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Sammanfattning 
Enligt forskning har psykisk sjukdom länge varit ett tabubelagt område som många har 

undvikit att tala om. Det är ett relativt outforskat område kring hur psykiskt sjuka har upplevt 

den roll samhället har haft under deras återhämtningsprocess. Denna studie kommer därför att 

handla om individer som har återhämtat sig från psykisk sjukdom och hur de har upplevt vad 

samhället har spelat för roll under återhämtningen samt vad de anser är samhällets syn på 

psykisk sjukdom idag. Intervjupersonerna konstaterar att det viktigaste för dem under 

återhämtningen har varit det stöd som deras nära och kära har gett dem. Men även det jobb 

som de har gjort med sig själv, att de har blivit starkare av händelsen och lärt sig mycket om 

sig själva. Samhället upplevs som stigmatiserade och intervjupersonerna tycker att det finns 

många förändringar som bör ske för en förbättrad attityd. Dock menar intervjupersonerna att 

det redan nu har börjat bli gradvis bättre genom att det sker ett generationsskifte i samhället.    
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1.0 Inledning 

I följande kapitel kommer en redovisning av den forskning som finns inom området samt en 

bakgrundsbeskrivning av hur det har sett ut tidigare i samhället. Detta för att skapa en 

förståelse kring ämnet men också för att visa på vad för forskning som redan har genomförts. 

Därefter ges ett syfte, frågeställningar, vilka avgränsningar som studien innehåller samt en 

förklaring på några begrepp som återkommer i uppsatsen.  

1.1 Problembakgrund och förförståelse 
Under slutet på 1700-talet och början på 1800-talet började man i Sverige skilja på de ”galna” 

med en viss systematik och institutioner började byggas ut (Hjälpmedelsinstitutet, 2008). 

Många stora förespråkare ansåg att psykiska sjukdomar grundades av en defekt i hjärnan och 

tyckte därför att dessa skulle studeras som medicinska åkommor. Deras forskning bedrevs till 

största delen i laboratorium och inte genom att träffa de sjuka. Dock var det först under senare 

delen av 1800-talet som man började anse att psykiska sjukdomar skulle betraktas på samma 

sätt som somatiska sjukdomar och därför behandlas på sjukhus precis som dessa. Något man 

däremot gjorde var att skilja på den sjukhusbaserade vården och omhändertagandet som 

utfördes på institutioner och fattighus. Dåtidens behandlingar var inte särskilt bra och det 

gjorde att antalet utskrivningar inte var lika många som det stora antalet inläggningar, att 

inläggningarna ökade på det sättet kan grunda sig i flera anledningar, till exempel 

samhälleliga förändringar, förändrat synsätt på avvikelser, ökad alkoholism eller ökad 

frekvens av syfilis. 

  

Under 1900-talet byggdes mentalsjukhus för personer med psykiska sjukdomar och som mest, 

år 1967, fanns det 35 000 platser inom slutenvårdspsykiatrin jämfört med år 2001 då det hade 

sjunkit till 5000 platser (Levander, Adler, Gefvert & Tuninger, 2008). På 1950-talet kom 

psykofarmaka som har betraktats som ett stort framsteg, det gjorde nämligen att flera personer 

som tidigare hade vårdats väldigt länge kunde få en betydligt kortare vårdtid 

(Hjälpmedelsinstitutet, 2008). I samband med detta började dessutom staten att lämna över 

ansvaret för psykiatrin till landstingen och samtidigt restes en stark kritik mot den vård som 

bedrevs på våra mentalsjukhus. Det var bland annat den kritiken som låg till grund för den 

stora avinstitutionaliseringen som började ske under 1980-talet. Bland annat samhället och 

sjukvården ansåg nämligen att man mer eller mindre förvarade människor på institutionerna 

istället för att hjälpa dem att komma in i samhället. Därför började man skriva ut dem och 

stänga ner mentalsjukhusen för det sågs mer humant att låta personerna bo i egna lägenheter 

integrerade i samhället. Nu skulle samhället alltså satsa mer på öppenvården än på den slutna. 

 

Rosenberg, Markström och Lindqvist (2012) skriver om psykiatrireformen som kom under 

mitten av 1990-talet som en fortsatt följd på avinstitutionaliseringen. Vid den tiden hade 

samhället insett att det behövde läggas ned större och bättre resurser för att hjälpa de psykiskt 

sjuka att komma in i samhället. För att höja deras levnadsnivå beslutade man att öka deras 

möjlighet för stöd i hemmet då det visade sig att personer med psykiska sjukdomar hade en 

mycket lägre levnadsnivå än den övriga befolkningen. I samband med detta insåg forskare att 

personerna med psykiska sjukdomar även drabbades av ett psykiskt funktionshinder i och 

med att samhället inte var anpassat för att ta emot dessa personer. Funktionshindret uppkom i 

relationen mellan individens funktionsnedsättning och samhällets normer och förväntningar 

på vad som ansågs normalt. Man kan säga att det blev en vägg mellan personerna med 

psykiska sjukdomar och resten av samhället eftersom att samhället inte riktigt var redo att till 

exempel släppa in personerna på arbetsmarknaden. Den attityden finns fortfarande i stora 

delar av samhället när det kommer till allt mellan att anställa en person med psykiska 
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sjukdomar till att känna sig trygg med att ha dem som grannar eller att ens tala om psykiska 

sjukdomar.  

  

Redan innan psykiatrireformen kom började man, både nationellt och internationellt, att ändra 

synen på psykisk sjukdom. En del forskare började nämligen tro och tala om möjligheten att 

kunna återhämta sig från psykiska sjukdomar och att personer kunde komma tillbaka till ett 

normalt liv bara de fick rätt hjälp och stöd. Här i Sverige var det var dock när 

psykiatrireformen kom som man på allvar började jobba med återhämtningen som begrepp 

(Schön, 2012). Topor (2004) menar att det finns två varianter av återhämtning, den ena är 

social återhämtning och den andra är total återhämtning. Med social återhämtning menar man 

att personen lär sig att leva med och hantera sin sjukdom men att man aldrig blir helt 

symtomfri medan total återhämtning betyder att personen kan komma tillbaka till sitt liv och 

leva som den gjorde innan sjukdomens uppkomst. Däremot finns det fortfarande de som anser 

att vissa psykiska sjukdomar är kroniska och att man inte kan återhämta sig från dessa, har 

man en gång blivit sjuk kan man inte alls bli frisk. Detta behöver dock inte vara sant eftersom 

de flesta som har en form av psykisk sjukdom återhämtar sig, även om det finns vissa 

undantag. En anledning till att det kan se ut på det viset är att de personer som har återhämtat 

sig lätt tappar kontakten med psykiatrin, man kan säga att de glöms bort. De enda personer 

psykiatrin ser och har uppföljning på är de som ständigt återkommer och inte kan upprätthålla 

sin återhämtning. Det blir dessa personer som samhället och psykiatrin drar sina slutsatser 

ifrån när man säger att det inte går att återhämta sig från psykisk sjukdom. 

 

Schön (2009) skriver i sin forskning om att det finns två viktiga komponenter i en 

återhämtningsprocess och det är stödet från andra samt hopp. Stödet från nära relationer, men 

även från samhället, professionella och andra brukare, är viktigt för en persons återhämtning. 

Det gör att personen med en psykisk sjukdom kan känna att det finns personer i dennes närhet 

som lyssnar, stöttar och hjälper när det blir jobbigt. Känner man att det finns personer som 

man kan vända sig till så vågar och orkar personen påbörja och jobba med sin återhämtning 

på ett sådant sätt så att han eller hon inte faller tillbaka i sin sjukdom igen. Utöver familj och 

vänner är det dessutom en stor fördel om man har en stabil professionell kontakt inom till 

exempel vården (Brown, 2008). Med stabil menas att personen har en kontinuerlig kontakt 

med en och samma person som känner till personens bakgrund och sjukdomshistoria. Det ger 

en trygghet som gör att man kan fokusera på återhämtningsarbetet istället för att behöva 

berätta sin historia om igen för en ny person alltför ofta. Har personer med psykiska 

sjukdomar god kontakt med andra brukare är även detta en faktor som spelar roll (Schön, 

2009). Då har människor med psykiska sjukdomar nämligen personer som delar deras 

erfarenheter av psykiatrin och de kan utbyta och diskutera sina erfarenheter med personer som 

kan förstå vad man har varit med om. Att identifiera sig med en grupp och känna att man inte 

är ensam gör det lättare att tala om sina upplevelser och känslor vilket gör att man kan 

bearbeta det man upplevt och börja gå vidare (Beeble & Salem, 2009). En annan viktigt del i 

återhämtning är känslan av hopp (Schön, 2012). Känner människor hopp om framtiden och 

hopp om att kunna komma tillbaka till sitt vanliga liv så finns det en god möjlighet att starta 

och genomföra sin återhämtning. Hoppet ger nämligen det mod som krävs för att våga komma 

tillbaka (Schrank, Bird, Rudnick & Slade, 2012).  

 

Återhämtningsprocessen är en individuell process och den ser väldigt olika ut. Under 

återhämtningen ändrar personen bland annat sina värderingar, mål, känslor och roller (Song & 

Hsu, 2011). Då är det viktigt att ha bra sociala kontakter runt omkring sig, för det är i mötet 

med andra som man identifierar sig själv (Beeble & Salem, 2009; Schön, 2009). Detta kan 
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beskrivas som en process där personen börjar bygga upp en ny självkänsla där hon eller han 

hittar åt sig själv utifrån de lärdomar och erfarenheter man har fått av sjukdomen och att man 

börjar ta ansvar för sin egen lycka (Brown, 2008). En anledning till att en 

återhämtningsprocess startar kan vara att personerna känner att sättet som de har hanterat sitt 

liv på inte längre fungerar och att de måste byta strategi. Det kan handla om att de mår dåligt i 

det vardagliga livet eller att de hamnar i situationer som är ohanterliga och leder till kriser. 

Många känner att de måste nå botten innan de kan börja må bättre igen. Med att nå botten 

menas att dessa personer känner att det inte längre finns något som är bra för dem och att de 

inte kan må sämre än vad de redan gör, att den enda vägen som finns är uppåt. När de 

befinner sig på botten behöver de kärlek, omtanke och någon som ser dem och kan 

upprätthålla hoppet om en bättre framtid när de själva inte kan det - inte fler mediciner 

(Topor, 2004). Vid en sådan vändpunkt finns det tre stadier som de flesta upplever sig gå 

igenom. Det första stadiet är att individen erkänner sina svagheter och utvärderar sina egna 

resurser. Detta arbete syns inte för dem som befinner sig på utsidan och det kan då uppfattas 

som om personen inte arbetar med sitt problem fast han eller hon gör en stor kraftsamling och 

funderar på ”vem är jag?”. Det andra stadiet är att använda sig av de resurser man har funnit 

under första tiden av vändpunkten. I denna fas kan symptomen komma tillbaka och kan då 

uppfattas av omvärlden som att man har tagit ett steg tillbaka i sin process fast man i själva 

verket går framåt. I den sista delen av vändpunkten klarar personen av flera moment i livet 

och börjar komma tillbaka till vardagen och hanteringen av livet, de har utvecklats som 

person under denna process. 

 

En person som har en psykisk sjukdom kan uppleva stigmatisering från bland annat samhället, 

då psykisk ohälsa är ett tabubelagt ämne som samhället inte kan så mycket om (Lundberg, 

2010). I media framställs personer med en psykisk sjukdom som farliga och personer som 

man bör hålla sig borta från. Eftersom att de framställs på ett sådant sätt blir de stigmatiserade 

och det är svårt att inte ta åt sig av det som sägs och skrivs. Den plats där dessa personer 

känner sig mest stigmatiserade är inom arbetslivet eftersom att det är svårt att komma tillbaka 

till ett jobb eller svårt att få ett jobb överhuvudtaget. Anledningen är att en del arbetsgivare 

inte vill ha en person som har haft en psykisk sjukdom eftersom de anser att de är 

oberäkneliga och inte lika intelligenta som personer som inte har haft psykisk sjukdom. Dock 

menar Brown (2008) att det är viktigt för personer som har haft en psykisk sjukdom att ha ett 

jobb. Det ger dem en känsla av meningsfullhet och att känna sig viktig. 

 

Enligt en studie, genomförd i Hong Kong, visas också att personer som har en psykisk 

sjukdom kan ses som oförutsägbara, inåtvända, att de har en låg självkänsla och är konstiga, 

och att samhället inte vill låta dem komma på anställningsintervju (Tsang, Tam, Chan & 

Cheung, 2003). Allmänheten hade även svårt att acceptera de som har eller har haft en 

psykisk sjukdom och att låta dem komma tillbaka och bli en del av samhället igen. Personerna 

i den undersökning kände sig inte bekväma med att ha personer med psykiska sjukdomar som 

till exempel grannar, barnvakter, sitta bredvid dem i kollektivtrafiken, synas med dem på 

offentliga platser eller ta in dem på en anställningsintervju. Samtidigt anser man i studien att 

samhället behöver ge dem mer stöd i deras väg tillbaka till ett socialt och normalt liv. Fast 

själva är de inte angelägna att hjälpa till eller ha dem i sin närhet. För att kunna minska den 

här stigmatiseringen krävs det att människor som inte kommer i naturlig kontakt med psykisk 

sjukdom skulle behöva göra det i större utsträckning (Eisenberg, Downs & Golberstein, 

2012). Det är dessa personer som står för den största stigmatiseringen i samhället och det är 

deras attityder som behöver förändras just för att samhället spelar en sådan stor roll i 

återhämtningsprocessen. Personer med en psykisk sjukdom och personer i dennes omgivning 
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får alla olika verktyg för att underlätta återhämtningen, men var är verktygen till samhället? 

Dagens forskning handlar mycket om återhämtningen och vad som är viktigt där, dock finns 

det väldigt lite forskning som visar samhällets roll i en återhämtningsprocess ur ett 

brukarperspektiv. Därför är det viktigt att undersöka detta område närmare.  

1.2 Syfte 
Syftet är att undersöka återhämtning från psykisk sjukdom med fokus på samhällets roll under 

återhämtningsprocessen ur intervjupersonernas perspektiv. 

