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SAMMANFATTNING 

 

Syftet med studien var att undersöka unga vuxna somaliers uppfattningar om psykisk ohälsa 

och hur de ser på att söka stöd och hjälp från omgivningen. Metoden som har använts är 

kvalitativ metod och data har samlats in genom semistrukturerade intervjuer. Studiens 

intervjupersoner var unga vuxna med somalisk bakgrund vilka var mellan 19 till 29 år varav 

tre var kvinnor och tre var män. Studiens analys gjordes med hjälp av en kvalitativ manifest 

innehållsanalys. Resultatet av studien visar att unga vuxna somaliers uppfattning om psykisk 

ohälsa ser olika ut och att det är ett svårdefinierat begrepp. Unga vuxna somalier upplever 

även att det inte går att prata öppet om psykisk ohälsa med omgivningen, särskilt bland 

familjen. Uppfattning om stöd och hjälp är att det undviks, religionen har även stor betydelse 

och samtidigt finns det kunskapsbrist gällande var de kan söka hjälp och stöd för psykiska 

besvär.  

 

Nyckelord: hjälp och stöd, kultur, psykisk ohälsa, religion, somalier, stigma, unga vuxna 

 

  

  



ABSTRACT  

The purpose of the study was to explore Somali young adults’ perception of mental illness 

and how they look on seeking support and help from people in the surrounding environment. 

The method that has been used is a qualitative method using semi-structured interviews. The 

participants in the interviews were young adults with a Somali ethnic background. There 

were three men and women and their ages vary between 19 to 29 years old. The analysis was 

done using a qualitative manifest content analysis. The result of the study shows that young 

adults Somalis’ perception of mental illness looked different and difficult to define. Young 

adult Somalis also feel that it is not possible to talk openly about mental illness with people in 

their surroundings, especially with members of the family. Their perception of support and 

help is that it is avoided, religion plays a major role among it and there is a lack of knowledge 

regarding where they can seek help and support for mental illness.   
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1 INTRODUKTION 

Ur ett folkhälsoperspektiv är det av betydelse att arbeta för en jämlik hälsa. Psykisk ohälsa är 

ett växande folkhälsoproblem och ökar inom alla grupper men särskilt hos unga. I Sverige 

ökar psykisk ohälsa bland unga vuxna vilket betyder att allt fler behöver hjälp. För att 

motarbeta psykisk ohälsa och uppnå en god jämlik hälsa för unga vuxna krävs ett långsiktigt 

och strategiskt arbete. 

 

Studier visar att psykisk ohälsa i tonårsperioden kan leda till allvarliga konsekvenser i 

vuxenlivet. Psykisk ohälsa är även vanligt förekommande bland unga vuxna somalier. 

Personer med psykisk ohälsa kan drabbas av negativa faktorer från personer i omgivningen 

som exempelvis kränkningar eller fördomar. Om omgivningen agerar på ett negativt sätt mot 

personer med psykisk ohälsa kan det leda till större samhällsproblem. Den negativa synen 

kring psykisk ohälsa kan bero på att det har funnits tabu kring ämnet psykisk ohälsa. 

 

Författaren fann att det finns studier generellt kring unga vuxna och psykisk ohälsa och inte 

mycket just kring unga vuxna somalier. Det finns en stor del människor med somalisk 

bakgrund i Sverige och därför är det viktigt att undersöka hur unga vuxna somalier ser på 

psykisk ohälsa. Det finns inte tillräckligt med forskning kring unga vuxna somalier och 

psykisk ohälsa i Sverige. Eftersom författaren även studerar folkhälsovetenskap och arbetar 

ideellt i Rinkeby Folkets Hus i Stockholm väcktes ytterligare intresse att undersöka denna 

grupp. Författaren har även förförståelse kring ämnet och bär på erfarenheter av att 

omgivningen inte vill prata öppet om psykisk ohälsa och att det anses som en skam. På så vis 

har författaren förförståelse att det existerar stigma kring ämnet psykisk ohälsa. 
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2 BAKGRUND 

2.1 Definitioner av hälsa 

Hälsa är ett tillstånd av fullständigt fysiskt, psykiskt och socialt välbefinnande och inte 

frånvaro av sjukdom eller handikapp (World Health Organization, 1948). I Ottawa Charter 

for health promotion definieras hälsa att nå ett tillstånd av fullständigt fysiskt, psykisk och 

socialt välbefinnande genom att individen måste kunna identifiera och förverkliga 

ambitioner, tillgodose behoven samt förändra eller klara av miljön de befinner sig i (World 

Health Organization, 1986). Hälsa och sjukdom har setts som varandras motsatser utifrån ett 

biomedicinskt perspektiv, men enligt det humanistiska perspektivet anses begreppet hälsa 

betyda mer än bara frånvaro av sjukdom. Det humanistiska perspektivet innebär att hälsa 

skapas och upprätthålls som ett resultat av en process, vilket kan kopplas till det 

hälsofrämjande arbetet (Medin & Alexandersson, 2000). 

2.2 Begreppet psykisk ohälsa 

Psykisk ohälsa är ett övergripande begrepp som inkluderar ett antal olika psykiska besvär. 

Det innefattar psykiska problem av mildare grad till psykiatriska symtom och diagnoser av 

allvarlig karaktär (Socialstyrelsen, 2016). Det inkluderas alla typer av självrapporterade 

besvär och psykiska sjukdomar som läkaren ger diagnos på. Psykisk ohälsa kan innebära 

ångest och nedstämdhet till psykiska sjukdomar såsom depression eller schizofreni 

(Socialstyrelsen, 2013). Begreppet psykisk ohälsa innefattar även oro, ångest, nedstämdhet 

och sömnsvårigheter (Bremberg & Dalman, 2015). Psykisk ohälsa kan även förklaras på 

andra sätt. Det kan förklaras i medicinska termer och perspektiv samt ur ett religiöst 

perspektiv eller en ohälsa som uppstod av otur eller på grund av andra faktorer (Bäärhielm, 

2014).  

 

Psykisk ohälsa är ett stort folkhälsoproblem som ökar globalt bland alla åldersgrupper och 

det är mest vanligast hos kvinnor och unga vuxna (Bremberg, 2015). Stadsmission (2013) 

nämner att personer mellan 16–25 har störst risk för att drabbas av psykisk ohälsa samt att 

en fjärde del av unga vuxna beräknas lida av psykisk ohälsa. Psykisk ohälsa fortsätter att öka 

och det leder till att det har stora effekter på individers hälsa samt sociala och ekonomiska 

konsekvenser (World Health Organization, 2018). Människor som har upplevt och drabbats 

av psykisk ohälsa har större risk än andra att ha ytterligare psykisk ohälsa. Människor med 

psykisk ohälsa lider även känslomässigt vilket leder till att personen inte kan vara trygg i sig 

själv. Psykisk ohälsa utvecklas i tidig ålder och tonårsperioden. Det är även svårt att upptäcka 

psykiska symtom, t.ex. är det lättare att upptäcka schizofreni än nedstämdhet (Michalec & 

Keyes, 2013). 
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2.2.1 Psykisk ohälsa ur ett historiskt perspektiv 

Psykisk ohälsa har funnits länge och det är vanligt förekommande men kunskap kring 

psykisk ohälsa är något nytt. Historiskt sett har människor med psykisk sjukdom uppfattats 

och beskrivits av omgivningen som att de vore galna, farliga, sinnessjuk och djuriska 

(Ohlsson, 2009). Psykisk sjuka människor låstes in under 1600- och 1700 talet tillsammans 

med kriminella för att inte distrahera omgivningen. I slutet av 1700-talet började 

vetenskapsmän undersöka hjärnan och nervsystemet och sedan började galenskap klassas 

som huvudsjukdomar. Det ledde till att vetenskapsmän blev intresserade av detta ämne och 

det kom fram förklaringar till symtomen vilket gjorde att vården började ta hand om 

individer som var psykisk sjuka. Under 1930 startades det förebyggande arbetet mot psykisk 

ohälsa som sedan anslöts till socialpolitiken (Ohlsson, 2009). Psykisk ohälsa hade tidigare 

bedömts genom ett biologiskt perspektiv och nu görs det även till ett samhälls- och 

sociologiskt perspektiv. Diskriminering av personer med psykisk ohälsa är vanligt 

förekommande och dessa är fortfarande en utsatt grupp (Lundberg, 2010). I stor sträckning 

har allmänheten en dålig och negativ syn och attityd till individer med psykisk ohälsa. Dessa 

attityder och fördomar utvecklas genom okunskap och det kan leda till missuppfattningar 

och diskriminering (Shafer, Wood & Williams, 2011). 

 

Under de senaste åren har psykisk ohälsa uppmärksammats mer i media och sociala medier. 

Eftersom media har stor påverkan på människors liv i dagens samhälle kan dessa individer få 

en bättre syn och kunskap kring psykisk ohälsa (Barry, Briggs, Reiter & Lindsey, 2017). 

2.2.2 Förekomst och orsaker till psykisk ohälsa bland unga vuxna  

Den psykiska ohälsan ökar bland unga vuxna i Sverige och enligt Socialstyrelsen är ökningen 

närmare 70 procent. Idag lider 190 000 barn och unga vuxna1 av någon form av psykisk 

ohälsa, den särskilt utsatta gruppen är kvinnor som är mellan 18–24 år. Depression och 

ångest är diagnoserna som bidrar till ökning av den psykiska ohälsan (Socialstyrelsen, 2017). 

Orsakerna till det kan bero på de miljöer som de befinner sig på exempelvis skolan, hemma 

eller vid början på arbetsmarknaden och vuxenlivet. Brister i skolan och de ökade kraven på 

arbetsplatserna har lett till att psykisk ohälsa ökar bland unga vuxna (Folkhälsomyndigheten, 

2018).  

 

Större utmaningar inom arbetsmarknaden leder till att många unga vuxna känner sig oroliga 

för sin framtid. Den förändrade arbetsmarknaden har lett till att ungdomar känner att 

arbetsgivare har högre krav på utbildning samt kompentens (Mousteri, Daly, Delaney, 

Tynelius & Rasmussen, 2019). Unga vuxna är medvetna om dessa förändringar och det 

medför att de har högre press på sig att fullfölja studierna och gå ut med bra betyg för att 

senare kunna vidareutbilda sig. Dessa höga krav på utbildning och kompetens har en stor 

inverkan på unga vuxnas psykiska ohälsa (Bremberg & Dalman, 2015). 

