
UMEÅ UNIVERSITET, SOCIOLOGISKA INSTITUTIONEN, SOCIALPSYKOLOGI C, HT 2012 

”En människa är så mycket mer än bara en 

psykiatrisk diagnos” 
Betydelsen av erfarenheter gällande psykisk ohälsa, ett lönearbete och 

socialt stöd/bemötande för en människas identitet 
 

Författare: Sofie Bostedt  Handledare: Hanna Bertilsdotter Rosqvist 

2013-01-24 

 

”Vad ser Du?” 

 

 

 



Förord 

Jag vill inleda detta uppsatsarbete med att helhjärtat tacka de personer som ville delta i mina 
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Jag vill dessutom tacka min handledare Hanna Bertilsdotter Rosqvist för den hjälp och 

konstruktiva feedback som jag fått kontinuerligt under uppsatsskrivandet.   

 

  



Sammanfattning 

En människas identitet i relation till psykisk ohälsa, arbetsliv och den sociala omgivningen innebär en 

komplex social konstruktion. En konstruktion som präglas av att en människa bildar sin 

självuppfattning i relation till andra människor i det sociala samspelet, vilket den interaktionistiska 

teoritraditionen menar. I denna uppsats förhåller jag mig dels till Erwing Goffmans teori om ´Stigma´, 

dels till Anselm L. Strauss teori om ´Identitet´ med fokus på ´vändpunkter´ och ´statusövergångar´. 

Den tidigare forskningen visar på att fördomar, stigmatisering och diskriminering i samband med 

fenomenet psykisk ohälsa är vanligt förekommande. Dessutom finns det negativa attityder gentemot 

sjukskrivna och socialbidragstagare. Detta kan i sin tur påverka huruvida personer som har eller har 

haft erfarenheter av psykisk ohälsa lyckas få och behålla en anställning på den svenska 

arbetsmarknaden.  Syftet med den här uppsatsen är att undersöka hur en individs subjektiva 

identitetsupplevelse förändras i samband med att denne får ett lönearbete när denne har erfarenhet av 

psykisk ohälsa. Det handlar således om att försöka förstå vilken betydelse som en ett lönearbete kan få 

för vissa individer. Men även vilken betydelse som socialt stöd och den sociala omgivningens 

bemötande har i processen att ”ta sig tillbaka”. Det empiriska materialet baseras på fyra semi-

strukturerade intervjuer med personer som har haft erfarenheter av psykisk ohälsa men som numera 

också har behållit en anställning under den längre tid. Den analysmetod som användes var Grounded 

Theory.  Det framgick att ens subjektiva identitetsupplevelse förändrades på så vis att man insåg att en 

människa är så mycket mer än bara en psykiatrisk diagnos. Förändringen möjliggjordes genom att 

anställningen innebar att en dörr öppnades för att finna en ny roll och en ny mening i tillvaron. Den 

sociala omgivningens betydelse handlade om socialt stöd och bemötande. Förändringen av ens 

identitetsupplevelse skedde i takt med återhämtningsprocessen och att man successivt tillfrisknade, 

utvecklade strategier och återfick en värderad roll i sina egna och andras ögon.   

 

Abstract 

A person’s identity in relation to mental illness, employment and the social environment is a complex 

social construction. A construction which is characterized by the view that a human develop its sense 

of the self in relation to other people in the social interaction, as the tradition for interaction theory 

suggests. In this study I relate to Erwing Goffman’s theory about ´Stigma´ and to Anselm L. Strauss’ 

theory about ´Identity´, with a special focus on ´turningpoints´ and ‘transitions in social positions´. 

The previous research shows that prejudice, stigma and discrimination associated with the 

phenomenon of mental illness are frequent in everyday life. Furthermore, there are negative attitudes 

toward sick-listed people and welfare recipients. This may in turn influence whether people who have 

or have had experience of mental illness succeed in getting and keeping a job in the Swedish Labour 

Market. The purpose of this paper is to examine how one’s subjective experience of identity is 

changing when getting an employment, when the person has experience of some kind of mental 

illness. It is therefore necessary to understand the importance as an employment may have for certain 

individuals. It is also necessary to understand the importance of social support and the responses from 

the social environment in the process of ´getting back´. The study’s empirical base is gathered through 

four semi-structured interviews of people who have had experiences of mental illness but also have 

kept an employment during a longer time. The method of Grounded Theory was used to analyze the 

empirical data.  The interviews revealed that one’s subjective experience of identity changed in a way 

that these individuals realized that a human is so much more than just a psychiatric diagnosis. The 

change was made possible by the importance of an employment, which meant that a door was opened 

to find a new role and a new meaning in life. The importance of the social support and the social 

treatment was about such as having a coordinating role, giving courage and hope.  The change of one’s 

experience of identity was in line with the recovery process and that they gradually recovered, 

developed strategies and regained a valued role in their own and other’s eyes.  