1.3 Frågeställningar 

 Hur har intervjupersonen upplevt sin återhämtningsprocess från psykisk sjukdom? 

 Hur uppfattar intervjupersonen samhällets roll vid återhämtningen från psykisk 

sjukdom? 

 Hur uppfattar intervjupersonen samhällets syn på psykisk sjukdom? 

1.4 Avgränsningar 
I denna uppsats har avgränsningar gjorts för att ämnet inte ska bli för stort att undersöka under 

den tidsperioden som är angiven. Denna uppsats kommer grunda sig på en kvalitativ 

forskningsmetod och en induktiv ansats, som innebär att intervjuer kommer att genomföras 

och att forskaren inte har några förbestämda teorier att utgå ifrån (Bryman, 2011). Fokus 

kommer att ligga på de personer som har eller har haft en psykisk sjukdom och som har 

återhämtat sig eller är i slutet av sin återhämtningsprocess och att fråga dem hur de har 

uppfattat samhällets roll i processen. Det vi är intresserade av är hur man återhämtar sig från 

till exempel schizofreni. Antingen genom att personen har blivit helt symptomfri eller har lärt 

sig leva med sina symptom. Av etiska skäl kommer vi inte att intervjua personer som är under 

18 år för då måste vi inhämta samtycke från deras vårdnadshavare. En annan anledning är 

också för att personlighetsstörningsdiagnoser inte får sättas på barn under 18 år (Svenska 

psykiatriska föreningen, 2006). 

1.5 Begreppsdefinition 
I denna uppsats har vi använt tre begrepp som vi upplever behöver förklaras närmare för att 

läsaren ska få en bild av vad vi menar när vi skriver om dessa begrepp. Det första begreppet är 

samhället och med det menar vi personer som intervjupersonerna är mer neutrala inför. Som 

man inte är bekant med men som de möter i till exempel affären eller grannarna. Det kan även 

vara massmedia. I samhället skulle man kunna räkna in familjen och andra anhöriga men i 

denna uppsats är dessa åtskilda. Det andra begreppet är återhämtad som innebär att en 

person som har haft någon form av psykisk sjukdom, har bearbetat den och räknar sig själv 

som friska idag. Det tredje begreppet är psykisk sjukdom som innebär att en person har fått 

en fastställd diagnos, till exempel schizofreni. Även att man har haft någon form av kontakt 

med psykiatrin.  

2.0 Metod 
I detta kapitel kommer metoden som legat till grund för studien beskrivas närmare och de steg 

som forskningsprocessen inneburit presenteras och diskuteras.  I 2.1 beskrivs att det är en 

kvalitativ undersökning och hur den är utförd. Sedan beskrivs urvalet av intervjupersoner i 2.2 

och i 2.3 det bortfall som uppkom i samband med intervjuerna. I 2.4 finns en beskrivning av 

tillvägagångssättet och efter det, i 2.5, kommer en beskrivning av hur vi analyserar resultaten 
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från intervjuerna. Sedan en beskrivning av hur vi har sökt fram den litteratur vi använt oss av, 

2.6, och sist kommer en reflektion kring de etiska aspekterna, 2.7. 

2.1 Val av datainsamlingsmetod 
Denna uppsats bygger på en induktiv kvalitativ ansats vilket motiveras av att kunskapsläget är 

bristande inom detta forskningsområde. Det finns mycket forskning kring återhämtning, vad 

som är viktigt där och hur det har sett ut tidigare men inte mycket om vad samhället har spelat 

för roll ur ett brukarperspektiv. Forskningen som har funnits kring detta har handlat om att 

samhället har varit stigmatiserade mot dessa personer men inte så mycket om hur personer 

med psykiska sjukdomar har uppfattat samhället. 

 

Det finns olika steg i den kvalitativa metoden och det första är att skapa generella 

frågeställningar, därefter söka efter intervjupersoner samt genomföra intervjuer med dessa 

(Bryman, 2011). Efter detta tolkas den data som framkommit och forskaren analyserar denna 

för att sedan redovisa resultatet och slutsatserna som han eller hon funnit i materialet. 

2.2 Urval 
Det urval som har använts är ett snöbollsurval som är en form av bekvämlighetsurval 

(Bryman, 2011). I ett snöbollsurval tar man kontakt med några personer som i sin tur skickar 

frågan vidare till personer som är målgrupp för studien samt som kan tänka sig delta. 

Anledningen till att vi valde ett snöbollsurval som tillvägagångssätt var för att vi inte visste 

annars hur vi skulle komma i kontakt med personer som hade återhämtat sig. Därför 

kontaktade vi föreningar som kunde hjälpa till. 

 

För att komma i kontakt med individer som arbetar inom området frågade vi personer i vår 

närhet om de hade några idéer och vi fick då tips på några personer som kunde hjälpa till. 

Utifrån den lista som sammanställdes fick vi då fram två personer att kontakta genom att börja 

överst på listan. Båda personerna som kontaktades valde att ställa upp och de fick mail med 

ett bifogat brev med information (se bilaga 1). De fick också muntlig information om vad 

studien innebar och vilka personer vi ville komma i kontakt med. Alla personer de frågade var 

över 18 år. Detta resulterade i att sex intervjupersoner fann ett intresse i att delta. Eftersom 

intervjupersonerna själva kunde bilda sig en uppfattning av studien och dess innebörd samt 

själva ta beslut om de ville ställa upp eller inte. 

2.3 Bortfall 
Under urvalet fick vi fram sex intervjupersoner till vår studie, dock blev det ett bortfall då två 

personer inte dök upp då intervjutillfället hade bokats. De ville inte heller boka ett nytt 

intervjutillfälle för att genomföra intervjun en annan dag. Det var en kvinna och en man som 

båda var mellan 30 till 50 år, vi vet inte vad de har haft för diagnos eller varför de valde att 

inte delta. Därför kan vi inte spekulera kring vad dessa två individer skulle kunna ha bidragit 

med i undersökningen och om det skulle ha påverkat resultatet på något sätt.  

2.4 Genomförande av intervjuer 
Efter att vi hade fått tag i sex intervjupersoner utformades en intervjuguide (se bilaga 2) som 

var tematiskt strukturerad.  Det innebär att tre teman innehållande olika frågor skapades för att 

ge en riktning på intervjuerna (Bryman, 2011). När intervjuerna skulle genomföras åkte vi till 

de två kommunerna där intervjupersonerna bodde. I den ena kommunen skulle fyra intervjuer 

genomföras dock dök två personer inte upp. Sedan åkte vi vidare till den andra kommunen där 
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vi genomförde ytligare två intervjuer. Alla fyra intervjuerna genomfördes på en plats där 

intervjupersonerna kände sig bekväma och avskilt. Vi båda var delaktiga under alla 

intervjutillfällena och hade huvudansvaret för olika teman i intervjuguiden. Vi intervjuade en 

person i taget. Intervjuerna var mellan 25 till 45 minuter långa och alla spelades in på en 

diktafon för att underlätta det fortsatta arbetet med materialet. Under intervjuerna hade vi med 

ett anteckningsblock för att kunna göra noteringar kring berättelserna. Inför varje intervju fick 

intervjupersonerna information om syftet, hur lång tid intervjun skulle kunna ta samt en 

förfrågan om att spela in intervjun. Att intervjupersonerna kommer att anonymiseras i 

uppsatsen, att bara vi skulle lyssna på den och att materialet kommer förstöras då det material 

som är relevant för studien har tagits ut. Vi förtydligade även att fokuset skulle ligga på 

återhämtning från psykisk sjukdom och inte på insjuknandet samt en beskrivning av vad vi 

menade med samhället. De fick också en förfrågan om de ville ha den färdiga uppsatsen 

skickat till sig och de vill alla intervjupersoner. 

2.5 Analysmetod 
I denna studie har vi använt oss av en innehållsanalys. Det innebär att forskaren kodar och 

kategoriserar materialet som framkommit ur intervjuerna samt skapar ett tema utifrån detta 

(Bryman, 2011). När intervjuerna var genomförda transkriberade vi två intervjuer var och vi 

lottade fram vem som skulle ta vilka. När transkriberingen var klar kodade vi enskilt de två 

intervjuerna för att sedan sätta oss tillsammans och se över koderna. Detta för att få en tydlig 

överblick av vad som framkommit. Sedan slog vi ihop vissa koder som hörde ihop. När vi inte 

kunde göra mer med koderna hade vi upptäckt vissa mönster. Detta gjorde att vi delade in 

dem i fem huvudkategorier (bakgrund, vägen tillbaka, svårigheter under återhämtningen, 

samhällets syn och åtgärder för förändring). Vi upplevde att kategorierna tydligt 

representerade det som intervjupersonerna talade om under intervjuerna och att varje kod 

endast passade in i en kategori. För att få en bättre överblick över koderna och kategorierna 

skapades ett kodningsschema för att lättare kunna bilda temat, se bilaga 3. Temat blev ”Efter 

att en person har insjuknat i psykisk ohälsa är vägen tillbaka en lång process. Individens nära 

och kära är väldigt viktigt under återhämtningen. Samhället är inte speciellt accepterande eller 

stöttande och att psykisk ohälsa ses fortfarande som något fult och tabubelagt. Det finns 

många aspekter som behöver förbättras i samhället även om vissa attitydförändringar redan 

har märkts av i och med ett generationsskifte.” Temat band ihop de fem huvudkategorierna 

och gav en övergripande bild av det som framkommit ur intervjuerna. Citaten som redovisas 

under resultat och analys kapitlet representerar det centrala delarna som framkommit under 

intervjuerna. Dessa citat har redigerats en del för att förtydliga informationen. En del dialekt 

uttal finns fortfarande kvar men trots en del ändringar är innehållet detsamma.  

 

Innehållsanalysen har både fördelar och nackdelar. Fördelarna är att det är en öppen 

forskningsmetod då den är lätt att beskriva hur forskaren har gått tillväga eftersom ett 

kodningsschema utförs (Bryman, 2011). Det går även på ett bra sätt beskriva forskarens urval. 

Den är också väldigt flexibel då den går att använda på många olika sätt. Nackdelarna med 

den kvalitativa metoden är att forskaren tolkar sina koder. Det ger en nyans av forskaren och 

kan till exempel innebära att koderna får en nyans av forskaren.  

 

2.6 Litteratursökning 
Vi började med att söka vetenskapliga artiklar på socindex där sökorden som användes var 

”mental illness”, ”recovery”, ”society” och ”mental disorder”. Utifrån dessa sökord fann vi 

relevanta engelska artiklar som berörde det ämne som vi vill undersöka. Vi sökte mellan åren 
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2000 och 2012 för att få fram artiklar som inte ligger för långt bak i tiden. För att veta vilka 

artiklar som skulle väljas ut så läste vi sammanfattningen på de artiklar som hade en titel om 

ämnet som vi upplevde stämde överens med vårt syfte. På socindex fick vi fram fem artiklar 

som passade in på det vi sökte efter. En annan databas som vi hittade engelska vetenskapliga 

artiklar på var Web of science där sökorden var ”mental disorders” och ”society”. Vi hade 

samma process där som på socindex och här fick vi fram en relevant artikel. Sedan sökte vi på 

databasen Libris där vi bland annat hittade olika avhandlingar och böcker som berörde ämne. 

På denna databas användes sökord som bland annat ”psykiatrin” och ”psykisk ohälsa”. Då 

fick vi fram två avhandlingar och fyra böcker inom ämnet. 

2.7 Etiska reflektioner 
När vi började leta intervjupersoner hade vi först telefonkontakt med de två personerna som 

jobbade inom detta område och gav dem muntlig information om studien. Därefter skrevs ett 

brev som bifogades till personerna som vi kontaktat och de gav vidare brevet till 

intervjupersonerna för att de skulle få en uppfattning om vad det innebar att ställa upp (se 

bilaga 1). Intervjupersonerna informerades om de etiska principerna, vilket vi tog upp i början 

av varje intervju som en påminnelse. Dessa är informationskravet, samtyckeskravet, 

konfidentialitetskravet och nyttjandekravet (Bryman, 2011). Informationskravet innebär i 

korthet att forskarna berättar om undersöknings syfte, frivilligt deltagande, rätten att avbryta 

när intervjupersonen önskar och vilka delar som intervjun innehåller. Samtyckeskravet 

innebär att intervjupersonen själv får bestämma över sin medverkan i studien och 

konfidentialitetskravet innebär att alla uppgifter ska behandlas på sådant vis att inga 

obehöriga kan läsa materialet. Det sista kravet, nyttjandekravet, innebär att forskaren ska 

förklara för intervjupersonerna hur materialet kommer att användas. De etiska principerna har 

vi förmedlat till våra intervjupersoner genom både muntligt och skriftligt information. Psykisk 

sjukdom kan vara ett svårt ämne att tala om eftersom att det kan uppkomma starka känslor 

hos intervjupersonerna så därför var vi noga med formulering av frågorna så att vi inte skulle 

”trampa någon på tårna”. Vi poängterade också under intervjun att om de inte ville svara när 

det kom till de frågor som var av känslig karaktär var det acceptabelt, vilket alla respondenter 

uppskattade.  

 

Under redovisningen av resultatet har vi valt benämna intervjupersonerna med bokstäver 

istället för fiktiva namn. Det är för att vi har intervjuat tre kvinnor och en man och vill skydda 

deras identiteter, speciellt för mannen. Skulle vi redovisa med kön finns det en risk att det han 

har sagt kan kopplas till honom och det skulle kunna vara till skada för honom då han talade 

om personliga upplevelser. Vi är medvetna om att detta kan bidra till att vi missar en del fakta 

som kan vara kopplat till kön. I redovisningen av resultatet har vi valt att lyfta fram en del 

konkreta upplevelser som intervjupersonerna har varit med om, dock inte alla. Anledningen 

till det är för att en del händelser var av personligt karaktär och skulle de skrivas med kunde 

det röja deras identiteter. Därför har vi diskuterat deras tankar kring och om samhället och 

attityderna som de uppfattar finns om personer med psykisk ohälsa.  