 

Psykosomatiska symtom såsom oro, ångest och nedstämdhet är vanligare hos unga som har 

                                                      
1 Ungdomsstyrelsen (2003) beskriver unga vuxna som personer mellan 18 och 30 år. 
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sämre relation med sina föräldrar. Det förekommer även socioekonomiska skillnader bland 

unga vuxna med psykisk ohälsa. Det är vanligare med psykosomatiska besvär bland unga 

som befinner sig i en familj som inte har det bra ekonomiskt ställt (Folkhälsomyndigheten, 

2018). 

2.2.3 Konsekvenser vid tidig psykisk ohälsa 

Psykiska diagnoser såsom depression och ångestsyndrom vid tidig ålder kan leda till sjukdom 

under en lång period. Risken för självmordsförsök och självmord ökar och insjuknande i tidig 

ålder kan påverka förmågan att genomföra högre studier. Socialstyrelsen har följt upp barn 

och unga som har vårdats för ångest och depression och 10 år senare hade dessa individer 

lägre utbildningsnivå än de som inte varit sjuka (Socialstyrelsen, 2017).  

Tidig rapportering av psykosomatiska besvär bland unga kan vara ett varningstecken som 

bör tas hänsyn till och uppmärksammas. Desto tidigare riskfaktorer upptäcks ju tidigare går 

det att förebygga utveckling av besvären som kan leda till allvarlig psykisk ohälsa 

(Socialstyrelsen, 2017). 

2.3 Synen på psykisk ohälsa och det stöd som finns  

2.3.1 Uppfattning om psykisk ohälsa bland unga vuxna 

Det har alltid funnits en skillnad i synsätt och attityder till psykisk ohälsa jämfört med fysiska 

sjukdomar. Unga vuxnas syn på psykisk ohälsa skiljer sig inte och är samstämmiga med hur 

världen ser på psykisk ohälsa. Synen på psykisk ohälsa är negativ vilket kan förklaras genom 

att det finns kunskapsbrist och fördomar kring ämnet (Sickel, Seacat & Nabors, 2014). 

Psykisk ohälsa är komplex och ska betraktas genom att ta hänsyn till den sociala och 

kulturella kontexten (Ohlsson, 2009).  

 

Det upptäcks ständigt nya diagnoser och sjukdomar gällande psykisk ohälsa vilket kan leda 

att människor får en annan syn på detta. Detta kan leda till att samhället konstruerar en stor 

del av vad psykisk ohälsa innebär och på grund av detta blir det föränderligt. Psykisk ohälsas 

konstanta förändringar kan leda till att unga vuxna har svårt att hålla sig uppdaterade och 

förnya sina kunskaper. Stigma och kunskapsbrist gällande psykisk ohälsa kan leda till 

fördomar som är negativa, missuppfattningar och diskriminering (Chkonia, Nino, Morgoshia 

& Nino, 2016). Stigma förklaras vanligen som ett djupt skamset märke och en social 

stämpling i relation till något som inte följer normerna (Hinshaw, 2010). Stigma är även 

förknippat med psykisk ohälsa och grundar sig i negativa uppfattningar vilket kan orsaka 

diskriminering och utfrysning (Storrie, Ahern & Tucket, 2010).  

Synen på psykisk ohälsa är generellt negativ i takt med att det finns fördomar och att 

personer som lider av psykisk ohälsa målas upp som galna och farliga eller som offer och 

svaga (Chkonia et al., 2016). 
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2.3.2 Stöd och hjälp vid psykisk ohälsa bland unga vuxna 

Psykisk ohälsa under en lång tid bland unga som inte behandlas kan leda till allvarliga 

konsekvenser. Synen på att söka hjälp och stöd för psykisk ohälsa bland unga vuxna visar att 

en stor del unga undviker att söka professionell hjälp. Svårigheter som kan utvecklas under 

ungdomsperioden med psykisk ohälsa är sociala, emotionella och fysiska. Genom att inte 

söka stöd och hjälp vid tidigt stadie kan detta leda till allvarliga konsekvenser som 

exempelvis social isolation, försämrad livskvalitet och självmord. Det är viktigt att unga 

vuxna söker hjälp så att konsekvenserna kan förebyggas och att den negativa synen på 

psykisk ohälsa förhindras. Fördomar är en anledning till att unga vuxna inte söker 

professionell hjälp kring psykisk ohälsa och har negativa attityder kring det. Detta kan även 

vara anledningen till att unga skäms över att söka hjälp samt är rädda för att bli 

diskriminerade och bli illa behandlade av omgivningen de befinner sig i (O’Connor, Martin, 

Weeks, & Ong, 2014). 

2.4 Migration, religion, kultur och psykisk ohälsa 

Utlandsfödda och deras barn har en ökad risk att drabbas av psykisk ohälsa. När människor 

kommer till ett annat land innebär det att en rad olika psykiska påfrestningar sker. Eftersom 

flyktingar flyr på grund av krig, religiös eller politisk förföljelse är risken att lida av psykisk 

ohälsa stor (Gillivier, Sundquist, Li, & Sundquist, 2014). Flyktingfamiljer har generellt sämre 

hälsa och lägre social status jämfört med inrikes födda familjer. Krigserfarenhet och 

upplevelse av flykt kan orsaka olika problem såsom stress vilket ökar problem med missbruk 

och problem i skolan för barnen (Pumariega, Rothe & Pumariega, 2005). Begreppet psykisk 

ohälsa innebär och tar sig olika utryck i varje kultur. Symtom som depression och ångest kan 

upplevas mer som energilöshet och värk än som negativa tankar. Synen kring psykisk ohälsa 

varierar och den stigman som innebär hur stämplande det är att ha en sjukdom. I vissa 

kulturer anses det vara känsligt att prata öppet om psykisk ohälsa med människor utanför 

familjen. Det är även vanligare att söka hjälp gällande fysiska problem i vården och inte 

psykiska. Det är vanligt förekommande att personer undviker att söka den svenska 

sjukvården vid psykiska besvär och istället vänder sig till religiösa ledare (Transkulturellt 

Centrum, 2018). 

2.5 Somalier i Sverige 

Enligt Statistiska centralbyrån (SCB) finns det sammanlagt 91 832 somalier i Sverige varav 

25 454 är födda i Sverige. Somalier är den största gruppen som är utrikesfödda från Afrika 

(SCB, 2018).  En stor del av somalierna som kommer till Sverige är under 21 år gamla och har 

erfarenhet av krig och trauma. De flesta av dem upplever låg social status, arbetslöshet, dålig 

ekonomi, diskriminering och stress i livet och dessa är bidragande faktorer för psykisk ohälsa 

(Pumariega et al., 2005). Unga med somalisk bakgrund växer upp och befinner sig i familjer 

som har krigserfarenheter och föräldrar som har svårt att komma in och etablera sig på 

arbetsmarknaden. Detta leder till att familjerna lever under svåra ekonomiska förhållanden 
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(Bettman, Penney, Clarkson & Lecy, 2015).  Utanförskap, ekonomiska svårigheter, 

krigserfarenhet och flyktingskap är riskfaktorer för både den fysiska och psykiska hälsan 

bland vuxna och unga (Bettman et.al, 2015). 

2.5.1 Unga vuxna somalier och psykisk ohälsa 

I studier från USA förklaras det att psykisk ohälsa är vanligt förekommande bland unga 

vuxna somalier (Willhelm, Mcree, Bonilla & Eisenberg, 2018). Trots att psykisk ohälsa är 

vanligt hos unga somalier söker de inte vård och utnyttjar inte den psykiatriska sjukvården. 

Detta kan bero på olika faktorer, som t.ex. perceptioner av stigmatisering vilket innebär 

negativa attityder mot människor med psykisk ohälsa. En annan orsak är kunskapsbrist i 

västerländska behandlingsformer för psykisk ohälsa bland somaliska föräldrar.  Det finns 

även en stark kulturell preferens såsom att lösa problem inom familjen eller i religiösa 

kretsar (Areba, Ducket, Robertson & Savik, 2018). Somaliska familjer och unga uppger att 

religion och andlighet, hälsosam familjekommunikation och ett bra och stort nätverk stödjer 

ungas hälsoutveckling (Areba et al., 2018). 

2.6 Teoretisk referensram  

I studien valdes det ut två teorier som teoretisk referensram och dessa är Health Literacy och 

Banduras sociala inlärningsteori. Dessa teorier har valts då de förväntades vara relevanta i 

förhållande till studiens resultat. De kan även utgöra en god grund för analysen gällande 

unga vuxna somaliers uppfattning kring psykisk ohälsa. 

2.6.1 Health Literacy  

Health Literacy innebär de kognitiva och sociala förmågor som avgör initiativet hos individer 

att förstå och använda information som metod att förebygga eller behålla en god hälsa 

(World Health Organization, 1998). Det ingår i förmågan att värdera sin hälsa och 

tillgodogöra sig information gällande hälsa på både skriftlig och muntlig nivå. I Health 

Literacy ingår det även att människor har förmågan att förmedla kunskap kring hälsa och 

fatta självständiga beslut i hälsofrågor. Brister det i läs och skrivkunnigheten kan det påverka 

individers hälsa genom att det begränsar personlig och social utveckling och utvecklingen av 

Health Literacy förhindras (Nutbeam, 2006). Individers grad av Health literacy är en 

pågående lärandeprocess och den grad av Health literacy påverkas av olika sociala faktorer 

som utbildning, miljö, kultur och livssituation som har koppling till individers förmåga att 

använda och förstå information (Nutbeam, 2006).  

2.6.2 Banduras sociala inlärningsteori 

Banduras sociala inlärningsteori (se figur 1) går ut på att lärande kan ske genom att observera 

samt härma andra, alltså att det göra som andra. Det innebär att interpersonella faktorer som 

t.ex. tankar, självuppfattning och åsikter är kopplat med beteende och omgivning. Teorin kan 
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ses som en triangel där personliga faktorer, faktorer i miljön och beteende speglar och 

påverkar varandra (Parrish, 2012).  

 

Denna sociala inlärningsteori förklarar miljöns påverkan på människors beteende och därför 

kan teorin användas för att klargöra anledningen till hur vissa beteenden utformas och hur 

miljön som individen befinner sig i kan ändra sådana beteenden. Den förklarar även hur 

människor skaffar nya beteenden genom erfarenheter eller genom att observera andras 

beteende. Detta leder till att människor fortsätter att använda det beteenden som har varit 

gynnande och beteenden som inte har varit gynnande förkastas. Kvaliteter som en individ 

själv vill ha, härmas av människor och det kan ske omedvetet eller inte (Bandura, 1977). 