 

Nyckelord: Identitet, psykisk ohälsa, lönearbete, social omgivning, stigma, vändpunkter, 

statusövergångar, återhämtning, återhämtningsprocess 
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1. Identitet i samband med arbetsliv och psykisk ohälsa 

 

I Sverige, liksom i den västerländska kulturen i allmänhet, spelar ett arbete en central roll i de 

flesta människors liv. Anledningen till att ett arbete är så värdefullt är inte enbart att det ger 

möjligheter till självförsörjning. Det har visat sig att ett arbete spelar en avgörande roll i en 

människas liv, eftersom det inverkar på ens identitet och känsla av sammanhang. Det finns 

dessutom mycket forskning kring att, och hur, frånvaro från arbetsmarknaden bidrar till 

negativa konsekvenser för människors psykiska hälsa
1
. Ett arbete kan med andra ord betraktas 

vara direkt kopplat till en individs upplevelse om hur den är samt kring vilken kompetens 

denne har
2
. I den svenska välfärds – och arbetsmarknadspolitiken finns det en grundläggande 

princip som bygger på solidaritet och som syftar till att ge människor trygghet i livet. Denna 

princip kallas Arbetslinjen och är ett omtvistat område och ett omtvistat begrepp. Ytterst 

kortfattat handlar det om att alla som kan arbeta måste göra det eller ska ha möjlighet till att 

göra det, varav aktiva åtgärder prioriteras framför passiva. Med aktiva åtgärder menas 

anställning, praktik eller utbildning. Medan de passiva åtgärderna sker i form av kontanta 

utbetalningar
3
.  

När man har erfarenhet av psykisk ohälsa i kombination med att man saknar någon form av 

anställning, innebär det ofta att man förväntas inta rollen som `arbetslös´, `sjuk´ eller 

`socialbidragstagare´. Identiteten som arbetslös, kan ha mer eller mindre konsekvenser för 

individen, men i allmänhet innebär det att denne behöver anpassa sitt liv efter situationen. 

Som arbetslös kommer individen exempelvis i kontakt med sociala institutioner som är tänkta 

att utgöra ett formellt, socialt stöd samtidigt som det innebär en hel del dokumentering. Med 

andra ord så handlar det om att på olika sätt forma ”en ideal arbetslös”, varav hierarkisering 

och disciplinering blir två oundvikliga krav i den processen
4
. Som arbetslös får individen i 

allmänhet känna skam, men i synnerhet om denne dessutom har någon form av psykisk 

funktionsnedsättning. Detta belystes i en artikel av Bengt Starrin, Marina Kalander Blomkvist 

                                                           
1
 Socialförsäkringsutredningen (SOU 2005) Samtal om socialförsäkring nr 4. Vad är arbetslinjen? Stockholm 

s,64 
2
 Hillborg, Helen. Erfarenheter av rehabiliteringsprocessen mot ett arbetsliv – brukarens och de professionellas 

perspektiv. Diss., Örebro och Linköpings Universitet, Örebro: Örebro Universitet, 2012, s 23 
3
 Ibid ss 9-10  

4
 Rantakeisu, Ulla., Starrin, Bengt och Hagquist, Curt. Ungdomsarbetslöshet – vardagsliv och samhälle. Lund: 

Studentlitteratur, 1996, ss 34-37 
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och Staffan Jansson. Som arbetslös och socialbidragstagare kan en människa känna mer eller 

mindre skamrelaterade känslor över sin situation.  Dels så handlar det om själva fattigdomen 

och den ekonomiska situationen, dels så handlar det om kvaliteten i de sociala relationerna. 

Skamrelaterade känslor kan vara känslor av obehag, mindervärde, värdelöshet och 

förödmjukelse. Individer som är socialbidragstagare känner av de attityder som allmänheten 

har kring saken. Dessa attityder är ofta negativa och i kombination med den ofta låga 

socioekonomiska status som bidragstagarna har, kan deras känslor av skam påverkas och 

därmed hur de ser på sig själva och hela sin situation
5
. Därför kan mycket av ens identitet 

även grunda sig på allmänhetens fördomar om hur `psykiskt sjuka´ är
6
 samt varför man är 

`sjukskriven av psykiska skäl´
7
.  

Det finns mycket forskning kring att fördomar, diskriminering och stigmatisering är vanligt 

förekommande i samband med fenomenet psykisk ohälsa samt gentemot de människor som 

har erfarenhet av att må psykiskt dåligt. Bertil Lundbergs avhandling är ett exempel som 

bekräftar detta, där man kan läsa följande. I samband med att en person får en psykiatrisk 

diagnos fungerar detta ofta som ett expertutlåtande och som en bekräftelse på hur personen 

förväntas betrakta sig själv. Tidigare internaliserade värderingar och stereotypa uppfattningar 

om psykisk sjukdom blir härmed relevanta för personen själv. Att på detta sätt `etiketteras´ 

eller `stämplas´ innebär en kamp mot omgivningens uppfattningar, men även mot ens egna. 