3.0 Teori 
I denna studie har vi valt att använda oss av två teorier för att belysa, förstå och förklara det 

intervjupersonerna talar om i sina intervjuer. Dessa två teorier är stigmateorin och 

stämplingsteorin och nedan följer en närmare beskrivning av dessa två. Vi kommer även att 

reflektera över de fördelar och nackdelar som finns med dessa teorier.  
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3.1 Stigmateorin 
Erving Goffman skriver i sin bok Stigma – den avvikandes roll och identitet (2009) om hur en 

person med ett stigma står sig i samhället. Han diskuterar och analyserar hur den 

stigmatiserade ser på sig själv och förhåller sig till andra, de ”normala”. Samhället är fullt av 

normer och förväntningar som vi förväntas leva upp till och det är när en person inte gör det 

som den riskerar att bli stigmatiserad och stämplad som annorlunda av samhället. Man kan 

säga att en individ, som lätt skulle kunna passa in och accepteras i sociala sammanhang, har 

ett drag eller en egenskap som inte går att dölja och det gör att folk som möter denne vänder 

sig bort och tar avstånd ifrån individen endast utifrån avvikelsen. Personen avviker alltså från 

samhällets förväntningar på ett sätt som inte anses önskvärt. Goffman (2009) analyserar även 

hur den stigmatiserade kan hantera sitt stigma på två olika sätt. Individen kan antingen öppet 

erkänna sitt stigma och då riskera att stöta bort människor som denne träffar och känner, eller 

så kan individen försöka att dölja sitt stigma och på det viset försöka att passa in i det 

”normala” samhället. Väljer individen att försöka passa in så riskerar denne hela tiden att bli 

avslöjad och påkommen som annorlunda och det i sig kan vara väldigt jobbigt. 

Goffman (2009) menar på att det finns tre sorters stigman. Det första är fysiska avvikelser och 

det kan ses som kroppsliga missbildningar av olika skilda slag som att man saknar ett ben 

eller en arm. Det andra är psykiska avvikelser som kan vara fläckar på den personliga 

karaktären, till exempel psykisk ohälsa, sexuell läggning, alkoholmissbruk, arbetslöshet, att 

man har försökt ta självmord och så vidare. Det tredje är sociala avvikelser och det kan vara 

religiös uppfattning, ras och nationalitet. Det här är också den sortens stigma som till största 

del kan ärvas ner från generation till generation och därför riskera att drabba alla medlemmar i 

en familj. 

3.2 Stämplingsteorin 
Howard Becker har skrivit en bok vid namn Utanför - avvikandets sociologi (2006) om 

avvikelser och personer som hamnar utanför den sociala gruppen i samhället. I alla samhällen 

finns det olika sociala regler att förhålla sig till och det är grupper i samhället som avgör om 

olika handlingar är ”riktiga” eller ”felaktiga”. Grupperna i samhället avgör vad dessa regler är 

och att de upprätthålls genom olika informella sanktioner. Om någon person skulle avvika 

från de sociala regler som är upprättade anses den personen vara utanförstående, en 

”outsider”. Sedan kan den/dessa personer bli utanförstående i olika grader beroende på hur 

pass avvikande beteendet är i förhållande till hur gruppen kan relatera till händelsen. Till 

exempel är det lättare att acceptera någon som har blivit en aning för full på en fest än att 

relatera till en tjuv som oftast får större konsekvenser av sitt avvikande beteende. En fråga 

som den sociala gruppen ställde sig var ”varför är man avvikande?” Det finns ingen direkt 

förklaring på det utan det handlar lite om att alla inte har samma sociala regler och det gör att 

vissa personer kan uppfattas som avvikande av andra personer i samhället.  

 

I forskning som har utförts är det svårt att studera om det är en homogen grupp som utför 

samma avvikande handling eftersom att ett beteende som räknas som avvikande varierar över 

tid (Becker, 2006). Men det är samhället som bestämmer om en handling är avvikande 

eftersom att det är personerna i samhället som tillämpar de regler och sanktioner på en 

utanförstående. Personen som har ett avvikande beteende är bara en ”etikett” av deras synsätt. 

Det är alltså inte en egenskap hos enskilda individer utan avvikelse är en process som 

innefattar andras reaktioner på ett beteende som de anser inte är acceptabelt. Sedan finns det 

vissa individer som väljer att hålla sina avvikelser hemliga för att inte få den etiketten 
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3.3 Teoretisk reflektion 
Anledningen till att vi har valt dessa två teorier är för att vi anser att det som framkommer ur 

intervjuerna handlar mycket om stämpling och stigmatisering. Stigmateorin är bra för den 

beskriver hur en individ kan bli stigmatiserad utifrån att han eller hon inte följer de sociala 

regler som samhället har satt upp. En annan positiv aspekt är att eftersom vi har intervjuat 

personer som har haft en psykisk sjukdom är det lätt att applicera teorin då den utgår från 

personers egna upplevelser av stigmatisering. Stämplingsteorin är en bra teori för att 

undersöka samhällets roll vid en återhämtningsprocess ur ett brukarperspektiv och 

stämplingsteorin riktar sig till hur samhället stämplar och stigmatiserar grupper som avviker 

från normerna i samhället. Det som skiljer dessa teorier är att stigmateorin fokuserar på den 

enskilda individen medan stämplingsteorin fokuserar på hur samhället stämplar grupper. 

Det finns en risk med dessa teorier och det är att man låser sig vid stigma och stämpling när 

man läser vad respondenterna har berättat och kan då missa andra aspekter. Anledningen till 

det är för att teorierna påminner om varandra då de syftar till att personer avviker i samhället. 

Det kunde ha varit bra att använda ytterligare en teorin olik dessa. 

4.0 Resultat och analys 
Detta kapitel handlar om vad respondenterna har berättat under sina intervjuer i olika 

underrubriker. Underrubrikerna har fått sina namn från kategorierna ur kodningsschemat och 

dessa är 4.1 bakgrund, 4.2 vägen tillbaka, 4.3 svårigheter under återhämtningen, 4.4 

samhällets syn och 4.5 åtgärder för förändring. Under varje kategori redovisas citat för att 

göra en tydlig koppling till kodningsschemat (bilaga 3). Den första underrubriken, 4.1, 

handlar om den erfarenhet intervjupersonerna har haft kring psykisk sjukdom och hur det har 

påverkat dem då de själva blev sjuka. Även här kommer en kort beskrivning av 

intervjupersonerna. I kapitel 4.2 berättar intervjupersonerna vad som har varit viktigt för dem 

under deras återhämtningsprocess, vad som har hjälpt dem hitta sin väg tillbaka. Under kapitel 

4.3 talar intervjupersonerna om de svårigheter och hinder som de upplevt under sin resa men 

även hur de har tagit sig igenom dessa. I kapitel 4.4 berättar intervjupersonerna om den syn de 

själva upplever att samhället har på dem och hur de känner inför det. Den avslutande delen i 

empirin, kapitel 4.5, handlar om de förslag intervjupersonerna själva har på den förbättring 

som bör ske i samhället, att samhället behöver ändra sin attityd kring psykisk sjukdom.  

 

Samtidigt som redovisningen av resultatet sker, kommer vi även att analysera materialet och 

dra kopplingar till teorierna samt problembakgrunden och förförståelsen. Under detta kapitel 

har vi valt att referera till intervjupersonerna som intervjuperson A, intervjuperson B, 

intervjuperson C och intervjuperson D för på ett mer förståeligt sätt redovisa de citat som är 

framtagna ur transkriberingen i till exempel flytande text. Under detta kapitel kommer en del 

konkreta upplevelser som intervjupersonerna har varit med om redovisas. Men även de tankar 

och attityder som de själva upplever finns om och mot dem från samhället.  

4.1 Bakgrund 
De personer som ingår i den här studien har dels många likheter men också en del olikheter då 

alla personer är unika. Intervjupersonerna i denna studie är mellan 25-55 år gammal och tre av 

dessa är kvinnor och en är man. Alla har någon gång under deras sjukdomstid varit inskrivna i 

psykiatrin en eller flera gånger samt att de har varit sjuka i flera år. De berättar att de blev 

sjuka i ung ålder och att det har tagit tid för dem att kunna återhämta sig samt att vägen 

tillbaka har varit lång. De har tagit mediciner och gör det än idag för att kunna hålla borta 

symptomen, men för några av dem har det varit en lång process. Det har varit svårt för dem 
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att hitta rätt mediciner men till slut gjorde de det och det har hjälpt dem att komma dit de är 

idag. De kommer från olika kommuner i Norrland, två personer från en mindre kommun och 

de andra två från en mellanstor kommun. Alla fyra har olika diagnoser och dessa är bipolär 

typ två, manodepressiv, deprimerad med självmordsbenägenhet samt psykotisk med 

schizofreni. De har inte bara olika diagnoser utan de kommer också från olika bakgrunder och 

har i och med det olika erfarenhet. Nedan följer två citat som beskriver vad intervjupersonerna 

har för bakgrund med sig när det kommer till psykisk sjukdom.  

 

… men vi har det i släkten på pappas sida. Min pappa har en släkting som har schizofreni… 

så det är ju ärftlig också… Intervjuperson A 

 

… och har ju också en familjemedlem som är bipolär som jag har vuxit upp med… 

Intervjuperson B 

 

Detta har lett till att intervjupersonerna har upplevt att de har lite mer förståelse för vad 

psykisk sjukdom innebär då de fick se detta när de var unga. Sedan har dessa personer också 

andra individer i deras närhet som de kan relatera till vilket Lundberg (2010) skriver är en 

viktig faktor för att känna sig mindre utanför. Även Schön (2009) skriver att personer med 

psykisk sjukdom upplever det bra att ha någon annan som förstår vad de går igenom, att de 

inte är ensamma. 

 

Enligt tidigare forskning är det många ute i samhället som har en okunskap när det kommer 

till psykisk sjukdom (Lundberg, 2010) och det upplever även några av våra intervjupersoner 

att de också hade. I citaten nedan berättar intervjupersonerna om hur de tänker kring den 

okunskap som de själva kan ha, precis som samhället. 

 

… och sen så har man aldrig haft det förut så det är någonting nytt. Man lär sig som när man 

varit sjuk en gång /…/ sen är allt nytt på sjukhuset och ja, det är ju som en omställning… 

Intervjuperson A 

 

… jag tror att man själv har fördomar också just om psykiatrin och vad det är för ställe, vad 

är det för människor där och så för oftast har man ju inte haft så mycket kontakt med 

psykiatrin om man inte själv har mått dåligt… Intervjuperson B 

 

Skillnaden som de själva upplever är att de fick lära sig om psykisk sjukdom för att kunna 

hantera sin sjukdom bättre medan samhället inte behövde lära sig. Intervjupersonerna 

upplever det som dumt eftersom att psykisk sjukdom är någonting som kan drabba vem som 

helst, det finns ingen speciell typ av person som får detta. Intervjupersonerna talar om den 

stigmatiseringen som de utsätts för i och med att de har drabbats av psykisk sjukdom och att 

samhället inte förstår att det kan drabba vem som helst. Stigmatisering sker på grund av att 

personer skiljer sig från de normer som samhället har satt upp (Goffman, 2009), att de är 

rädda för det okända, det som inte kan förklaras. C bekräftar detta och berättar följande under 

sin intervju: 

… att bli psykiskt sjuk det är ju som lika vanligt som att bli förkyld nästan och det kan ju vem 

som helst bli… 

 

Alla intervjupersoner berättar samma sak som C men använder andra ord och de upplever att 

samhället inte riktigt inser eller förstår att detta kan drabba även dem i samhället. Utifrån 
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intervjupersonernas bakgrund och förståelse för psykisk sjukdom menar de att samhället har 

synsättet att ”det här drabbar inte mig och kommer inte att göra det heller”. 

4.2 Vägen tillbaka 
Vägen tillbaka från psykisk sjukdom kan vara väldigt lång och krokig enligt 

intervjupersonerna men den är möjlig. Även om det fortfarande råder diskussioner i samhället 

om återhämtningsperspektivets vara eller icke vara (Topor, 2004). Återhämtningen grundar 

sig ofta i att personerna har nått botten och där insett att det inte kan bli annat än bättre och i 

det hittat styrkan för att ta sig upp igen med hjälp och stöd från olika personer och faktorer i 

deras omgivning. På samma sätt har det varit för de personer som vi har intervjuat, de har alla 

olika anledningar till hur deras återhämtning startade. Intervjuperson B berättar: 

 

Ja, den började väl egentligen direkt när jag kom till psykiatrin eller då blev det liksom ett 

stopp på eller ett försök till att stoppa det dåliga, ehh och att liksom gradvis börja må bättre. 

Men jag började ju inte återhämta mig ordentligt förrän jag började här på arbetsträning där 

jag fick träffa andra människor. 

 

B nämner egentligen två faktorer som var avgörande för dennes återhämtning men det som är 

viktigt att lyfta fram är själva starten för återhämtningen och kontakten med psykiatrin. Alla 

intervjupersoner är överens om att stödet från vården har betytt mycket även om kontakten 

med psykiatrin har varit varierande från person till person. Vissa av dem har haft en stadig 

kontakt under sjukdomsperioden medan andra bara har haft en kort kontakt under de riktigt 

sjuka perioderna för att sen klara sig mer själva. En av intervjupersonerna berättar också att 

vårdtiden har varierat under de sjuka skoven och att det bästa var när man fick vara inne lite 

längre. Då kunde man koncentrera sig på att bli bättre och verkligen vila upp sig från allt som 

var hemma. Till skillnad från en av de första inläggningarna då personen bara hade fått vara 

inne i ett par veckor och sedan blivit utskriven väldigt snabbt. I det stora hela så tycker ändå 

intervjupersonerna att psykiatrin är väldigt bra och att det är trevlig personal där som vet var 

de gör och kan ge ett bra stöd i återhämtningen.  

 

En del menar att en person inte kan vara helt återhämtad från psykisk sjukdom förrän denne är 

tillbaka där personen var innan den blev sjuk (Topor, 2004). En person kan inte komma 

tillbaka till det den var innan eftersom att sjukdomen har gett personen många nya 

erfarenheter som påverkar hur denne är som person. Intervjupersonerna berättar att de på 

olika sätt känner sig starkare i sig själva eftersom de har valt att ta till sig erfarenheterna och 

göra dem till något positivt. Återhämtningen är en process med många steg och ett av stegen 

är att personen lär känna sig själv på nytt utifrån de erfarenheter som denne har fått av sin 

sjukdom (Brown, 2008). Personen måste lära känna sig själv, sina tankar och känslor, den 

måste hitta tillbaka till gamla men även skaffa nya roller i förhållande till andra människor 

samtidigt som denne sätter upp nya mål och värderingar i livet (Song & Hsu, 2011). 