Människans beteende lärs in genom observationsinlärning och medför att individer tar till sig 

kunskap kring hur de ska agera och bete sig genom att lära sig av andras beteendet. Det leder 

även att människor slipper bygga upp dessa beteendemönster genom att lära av sig sina 

misstag och beteenden som har gått dåligt. På grund av detta blir det vanligt att människor 

kan ta efter omgivningens beteende eller hur de talar. Omgivningen kan alltså ha stor 

påverkan på individers beteende. En annan faktor som påverkar människors beteende är hur 

ett beteende tas emot av omgivningen de befinner sig i. Om ett beteende individen har lärt sig 

får negativa konsekvenser är chansen låg att individen upprepar och fortsätter med 

beteendet. Om beteendet istället får goda konsekvenser och omgivningen uppmuntrar det 

ökar chansen att individen fortsätter utöva beteendet (Parrish, 2012). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 1. Social inlärningsteori efter Bandura (1977) 
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2.7 Problemformulering 

Den psykiska ohälsan ökar i alla åldersgrupper men särskilt bland ungdomar och unga 

vuxna. Psykisk ohälsa kan leda till stora effekter på individers hälsa samt även sociala och 

ekonomiska konsekvenser. Orsaken till ökningen kan bero olika på faktorer såsom 

samhällsförändringar eller att individer befinner sig i särskilt utsatta perioder i livet.  

 

Diskriminering och stigma kring psykisk ohälsa har funnits väldigt länge. Trots att forskning 

kring psykisk ohälsa har utvecklats så lever fördomar och negativa kopplingar kvar. Det kan 

förklaras genom att det finns kunskapsbrist och stigma kring ämnet och det leder till att 

många undviker att prata öppet om det samt undviker att söka hjälp. Det finns studier som 

beskriver att ett stort antal individer lider av psykisk ohälsa och hur vanligt det är bland unga 

vuxna. Studier visar även att psykisk ohälsa är vanligt förekommande bland unga vuxna 

somalier och att antalet unga vuxna somalier som söker hjälp för det är få. Detta kan 

resultera i en ohälsosam utveckling för unga som i sin tur kan sedan leda till konsekvenser 

inför vuxenlivet. För att förbättra folkhälsan bland unga vuxna somalier är det av betydelse 

att fler hälsofrämjande och förebyggande insatser sker kring den psykiska ohälsan samt att få 

unga att söka hjälp och stöd för psykiska besvär. I samband med inläsning av 

problemområdet har det således väckts ett intresse att vilja studera och erhålla en djupare 

förståelse för hur unga vuxna somalier ser på psykisk ohälsa. 
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3 SYFTE OCH FRÅGESTÄLLNINGAR  

Syftet med studien är att undersöka unga vuxna somaliers uppfattningar om vad psykisk 

ohälsa innebär och hur de ser på att söka stöd och hjälp från omgivningen. 

3.1 Frågeställningar 

 

• Hur beskriver unga vuxna somalier psykisk ohälsa? 

 

• I vilken utsträckning uppfattar unga vuxna somalier att det går att prata öppet om 

psykisk ohälsa? 

 

• Hur ser unga vuxna somalier på att söka stöd och hjälp för psykisk ohälsa? 
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4 METOD 

4.1 Metodval 

En kvalitativ metod valdes för att kunna besvara studiens syfte gällande unga vuxna 

somaliers uppfattningar om vad psykisk ohälsa innebär och hur de ser på att söka stöd och 

hjälp från omgivningen. I en kvalitativ metod studeras människors upplevelser och 

erfarenheter där forskaren tolkar innebörden av människors handlingar för att finna mönster 

och skapa förståelse (Bryman, 2011).  

 

I studien valdes kvalitativa intervjuer som datainsamlingsmetod eftersom det genom sådana 

intervjuer fås en djupare förståelse av deltagarnas uppfattningar och upplevelser om ämnet 

som ska undersökas (Kvale & Brinkman, 2014). 

4.2 Urvalsmetod 

Till kvalitativa studier ska deltagarna ge bra information om upplevelser och erfarenheter 

inom ämnesområdet. Valet av deltagare till denna studie gjordes därför genom ett 

målinriktat urval eftersom Bryman (2011) nämner att ett målinriktat urval innebär att syftet 

och frågeställningarna riktas till en specifik grupp, organisation eller område. Syftet var att 

undersöka unga vuxna somaliers uppfattningar kring psykisk ohälsa och det målinriktade 

urvalet blev då följaktligen unga vuxna somalier. 

 

Intervjupersonerna valdes efter specifika kriterier som de skulle uppfylla och som var 

relevant för studiens syfte. Kriterierna för att delta i studien var att intervjupersonerna skulle 

vara födda i Somalia eller ha en förälder som var född i Somalia. Ett annat kriterium var att 

personen skulle vara en ung vuxen person. Studien tog hänsyn till Ungdomsstyrelsens (2003) 

definition av unga vuxna där dessa beskrivs som individer mellan 18 och 30 år. I studien 

undersöks individer mellan 19 och 29 år och när det fortsättningsvis nämns unga vuxna 

syftas det på den ålderskategorin. 

 

Ett anslag (se bilaga A) sattes upp i Rinkeby Folkets hus i Stockholm, där många unga 

personer med somalisk bakgrund rör sig. I anslaget stod det om uppsatsen och studiens syfte 

samt 0m intresse fanns skulle kontakt tas med studiens författare genom mejl eller telefon. 

Studiens syfte presenterades även i grupp och personer som kunde tänka sig att delta 

kontaktade författaren privat. Det var tio personer som anmälde sitt intresse för att delta i 

studien och sedan valdes sex deltagare ut som matchade studiens kriterier varav tre var 

kvinnor och tre var män. Intervjupersonerna som deltog i studien hade olika sysselsättning 

där två personer yrkesarbetade och fyra personer var studerande. Sedan skickades det ut ett 

missivbrev (se bilaga B) med information till dem som visat intresse för att delta. Tid och 

plats för intervjun bestämdes efter deltagarnas önskemål eftersom intervjun spelades in och 

deras bekvämlighet skulle prioriteras.  
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4.3 Datainsamlingsmetod 

Materialet samlades in genom semistrukturerade intervjuer (Kvale & Brinkmann, 2014). En 

intervjuguide utformades (se Bilaga C) som bestod av tre teman. Teman utformades utifrån 

syftet och de tre frågeställningarna där varje tema hade tre till fem intervjufrågor samt 

följdfrågor som ställdes under intervjuns gång. Följdfrågorna ställdes om författaren ville få 

ännu djupare förståelse eller om intervjupersonen inte beskrev sin uppfattning eller 

upplevelser på ett utförligt sätt.  

 

Teman som ingick i intervjuguiden var unga vuxna somaliers uppfattning om psykisk ohälsa, 

unga vuxna somaliers uppfattning om att tala öppet om psykisk ohälsa, unga vuxna somaliers 

uppfattning om att söka stöd och hjälp vid psykisk samt en avslutningsfråga. 

Frågorna var redan bestämda av författaren genom intervjuguiden men det ställdes även 

följdfrågor under intervjun vilket är möjligt vid semistrukturerade intervjuer (Bryman, 2011). 

Enligt Patel & Davidson (2011) nämns det att inom semistrukturerade intervjuer 

förutbestäms teman med frågor som är tillhörande. Frågorna behöver inte vara i ordning 

samt ska det även finnas möjlighet till att ställa andra frågor. Intervjupersonerna ska även ha 

möjlighet att svara öppet på frågorna som ställs.  

 

Bryman (2011) nämner att en pilotintervju kan hjälpa till att identifiera brister i 

intervjuguiden som t.ex. att förbättra otydliga frågor. En pilotintervju genomfördes och efter 

detta ändrades några intervjufrågor i intervjuguiden för att tydliggöra dem. 

 

Intervjuerna skedde i Rinkeby Folkets Hus och Folkets Husby som ligger i Stockholm. Fyra 

av intervjuerna ägde i ett rum i Rinkeby Folkets Hus och två av intervjuerna genomfördes i 

ett rum i Folkets Husby. Under intervjuns gång besvarades alla frågor av de sex personer som 

deltog. Följdfrågor tillkom för att kunna få en djupare förståelse på det intervjupersonerna 

svarade. Vissa av intervjupersonerna hade besvarat en eller två frågor innan det ställdes 

vilket innebär att frågorna inte ställdes i ordning, dock ställdes alla frågor i alla 

intervjutillfällen. Det genomfördes fyra intervjuer under en vecka och veckan efter 

genomfördes det ytterligare två till så sammanlagt blev det sex intervjuer. Tiden för 

intervjuernas genomförande tog mellan 15 – 40 minuter och utskrifterna blev 28 sidor. 

4.4 Analysmetod 

Kvalitativ innehållsanalys har valts som analysmetod då Graneheim och Lundman (2004) 

beskriver att materialet som transkriberats kan delas in i mindre delar för att få en bättre 

förståelse av ämnet. Innehållet har analyserats genom manifest analys vilket handlar om att 

fokus ligger på att analysera det som sägs under intervjuerna genom en textnära analys 

(Graneheim & Lundman, 2004).  

 

För att kunna genomföra en manifest innehållsanalys har olika steg följts utifrån Graneheim 

& Lundman (2004). 



 

 

 

12 

 

Materialet som har samlats in har transkriberats och lästs igenom flera gånger. 

Transkribering innebär att intervjuerna som spelades in skrivs ut i ord efteråt. Detta gjordes 

efter varje intervju och transkriberingen skrevs i ett Worddokument.  

Det material som transkriberades lästes igenom flera gånger för att förstå och få en bättre 

överblick av texten. Under processen valdes det ut meningsbärande enheter och det fördes 

över till ett Worddokument. Graneheim och Lundman (2004) förklarar meningsbärande 

enheter som meningar som har plockats ut ur transkriberade materialet med samma innehåll 

och kontext. Avsikten med meningsbärande enheter är att det väljs ut meningar för att kunna 

identifiera de innehåll som är mest relevanta och lämpliga från materialet. Deltagarna i 

studien fick varsitt dokument och döptes till intervjuperson 1 – intervjuperson 6. Meningarna 

som valdes ut kondenserades och det innebär enligt Graneheim & Lundman (2004) att 

meningsbärande enheterna kortades ner för att skapa en helhetsbild av meningen.  

