering utifrån psykisk sjukas personliga erfarenheter och 
upplevelser, dock finns vissa problem med den inriktningen. Bland annat ökar risken för ett 
för stort bortfall av intervjudeltagare när brukare ska intervjuas eftersom det inte alltid är 
möjligt att upprätthålla en överenskommelse gällande intervjusituationen. Denna problematik 
är också bland annat anledningen till att denna studie inte fokuserar utifrån brukarens värld.  

Det finns även en bristande forskning kring anhöriga till personer med psykisk 
problematik. Eftersom även de anhöriga kan förväntas känna av stigmatisering och 
diskriminering skulle en ökad kunskap om dessa personers erfarenheter vara intressanta 
frågeställningar i framtida studier. Då denna studie fokuserat på personal inom 
socialpsykiatrin finns ett intresse för vidare forskning med personal inom både 
landstingspsykiatrin och rättspsykiatrin för att ytterligare få information om hur arbetet med 
brukare samt synen på stigmatisering och diskriminering kring dessa människor upplevs. 
Eftersom resultatet här både bekräftar och motsäger tidigare forskning vore det även av 
intresse att vidareutveckla dessa motsättningar gällande stigmatisering, diskriminering och 
mediapåverkan för att få en djupare och ökad kunskap om dessa områden bland annat för att 
försöka underlätta vardagen och sociala relationer för personer med psykisk problematik. 

 
Aktuell studie. Denna studie bekräftade såväl som motsade tidigare forskning kring 

personer med psykisk ohälsa samt gav även förslag på möjligheter till minskad stigmatisering 
kring psykiskt sjuka personer som tidigare forskning beskrivit. Deltagarna menade att en 
ändrad attityd till psykisk ohälsa skulle möjliggöra att fler personer i tid tar psykiska problem 
på allvar och tar den hjälp som finns att få för att minska problemen. Studiens resultat gav 
svar på de frågeställningar som var aktuella, utifrån deltagarnas subjektiva upplevelser. De 
teman som denna studie resulterade i visar på vikten av att i varje möte med människor, 
oberoende av om de är sjuka eller friska, utgå från varje unik individ och försöka gå in i varje 
möte med en öppen och nyfiken attityd. Att som medmänniska i dagens samhälle alltid 
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försöka vara oberoende av andra människors eller medias uppfattningar eller åsikter och 
därmed utgå från att kritiskt granska den information som vi människor dagligen, på olika 
sätt, får till oss, kan öka vår medvetenhet och därmed minska risken för ökad och 
upprätthållen stigmatisering och i fortsättningen även diskriminering av människor med 
psykisk problematik. 
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