Intervjuperson B berättar om hur det kändes: 

 

… Jag var väl som så avtrubbad så när jag då slutade med medicinerna så kom ju då som 

alla känslor över en och det kändes liksom som att det sprutade känslor ur öronen och liksom 

sådär men jag fick ju verkligen vara tvungen att lära känna mig själv och hantera mina 

känslor och liksom jag tror ju det är det bästa jag har gjort. 

 

Intervjupersonerna berättar att nu klarar de bättre av att säga vad de vill och tycker om saker 

vilket ger dem en trygghet och tro i sig själva. Den tryggheten och tron de har fått har gjort att 
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de har känt hopp inför framtiden och hopp om att kunna må bra igen och det har fått dem att 

vilja kämpa ännu mer. Mycket forskning visar att hoppet om att en dag få må bättre, skaffa ett 

jobb och att kunna leva ett självständigt liv är en bidragande komponent, tillsammans med att 

ha nått botten och vilja ta sig därifrån, som gör att återhämtningen sätter igång (Schön, 2012; 

Schrank et. al, 2012). När återhämtningsprocessen är igång är det viktigt att man som person 

hittar saker som gör att man orkar hålla fast vid och genomföra arbetet med sig själv. Det 

sociala nätverket som finns runt omkring individen påverkar mycket, Brown (2008) och 

intervjupersonerna menar att det är familjen och vännerna som gör att man kan orka ta sig 

igenom en lite tyngre dag. Det är de som känner individen bäst och som kan stötta och heja på 

eller bara fråga hur personen mår vilket gör och betyder otroligt mycket. Intervjupersonerna 

menar att det är de som är avgörande för att man ska orka kämpa sig igenom återhämtningen, 

vilket A berättar om: 

 

Nej nu sist var det bara familjen. Det är mycket familjen för mig /…/ Dom känner en oftast så 

väl så de ser ju om man blir sjuk. 

 

Jag har ett par, tre kompisar som man kan prata med om vad som helst, om jag har några 

problem och de ser ju på mig om jag inte mår bra och så. Intervjuperson C 

 

… jag har ju en bra vän som jag kan prata om allt med och det hjälper mig väldigt mycket i 

min process att komma tillbaka till de bra perioderna. Intervjuperson D 

 

Forskningen säger också att det är viktigt att individen som genomgår en 

återhämtningsprocess har någon att vända sig till som denne litar på och vågar tala med 

(Brown, 2008; Schön, 2009). Det kan vara någon ur individens omgivning men det kan också 

vara en professionell eller någon annan brukare eller person med egen erfarenhet av psykisk 

sjukdom som individen kan bolla tankar och känslor med. Alla fyra intervjupersoner berättar 

att även om de räknas som friska idag äter de fortfarande sina mediciner och de har även en 

viss kontakt med psykiatrin. Kontakten varierar dock från person till person. Två av dem har 

fortfarande en samtalskontakt som de träffar en till två gånger i månaden medan de andra två 

har varsin kontaktperson som de träffar med jämna mellanrum. 

 

… Jag har väl bra stöd från det här med kontaktpersonen och jag tycker att det funkar bra 

/…/ Vi känner varandra ganska bra och kan som prata om vad som helst nästan /…/ Man vill 

ha en som man kan lita på som man känner ett förtroende för varandra. Intervjuperson C 

 

… Kontaktpersonen är helt suverän, hon är en klippa… Intervjuperson D 

 

Både intervjuperson C och D berättar att kontaktpersonen fungerar lite som en allt-i-allo för 

dem då de kan hjälpa till med olika sysslor för att stötta upp i hemmet men de kan också vara 

ett samtalsstöd när det behövs. Anledningen till att det har fungerat så bra för dem tror de 

beror på att det har varit en kontinuitet i kontakten som har gjort att de har kunnat lära känna 

varandra på ett bra sätt och i och med det så har ett starkt förtroende vuxit fram mellan dem. 

Det här bekräftar det som Brown (2008) skriver i sin forskning att kontinuiteten är viktig då 

det gör att individen har möjlighet att känna ett förtroende för sin kontaktperson och det 

underlättar återhämtningsarbetet. Risken är annars stor, om personen måste byta 

kontaktpersoner, att man istället fokuserar på att berätta sjukdomshistorien om och om igen 

för flera olika personer vilket i sig inte ger något för återhämtningen. 
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Schön (2009) diskuterar vikten av att individen har någon att utbyta erfarenheter med samt 

diskutera de känslor och tankar som kan uppstå under återhämtningen. Här kommer andra 

brukare och personer med egen erfarenhet av psykisk sjukdom in. Erfarenhetsutbytet gör att 

individen har någon att identifiera sig med vilket kan leda till att saker som individen kan ha 

upplevt och känt under sjukdomstiden inte känns så konstiga som man först tyckte (Beeble & 

Salem, 2009; Schön, 2009). Intervjupersonerna säger att det är skönt att ha någon som kan 

förstå och känna igen sig i de upplevelser som man har haft för det gör att man inte känner sig 

så konstig och udda som man gjorde i början. Beeble och Salem (2009) menar att det är 

viktigt att känna grupptillhörighet under återhämtningen för det kan bidra till att allting 

personen upplever känns mer normalt och att individen inte försöker dölja det den har varit 

med om. Istället kan individen, tillsammans med andra, bearbeta och diskutera upplevelserna 

och känslorna så att den kan omvandla dem till något positivt att ta med under 

återhämtningen. Nedan berättar två av intervjupersonerna hur de har sett på kontakten som de 

har haft med andra som har erfarenhet av psykisk ohälsa. 

  

… då umgicks jag nästan bara med psykiskt sjuka. Men det är bra att ha både och, både 

friska och sjuka. Man får som en annan syn på… Man behöver både och /…/ Ja, vi förstår ju 

varandra. Intervjuperson A 

 

… samtidigt har det varit jätteviktigt att, ja men de människor man har haft runt omkring sig 

här för alla hade ju som någon typ av egen erfarenhet av psykisk ohälsa och bara det var ju 

stort för jag hade ju bara en familjemedlem att referera till… Intervjuperson B 

 

Intervjuperson A talar om hur viktigt det är att få en variation i sitt umgänge så att man inte 

bara umgås med andra sjuka. Skulle A göra det är risken stor att denne fastnar i ett 

sjukdomstänk och inte kan ta sig ur det och då försvåras återhämtningen. Fortsättningsvis 

talar A om att målet är att komma tillbaka till ett självständigt liv och det kan man lättast nå 

om man kan identifiera sig med både friska och andra sjuka. Alla intervjupersoner talade om 

att målet är att komma tillbaka till ett normalt liv och det gör individen bäst om denne kan 

känna att den har något gemensamt med friska människor samtidigt som den kan få 

erfarenhetsutbytet med andra som har varit sjuka.  

 

Ett annat mål som alla intervjupersoner har haft med sin återhämtning är att komma tillbaka 

till arbetslivet och i dagens läge har tre av fyra deltidsjobb. De som jobbar tycker att det har 

betytt väldigt mycket för dem att ha en sysselsättning att gå till under dagarna så att de inte 

bara sitter hemma och ”stirrar i väggen”. Intervjupersonerna menar att det inte är någon som 

kan bli frisk av att bara sitta inne utan det bidrar snarare till att man blir mer sjuk. För många 

är sysselsättningen inte bara ett jobb utan det ger även ett socialt utbyte då individen får träffa 

och tala med andra människor (Brown, 2008). Dessutom betyder det mycket att känna att man 

gör något viktigt och värdefullt om dagarna. Intervjuperson C berättar även att det har varit 

viktigt att komma tillbaka till arbetet just för att denne har varit van att jobba väldigt mycket 

innan sjukdomen. Arbetet är lite av ett bevis på att man som person kan leva ett självständigt 

liv och försörja sig själv som andra gör och det är något som man vill tillbaka till och därför är 

det många som har det som mål under sin återhämtning (Schrank et. al, 2012; Brown, 2008). 

Något annat som också har varit viktigt för intervjupersonerna är vikten av att behålla sina 

intressen och göra saker som de mår bra av. Intervjuperson A berättar om ett av sina intressen: 

 

… jag tror att om man är en soffpotatis så lever man inte så länge, det är bättre att röra sig 

lite… 
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De dagar då de inte har haft arbetet att gå till så har det varit skönt för dem att göra något 

annat som har känts viktigt. Intervjupersonerna berättar att det var väldigt jobbigt i början när 

de blev sjuka för då hade de inte orken eller möjligheten att hålla kvar vid sina intressen utan 

fokus hamnade mer på att försöka att bli frisk. När de sedan började må bättre och kunde 

börja utföra sina intressen igen var det en sådan enorm glädje för dem att bara det gjorde att 

de mådde ännu lite bättre.  

 

Allt som har nämnts ovan har varit viktiga komponenter för intervjupersonerna i deras 

återhämtningsprocesser men de är alla överens om att det är en sak som är viktigare än ovan 

nämnda och det är jobbet som de har gjort med sig själva. De menar att det på sätt och vis inte 

spelar någon roll om individen har bra stöd från samhället, psykiatrin eller nära och kära för 

det som är viktigast är det enorma arbete man gör med sig själv varje dag. 

 

… för att jag kan ju känna att det största i min återhämtningsprocess är ju egentligen jobbet 

jag har gjort med mig själv… Intervjuperson B 

 

… det håller ju egentligen på hela tiden (tystnad), man kämpar med sig själv hela tiden för 

det är ju bara jag som kan göra att jag blir okej /…/ Man liksom bygger upp sig successivt… 

Intervjuperson D 

 

Varje dag har varit en kamp mot de känslor och tankar som har funnits kring allt som har med 

psykisk sjukdom att göra. Alla fyra är enormt glada och tacksamma för den hjälp och det stöd 

som det har fått från alla runt omkring men de är egentligen ännu stoltare över det arbete som 

de har gjort med sig själva. De kan nu se tillbaka på återhämtningstiden med stolthet över att 

de tog sig igenom de tuffa dagarna och att inte gav upp när något gick emot dem. Det är 

kampen som har gjort att de idag känner sig starkare som personer och mer självsäkra i sig 

själva.  
 

Idag känner alla fyra intervjupersoner att de är återhämtade och att de har nått målen som de 

satte upp med återhämtningen. De berättar också att de är nöjda med var de är i livet idag och 

att känsla av att kunna klara sig själv samt att ha någonting meningsfullt att göra i vardagen är 

viktigt att hålla fast vid. Hoppet om att en dag en dag må bättre (Schrank et. al, 2012) har 

gjort att intervjupersonerna tagit sig igenom sin återhämtningsprocess. Även om vissa dagar 

har varit tyngre än andra och att resan tillbaka inte har varit smärtfri. 

4.3 Svårigheter under återhämtningen 
Den resa som intervjupersonerna har genomgått med sin återhämtning har inte alltid varit 

enkel. De har mött en del svårigheter som de har fått ta sig igenom men de upplever själva att 

de har blivit starkare av det. En svårighet som de alla upplevde i början av återhämtningen är 

det som nämnts i kapitel 4.1, om den okunskap som de själva hade kring psykisk sjukdom. 

Några av intervjupersonerna har haft en del kontakt med psykisk sjukdom innan, dock var alla 

erfarenheter inte positiva, medan det för andra var helt nytt. Intervjuperson B berättar om en 

av sina rädslor kring psykisk sjukdom som grundar sig i B:s bakgrund och okunskap kring 

psykisk sjukdom: 

 

… Hon mådde ju inge bra så det kändes ju som dödsdömt att jag också var sjuk, liksom jaha 

nu kommer jag må piss i liksom resten av mitt liv… 
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Denna person hade inget annat att relatera till än det liv som dennes familjemedlem hade levt. 

B såg bara hur denne hanterade sin sjukdom och tänkte att det kommer bli likadant för 

individen själv. Intervjupersonen förklarar detta som okunskap och tycker att det är en stor 

svårighet att bli sjuk när man själv inte vet så mycket om psykisk sjukdom. Flera av 

intervjupersonerna upplever denna okunskap och de säger att de med tiden fick lära sig om sin 

sjukdom och allt runt omkring den. Den okunskap som fanns var dels kring vad det innebar 

att ha en psykisk sjukdom men också hur till exempel medicineringen fungerade. Några av 

intervjupersonerna har bara goda erfarenheter av medicineringen medan andra har upplevt en 

del negativa sidor som de själva tycker grundar sig i okunskap. Intervjuperson B berättar 

bland annat om sitt val att sluta med sin medicin då B en dag hade glömt ta en tablett och då 

började må dåligt och blev rädd för medicinens makt och inverkan. B berättar vidare att det 

inte var någon inom till exempel psykiatrin som gjorde någon uppföljning om huruvida 

intervjupersonen fortfarande åt medicin eller inte. Detta upplever B som en svårighet då det är 

lätt att sluta med sin medicin utan att någon märker det eftersom att det inte finns någon där 

som tittar till en då och då. Även intervjuperson D har liknande erfarenheter av att psykiatrin 

har dålig uppföljning efter att denne flyttade till en ny stad. D hade svårt att få en ny 

samtalskontakt efter flytten vilket gjorde att intervjupersonen var tvungen att ta egen kontakt 

och fråga runt för att en ny kontaktperson skulle ges.  