 

Det skapades koder för varje kondenserad meningsenhet för att förstå och separera 

materialet som samlades in. Koden beskriver innehållet i meningsenheten och koden skrevs 

bredvid den kondenserade meningsenheten. Meningen som blev kondenserad tilldelades en 

kod och koder med liknande innehåll sorterades sedan i underkategorier (se tabell 1). 

Kategorierna var redan förutbestämda och skapades utifrån studiens frågeställningar. 

 

Underkategorierna som skapades i innehållsanalysen är; Nedsatt välbefinnande, Negativa 

påfrestningar, Kunskapsbrist om psykisk ohälsa, Risk att inte bli tagen på allvar, 

Uppfattningar om stöd och hjälp, Religionens betydelse, Osäkerhet om var hjälp finns 

 

Tabell 1: Manifest innehållsanalys med exempel. 

 

Meningsenhet Kondenserad 

meningsenhet  

Kod Underkategori  Kategori  

Psykisk ohälsa är kanske 

nånting... beteende som 

är kanske destruktiva 

ehm... när ens välmående 

inte är bra på grund av 

den psykiska ohälsan och 

det är nånting som 

påverkan en negativt i 

både hur man beter sig 

och hur man gör. 

Psykisk ohälsa 

är nånting 

som påverkan 

en negativt i 

både hur man 

beter sig och 

hur man gör 

Psykisk 

ohälsa är 

negativ 

påverkan  

Nedsatt 

välbefinnande  

Uppfattning 

om psykisk 

ohälsa 
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4.5 Kvalitetskriterier 

Kvalitativ forskningsstudie ska kvalitetssäkras och tillförlitligheten ska beaktas. För att 

säkerställa tillförlitligheten ska olika kvalitetskriterier användas som trovärdighet, pålitlighet, 

överförbarhet och möjlighet att konfirmera (Bryman, 2011). 

 

Trovärdighet handlar om sanningsenligheten, alltså hur trovärdigt är det material som är 

insamlat och resultatet i studien. För att trovärdigheten ska vara hög innebär det att 

resultatet stämmer överens med deltagarens uppfattningar och upplevelser (Bryman, 2011). 

För att ta hänsyn till detta har frågorna varit lättförståeliga samt för att inte missa 

information från deltagarna har följdfrågor ställts under intervjuns gång. 

 

Pålitlighet innebär att studiens tillvägagångssätt och process förklaras för att kunna upprepa 

studien samt bedöma om studien är pålitligt (Bryman, 2011). I studien har processen och 

tillvägagångssätt skrivits så tydligt som möjligt och dessutom har val av metod grundats på 

relevant litteratur. 

 

Överförbarhet innebär enligt Bryman (2011) att det finns en tydlig beskrivning av den 

studerande kontexten och att resultatet kan föras över på en annan kontext. Denna studie har 

tagit hänsyn till det genom att noggrant beskriva studiens tillvägagångssätt och 

sammanhang. Studien anses vara överförbar till en liknande kontext om liknande 

urvalskriterier tillämpas. 

 

Möjlighet att konfirmera innebär att resultatet i studien inte ska påverkas av forskarens egna 

intressen (Bryman, 2011). Detta har stärkts genom att litteratur och teorier inom ämnet som 

har studerats kopplas till det som framkom under intervjuerna och dess resultat och 

forskaren har hållit sig neutral till det undersökta ämnesområdet trots sin förförståelse.  

4.6 Etiska överväganden 

Denna studie har förhållit sig till de fyra forskningsetiska principer som är en skyldighet för 

att skydda människor som har valt att delta i studien. Studien har följt principerna; 

informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet samt nyttjandekravet 

(Vetenskapsrådet, 2002).  

 

Informationskravet innebär det att studiens författare har en skyldighet till att informera 

intervjupersonerna studiens syfte (Vetenskapsrådet, 2002). Studien har uppfyllt kraven 

genom att det skickades ut missivbrev genom mejl där deltagarna informerades om studiens 

syfte, att det är frivilligt att delta och att det spelas in samt vem som tar del av det.  

 

Samtyckeskravet innebär att deltagarna i studien ska delta frivilligt (Vetenskapsrådet, 2002). 

Deltagarna i studien har gjort ett skriftligt samtycke genom e-post samt muntligt samtycke i 

samband med intervjuerna och ingen av deltagarna valde att avbryta medverkan i studien. 
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Konfidentialitetskravet är att uppgifter som framkommer från deltagarna i studien ska 

behandlas konfidentiellt. Vetenskapsrådet (2002) nämner att ingen obehörig person ska ha 

möjligheten att ta del av informationen eller de uppgifter som intervjudeltagarna lämnar. 

Ljudfilerna från intervjuerna sparades i en mobiltelefon med ett kodlås. Studiens resultat 

redovisades utan att avslöja deltagarnas personuppgifter samt byttes deras namn ut till 

intervjuperson 1 till intervjuperson 6.  

 

Nyttjandekravet innebär att allt material som samlats in endast används i forskningssyfte 

(Vetenskapsrådet, 2002). Detta har tagit hänsyn till genom att det har informerats om det i 

missivbrevet.  
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5 RESULTAT 

Resultatet från materialet presenteras nedan i form av tre huvudkategorier som uppkom i 

analysen och utgår ifrån studiens frågeställningar. Huvudkategorierna som använts är; Unga 

vuxna somaliers beskrivning av psykisk ohälsa, Unga vuxna somaliers uppfattning om att 

tala öppet om psykisk ohälsa och Synen på stöd och hjälp 

 

Citat från intervjupersonerna som har deltagit kommer att presenteras för att illustrera 

studiens resultat. Citaten som redovisas har inte bearbetats språkligt utan talspråk och slang 

har behållits för att ytterligare stärka studiens resultat. Intervjupersonerna kommer att kallas 

IP1 till IP6. 

5.1 Unga vuxna somaliers beskrivning av psykisk ohälsa 

Under detta tema framkom underkategorier negativa påfrestningar, nedsatt välbefinnande 

och kunskapsbrist om psykisk ohälsa. 

5.1.1 Negativa påfrestningar och nedsatt välbefinnande 

Det finns olika uppfattningar om vad psykisk ohälsa innebär och det visades sig att det var en 

svår uppgift att besvara samt även att det var väldigt komplext. Psykisk ohälsa hade olika 

innebörd för intervjupersonerna. Det ansågs att begreppet psykisk ohälsa är väldigt brett.  

 

”Psykisk ohälsa är kanske nånting... beteende som är kanske destruktiva ehm... när man inte 

har, när ens välmående inte är bra på grund av den psykiska ohälsan och det är nånting som 

påverkan en negativt i både hur man beter sig och hur man gör” (IP1) 

 

”Hur jag skulle beskriva psykisk ohälsa… Att man mår dåligt… Asså när man hör ordet psykisk 

ohälsa det första man tänker ju på är ångest, depression. Men för mig det kan vara mycket 

mer än bara det… det kan vara familjerelaterad, det kan vara på grund av mobbning, det kan 

vara t.ex. att man går in i väggen på grund av skola eller jobb… man kan må dåligt på grund av 

det… Det ganska brett om jag ska sätta ord på det…”(IP5)  

 

En annan uppfattning om psykisk ohälsa är att det är svårt att definiera ordet eftersom det är 

ett brett begrepp och på grund av det så utgår de utifrån sin egen definition och självupplevd 

psykisk ohälsa. Intervjupersonen nämner att självupplevd psykisk ohälsa innebär depression 

och ångestproblematik 

”Brett begrepp men jag brukar tänka på psykisk ohälsa utifrån självupplevd psykisk ohälsa [...] 

Självupplevd psykisk ohälsa för mig innebär ångestproblematik, depression samtidigt är det 

saker jag har läst mig till att kunna sätta ord på.” (IP4) 
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5.1.2 Kunskapsbrist om psykisk ohälsa 

Psykisk ohälsa beskrevs även genom psykiska sjukdomar. En annan intervjuperson 

uppfattade även att det är när man ser ändringar i hjärnan och förklarade det genom att 

jämföra det med fysiska sjukdomar där man till exempel ser förändringar i kroppen. Att må 

dåligt hade även olika innebörd för alla och det uttrycktes att man kan må dåligt utan att ha 

psykisk ohälsa. Psykisk ohälsa förklarades som en förkylning som ett exempel och att det är 

något som kan förekomma hos alla. En annan intervjuperson uppgav att psykisk ohälsa inte 

existerade i deras värld. 

 

”Hur jag skulle beskriva psykisk ohälsa… eh… jag skulle säga, för mig psykiska sjukdomar, 

neurologiska, att man på riktigt kan se skillnaden i hjärnan, någon som är sjuk på samma sätt 

någon som är sjuk i kroppen eller resten av kroppen... någon som mår dåligt psykiskt.” (IP2) 

 

”Det finns inte… Jag tror att det finns mentala sjukdomar men jag tror inte på att det finns 

nånting som heter psykisk ohälsa.” (IP3) 

5.2 Unga vuxna somaliers uppfattningar om att tala öppet om psykisk 

ohälsa 

Under detta tema framkom underkategorin Risk att inte bli tagen på allvar. 

5.2.1 Risk att inte bli tagen på allvar 

Det upplevdes olika uppfattningar gällande om det kan pratas öppet om psykisk ohälsa. 

Deltagarna upplevde att det är svårt att prata öppet om psykisk ohälsa på grund av att det 

ansågs som något främmande. Det upplystes att inte blir tagen på allvar om de började prata 

om psykisk ohälsa, särskilt när det gällde individen själv. De var överens om att den svåraste 

gruppen att prata om psykisk ohälsa med är familjen. Bland vänner har det börjat bli 

vanligare och en intervjuperson förklarar det genom att ämnet psykisk ohälsa har börjat bli 

en trend.  