 

… När jag slutade äta mediciner och så där det var ju aldrig någon som följde upp heller, att 

jag åt min medicin eller om jag behövde nya recept eller någonting… Intervjuperson B 

 

… Det tog ett tag innan jag fick den här samtalskontakten då /…/ Orkar man inte ta kontakt 

själv då blir man utanför. Intervjuperson D 

 

Förutom att det var svårt att få tag i en ny kontaktperson och att det var dåligt med 

uppföljningar kring medicineringen upplevde flera intervjupersoner att kontakten de hade 

med psykiatrin i början inte heller var kontinuerlig. I början fick de möta många olika 

doktorer vilket resulterade i att de fick berätta samma historia flera gånger. Intervjupersonerna 

upplevde att de inte tog sig framåt i sin återhämtning eftersom varje gång de träffade en ny 

läkare eller samtalskontakt fick de börja berätta historien från början. Brown (2008) nämner i 

sin forskning att det är viktigt att ha kontinuerlig kontakt, vilket även våra intervjupersoner 

berättar under sina intervjuer. Att ha en kontinuerlig kontakt innebär att intervjupersonerna 

känner en trygghet och ett förtroende för till exempel en kontaktperson. Men innan de fick 

denna kontinuerliga kontakt var det mycket deras eget ansvar att kontakta till exempel 

psykiatrin och att orken till detta inte alltid fanns. En av intervjupersonerna berättar att den 

bristande uppföljningen var en svårighet för denne på grund av att individen ibland mådde så 

fruktansvärt dåligt. Det var då väldigt jobbigt för denne att själv ta kontakt med psykiatrin för 

att få hjälp. Intervjupersonen menar att om de vissa dagar var ett projekt att bara ta sig upp ur 

sängen, hur skulle man då orka kontakta psykiatrin för att få hjälp? Intervjupersonen säger att 

det som då hade behövts var att få ha en kontinuerlig kontakt som hade kunnat finnas där och 

fånga upp personen när denne mådde så dåligt att inte ens de vardagliga sakerna fungerade 

som det brukade. 

 

Det var inte bara svårigheter med myndigheterna som intervjupersonerna stötte på under sin 

återhämtning utan för några fanns det även vissa svårigheter i de personliga relationerna. 

Intervjuperson C berättar om de erfarenheter denne har haft med sin familj och hur de 

reagerade när C hade blivit sjuk: 
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Hon stack ifrån mig första gången när jag åkte in på psyket första gången och under hösten 

för att jag inte gjorde något hemma typ. Då bodde hon i en lägenhet ett tag och det var 

ganska tungt där första gången men andra gången så kändes det nästan skönt, ja hon stötta ju 

inte mig någonting alls när jag var sjuk. 

 

Nej, de har som inte velat prata om det och jag vet inte varför /…/ Mamma och pappa såg ju 

att det var dåligt men de ville ju inte säga något utan de försökte som att smussla på bakvägar 

och försökte lura iväg mig med ambulansen till sjukhuset… 

 

Detta blev en svårighet för C då intervjupersonen kände sig ensam i början då sambon 

lämnade C på grund av dennes psykiska sjukdom. Sedan har C också haft svårigheter med 

sina föräldrar som kände en viss skam inför att deras barn hade drabbats av psykisk sjukdom. 

Goffman (2009) menar att när en person inte lever upp till samhällets normer och 

förväntningar, den avviker, riskerar personen att bli stigmatiserad. Intervjuperson C blev alltså 

stigmatiserad eftersom att denne avvek från hur föräldrarna förväntade sig att C skulle agera. 

En annan intervjuperson tror att stigmatiseringen är större bland äldre personer eftersom de 

har växt upp med andra värderingar och normer av vad som är normalt. Att det skiljer sig från 

de normer och värderingar som finns idag. Den stigmatisering som personer med psykisk 

sjukdom riskerar att uppleva kan leda till att de antingen lever öppet med sitt stigma eller 

försöker dölja det. En risk som uppkommer när en person väljer att dölja sitt stigma är att det 

alltid finns en risk att personen blir upptäckt (Goffman, 2009). Någon alltid kan avslöja 

personen med att vara annorlunda och avvikande. Intervjuperson C valde att dölja sitt stigma 

när C återinsjuknade eftersom att dennes föräldrar hade agerat skamset gången innan. C 

förklarar att det var på grund av den egna skammen:  

 

… Andra gången jag blev sjuk så försökte man som dölja det då så man går omkring och 

försöker att inte visa det… 

 

Flera av de andra intervjupersonerna känner också en skam över sin psykiska sjukdom, precis 

som intervjuperson C. De berättar att det i början var svårt att tala om sjukdomen för att de 

själva inte riktigt visste vad det innebar. De var också rädda för hur personer runt omkring 

skulle reagera då psykisk sjukdom är ett tabubelagt område vilket även Lundberg (2010) 

nämner i tidigare forskning. Förutom att en del har känt en skam kring sin psykiska sjukdom 

känner vissa också att det finns en svaghet i att bli sjuk igen. Att få återfall i sin psykiska 

sjukdom tycker intervjupersonerna känns som ett stort bakslag. En del av dem har tidigare 

upplevt en skam över att ha blivit sjuk igen medan andra har upplevt att det har varit en stor 

svårighet när man är på god väg att komma tillbaka. De tycker att det då var svårt att hitta 

styrkan för att kunna ta sig tillbaka än en gång och börja må bättre igen. Det blev som det är 

beskrivet i kapitel 4.2 och som Topor (2004) talar om, att personer med psykisk sjukdom 

måste nå den absoluta botten innan det kan ta sig upp igen.  

 

En annan svårighet som intervjupersonerna berättar om handlar om att personer runt omkring 

dem har upplevt att de har ljugit om sin situation eller överdrivit när de har berättat om hur 

dåligt de faktiskt har mått innan de kom dit där de är idag. Topor (2004) menar att vissa 

människor fortfarande inte tror att personer kan återhämta sig från en psykisk sjukdom. Utan 

menar att om en person en gång har varit psykiskt sjuk kommer individen alltid att vara det. 

Den synen har även intervjupersonerna upplevt då en del av personerna i deras närhet och 

vardag inte trodde på möjligheten till återhämtning. Nedan följer ett citat från intervjuperson 

D kring detta: 
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Ibland så känns det som de tror att man bågar, att man liksom ljuger om att man är dålig. 

Tror jag, det känns så… 

 

Intervjupersonerna berättar att när personer i deras omgivning inte trodde på dem ledde det till 

att de valde att inte berätta som sin sjukdom för vem som helst. De höll det för sig själva 

eftersom att de upplevde att de blev stämplade som annorlunda. Intervjupersonerna säger 

själva att det gjorde att de längtade tillbaka ännu mer till hur deras liv var innan sjukdom då 

de till exempel hade ett jobb att gå till om dagarna. Bristen på sysselsättning gjorde dessutom 

att de upplevde att de förlorade en del av sig själva. Brown (2008) skriver om att det är viktigt 

för återhämtningen att individen har en sysselsättning vilket även intervjupersonerna 

poängterar under sina intervjuer. De säger att det var viktigt för dem att känna att de hade 

någonting att göra om dagarna. Annars var risken stor att de kände en skam och en ledsamhet 

över att inte ha det. De berättar också att folk i deras närhet inte kunde förstå varför de inte 

jobbade och var sjukskrivna eftersom att de verkade må så bra fysiskt då de till exempel inte 

hade ett brutet ben. När personerna i deras omgivning inte kunde förstå varför de inte hade 

något jobb tog de istället avstånd från intervjupersonerna och det upplever de var en stor 

svårighet eftersom att det var en följd av deras stigma (Goffman, 2009). Jobbet kan tillhöra 

det hopp som Schrank et. al (2012) samt Schön (2012) talar om är så viktigt att ha under 

återhämtningen. För hoppet gör att personerna kan ta sig igenom de lite tyngre dagarna. Idag 

har tre av fyra intervjupersoner jobb men alla har inte det jobb som de är utbildade till. Det 

upplever intervjupersonerna som tråkigt då de själva anser att de klarar av det och har den 

kompetensen som behövs men att de inte får möjlighet att visa det. 

 

Då intervjupersonerna upplevde att de inte blev trodda på angående deras mående ledde det 

också till att de upplevde att personer i deras omgivning började tala om dem. Alla 

intervjupersoner har upplevt någon form av ”skitsnack” om sig själva. En del säger att de inte 

brydde sig medan andra gjorde det. Intervjupersonerna kommer från en liten och en 

mellanstor kommun och de upplevde att båda kommunerna har sina fördelar och nackdelar. 

Intervjupersonerna diskuterar kring svårigheterna med att bo i en större kommun och de tror 

att man lätt kan bli bortglömd där. Om en person börjar må dåligt kan det vara svårt att fånga 

upp den personen då man kanske inte känner lika många i en större stad, att man blir anonym. 

Intervjupersonerna upplever att detta kan vara en svårighet men också någonting bra då de 

tror att det skulle minska ”skitsnacket” som lätt kan uppstå i en mindre kommun. Detta kan 

även kopplas till att det i en större stad kan bli lättare att dölja sitt stigma som Goffman (2009) 

skriver i stigmateorin och som intervjupersonerna resonerar kring. Nackdelen med att bo i en 

mindre kommun är, enligt våra intervjupersoner, att det kan bli en del ”skitsnack” eftersom att 

de flesta vet vem man är och då är det svårt att undvika snacket. Enligt intervjupersonerna kan 

”skitsnacket” bli en del av vardagen. Nedan följer två citat om hur två av intervjupersonerna 

har upplevt ”skitsnacket” som har varit kring dem. 

 

… så måste ju polisen komma dit och det kändes väl lite otrevligt första gången, när det kom 

dit två polisbilar till sjukstugan för då stod ju folk och tittade, pekade och pratade. 

Intervjuperson C 

 

Just det här med skitsnacket och så. De kommer inte till mig och frågar utan de pratar bakom 

ryggen för de vågar inte komma till mig och fråga… Intervjuperson D 
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Alla intervjupersoner är överens om att de trivs bättre med att bo i en mindre eller 

mellanstorkommun då dem känner sig mer sedda. Att det är skönt att om de börjar må dåligt 

finns det personer i deras närhet som kan fånga upp dem. Även om det kan innebära 

stigmatisering från en del personer samt en del ”skitsnack” upplever intervjupersonerna ändå 

att det är bättre än att de ”försvinner” i en större kommun där en person lätt kan bli anonym. 

”Skitsnacket” tror intervjupersonerna att man aldrig riktigt kan komma ifrån oavsett var man 

bor. Eftersom det grundar sig i samhällets syn och de fördomar som råder, vilket 

intervjupersonerna har erfarit.   

4.4 Samhällets syn 
Samhället är egentligen det största hindret som människor med psykisk sjukdom möter, i alla 

fall enligt intervjupersonerna. De berättar om en stor oförståelse ute i samhället och att det 

inte är lätt alla gånger att leva med en psykisk sjukdom när samhället är som det är idag. 

Forskningen visar också att samhället i sig är stigmatiserande mot människor med psykisk 

sjukdom. Tsang et. al (2003) skriver bland annat att man som normal och frisk många gånger 

inte vill ha någon som helst kontakt med psykiskt sjuka eller med de som har varit sjuka och 

blivit friska. Däremot vill man gärna att de som har en psykisk sjukdom eller har haft en, ska 

få den hjälp och det stöd som de behöver men helst inte i närheten av de normala och friska i 

samhället. Risken är att en person kan bli stämplad som annorlunda och avvikande av 

samhället om man en gång har varit psykiskt sjuk (Becker, 2006). Har man sen fått den 

stämplingen är det väldigt svårt att bli av med den. Stämplingen kan en person få om denne på 

något sätt avviker från samhällets normer och regler. Personer med psykisk sjukdom tillhör 

ofta den grupp av människor som blir stämplade. Intervjupersonerna berättar att det är väldigt 

svårt att leva med en psykisk sjukdom idag eftersom att man riskerar att bli behandlad väldigt 

annorlunda om man berättar om den. Precis som när vissa av dem berättade för sina anhöriga 

kan även samhället ta avstånd från dem och de menar att det är bland annat för att man 

fortfarande inte kan tala högt om psykisk sjukdom. Själva upplever de att psykisk sjukdom är 

ett väldigt tabubelagt ämne och att det inte är okej att tala om det som de skulle vilja. Nedan 

berättar de själva om samhället och den stämpling som uppstår. 

Ja men det har väl som alltid varit lite grann så här att det är tabu över psykisk ohälsa, att 

det är liksom att har man någon form av psykisk sjukdom så är man helt galen. Intervjuperson 

B 

 

De har ju lyssnat (tystnad) inte så bra. För det är ju fortfarande så, fast man inte vill erkänna 

det, psykisk sjukdom är ju lite tabu /…/ Åh, ändå så tar nästan samhället avstånd från den 

som är sjuk. Intervjuperson D 

 

Anledningen till att det är så tabu tror intervjupersonerna har att göra med alla fördomar som 

finns i samhället idag. Precis som intervjuperson B nämner ovan är det många i samhället som 

tror att personer med psykisk sjukdom är helt galna eller väldigt sjuka och de andra 

intervjupersonerna var inne på samma sak. De tror att anledningen till att samhället har den 

syn de har till viss del har med media att göra. Medias makt är enorm (Lundberg, 2010) och 

när de väljer att skriva om psykisk sjukdom som något dåligt medverkar detta till att skapa 

normer och attityder som får fäste i samhället. Intervjupersonerna talar även om hur snabba 

media är på att skriva om ett brott som har begåtts av någon som är psykiskt sjuk. Sådant 

påverkar också hur samhället ser på psykisk sjukdom. Intervjuperson A säger: 

… jag vet att det är mycket fördomar. Jag vet det. Många tror att psykiskt sjuka är farliga. 

Jag frågade X och det är bara 1 % av de som är psykiskt sjuka som är farliga. Resten är så 
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kallade friska ute i samhället och gör saker. Och händer det något hemskt så det är det säkert 

psykiskt sjuka, det är typiskt folk att säga så. Det är ju inte så.  

 

Intervjupersonen menar att fördomarna som finns bara får mer fäste och att många antar att 

det är psykisk sjukdom som ligger till grunden till många brott när det faktiskt inte är så.  

 

Alla var de överens om att det är väldigt synd att samhället har den syn som det har på 

psykisk sjukdom för de upplever själva att den är felaktig. De som är psykiskt sjuka och 

faktiskt begår brott är en sådan liten del av de som har en diagnos men det är något som media 

väljer att inte skriva om. Därför kan intervjupersonerna förstå att samhällssynen är som den är 

idag. Den bild som media förmedlar bidrar därför till stämplingen som uppstår från samhällets 

sida (Becker, 2006). En annan sak som intervjupersonerna tror bidrar till alla fördomar är den 

stora okunskapen som samhället har. Okunskapen gör att många tror på medias bild av 

psykiskt sjuka och det gör att folk drar sig undan från dem. Som de själva har sagt under 

kapitel 4.3 hade de inte så stor kunskap om psykisk sjukdom innan de blev sjuka och de tror 

att det även speglar hur det ser ut i samhället. Har man ingen egen erfarenhet av psykisk 

sjukdom vet man inte heller så mycket om den och man bryr sig kanske inte om att skaffa 

kunskapen. Utan man förlitar sig på det som andra och media säger. Intervjuperson A 

berättar: 

 

Jag tycker att de har en snedvriden uppfattning. Många har det men det är okunskap… 

 

Okunskapen är något som alla intervjupersoner talar om och de tror att den finns överallt i 

samhället. Speciellt när det kommer till psykisk sjukdom. Okunskapen försvårar mycket för 

de som är och har varit drabbade och det är som Tsang et. al (2003) skriver att personer med 

psykisk sjukdom gärna får finnas i samhället så länge som de inte syns eller märks av. Lite så 

känner intervjupersonerna att det är även här i Sverige. För har man en gång blivit sjuk och 

hamnat utanför samhället är det väldigt svårt att komma in igen. Vilket är ett exempel på hur 

det kan bli när samhället stämplar en grupp som annorlunda. Precis som Becker (2006) 

skriver så kan grupper som anses annorlunda och avvikande stängas ute från samhället i och 

med att de inte anses leva upp till de förväntade normer som samhället har för människor. Det 

kan visa sig genom att personerna i en utsatt grupp inte har lika lätt att komma in på 

arbetsmarknaden eller att de inte har lika lätt att få bostad i vissa områden i en stad. Så har det 

även varit för intervjupersonerna då de har upplevt att det har varit väldigt svårt för dem att få 

ett jobb. En av intervjupersonerna berättade även att denne hade gjort ett aktivt val att inte 

berätta om sin diagnos på jobbet som denne redan vid insjuknandet hade. Just för att personen 

var medveten om hur synen på psykisk sjukdom kan vara och är. Personen valde därför att 

dölja sitt stigma för att kunna passa in och inte riskera att hamna utanför på jobbet (Goffman, 

2009). Om personen sedan hade blivit påkommen med sin avvikelse så är risken stor att 

stigmatiseringen blir värre och att personen drar sig undan från arbetskamraterna. Här följer 

ett citat där intervjuperson A reflekterar över arbetsmarknaden: 

… Dom varslar ju folk från jobb nu. Vi skulle inte ha en chans att få någonting /…/ Nej för att 

det är ju en funktionsnedsättning. 

 

Psykisk sjukdom ses och räknas som en funktionsnedsättning utifrån att samhället inte är 

anpassat och tillgängligt för alla (Rosenberg et. al, 2012). Funktionsnedsättningen blir därför 

tydlig när man vid till exempel arbetsintervjuer inte vill anställa någon med psykisk sjukdom. 

För att man inte vet vad sjukdomen innebär och hur det eventuellt kan påverkar 

arbetsinsatsen. Skulle en person som sitter i rullstol söka jobbet skulle arbetsledaren veta vad 
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som behöver åtgärdas för att personen ska kunna utföra ett bra jobb. Intervjupersonerna 

känner att de många gånger har blivit bortvalda från arbetsmarknaden till följd av okunskapen 

och attityderna snarare än att de inte har haft kompetens för jobbet. De tror också att den stora 

arbetslöshet som har varit i Sverige under de senaste åren har påverkat och gjort att det har 

varit extra svårt för personer med funktionsnedsättningar att komma i på arbetsmarknaden.  

 

Något annat som flera av intervjupersonerna reflekterar över är att det är en enorm skillnad på 

hur man ser på olika sjukdomar och diagnoser i samhället. De tyckte att det är mer accepterat 

att ha till exempel diabetes eller cancer istället för en psykisk sjukdom. Även om psykisk 

ohälsa är väldigt vanligt idag. Intervjuperson D säger: 

  

Ja, man pratar inte om det man liksom… Jaha, är du sjuk på det viset liksom, då kan jag 

kanske inte komma och hälsa på. Men säger man typ att jag har diabetes, då går det hur bra 

som helst. Det är det där som är så knepigt.  

 

Intervjuperson D menar att det skulle vara skillnad på hur samhället och personer runt 

omkring skulle ta emot ett besked om att denne skulle ha fått diabetes. Personer med till 

exempel diabetes är inte stämplade på samma sätt som personer med psykisk sjukdom för det 

anses vara mer okej att ha en sådan sjukdom. Intervjupersonerna tror att det kan bero på att 

det anses som en ”riktig” sjukdom som går att behandla men de menar att det även här 

handlar om okunskap. För många vet nog inte att det går att behandla symptomen på psykisk 

sjukdom på samma sätt som till exempel diabetes. Människor med diabetes måste se till att ta 

sitt insulin varje dag för att må bra och det är likadant för personer med psykisk sjukdom. 

Intervjupersonerna tycker att om de tar sina mediciner så förhindrar det att de blir sämre och 

då kan de leva ett bra liv som alla andra. Många gånger har intervjupersonerna känt att de har 

blivit bortglömda som personer i olika sammanhang och att det som har hamnat i fokus har 

varit deras diagnoser istället för deras personligheter, talanger och kunskaper. Intervjuperson 

B berättar: 

 

Alltså jag tror att det är ju det där att de som inte vet så mycket om psykisk ohälsa… Man ses 

bara som den diagnos man har och när man inte vet så mycket så drar sig folk ifrån. 

 

… Alltså de ska ju ta mig som person och inte på grund av mina sjukdomar. Intervjuperson D 

 

De känner att eftersom de har fått stämpeln som annorlunda (Becker, 2006) ser folk inte dem 

som personer utan bara som en diagnos. Som intervjupersonerna har sagt tidigare tror många i 

samhället att en person är galen om den har en psykisk diagnos. Det har gjort att många har 

dragit sig ifrån dem, även folk i deras närhet. Intervjupersonerna tror att det beror på att de 

personerna inte kunde så mycket om psykisk sjukdom och att det är den största orsaken till 

samhällets syn, okunskap. De menar att okunskapen föder en rädsla som kan vara svår att bli 

av med och för att man ska kunna bli det måste folk få lära sig mer om psykisk sjukdom. Den 

här okunskapen och rädslan kan ha sin grund från när psykisk sjuka vårdades på 

mentalsjukhus och inte var en del av samhället. Under den tiden ansågs psykisk sjuka som 

”galna” och det bara var personalen på mentalsjukhusen som fick se och lära sig om psykisk 

sjukdom, inte samhället i stort (Levander et. al, 2008). Intervjupersonerna säger också att 

risken blir att de själva drar sig undan från andra när de märker att de inte är riktigt välkomna 

i samhället. Det innebär att personerna själva börjar leva upp till sitt stigma och att de ser sig 

själva som annorlunda vilket även Goffman (2009) nämner i sin stigmateori. När personen 

själv börjar dra sig undan och leva upp till förväntningarna om att vara annorlunda så ökar 
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även stämplingen från samhället och det blir en negativ spiral för individen (Goffman, 2009; 

Becker, 2006). 

 

Trots alla motgångar som intervjupersonerna har upplevt till följd av samhällets syn på 

psykisk sjukdom tycker de ändå att det har börjat ske vissa förändringar. De berättar att det 

för flera år sedan var fler som drog sig undan från dem och inte ville tala om sjukdomen 

medan det idag är många som ställer frågor och vill veta mer. Intervjuperson C berättar: 

 

Nej de flesta tror inte att jag vill prata om det, det kan ju komma folk nu som jag inte har 

träffat på jättelänge som hälsar på. Lite mer distansvänner som man berättar för och de blir 

ju alldeles ”Vad säger du? Har du varit med om det va?”, så de blir ju lite förvånade. 

 

Intervjupersonen fortsätter sedan att berätta att många blir nog förvånade just för att de tror att 

det drabbar andra och inte personer som finns i ens nära omgivning. Det har gjort att när folk 

får veta att någon som de känner har drabbats så vill de veta mer om det och hur 

sjukdomstiden har varit. Intervjuperson B säger: 

 

… Ja men det känns som i allmänhet att folk är lite mer mottagliga för det och att man kanske 

undrar mer istället för att döma… Man kanske frågar mer… 

 

Nyfikenheten och viljan om att lära sig mer har ökat och det tror intervjupersonerna beror på 

att det har blivit ett generationsskifte i samhället. Att yngre generationer vill lära sig mer om 

psykisk sjukdom och det gör att attityderna och förväntningarna ändras. En anledning till att 

det kan vara så tror intervjuperson B beror på att människor idag är bättre på att vara mer 

öppna med sin sjukdom. Det är även många kända personer som har gått ut och berättat om 

sina diagnoser. B tror att det i sig har startat en positiv spiral som gör att folk blir mer nyfikna 

och vill lära sig mer vilket sen leder till att attityderna förändras och att samhället blir mer 

öppet för psykisk sjukdom. Intervjuperson B fortsätter: 

 

… Men jag tycker ändå att de sista åren så har det ändå varit rätt stor spridning bland folk 

som går ut och pratar om psykisk ohälsa, så det börjar kännas som att det är lite mer 

acceptabelt… Men det är klart det finns ju fortfarande mycket fördomar att slå hål på… Det 

gör de… 

 

Enligt intervjupersonerna har det börjat ske vissa förändringar men det finns fortfarande 

mycket som behöver förbättras från samhällets sida för att en full attitydförändring om 

psykisk sjukdom ska vara möjlig.  

4.5 Åtgärder för förändring  

Alla intervjupersonerna har haft en lång återhämtningsprocess med både positiva och negativa 

erfarenheter. Alla har de berättat om saker som de upplever att samhället kan förbättra för att 

återhämtning från psykisk sjukdom ska bli lättare. Intervjupersonerna har alla berättat om de 

svårigheter som uppstod under deras återhämtning. En av dessa var bland annat svårigheten 

kring kontinuiteten med psykiatrin. Det är en svårighet eftersom att de i början fick byta 

doktorer väldigt mycket. Därför var de tvungna att berätta sin historia flera gånger och det är 

någonting som skulle behöva förbättras. Även Brown (2008) menar att en kontinuitet vid till 

exempel en samtalskontakt är en viktig komponent för att kunna ta sig framåt, men 

intervjupersonerna upplever att det är någonting som samhället behöver förbättra. 

Intervjuperson B berättar följande kring detta: 



 

24 

 

 

… Det blir mycket bekymmer just med det här, med psykiatrin, och hur det byts läkare och att 

det inte finns plats och att det tar sådan himla lång tid innan folk får hjälpa och… Alltså det 

är ju det som behöver förbättras. 

 

Intervjupersonerna nämner att de tror att pengar kan ligga till grunden till varför det skulle 

vara svårt att genomföra denna förändring men att det kan vara lönsamt då det skulle kunna 

korta ner återhämtningsperioden. Det skulle även ge individerna ett bra stöd utöver det som 

familjen ger. Intervjupersonerna och Brown (2008) nämner att en bra kontinuitet gör att 

individen känner sig tryggare och att denne känner sig sedd samt att den får den hjälp som den 

känner att den behöver. Intervjuperson D berättar att denne vid vissa tillfällen inte fick något 

bra stöd från samhället när D flyttade från en kommun till en annan. D upplever sig ha hamnat 

mellan stolarna då ingen ”kom och frågade” om de kunde hjälpa till på något vis.    

 

Jag tycker att de hade kunnat fråga om de kunde hjälpa mig på något sätt. Jag fick ingen 

backupp på en gång (tystnad) utan det tog ett tag… 

 

D fortsätter med att denne tycker att en förändring som borde ske är att samhället ska bli 

bättre på att fånga upp personer när de flyttar till nya kommuner. Eftersom att det ibland blir 

som intervjupersonerna nämner i kapitel 4.3, att vissa dagar orkar man inte ta sig upp ur 

sängen. Intervjupersonerna menar att den förändring som bör ske är att personer med psykisk 

sjukdom alltid ska få ha en stabil och kontinuerlig kontakt med någon inom psykiatrin. Någon 

som de kan vända sig till de dagar då det känns extra jobbigt och de vill tala med någon annan 

som inte tillhör den närmsta familj och vännerna. Topor (2004) skriver i tidigare forskning 

även att psykiatrin inte har en sådan bra uppföljning på dem som har blivit avskrivna från 

psykiatrin och att de sedan glöms bort. Intervjupersonerna menar att även om de idag anser 

sig själva som friska, och några av dem är utskrivna från psykiatrin helt, kan det vara skönt att 

ha en kontaktperson eller samtalskontakt att vända sig till då de tunga dagarna kommer. Fast 

det som de anser är mest viktigt att förändra är kontakten som är i början då personer börjar 

sin återhämtning. Eftersom att det var då som det var viktigast att bli uppfångad och sedd.  

 

En annan sak som intervjupersonerna tycker ska förändras är synen som finns på psykisk 

sjukdom. Idag är det tabubelagt område som många i samhället har en stor okunskap om. 

Okunskapen gör att de kan bli rädda för personer med psykisk sjukdom just för att de inte vet 

speciellt mycket om det. Det här är något som intervjupersonerna också har talat om i kapitel 

4.4. De upplever att psykisk sjukdom inte borde vara mera annorlunda än till exempel 

diabetes. Intervjuperson C berättar följande:  

 

… Men jag tycker att psykisk sjukdom ska bli klassificerat som en mer normal sjukdom…  

 

Intervjupersonerna menar att om kunskapen kring psykisk sjukdom ökade i samhället skulle 

det inte vara ett lika tabubelagt område som det är idag. Eisenberg et. al (2012) menar att det 

är hos de människor som inte kommer i kontakt med psykisk sjukdom som den största 

förändringen bör ske eftersom att de är dessa människor som står för den största stämplingen 

och stigmatiseringen. Skulle samhället få mer kunskap om psykisk sjukdom skulle dem 

kanske inte stämpla det som onormalt eller som ett beteende som inte passar in i de sociala 

sammanhangen (Becker, 2006). Intervjupersonerna tänker att det kanske skulle göra att 

personer som har psykisk sjukdom skulle bli mer accepterade i samhället då det skulle anses 

tillhöra de mer ”normala” sjukdomarna. En av intervjupersonerna talar i kapitel 4.4 om att 



 

25 

 

denne inte berättade om sin psykiska sjukdom på jobbet. Eftersom intervjupersonen upplevde 

att kollegorna inte hade någonting med det att göra, men också för personen var rädd för hur 

de skulle reagera. Om samhället skulle få mer förståelse kring vad det innebär att ha en 

psykisk sjukdom tror intervjupersonerna att stämplingen skulle minska och att de skulle våga 

vara mer öppna med sitt stigma. Inte behöva känna den skam som vissa av dem har känt eller 

känner idag. 