 

”Nej, hade jag sagt det är inte vanligt att prata öppet om psykisk ohälsa bland unga vuxna 

somalier… För att det främmande men det inte också en fråga som har varit aktuellt men 

också det här tabut och stigma.” (IP4) 

 

”Det är inte så vanligt… Det är vanligare att prata om det bland vänner än familj t.ex. och 

kollegor… för man gör ju bara inte och det är så ovanligt… det är för att det är tabulagt och 

man känner inte sig bekvämt och människor kommer att stirra ut dig och folk kommer att 

göra ett skämt av det... fattar du…”(IP5) 

 

En deltagare nämnde att beroende på att de var modiga så var de inte rädda att öppna dörren 

för att kunna prata och diskutera ämnet psykisk ohälsa även fast den fick motstånd. Dock 

upplevdes det att den svåraste dörren att öppna var att prata psykisk ohälsa med familjen. En 

annan deltagare förklarade att ordet psykisk ohälsa inte existerade bland familjen. Det 

förklarades att relationen med familjen spelade stor roll i att uttrycka sig kring psykisk 
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ohälsa. En intervjuperson nämner att bland syskonen är det lättare prata om psykisk ohälsa 

eftersom de är jämnåriga men med föräldrarna ansågs att det var svårt.  

 

”Det beror på vem i familjen… Hade jag kanske pratat med min syster, vi båda är uppväxta här 

och vet om psykisk ohälsa… vi har läst om psykisk och henne hade jag lätt kunnat prata med 

om t.ex. depression eller ångest... Jag hade absolut kunnat vända mig till henne. Men att 

vända sig till sin mamma eller pappa hade varit annorlunda… jag vet inte riktigt hur jag skulle 

förklara det… Det känns som att de skulle vara ”be dina fem böner” ”läs koran” ”vänd dig till 

gud” och jag förstår de... man kanske ska göra det men samtidigt finns det ju andra lösningar.” 

(IP5) 

 

”Om en person skulle gå och säga till sina föräldrar eller sina äldre eller släktningar att de mår 

dåligt, säkert så skulle man säga ”tyst, du vet ingenting”.” (IP6) 

 

Det upplevdes även att det finns tabu och stigma kring ämnet som gör att människor inte 

vågar prata om det eftersom omgivningen kommer behandla dig annorlunda. Det framgick 

att ämnet psykisk ohälsa bör lägga fokus på föräldrarna som har gått igenom krig och trauma 

istället för att prata om andra målgrupper. 

 

”Jag tycker att man pratar om och uppmärksammar psykisk ohälsan bland våra föräldrar för 

att de har gått igenom riktigt trauma och de har sett saker, de kommer från ett krig, ingen av 

oss har ingen aning om vad de har sett under kriget.” (IP2) 

 

Om en person känner att något tynger den så ska denne prata om sitt mående. Det framgår 

att om man inte pratar om sitt psykiska välmående så kan det bli värre. En deltagare nämnde 

att det är viktigt att prata om psykisk ohälsa eftersom det påverkar människors hälsa. Att 

prata öppet om psykisk ohälsa ansågs även att hjälpa en kompis för att kunna utveckla sin 

psykiska hälsa.  Det framkom även att diskutera psykisk ohälsa är mycket vanligare bland 

tjejer än killar. Killar ska inte heller prata om sina känslor och berätta hur de mår enligt en 

deltagare. 

 

”Jag hade sagt asså... oerhört viktigt... Jag hade sagt på liv och död… bokstavligen på liv och 

död. Jag ser folk jag har haft runt omkring mig och då har det varit folk som är 

självmordsbenägna ehm… för mig det är jätteladdat fråga och viktig, om man inte pratar om 

hur man mår, om man inte får förutsättningar till att göra det, man begränsar sitt känsloliv 

något enormt.” (IP4) 

 

”Vi ska inte heller prata om känslor, en man ska inte sitta o grina o prata om känslor. Som 

sagt… tjejer pratar om allting, de har sin egen kultur, de kan grina hela tiden, de kan göra sina 

grejer…”(IP3) 

5.3 Synen på stöd och hjälp 

Underkategorier som framkom till detta tema är uppfattning om stöd och hjälp, religionens 

betydelse, osäkerhet om var hjälp och stöd finns. 
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5.3.1 Uppfattningar om stöd och hjälp 

Synen gällande stöd och hjälp vid psykisk ohälsa såg olika ut. Det framgick egna berättelser 

och erfarenheter av att söka hjälp och stöd vid psykisk ohälsa. Bemötandet av vården 

upplevdes dåligt och att de har en skev människosyn.  

 

”Oftast man brukar säga den synen är förlegad men jag tycker inte att synen är förlegad utan 

vården syn på människor som e från socioekonomisk utsatta områden… invandrargrupper, 

utländskbakgrund… Deras syn på oss är förlegad.” (IP4) 

 

Deltagarna nämnde att söka stöd och hjälp vid psykisk ohälsa var betydelsefull. Vad stöd och 

hjälp är förklarades på olika sätt. Det förklarades att man kunde söka hjälp och stöd hos en 

person som känns bekväm att prata med. Vissa menade att så länge du söker hjälp och stöd 

är det bra eftersom det blir en lättnad för personen. Det upplystes även att man skulle söka 

en rätt typ av hjälp och det menades professionell hjälp.  

 

”Jag tycker det är jätteviktigt att söka hjälp, för att om du inte söker hjälp så vet du inte vad du 

ska göra och du är kvar med det och blir med det.” (IP1) 

 

”Jag tycker det är jätteviktigt annars…. Jag var rädd att tappa mig själv och det var därför jag 

tänkte att jag antigen vänder mig till någon eller så söker jag hjälp…. Man ska inte hamna i 

någon fälla där du behöver ännu mer hjälp…” (IP5) 

5.3.2 Religionens betydelse 

Stöd och hjälp förklarades även på andra sätt och menades att man ska söka hjälp och den 

hjälpen finns i religionen. Om personen mår psykisk dåligt är det viktigt att de stärker 

relationen till Gud. Det upplevdes även att så länge personen är troende och har mening med 

livet så slipper de må dåligt och då behöver inte hjälp sökas. Det uppgavs även att anledning 

till att många undviker söka hjälp och stöd är att det finns kunskapsbrist gällande psykisk 

ohälsa och religion.  

 

”Det är jätteviktigt att söka hjälp men det bara att definitionen av vem jag söker hjälp hos är. 

Det finns ju hjälp i vår religion, eller jag skulle prata om det med en imam eller prata med 

religiös person.” (IP2) 

 

”Men om du praktiseras islam, du kommer få stöd därifrån och religion är inte bara för 

människor som är ledsna det är även för människor som är glada, och människor som mår 

bra. Vänd dig till gud, stärk bandet mellan dig och gud då har du inga problem. En riktig 

muslim som har ett starkt band med gud har inte sådana problem, om du är religiös nog och 

har ett starkt samband så kan du inte må psykiskt dåligt.” (IP3) 

 

När det gällde deltagarna själv att prata om deras psykisk ohälsa med någon annan hade de 

andra åsikter. Deltagarna kände ingen bekvämlighet och på så sätt hade de svårt att yttra sig 

om sina känslor. En intervjuperson förklarade att man inte bör prata om sina känslor till 

någon annan förutom gud. Mår individen psykiskt dåligt kan personen sova för att försöka 

glömma bort.  
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”Jag skulle inte berätta det till någon, jag ska läsa koran och berätta det till gud bara och sen 

skulle jag ta tag i mina problem.” (IP3) 

5.3.3 Osäkerhet om var hjälp och stöd finns 

Deltagarna förklarade att många även väljer att undvika att söka hjälp eftersom det saknas 

tillit till myndigheter och sjukvården. Omedvetenhet om var hjälpen finns och kunskapsbrist 

var även en av faktorerna till att många undviker att söka stöd och hjälp. Människor som 

söker hjälp och stöd anses vara svaga av omgivningen och det påverkar individen väldigt 

mycket. Deltagarna uppgav även att det finns kunskapsbrist gällande vart stöd och hjälp 

finns. Det framgick att om de behövde stöd och hjälp skulle de googla hur de skulle gå tillväga 

och hitta vård. Vissa förklarade att de undviker att söka hjälp eftersom anhöriga eller 

personer nära dem förminskar problemen och därmed kränker individen. 

 

”Jag vet inte hur jag hade gått tillväga men jag hade googlat det… Idag vet jag inte vart man 

vänder sig till eller vart man ska ringa typ…. Det behövs information kring det… Vem hade jag 

ringt? Vem hade jag kontaktat? Var ligger det? Finns det något sjukhus just för psykisk 

ohälsa? Jag vet inte… förstår du…” (IP5) 

 

”Jag var mer rädd av att människor ska förminska dig t.ex. att man säger ”du överdriver nu” 

”gå och be” ”gå och gör det istället”… Man känner sig abow… bara du visste hur jag mådde 

liksom…” (IP4) 
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6 DISKUSSION 

I detta avsnitt kommer det att diskuteras studiens tillvägagångssätt och resultat. 

6.1 Metoddiskussion 

6.1.1 Diskussion om metodval 

Studiens syfte var att undersöka unga vuxna somaliers uppfattningar om psykisk ohälsa och 

hur de ser på att söka stöd och hjälp från omgivningen. En kvalitativ metod ansågs vara mest 

lämplig för denna studie. Anledningen till det är att ta del av intervjuades syn på det kontext 

som studeras samt att kunna komma fram till detaljrikare information (Holloway & Wheeler, 

2010).  

 

En kvalitativ metod kopplat till syftet var mest användbar då unga vuxna somaliers 

uppfattningar undersöktes. En kvantitativ metod hade kunnat vara ett alternativt metodval, 

men en sådan bedömdes som mindre lämplig här eftersom studien syftade till att undersöka 

uppfattningar. Den kvantitativa metoden skulle vara mer lämplig om syftet hade varit att 

samla in kvantifierbara data (Bryman, 2011). Det finns kritik inom kvalitativ metod och det 

innebär att forskaren kan vara subjektiv. Detta kan påverka resultatet då forskaren är ute 

efter intresse och värdering hos sig själv (Bryman, 2011). Författaren i denna studie har hållit 

sig neutralt där egna intresse, åsikter och värderingar har försökt separeras. Eftersom 

författaren hade förförståelse kan det omedvetet påverkat resultatet i en viss utsträckning. 

Författaren jobbar ideellt inom området och det har genomförts diskussioner kring psykisk 

ohälsa bland människor som rör sig där innan själva studien påbörjades. Författaren har 

dock hänvisat till tidigare forskning och har dessutom strävat efter att ha en neutral hållning 

under hela studien.  

6.1.2 Urvalsdiskussion 

Denna studies urval var unga vuxna somalier som antigen var född i Somalia eller hade en 

förälder som var född i Somalia vilket är ett målinriktat urval enligt Bryman (2011). Unga 

vuxna somalier tillfrågades således om att delta i studien eftersom de utgjorde studiens 

målgrupp. Författaren såg att det saknades tidigare forskning kring unga somalier och 

psykisk ohälsa vilket medfördes ett intresse kring deras uppfattningar om ämnet. 