 

Förutom att intervjupersoner tycker att kunskapen bör öka ute i samhället så upplever de 

också att det är viktigt att tala om psykisk sjukdom i tidig ålder. En av intervjupersonerna talar 

om att psykisk sjukdom har börjat sjunka i åldrarna och att det är fler och fler unga som har 

någon form av psykisk sjukdom idag. Intervjupersonerna menar att man bör försöka lära 

ungdomar tidigt så att om de själva sedan drabbas har de inte den här okunskapen som 

intervjupersonerna själva hade när de blev sjuka. Intervjuperson B ger ett exempel på hur man 

kan öka kunskapen bland ungdomar: 

 

… Kanske göra satsningar redan i högstadiet, just att man kanske då kan få veta mer om 

psykiatrin och var man kan vända sig någonstans i och med att det är så många ungdomar 

som mår dåligt nu och att man kanske kan fånga upp de tidigare. Att det kanske inte behöver 

bli så allvarligt, att de får hjälp fortare. 

 

Intervjupersonerna menar att det är bra om samhället kan förhindra att dessa personer inte 

behöver uppleva samma svårighet som de fick uppleva på grund av att psykisk sjukdom är ett 

tabubelagt område. De tror också att det är viktigt att informera ungdomar om psykisk 

sjukdom för det gör att man kan förändra de attityder som finns i samhället.  

 

Det är en viktig del att informera unga om innebörden av psykisk sjukdom men 

intervjupersonerna menar att media också måste föregå som ett gott exempel. Både som 

Lundberg (2010) och intervjupersonerna själva berättar framställer media personer med en 

psykisk sjukdom som farliga. Är det något brott som skett skylls det ibland på att det var för 

att personen var psykiskt sjuk. Samhället har idag den synen att psykisk sjukdom är någonting 

farligt och något som man inte vill ha i sin närhet (Tsang et. al, 2003). Att personer inte vill ha 

de som grannar, arbetskollegor och så vidare. Även intervjupersonerna upplever att samhället 

ofta tar ett steg bort från dem då de berättar om sin situation vilket gör att intervjupersonerna 

blir rädda och skäms över sin situation.  

 

Alltså jag tror ju fortfarande att det finns en hel del frågor som behöver besvaras och just det 

här att man ska vara mer öppen och inte vara så rädd för att berätta för det bidrar ju till att, 

alltså annars får ju inte andra lära sig heller… Våga berätta. Intervjuperson B 

 

Jag tror att de kanske måste gå ut lite mer i media och kanske ta upp det här med psykisk 

ohälsa. Som kanske något program i tv eller precis som de har fråga doktorn, fast om psykisk 

ohälsa eller något. Så att folk får veta vad det är, för jag tror folk är rädda, de som inte vet 

vad det är. Det är därför det blir sådana här klyfter. Intervjuperson D 

 

Intervjuperson B menar att skulle samhället få mer kunskap om vad psykisk sjukdom innebär 

skulle personer våga berätta mer om det och vara öppna. Det skulle ha varit en fördel både för 

individen själv men även för samhället som kanske skulle minska sin rädsla inom området. 

Eftersom att samhället, enligt intervjupersonerna, idag är rädda för de med en psykisk 

sjukdom tror intervjupersonerna själva att om man ökar kunskapen kommer rädslan att 
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försvinna. Intervjupersonerna talar också i kapitel 4.4 om att de upplever att samhället har 

blivit bättre idag än vad de var för några år sedan. Men att det fortfarande finns mycket som 

behöver förändras eftersom rädslan och okunskapen fortfarande finns kvar. 

Intervjupersonerna talar också om att psykisk sjukdom kan drabba vem som helst. Det inte 

någon specifik grupp av människor som drabbas men samhället verkar ha den inställningen. 

Goffman (2009) skriver att samhället stigmatiserar de individer som inte följer samhällets 

normer och som beter sig annorlunda. Enligt intervjupersonerna handlar det om okunskap, att 

människor i samhället är rädda för det som dem inte vet så mycket om. Att drabbas av psykisk 

sjukdom borde inte vara så tabubelagt som det är idag. Intervjuperson B berättar följande: 

 

… Alla människor är ju liksom olika oavsett om man har någon diagnos eller inte. 

 

Alla intervjupersoner talar om att det är viktigt att familj och vänner fortfarande ser dem som 

personer och inte bara en diagnos. Det är någonting som intervjupersonerna även vill se från 

samhället. För även om de har återhämtat sig och blivit starkare av sina upplevelser i livet har 

det varit svårt. De önskar att samhället kunde ha mer förståelse och vara mer stöttande för 

personer med psykisk sjukdom. 

5.0 Diskussion 
Syftet med den här studien var att undersöka återhämtning från psykisk sjukdom med fokus 

på samhällets roll under återhämtningsprocessen ur intervjupersonernas perspektiv och 

frågeställningarna var följande: ”Hur har intervjupersonen upplevt sin återhämtning från 

psykisk sjukdom?”, ”Hur uppfattar intervjupersonen samhällets roll vid återhämtningen från 

psykisk sjukdom?” samt ”Hur uppfattar intervjupersonen samhällets syn på psykisk 

sjukdom?”. 

 

Våra slutsatser utifrån denna studie är att efter en person har insjuknat i en psykisk sjukdom är 

vägen tillbaka en lång process. Individens nära och kära är väldigt viktiga under 

återhämtningen. Samhället är inte speciellt accepterande eller stöttande och psykisk sjukdom 

ses fortfarande som något fult och tabubelagt. Det finns många aspekter som behöver 

förbättras i samhället även om vissa attitydförändringar redan har märkts av i och med ett 

generationsskifte. 

5.1 Metodologiska reflektioner, reliabilitet och validitet 
I kvalitativ forskning finns det olika kriterier som en undersökning ska uppfylla för att den ska 

vara av god kvalité, dessa kriterier är intern och extern reliabilitet samt intern och extern 

validitet. Dessa tar forskaren i beaktning när han eller hon utformar sin undersökning 

(Bryman, 2011). Validitet som samlingsbegrepp handlar om huruvida forskaren observerar, 

identifierar och mäter det han eller hon uttalar sig om att mäta. I denna studie var tanken att 

undersöka hur intervjupersonerna har upplevt samhällets roll i deras återhämtningsprocess 

och vad de upplever att samhället har för syn på psykisk sjukdom.  

 

Att använda sig av ett snöbollsurval (Bryman, 2011) har både positiva och negativa sidor. Det 

positiva med det är att det är ett bra sätt att sprida ordet vidare. De två personer vi kontaktade 

kunde i sin tur kontakta personer som de tyckte passade till vår studie. Detta gick betydligt 

snabbare än om vi själva skulle åka runt och söka kontakt med dessa. Personerna som vi 

kontaktade hade en vardaglig kontakt med intervjupersonerna och kunde därför lättare avgöra 

vilka personer som kunde passa in i vår studie. Detta utifrån att de fick en muntlig beskrivning 

av syftet med studien. Efter kontaktpersonerna gav oss namnen på intervjupersonerna skulle 
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vi själva kontaktat intervjupersonerna för att bekräfta den bokade intervjutiden och presenterat 

oss själva. Dels för att få en uppfattning om dem men även för att de skulle få en uppfattning 

om vilka vi var. De kunde då också få ställa frågor om det var någonting de undrade. Om vi 

hade gjort det hade vi kanske kunnat förhindra att två personer inte dök upp på sina 

intervjutillfällen. Vi kan däremot inte vara säkra på att våra kontaktpersoner valde ut lämpliga 

intervjupersoner eftersom att de utgick ifrån sina egna referensramar. Det gör att det kan ha 

funnits andra personer som på ett bättre sätt passade för att delta i studien. En annan negativ 

sida med ett snöbollsurval är att alla personer som tillhör målgruppen inte hade möjligheten 

att komma med i studien. Extern validitet syftar på om en studie kan generaliseras till en 

större population (Bryman, 2011) och det kan i den här studien vara ett problem på grund av 

snöbollsurvalet. Intervjupersonerna representerar bara en liten del av alla i målpopulationen. 

Även om de har olika bakgrund, ålder och så vidare finns det fler individer som kan ha andra 

åsikter och erfarenheter. Det innebär att om dessa andra också hade deltagit i studien kunde 

deras medverkan ha gett oss andra resultat. Däremot kan den stora spridningen som finns 

bland intervjupersonerna göra att en stor del av målpopulationen ändå kan relatera till vad 

som framkommit. Trovärdigheten i resultaten bekräftas av att mycket av resultaten även går 

att läsa om i tidigare forskning.  

 

Vi som forskare var också överens om hur vi skulle tolka det vi såg och hörde, den interna 

reliabiliteten (Bryman, 2011). Innan och under arbetet diskuterades det mycket om olika 

begrepp, vad vi ville få fram genom vår undersökning, hur vi skulle gå tillväga och så vidare. 

Allt för att det inte skulle uppkomma meningsskiljaktigheter under arbetets gång. En sak som 

diskuterades mycket kring vad begreppet återhämtning. Vi tror på återhämtning som begrepp 

men har upplevt att det har funnits vissa svårigheter i att faktiskt definiera vad återhämtning 

innebär eftersom att det ser olika ut för alla. Alla människor som vi har talat med har haft 

olika referensramar och definitioner av vad återhämtning innebär. Därför har det varit svårt att 

förklara även om vi och intervjupersonerna har varit överens om vad det innebär att återhämta 

sig från psykiska sjukdomar. Av den anledningen finns återhämtning som en 

begreppsförklaring. Ett annat begrepp som diskuterades var om vi skulle benämna det som 

psykisk sjukdom eller psykisk ohälsa. Genom att benämna det som ohälsa lägger forskaren 

inte in någon värdering i uttrycket. Det som är negativt med användningen av det är att 

begreppet i sig är väldigt brett och det innefattar även personer som inte har blivit 

diagnostiserade. Det kan till exempel handla om människor som har ”gått in i väggen” på 

jobbet och behöver sjukskriva sig på grund av det. Till slut valde vi att i den här studien 

benämna det som en sjukdom då de individer som medverkade har diagnostiserats.   

 

Under analysen av intervjuerna försökte vi vara så objektiva som möjligt och tog endast fram 

och analyserade det som intervjupersonerna talade om. Vi försökte även här att inte lägga in 

egna värderingar, för att våra åsikter som forskare inte skulle påverka resultatet. Intern 

validitet innebär att forskarens observationer och de teoretiska idéer som forskaren utvecklar 

stämmer bra överens (Bryman, 2011). De resultat och slutsatser som vi har fått fram grundar 

sig i det som intervjupersonerna har sagt i resultatet. Det är sedan kopplat till den tidigare 

forskning som finns redovisad. Teorierna stärker och förklarar det som intervjupersonerna 

talar om kring stigma och stämpling, även tidigare forskning visar på stigmatisering av 

personer med psykisk sjukdom. 

 

Extern reliabilitet innebär huruvida det är möjligt för en annan forskare att utföra samma 

undersökning som vi gjort om till exempel tio år (Bryman, 2011). Tekniskt sätt skulle en 

annan forskare kunna utföra en liknande studie som denna. Detta utifrån att det är tydligt 
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beskrivet hur denna uppsats är utformad och hur forskarna har gått tillväga för att få fram 

intervjupersoner, litteratur, med mera. Problemet som däremot kan uppstå är att samhället 

ständigt förändras så om tio år ser samhället förmodligen inte likadant ut. Därför kommer 

resultaten mest troligt att visa på någonting annat än vad det gör i denna undersökning. Det 

gör att man aldrig kan säga att extern reliabilitet är möjlig när det kommer till sociala 

fenomen och förhållanden då dessa förändras med tiden (Bryman, 2011). 

 

Uppdelningen under arbetet har varit väldigt jämnt fördelat och vi båda har gjort lika mycket. 

Under insamlandet av tidigare forskning läste vi båda engelska artiklar, svenska artiklar samt 

litteratur och sedan skrev vi tillsammans en sammanfattning om den forskning vi hade läst in 

oss på. Det gjorde att det blev lättare för oss att tillsammans sätta oss ned och skriva ihop 

problembakgrunden och förförståelsen. När intervjuerna skulle genomföras var vi båda 

närvarande samt ställde frågor och efter det valde vi sedan att dela upp transkriberingen så att 

vi transkriberade två intervjuer var. Vi kodade dessa intervjuer själva för att sedan sätta oss 

tillsammans och kategorisera samt ta ut citat från materialet. Resultatet och analysen delade vi 

upp så att vi hade huvudansvaret för olika kategorier men att båda kom med synpunkter och 

diskuterade tillsammans vad som skulle skrivas. Allt annat som vi har gjort under denna 

studie har vi genomfört tillsammans. 

5.2 Diskussion kring resultaten 
Under intervjuerna har intervjupersonerna poängterat hur mycket familjen och hoppet har 

betytt för dem och att utan dessa komponenter skulle återhämtningen inte ha varit möjlig. 

Återhämtningen är en lång process som kräver mycket från individen själv men även från 

personer runt omkring. Det är nämligen personerna i individens omgivning som finns där för 

denne när det kommer en sämre dag eller om individen stöter på något sorts hinder under 

vägen tillbaka. Man skulle kunna säga att återhämtningsprocessen är som en berg-och-dal-

bana. Att individen under vissa perioder och dagar mår väldigt bra är uppe på topparna men 

att det ibland kan komma vissa dagar då individen mår lite sämre och då befinner sig i 

dalarna. Det här är så klart väldigt påfrestande för individen och intervjupersonerna menar att 

det därför är väldigt viktigt att ha personer i sin närhet som man kan vända sig till när det 

känns jobbigt. Att det är de som kan ge individen den styrkan och hoppet som individen just 

då saknar. Trots det har intervjupersonerna varit väldigt noga med att påpeka att det viktigaste 

i återhämtningen har varit jobbet som de har gjort med sig själva. Oavsett stödet som de har 

fått från andra och från samhället är det ändå de som har hittat åt sig själva och byggt upp sig 

igen utifrån de olika erfarenheter som de har fått under sjukdomstiden. De har själva hittat sätt 

som har fungerat för dem för att kunna ta sig tillbaka. Det handlar väl om just det, bara en 

individ bestämmer sig för att det är dags att göra en förändring och sätter upp ett mål samt 

olika delmål för att nå dit är det möjligt att genomföra. Det gäller sedan för individen att hitta 

knep och sätt som gör att de kan ta sig igenom de tyngre dagarna med stöttning från nära och 

kära. Vissa av dem fokuserade på familjen, andra på sina intressen och en av dem slutade med 

sin medicin bara för att kunna lära sig hantera alla de olika känslor som individen kände i 

olika situationer och genom det, även lära känna sig själv bättre. Topor (2004) menar att det 

ofta är en specifik händelse som gör att individen bestämmer sig för att bli bättre men det är 

inte någonting som vi upplever att våra intervjupersoner har talat om. För vissa personer kan 

det mycket väl vara så att det är något som inträffar i livet som gör att deras process börjar 

men våra intervjupersoner menar att återhämtningen är en process som hela tiden är igång och 

att man inte kan peka på något speciellt som faktiskt har gjort att den har startat. 

 



 

29 

 

Även om psykiatrin och behandlingen av personer med psykiska sjukdomar har utvecklats 

under åren visar forskning att samhällets syn på psykisk sjukdom fortfarande är densamma. 

Synen kan grunda sig i det synsätt som samhället hade kring psykisk sjuka då 

mentalsjukhusen fortfarande var i bruk (Levander et. al, 2008). Under den tiden hade 

samhället ingen kontakt med dessa personer eftersom de var inlåsta på sjukhusen vilket kan 

ha skapat en rädsla kring psykiskt sjuka. Eftersom de inte ”fick” vara ute i samhället träffade 

personerna i samhället inte dem och det ledde till en okunskap och rädsla för det okända. Det i 

sig ledde till att psykiska sjukdomar stämplades som avvikande och att individer med 

psykiska sjukdomar inte passade in i samhället (Becker, 2006). Efter detta har stämplingen 

och stigmatiseringen (Goffman, 2009) fortsatt och vuxit sig fast. Samhället ser fortfarande 

psykisk sjukdom som någonting avvikande och trots att återhämtningsbegreppet har 

utvecklats finns det fortfarande en del som ser psykiska sjukdomar som någonting kroniskt. 

Om en person en gång blivit sjuk kommer denna individ alltid att vara det för det finns 

ingenting som kan göra att han eller hon blir frisk (Topor, 2004). Denna syn är någonting som 

även speglar en del av samhället. Intervjupersonerna berättar att de vid flera tillfällen har känt 

sig uppfattade som lögnare av vissa individer i samhället när de har berättat att de idag har 

återhämtat sig från den psykiska sjukdomen och att samhället inte har varit så stöttande som 

intervjupersonerna hade önskat. De berättar att det har varit svårt att få jobb, att en del 

personer som de inte känner har dragit sig undan när det har fått veta om deras sjukdom samt 

att det har varit svårt att få en bra uppföljning hos psykiatrin. Samhället är tillåtande mot 

väldigt mycket men när det gäller psykisk sjukdom kan man som drabbad inte tala högt om 

det alla gånger. Intervjupersonerna menar att det fortfarande är ett väldigt tabubelagt område 

och de tror att det till stor del egentligen beror på okunskap men också på hur media väljer att 

framställa människor som har psykiska sjukdomar. Media har mycket makt i samhället och 

vår uppfattning är att en del människor lyssnar och tror mer på media än vad som egentligen 

märks, att somliga individer omedvetet tar åt sig av vad som skrivs och sägs. 

Intervjupersonerna upplever att psykisk sjukdom är något som ökar och blir allt vanligare och 

därför önskar de att psykisk sjukdom ska börja ses om en mer normal sjukdom jämfört med 

vad det gör nu. Människor behöver inse att psykisk sjukdom är något som kan drabba vem 

som helst och att det inte bara är en viss typ av människor som blir sjuka.  

 

Eftersom att vi upplever att psykisk sjukdom har ökat mycket under de senaste åren var vår 

förhoppning inför studien att samhället på något sätt skulle ha ändrat uppfattning angående 

personer med psykisk sjukdom. Vi hoppades att stigmatiseringen inte skulle vara lika stark 

och att samhället skulle ha blivit bättre på att stötta och hjälpa personer med psykisk sjukdom 

tillbaka till ett normalt liv. Utifrån det vi har fått fram under våra intervjuer kan vi säga att 

våra förhoppningar till viss del blev uppfyllda. Enligt intervjupersonerna är samhället 

fortfarande väldigt stigmatiserande mot människor med psykisk sjukdom och det ses 

fortfarande som något fult men intervjupersonerna påpekar att det har börjat ske en viss 

förändring. De menar att även om psykisk sjukdom fortfarande är ett tabubelagt ämne är det 

idag fler och fler som går ut och talar öppet om sin sjukdom vilket har lett till att ungdomar 

idag är mer nyfikna och vill veta mer om ämnet. Intervjupersonerna hade själva många idéer 

och tankar kring hur samhället ska kunna bli mer öppet och förstående för psykisk ohälsa och 

menar att det i första hand handlar om att sprida kunskap. Ett sätt att göra det på tycker de är 

att man ska fokusera på ungdomarna och föreläsa för dem. Om de lär sig att psykisk sjukdom 

inte är något farligt och något som alla kan drabbas av kan de växa upp med den attityden och 

sedan lära sina barn samma sak och det skulle i sin tur kunna ge samhället den 

attitydförändring som behövs. Om man dessutom fokuserar på att lära ungdomarna får de en 

kunskap om vad det innebär att vara sjuk och de även lära sig hur de ska gå till väga för att få 
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den hjälp man behöver om de själva skulle drabbas. Däremot är det fortfarande mycket som 

behöver bli bättre innan psykisk sjukdom kan ses som vilken sjukdom eller ohälsa som helst, 

men det känns ändå glädjande att det blivit en viss förbättring.   

5.3 Förslag på fortsatt forskning 
Under arbetets gång har vissa diskussioner uppkommit kring en del andra frågor som vi anser 

skulle vara intressant att forska vidare med. Den första frågan handlar om att samhället är 

väldigt stigmatiserande och stämplande mot människor med psykisk sjukdom och att 

samhället lätt drar sig undan från dessa personer. Utifrån det började vi diskutera kring hur 

samhället är mot den sjukes anhöriga. De är där och stöttar när andra drar sig undan så frågan 

som då uppkom var om de då också riskerar att bli stigmatiserade av samhället? Den andra 

frågan som det diskuterades en del kring och som även uppkom under intervjuerna är hur det 

påverkar individen att bo i en stor respektive liten stad. Är det lättare att genomgå en 

återhämtningsprocess i en liten stad där ”alla känner alla” eller i en stor stad där individen kan 

vara mer anonym och inte får en lika uppenbar stigmatisering?  

Det resultat som har framkommit ur denna studie har både gått att koppla till tidigare 

forskningen men även en del nya saker, bland annat att intervjupersonerna upplever att 

samhället genomgår ett generationsskifte och i och med det vissa attitydförändringar 

angående psykisk ohälsa. Förhoppningarna är att om en annan forskare gör denna 

undersökning om tio år så kommer den att visa på ännu större förändringar och ett samhälle 

som är mer mottagligt för psykisk sjukdom men också att personerna inte behöver känna en 

skam över sin ohälsa.   
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Bilaga 1. 

 

Hej! 

 

Vi är två tjejer som går termin 6 på Socionomprogrammet vid Umeå Universitet. Denna 

termin håller vi på att skriva en C-uppsats och vi har valt att skriva om återhämtning från 

psykisk sjukdom med fokus på vilken roll samhället spelar i denna process. Med återhämtning 

menar vi att man har lärt sig leva med och hantera sin sjukdom eller att man har återhämtat 

sig totalt och nu känner sig frisk och fri från sin sjukdom.  

 

Nu vill vi komma i kontakt med personer som upplever eller har upplevt de möjligheter eller 

hinder som samhället kan bidra med under en återhämtningsprocess. Vi vill genomföra en 

intervju där frågorna kommer att handla om: hur du uppfattar hjälpen från samhället, den syn 

som samhället har på psykisk ohälsa och vad som har varit viktigt för dig i din återhämtning.  

 

 

Vad gäller? 

 

 Deltagandet innebär att vi kommer att genomföra en intervju med dig som kommer att 

vara mellan 40-60 minuter lång.  

 Vår önskan är att vi får spela in intervjun för att kunna använda oss av den i vår 

uppsats.  

 Deltagandet är anonymt och vi kommer inte att sprida några personliga uppgifter 

vidare eller använda information som kan kopplas direkt till en viss person.  

 Deltagandet är också frivilligt vilket innebär att man när som helst under intervjun kan 

välja att avbryta sitt deltagande.  

 Vi har möjligheten att komma och träffa dig för att genomföra intervjun på en plats 

där du känner dig bekväm.  

 När vi har använt oss av det insamlade materialet kommer det att raderas och 

förstöras. 

 

 

Om du känner att du skulle vilja dela med dig av dina upplevelser så ser vi gärna att du 

kontaktar oss så att vi kan boka in en dag och tid som passar! 

 

 

Med vänliga hälsningar 

 

Lina Normark 

070- 346 74 38 

linanormark@hotmail.com 

 

Axelia Oskarsson 

073-766 43 40 

axos0001@student.umu.se 

mailto:linanormark@hotmail.com
mailto:axelia90@hotmail.com


 

 

 

Bilaga 2. 

 

Intervjuguide 

 

Tema 1: Bakgrund  

 Hur gammal är du?  

 Var har du bott under ditt liv? 

 Vill du dela med dig av vad du har haft för diagnos? 

o Under hur lång tid hade du denna diagnos?  

 Har du haft kontakt med psykiatrin? Kan du kort berätta om det? 

 

Tema 2: Återhämtningen 

 Hur började din återhämtningsprocess?  

o Vad fick dig motiverad? 

o Var det någon speciell händelse? 

 Vad var viktigt för dig under återhämtningen? 

 Vilket stöd har varit viktigast för dig och varför? 

 

Tema 3: Samhällets roll 

 Hur har samhället reagerat när du berättat om din situation?  

o Hur har du blivit bemött? 

o Vad är din uppfattning av samhällets syn på psykisk ohälsa? (Både för 

dig/allmänt) 

 Vilken roll spelade samhället i återhämtning?  

 Vad kunde samhället gjort annorlunda? 

 Hur tror du det hade sett ut om du fått mer respektive mindre stöd från samhället? 

o Hur kan man få en ökad förståelse för psykisk ohälsa i samhället? 

 Hur ser ditt liv ut idag?  

o Jobb? 

o Familj och vänner? 

o Samhällets roll idag? 

 



 

 

 

Bilaga 3. 

Koder Kategorier Tema 

Diagnos, Insjuknande, Sjukdom, Alla kan 

drabbas, Hårt arbete, Uppväxt, Gener, 

Förälder med psykisk ohälsa, Många frågor, 

Boende, Allting är nytt, Sin egen okunskap 

 

Bakgrund 

 

 

 

 

 

Efter att en person har 

insjuknat i psykisk 

sjukdom är vägen 

tillbaka en lång process. 

Individens nära och kära 

är väldigt viktiga under 

återhämtningen. 

Samhället är inte 

speciellt accepterande 

eller stöttande och att 

psykisk sjukdom ses 

fortfarande som något 

fult och tabubelagt. Det 

finns många aspekter 

som behöver förbättras i 

samhället även om vissa 

attitydförändringar redan 

har märkts av i och med 

ett generationsskifte.” 

Återhämtning, Hantera känslor, Familj, 

Vänner, Kontaktperson, Andra brukare, 

Andra i samma sits, Motionera, Jobbet med 

sig själv, Bygga upp sig succesivt, 

Självständighet, Förtroende, Hopp, 

Sysselsättning, Stötta varandra, Utbyta 

erfarenheter, Kontinuitet, Identifiering, 

Stötta varandra, Motivation, Kontroll, 

Resurs, Samtal 

 

 

Vägen tillbaka 

Skitsnack, Stress, Lämnad, Återfall, 

Svaghet, Dölja, Påfrestande, Undvika, 

Dåligt behandlad, Väntan, Bortglömd, 

Samhället, Bristande resurser, Stadsstorlek, 

Nervositet, Rädsla, Jobbig omställning, 

Okunskap, Dålig uppföljning, Medicinens 

makt, Dödsdömd, Destruktiva relationer, 

Jobbigt att berätta, Berätta för vissa, Jobb, 

Längtan, Ljuger, Skitsnack, Skam, Smussla 

 

 

Svårigheter under 

återhämtningen 

Tabubelagt, Nyfikenhet, Oförståelse, 

Förvåning, Skillnad på sjukdomar, 

Bristande förtroende, Olika förutsättningar, 

Bra respons, Frågor, Galen, Större 

acceptans, Är sin diagnos, Okunskap = 

rädsla, Dra sig undan, Fördomar, Unga är 

mer öppna, Generationsskifte, Farliga, 

Snedvriden uppfattning, 

Funktionsnedsättning, Bättre med tiden, 

Negativ bild 

 

 

Samhällets syn 

Ekonomi, Öka förståelsen, Sprida kunskap, 

Attitydförändringar, Inte döma, Alla är 

unika, Kunskap minskar skammen, 

Föreläsningar, Förbättra kontinuiteten, Lära 

ungdomar, Informera, Fånga upp, Som 

vilken sjukdom som helst, Bry sig, Erbjuda 

hjälp 

 

Åtgärder för 

förändring 

 