Urvalet var ett målinriktat urval och deltagarna fick kontakta författaren själva vilket innebär 

att det valdes ut vilka som skulle intervjuas till studien. Studiens deltagare gav tillräckligt 

information till studiens syfte och frågeställningar. Deltagarna var jämnt fördelat och det 

deltog tre kvinnor och tre män och deltagarna var mellan 19 till 29 år.  

 

Eftersom studien undersökte unga vuxna somalier kan det finnas problematik med vem som 

kan definieras och ser sig som en somalier. På grund av detta har det skapats kriterier 
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gällande urvalet för att förenkla det genom att deltagarna antingen skulle vara födda i 

Somalia eller ha en förälder från Somalia. 

 

Tio personer var intresserade av att delta i studien dock valde författaren ut sex 

intervjupersoner. Anledningen till det var att författaren strävade efter variation av 

erfarenheter och att könsfördelningen skulle vara jämn då fler kvinnor än män kontaktade 

författaren. Nackdel med att välja ut intervjupersoner kan vara att författaren missar 

deltagare som har tillräckliga kunskaper, uppfattningar kring ämnet. En fördel med att välja 

ut deltagarna är att de intervjupersoner som tog först kontakt med författaren valdes ut och 

det kan anses som rättvist.  

6.1.3 Datainsamlingsdiskussion 

Det har använts semistrukturerade frågor för att besvara studiens syfte och frågeställningar 

som datainsamlingsmetod. Detta har förenklat intervjuprocessen då författaren inte hade 

erfarenheter av att genomföra intervjuer. En semistrukturerad intervju innebär att det skapas 

frågor innan intervjun men det kan förekomma andra frågor under intervjusgång som är 

lämplig att ställa (Kvale & Brinkman, 2014). Denna typ av intervju valdes eftersom det ansågs 

underlätta för deltagarna att berätta deras uppfattning, upplevelser och erfarenheter. 

 

Intervjuguiden som togs fram ansågs vara lämplig och den fungerade bra. Det hittades lite 

brister när pilotintervjun genomfördes och det ändrades i efterhand. Frågorna i 

intervjuguiden ansågs att det komma i ordning och flyt samtidigt kändes följdfrågorna som 

ställdes relevanta. Deltagarna i studien ansåg att ämnet var intressent och svarade på 

frågorna naturligt. En deltagare besvarade frågor som hade inte hade hunnits ställas men 

författaren valde ändå att ställa frågorna vilket medförde att intervjupersonerna utvecklade 

sina svar. De flesta intervjuer tog ungefär 30 minuter, den längsta tog 43 minuter och den 

kortaste tog 15 minuter. Intervjutillfällena utgick ifrån deltagarnas önskemål eftersom deras 

trygghet var prioriterad. Vissa hölls i ett rum i Rinkeby folkets hus och andra i Folkets hus i 

Husby. Detta kan ha bidragit till att deltagarna har varit öppna och ärliga med svaren.    

Intervjuer bör ske i ostörda miljöer för att skapa en god kvalité enligt Bryman (2011). 

 

I ett av intervjutillfällen blev deltagaren störd av en utomstående. Detta kan ha påverkat 

resultatet och dess kvalité. Alla sex intervjuer spelades in i mobiltelefonen vilket kan medföra 

att intervjuaren kan lägga fokus på ämnet (Kvale & Brinkman, 2014). Författaren antecknade 

stödord under intervjusgång för att få djupare och bättre förståelse i ämnet. Intervjufrågorna 

som ställdes anses besvara syftet och frågeställningarna. Teman i intervjuguiden anses 

underlätta att skapa frågor som tillhör studiens frågeställningar. 

6.1.4 Analysdiskussion 

Materialet som samlades in analyserades genom att transkribera vilket upplevdes som en 

utmaning. Intervjuerna transkriberades för att få helhetsbild av det deltagarna har berättat. 

Materialet som samlades in transkriberades efter varje intervjutillfälle för att spara på tid 

men även för att intervjuaren skulle ha lättare att minnas vad som hade sagts under 
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intervjuerna. Under transkriberingen var det svårt att hinna skriva ner allt som hade sagts 

och ändå uppfatta det rätt. På grund av detta så lyssnades det om flera gånger för att få en 

korrekt uppfattning om det som hade sagts. Transkriberingen pågick i två veckor där 

intervjuerna också skedde under två veckor. Enligt Bryman (2011) ska transkribering ske så 

snabbt som möjligt vilket har gjorts i denna studie. 

 

Studiens fokus ligger på en manifest innehållsanalys för att analysera det inkomna materialet 

av intervjuerna. Manifest innehållsanalys innebär att det textnära och speglar det som sagt så 

exakt som möjligt. Intervjupersonerna har blivit lovade varsin uppsats när den är klar.  

Eftersom det saknas tidigare erfarenhet av att intervjua personer fanns det en osäkerhet i 

början i de första intervjuerna men det lättade efterhand. Enligt Holloway & Wheeler (2010) 

kan det ske feluppfattningar vid analyser av oerfarna intervjuare. 

 

Det skapades huvudkategorier utifrån studiens frågeställningar för att kunna få en överblick 

att frågorna har besvarats. De koder som skapades och samlades i underkategorier som 

passade bra till de färdiga huvudkategorierna och gav ett tydligt resultat.  

Huvudkategorierna skapades utifrån frågeställningarna vilket underlättade analysprocessen. 

Detta val gjordes för att kunna besvara syftets frågeställningar. Nackdel med att skapa 

huvudkategorier först kan vara att resultatet har styrts av kategorierna som var 

förutbestämda. En fördel kan vara att det var enklare att analysera innehållet eftersom 

författaren hade begränsad erfarenhet av att genomföra kvalitativ analys. Författaren 

upplevde svårigheter med att skapa underkategorier och kategorier och på grund av detta 

blev det enklare att skapa kategorier först. 

6.1.5 Diskussion om kvalitetskriterier 

Tillförlitligheten måste beaktas för studien ska kvalitetssäkras. Studien har tagit hänsyn till 

kriterierna trovärdighet, pålitlighet, överförbarhet och möjligheten till att konfirmera 

(Bryman, 2011).  

 

För att öka trovärdigheten i en studie är det av vikt att författarens beskrivning av 

intervjupersonens uppfattningar och erfarenhet stämmer överens med det intervjupersonen 

har sagt under intervjun (Bryman, 2011). Författaren har tagit hänsyn till det genom att 

under intervjuns gång ställa följdfrågor där författaren försökt uppfatta det intervjupersonen 

har sagt på rätt sätt. När intervjupersonerna verkade osäker på frågor som ställdes 

upprepades och förklarades frågan. Intervjupersonerna svarade på frågorna och förknippade 

det med deras egen upplevelse och erfarenhet. Eftersom frågorna var öppna så gavs det svar 

som innehåll både kritik och tankesätt kring ämnet. Citat från transkriberingen redovisas i 

resultat vilket stärker trovärdigheten. Intervjupersonerna kommer att få möjligheten att läsa 

det klara arbetet. Eftersom resultat är beskrivning av vad alla deltagarna har sagt kan det bli 

svårt för intervjupersonen att uppleva igenkänning. Detta kan leda till intervjupersonerna 

kan inte konfirmera att studiens resultat är överens med deras verklighet. Dock blir det svårt 

att ändra studiens resultat ifall intervjupersonerna inte upplever att resultat är inte lika med 

deras verklighet.  
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Två av deltagarna var bekanta med författaren sedan tidigare då de jobbade ideellt inom 

området vilket kan ha påverkat studiens resultat och ärligheten i svaren hos dessa två 

deltagare. Det kan finnas risk att dessa deltagarna inte kände sig bekväma att svara ärligt 

eller gav svar som författaren önskade. Det kan även finnas en fördel med att intervjua 

individer som författaren är bekanta med då det kan leda till intervjupersonerna känner sig 

trygga och kan vara öppen med sina svar. Bryman (2011) nämner att det kan anses som en 

nackdel när intervjupersonen och författaren inte har en relation eftersom trygghet och 

öppenhet kan saknas. 

 

Pålitlighet innebär att resultatet kan upprepas samt att andra har möjligheten att göra en 

liknade studie (Bryman, 2011). Pålitligheten kan stärkas genom att man ordagrant beskriver 

studiens tillvägagångssätt och process tydligt samt att hinder diskuteras. Pålitligheten stärks 

även genom att anslaget och intervjuguiden finns med som bilaga i uppsatsen.  

 

Överförbarhet handlar om att studiens resultat kan tänkas bli likartat om studien skulle 

genomföras i en liknande miljö och med samma typ av urval (Bryman, 2011). Eftersom 

målgruppen i denna studie är unga vuxna somalier så kan det tänkas att liknande resultat 

skulle uppnås om studien hade genomförts bland unga vuxna somalier i ett område med 

likartat urval där deltagarna har samma kulturella och religiösa bakgrund. Resultatet kan bli 

ett annat om en liknade studie gällande unga vuxna somalier genomförs i en annan kontext 

som till exempel ett annat land, då andra faktorer kan påverka synen kring psykisk ohälsa. 

 

Bryman (2011) förklarar möjlighet att konfirmera innebär att studiens resultat inte påverkas 

av forskarens egna åsikter eller intresse. Författaren har tagit hänsyn till det genom att 

relevant litteratur har presenterats i tidigare forskning som kan sedan kopplas till studiens 

resultat. Det har även genomförts en manifest innehållsanalys, att tolka bara det 

intervjuernas säger och inte att egna intresse eller åsikter påverkar resultatet.  

6.1.6 Etikdiskussion 

Studien har tagit hänsyn till de fyra etiska principerna. Dessa principer är 

informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet (Bryman, 

2011). 

 

Eftersom intervjupersonerna tog kontakt genom författarens e-post, informerades de att det 

var frivilligt att delta och tacka nej till det. Det sattes upp anslag för det och personerna som 

har deltagit kan ha känt sig tvingade av till exempel vänner eller bekanta att delta i studien. 

Dock upprepades informationskravet innan intervjun började eftersom det märktes att 

intervjupersonerna inte hade läst igenom missivbrevet som hade skickats ut. Studiens syfte 

och analysprocessen stod även i informationsbrevet och att det skulle spelas in i en 

mobiltelefon.  

 

Intervjupersonernas uppgifter har behandlats konfidentiellt vilket innebär att deras namn, 

namn på arbetsplats och namn på andra personer har inte uppgetts. I resultatet redovisas 

deltagarna som IP1 till IP6. Intervjupersonerna har även informerats om att allt som 
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deltagarna säger används endast i studiens syfte och att materialet kommer även att raderas. 

Dock kan det vara en nackdel att studien beskriver vart intervjuerna sker och att det är 

personer som rör sig i detta område. 

 

Att psykisk ohälsa kan uppfattas som ett känsligt ämne och att författaren gjort sin 

datainsamling på Rinkeby Folkets Hus och Folkets Husby har varit ytterligare en utmaning i 

gemförandet av studien. Författaren tog hänsyn till att studien behandlar ett känsligt ämne 

genom att upprepa och försäkra sig om att intervjupersonen förstått samtyckeskravet innan 

intervjun påbörjades.  

6.2 Resultatdiskussion 

6.2.1 Diskussion om beskrivning av psykisk ohälsa bland unga vuxna somalier 

Deltagarna i studien nämnde att begreppet psykisk ohälsa anses vara ett stort begrepp och 

väldigt komplext. Psykisk ohälsa har enligt Ohlsson (2009) funnits väldigt länge men 

kunskap kring psykisk ohälsa är något nytt. Unga vuxna somalier hade olika beskrivning på 

vad psykisk ohälsa innebär. Många av intervjupersonerna förklarade det som nedsatt 

välbefinnande, depression, ångest och att personen mår dåligt. För andra var psykisk ohälsa 

psykiska sjukdomar som t.ex. schizofreni samt att psykisk ohälsa var något som inte 

existerade.  

 

Det visades sig att det var en svår uppgift för dem att beskriva ordet eftersom psykisk ohälsa 

hade olika innebörd för dem. Chkonia et al. (2016) nämner att det ständigt tillkommer nya 

diagnoser och sjukdomar som upptäckts vilket leder till att ny syn på psykisk ohälsa 

uppkommer. Unga vuxna somalier kan ha det svårt att hålla sig uppdaterade och förnya sina 

kunskaper.  

 

På det sätt kan unga vuxna somaliers beskrivning av psykisk ohälsa kopplas till Health 

Literacy. Nutbeam (2006) förklarar att inom Health Literacy ska människor ha förmågan att 

ta till sig kunskap kring hälsa och fatta egna beslut gällande hälsofrågor. I detta fall saknas 

förmågan att ta sig till kunskap kring psykisk ohälsa bland unga vuxna somalier. Detta kan 

anses som en svaghet då de brister i Health Literacy som kan leda till att det påverkar deras 

hälsa och begränsar även personlig och social utveckling (Nutbeam, 2006). Psykisk ohälsa 

förklarades även som självupplevd psykisk ohälsa. Det förklarades genom att i 

forskningsvärlden har svårt att beskriva vad psykisk ohälsa är som definition och Chkonia et 

al. (2016) nämner att det är nya begrepp och definitioner som uppkommer ständigt.  

 

Intervjupersonerna upplevde att ordet psykisk ohälsa förekom mycket i sociala medier och 

vänner. Det förklarades att i sociala medier handlade det om att bryta tabun kring psykisk 

ohälsa och att normalisera det. Barry et al. (2017) nämner att under de senaste åren har 

psykisk ohälsa uppmärksammats bland media och sociala medier. Andra upplevde att 



 

 

 

25 

begreppet psykisk ohälsa förekom mycket i arbetet och förklarar de inte hade mycket koll på 

psykisk ohälsa innan dess.  

 

Eftersom utlandsfödda och deras barn har en ökad risk att drabbas av psykisk ohälsa är det 

viktigt att begreppet och dess innebörd blir ett förståeligt begrepp. Intervjupersonerna 

upplevde att begreppet psykisk ohälsa aldrig förekom eller hördes i skolan. De flesta 

upplevde att det var en viktig fråga som aktörer i samhället bör uppmärksamma och arbeta 

med på olika sätt. Resultatet visade även att psykisk ohälsa var en problematik inom området 

vilket visar att behovet gällande kunskap kring psykisk ohälsa är stort. 

 

 I resultat framkom det olika aspekter gällande ämnet psykisk ohälsa. Med tanke på att några 

av deltagarna hade svårt att förklara psykisk ohälsa så anser författaren att det är viktigt att 

skolor börjar ta upp ämnet i tidigt stadie med sina elever, för att kunna öka kunskapen om 

psykisk ohälsa. Deltagarna i studien efterfrågar mer kunskap om psykisk ohälsa och är även 

kritiska gällande hur lite kunskap de erbjudits under deras uppväxt. Mer och fördjupad 

kunskap kan hjälpa till att förebygga stigman och tabun kring psykisk ohälsa på ett 

långsiktigt sätt. Kunskap kan motverka fördomar och diskriminering kring psykisk ohälsa 

både bland somalier och i befolkningen i stort. 

6.2.2 Diskussion om uppfattning om att tala öppet om psykisk bland unga vuxna 

somalier 

Resultatet visade olika uppfattningar kring att prata öppet om psykisk ohälsa. De flesta 

deltagarna var överens om att psykisk ohälsa var ett svårt ämne att prata öppet om. Shafer et 

al. (2011) nämner att allmänheten har en dålig och negativ syn kring psykisk ohälsa. Dessa 

attityder och fördomar utvecklas genom okunskaper som i sin tur kan leda till 

missuppfattningar och diskriminering kring ämnet.  

 

Deltagarna upplevde att psykisk ohälsa kunde diskuteras bland vänner än familj. De 

upplevdes även att de fick motstånd från vänner när ämnet diskuterades. Deltagarna var 

överens om att den svåraste gruppen att prata psykisk ohälsa om var familjen. Skillnaden 

som framkom mellan vännerna och familjen är att bland vänner blev dem kränkt men inom 

familjen blev dem inte trodd. Deltagarna förklarade att anledningen till det är att det finns 

stigma och tabu kring ämnet. Hinshaw (2010) förklarar stigma som en skam och en social 

stämpling. Stigma förklaras vanligen som ett djupt skamset märke och en social stämpling i 

relation till något som inte följer normerna (Hinshaw, 2010). Stigma är även förknippat med 

psykisk ohälsa och grundar sig i negativa uppfattningar vilket kan orsaka diskriminering och 

utfrysning (Storrie, Ahern & Tucket, 2010).  

 

Sickel et al. (2014) nämner att psykisk ohälsa anses som något främmande vilket kan 

förklaras genom att det finns kunskapsbrist och fördomar kring ämnet. Deltagarna 

förklarade att även om det gick att prata om psykisk ohälsa bland vänner framkom motstånd 

eftersom omgivningen runt omkring har en dålig syn kring ämnet. Även fast ämnet kan 

diskuteras bland vänner betyder det inte att det ansågs som något normalt. Diskussionerna 
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gick ut på att t.ex. förklara vad psykisk ohälsa innebär och varför det är ett aktuellt ämne i 

samhället just nu. 

 

Trots att psykisk ohälsa är vanligt förekommande bland utlandsfödda och deras barn enligt 

Gillvier et al. (2014) så är inte det vanligt att prata om psykisk ohälsa bland somaliska 

familjer. Deltagarna nämner att de svåraste att prata om psykisk ohälsa öppet med är 

familjen. Areba et al. (2018) nämner att det finns negativa attityder mot människor med 

psykisk ohälsa. Begreppet psykisk ohälsa betyder även olika saker i olika kulturer där 

depression och ångest tolkas till fysiska besvär. Depressionssymtom tolkas som en del av livet 

och inte tecken på något allvarligt. På grund av detta blir det känsligt att prata öppet om 

psykisk ohälsa inom familjen. Deltagarna förklarade att föräldrarna tycker så länge du har 

tak över huvudet och mat på bordet går det inte att må dåligt. Det upplevdes även att om det 

börjades prata om psykisk ohälsa skulle du dumförklaras och inte tas på allvar. 

 

Deltagarna upplyser att psykisk ohälsa är något som bör uppmärksamma och prata öppet 

om. De togs även upp att psykisk ohälsa bör uppmärksammas inom olika grupper som t.ex. 

somaliska killar och föräldrar. Bland killarna anses det att det inte pratas om känslor 

överhuvudtaget och att det finns en machokultur. När det kom till föräldrarna menades det 

att det bör uppmärksammas psykisk ohälsa bland de eftersom de har gått igenom krig och 

bär på trauma. Bhugra et al. (2005) förklarar att en stor del av somalier kommer till 

västvärlden och har erfarenhet av krig och trauma samt upplever låg social status, 

diskriminering och stress vilket är riskfaktorer för psykisk ohälsa. 

6.2.3 Diskussion om syn på stöd och hjälp 

Resultat visar olika uppfattningar om att söka stöd och hjälp för psykisk ohälsa. Det 

berättades egna upplevelser kring att söka hjälp och stöd som har upplevts dåligt. Unga har 

det svårt att söka hjälp eftersom de bemöts dåligt av sjukvården.  

 

Andra deltagare uppmanade att det bör sökas hjälp och stöd för psykisk ohälsa. Innebörden 

av stöd och hjälp betydde olika för deltagarna. Det menades att det kan sökas stöd och hjälp 

genom att prata med någon bekväm som t.ex. familj eller väninna. Stöd och hjälp förklarades 

även att det är att det söks professionell hjälp. Det belystes att om det inte söks hjälp och stöd 

kan det blir värre för personen och de faller i en värre situation. Hanisch et al. (2016) nämner 

att om psykisk ohälsa inte behandlas tidigt kan det leda till allvarliga konsekvenser.  

 

En annan faktor är att unga vuxna somalier undviker att söka hjälp eftersom psykisk ohälsa 

anses som något främmande. De flesta av de vill undvika att inte bli kränkt av omgivningen 

eftersom de kommer att anses konstigt om personen söker hjälp. Enligt Hanisch et al. (2016) 

är det på grund av fördomar till att många unga vuxna undviker att söka professionell hjälp. 

Det betyder att många unga vuxna skäms att söka hjälp för att omgivningen diskriminerar 

en. 

  

Religionen var även faktor som har betydelse gällande stöd och hjälp vid psykisk ohälsa. Det 

förklarades av deltagarna om en person mår psykiskt dåligt finns det hjälp inom religionen. 
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Hur du mår psykiskt och din relation till gud spelade stor roll enligt deltagarna. Däremot 

diskuterades det att religiösa ledare brister i att förmedla kunskap kring psykisk ohälsa och 

religion. Bland somaliska familjer enligt Areba et al. (2018) finns det kulturella normer där 

problem inom familjer eller hos religiösa ledare. Det är även vanligt att somaliska familjer 

och ungas hälsoutveckling har i takt med religion och genom ett stort nätverk. 

Ett annat problem kring syn på stöd och hjälp uppgavs att det finns kunskapsbrist gällande 

vart hjälp och stöd kan sökas. För att hitta hjälp och stöd behövdes det att ta reda på det själv 

genom t.ex. Google. 

 

Synen gällande stöd och hjälp var att det undviks. I både studiens resultat och tidigare 

forsknings stärks det av att okunskap är det största skälet till att unga vuxna somalier 

undviker att söka stöd och hjälp för psykisk ohälsa. Religion spelar även en stor roll i deras 

kultur samt påverkar synen kring psykisk ohälsa och villigheten att söka stöd och hjälp. En 

annan faktor kring synen på stöd och hjälp är att individer kan bli diskriminerad av 

omgivningen om de söker hjälp. Det är vanligt att det finns skam och avståndstagande ifrån 

individer som har psykisk ohälsa. 

6.2.4 Teoretiska reflektioner 

Banduras sociala inlärningsteori (se figur 1) innebär att lärande kan ske genom att observera 

och imitera andra. Personliga faktorer, miljöfaktorer och beteende speglar och påverkar 

varandra. Detta leder till att individen gör som andra och i resultatet kan det ses tydligt att en 

del individer har egna åsikter om psykisk ohälsa men att de påverkas av omgivningen. En del 

av de unga somalierna anser att de vill tala öppet om psykisk ohälsa men de blir begränsade 

eftersom kulturen säger att det inte är acceptabelt. De undviker därför att prata om psykisk 

ohälsa eftersom det anses vara något negativt. Detta har en god överenstämmelse med 

Banduras teori (1977) eftersom beteenden lärs igenom att observera och imitera andra.  

 

Bandura (1977) förklarar även att människors respons till olika åsikter eller beteenden får 

konsekvenser som antigen är belönande eller bestraffande. Att prata om psykisk 

ohälsa inom familjen får bestraffande konsekvenser vilket förstärker sannolikheten att unga 

vuxna somalier inte pratar om det med familjemedlemmarna. De är uppvuxna i miljö där det 

inte går att tala öppet om psykisk ohälsa. Känslighet finns för psykisk ohälsa och vissa har 

drabbats själva så förståelse för psykisk ohälsa finns hos några av dem. Dessa individer tar 

det på allvar, dock tycker familjen annorlunda vilket påverkar dem. De lär sig av familjen att 

de inte ska prata om det. Enligt Bandura (1977) påverkar miljön människors beteende och är 

anledning till att visas beteenden utformas och att miljön människan befinner sig i kan ändra 

sådana beteenden. Om familjen skulle acceptera att psykisk ohälsa finns så skulle unga 

somalier också våga prata mera om det med familjemedlemmarna. De känner dock att de kan 

prata öppet om det med kompisar eftersom det är mer accepterat bland dem. Beteenden och 

uppfattningar kommer kanske att påverkas i framtiden eftersom de reda nu anser att de kan 

prata öppet om psykisk ohälsa med kompisar. Beteendet påverkas alltså både av familjens 

uppfattning men också av omgivningen där deras vänner som är uppväxta i Sverige befinner 

sig. 
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7 SLUTSATSER 

Studiens syfte var att undersöka unga vuxna somaliers uppfattningar kring psykisk ohälsa 

och hur de ser på stöd och hjälp från omgivningen. 

 

 

• Unga vuxna somaliers uppfattningar om psykisk ohälsa ser olika ut. Psykisk ohälsa 

ansågs vara komplext och svårdefinierat. Psykisk ohälsa uppfattas på ett varierat sätt 

som nedsatt välbefinnande men även mer likt diagnoser för psykiska sjukdomar. 

 

• Unga vuxna somaliers uppfattning om att tala öppet om psykisk ohälsa är att det är 

svårt att prata öppet om det med föräldrarna som är uppväxta i ett annat land och har 

andra erfarenheter. Det är lättare att prata öppet om psykisk ohälsa bland vänner 

eller syskon som är uppväxta i Sverige. 

 

• Unga vuxna somaliers uppfattning om att söka stöd och hjälp för psykisk ohälsa är att 

det undviks. Religion har även stor betydelse i att söka stöd och hjälp kring psykisk 

ohälsa. Samtidigt finns kunskapsbrist gällande vart stöd och hjälp finns.  

7.1 Förslag till framtida forskning och praktisk tillämpning  

Föreliggande studie visar att unga vuxna somalier har det svårt att beskriva och prata öppet 

om psykisk ohälsa samt att söka stöd och hjälp för det. Detta beror på att finns stigma och de 

hjälpinsatser som erbjuds idag inte är tillräckligt. Det finns lite forskning kring unga vuxna 

somalier och psykisk ohälsa i Sverige trots att de är en stor grupp utlandsfödda som har stor 

risk att drabbas av psykisk ohälsa och samtidigt har svårt för att söka hjälp. Därför behövs 

mer forskning om detta samt hälsofrämjande insatser riktad till den gruppen. 

Framtida forskning kan undersöka hur kunskaper kring psykisk ohälsa bör spridas till 

invandrargrupper och nyanlända i Sverige. Detta kan ske genom att det till exempel förklarar 

på somaliska vad psykisk ohälsa innebär och vad för vård och möjligheter det finns gällande 

det. Samtidigt även öka kunskapen om psykisk ohälsa i grundskolan och högstadiet. Vidare 

förslag till framtida forskning kan vara att undersöka hur tabun och stigman kring ämnet kan 

brytas, samtidigt förebygga och upplysa psykisk ohälsa till bättre värdering sprids. 

 

Denna studie anses vara relevant för folkhälsoarbetet då resultatet visar unga vuxna 

somaliers syn kring psykisk ohälsa. Studiens resultat kan komma till praktisk användning 

genom att det sker flera hälsofrämjande insatser riktat till målgruppen eftersom det är viktigt 

ur ett jämlikhetsperspektiv. Det visas även att det finns ett stort behov kring att arbeta 

hälsofrämjande genom att sprida kunskap i tidigt stadie bland målgruppen. Det är viktigt att 

skolor och kommuner börjar arbeta både hälsofrämjande och sjukdomsförebyggande 

gällande psykisk ohälsa. Sammanfattningsvis finns det förhoppning att föreliggande resultat 

kan bidra till att utforma insatser som riktar till att främja kunskap kring psykisk ohälsa 

bland somalier som bor i Sverige. 
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BILAGA A; ANSLAG  
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BILAGA B; MISSIVBREV 

 

 

Missivbrev  

 

Hej! 

Mitt namn är Sagal Roble och jag läser folkhälsoprogrammet vid Mälardalens Högskola i 

Västerås. Jag går nu min sista termin och ska skriva examensarbete på kandidatnivå som 

handlar om unga vuxna somaliers uppfattning om vad psykisk ohälsa innebär och hur de ser 

på att söka stöd och hjälp för det.  

 

Jag vore tacksam om du ville delta i min studie. Jag är intresserad av att intervjua dig som är 

ung vuxen och har en somalisk bakgrund. Anledningen till det är för att jag är intresserad av 

att ta del av dina erfarenheter och upplevelser av psykisk ohälsa.  

Din enskilda intervju förväntas att ta ca 30–40 minuter och kommer att spelas in med en 

mobiltelefon för att jag sedan ska kunna bearbeta och analysera materialet.  

 

Materialet kommer endast att användas i forskningssyfte. Uppgifterna du lämnar kommer att 

behandlas konfidentiellt. Du har rätt att avbryta din medverkan under intervjun. Ditt 

deltagande är frivilligt och du kommer att få ta del av det färdigställda resultatet.  

 

Arbetet kommer att granskas av min handledare och examinator vid Mälardalens Högskola. 

När arbetet blir godkänd kommer det publiceras i databasen Diva på Mälardalens Högskola 

och det inspelade materialet kommer att raderas. 

 

Tack för att du vill medverka i studien! 

Sagal Roble 

 

Kontaktuppgifter: 

Mail: sre16002@student.mdh.se     Telefon: 0737317236 

Handledare: Anita Larsson.               Mail: anita.larsson@mdh.se  
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BILAGA C; INTERVJUGUIDE 

 

Tema 1 Unga vuxna somaliers uppfattning om psykisk ohälsa  

 

Hur skulle du beskriva psykisk ohälsa? 

 

I vilka sammanhang hör du talas om psykisk ohälsa?  

- Arbetet 
- Skolan  
- Sociala medier  
- Media 
- Vänner 
- Familj 

 

Förklara vilka du tror har störst risk att drabbas av psykisk ohälsa och varför du tror att det 

är så? 

 

Kan du nämna några av de orsaker som du tror är orsaken till psykisk ohälsa bland unga 

vuxna somalier? 

 

 

Tema 2 Unga vuxna somaliers uppfattning om att tala öppet om psykisk ohälsa 

 

Hur viktigt anser du att det är att prata om psykisk ohälsa och varför i så fall? 

 

Hur viktigt tycker du att det är att psykisk ohälsa bör uppmärksammas bland unga vuxna 

somalier? 

 

Är det vanligt att prata öppet om psykisk ohälsa bland unga vuxna somalier?  

- Kompis 
- Släktingar  
- Familj 
- Klasskompisar 
- Arbetskamrater 
 
 

Hur skulle du agera om någon du känner skulle drabbas av psykisk ohälsa? 

 

Om du mådde psykisk dåligt, vem skulle du berätta det för? 

 

Vad har du för tankar om att psykisk ohälsa är ett folkhälsoproblem i Sverige? 

 

Tema 3 Unga vuxna somaliers uppfattning om att söka stöd vid psykisk ohälsa 

 

Hur viktigt tycker du att det är söka hjälp vid psykisk ohälsa? 

 

Vet du var man kan få stöd och hjälp vid psykisk ohälsa? 

Tror du att alla unga vuxna somalier som har någon form av psykisk ohälsa söker hjälp eller 

stöd? 
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- Varför/varför inte? 
- Vad kan det bero på? 
- Hur vanligt tror du att det är? 

 

 

Avslutning 

Finns det något annat du skulle vilja ta upp och som vi inte har nämnt här? 
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