Risken är att en passiv patientroll är det som återstår. Det kan antas att denna process påverkar 

personens identitet. Dessutom kan rädslan för stigmatisering och bortstötning av personer i 

den sociala omgivningen leda till att personen agerar defensivt, mindre tillitsfullt och 

undviker sociala kontakter. Detta kan i sin tur antas fördröja tillfrisknande och återhämtning
8
.  

Detta faktum är problematiskt och oroväckande, inte minst när det gäller rehabilitering eller 

återhämtning för individen. I denna process har en meningsfull sysselsättning, vilket kan 

innebära ett lönearbete, visat sig vara en viktig aspekt
9
. Men även om individen mår bättre 

och vill ha ett lönearbete så är det långt ifrån en självklarhet, vilket bland annat Helen 

Hillborg påpekar genom att hänvisa till en undersökning som Socialstyrelsen genomförde år 

                                                           
5
 Starrin, Bengt., Blomkvist Kalander, Marina och Janson Staffan. Socialbidragstagare och statusbunden 

skamkänsla – En prövning av ekonomi-sociala band modellen. Socialvetenskaplig tidskrift nr 1 (2003), ss 24-25 
6
 Starrin, Bengt. Fördomar om psykisk ohälsa. Värmlands Folkblad. 2012-03-17. 

7
 Starrin, Bengt. Skammen måste besegras. Värmlands Folkblad. 2012-04-14.  

8
 Lundberg, Bertil. Erfarenheter av stigmatisering och diskriminering bland personer med psykisk sjukdom. 

Diss., Lunds Universitet. Lund: Lunds Universitet, 2010, ss 15-16  
9 Regeringskansliet. 2012, PRIO psykisk ohälsa, Socialdepartementet S2012.006, s 5 
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2007
10

. Arbetslinjen verkar inte fullständigt gälla denna målgrupp, eftersom ett stort antal 

individer saknar meningsfull sysselsättning och samordnad rehabilitering till arbete
11

. Detta är 

ett problem för såväl samhälle som individ, men i denna uppsats kommer fokus riktas mot just 

individens upplevelser av denna situation.  

1.1 Problemformulering 

 

Jag anser att det är intressant och relevant att undersöka vilken betydelse det kan ha att 

betrakta sig själv och att andra betraktar en på ett visst sätt därför att det utgör en viktig del i 

individers välbefinnande i allmänhet. Men i synnerhet i samband med att man har erfarenhet 

av psykisk ohälsa och får ett lönearbete
12

. Detta intresse väcktes i samband med ett tidigare 

uppsatsarbete inom Socialpsykologi B, eftersom jag då fick inblick i att möjligheterna till att 

få en förankring på arbetsmarknaden var begränsade för ungdomar som hade någon form av 

psykisk ohälsa. De fördomsfulla attityderna, den negativa inställningen till socialbidragstagare 

samt de normer som finns kring avvikelse tycktes vara den största utmaningen för att dessa 

ungdomar skulle identifiera sig med något mer än med utanförskapet. Men mitt intresse för 

detta ämnesområde har också att göra med att jag tidigare arbetat på en återhämtningsinriktad 

verksamhet och där dessa frågor var centrala. I denna uppsats har jag valt att avgränsa mig till 

att fokusera på fyra individer som upplevt hur det kan vara att identifiera sig som `patient´ 

eller `sjuk´ tidigare i sina liv. Vilka numera (också) har upplevt hur det kan vara att identifiera 

sig som `anställd´ eller `återhämtad´ och allt vad det kan tänkas innebära. Det handlar således 

om att undersöka hur identitetsupplevelserna tar sig uttryck, i förhoppning om att kunna förstå 

vilken betydelse som erhållandet av ett lönearbete kan få för de berörda individerna. 

Dessutom kommer den sociala omgivningens betydelse att beröras.  

 

 

                                                           
10 SOSFS 2007:10 Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om samordning av insatser för habilitering 

och rehabilitering 
11 Hillborg, Helen. Erfarenheter av rehabiliteringsprocessen mot ett arbetsliv – brukarens och de professionellas 

perspektiv, s 15 

12
 Den definition av begreppet lönearbete som jag i denna uppsats förhåller mig till är Nationalencyklopedins 

förklaring för vad ett förvärvsarbete innebär. Nämligen att det är ett ”arbete som utförs mot betalning, antingen 

av avlönad arbetstagare eller av egen företagare”. Förvärvsarbete. Nationalencyklopedin. 2013. 
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1.2 Syfte och frågeställningar 

 

Syftet med denna uppsats är att undersöka hur individens subjektiva identitetsupplevelse 

förändras i samband med att denne erhåller en anställning, när denne har erfarenhet av 

psykisk ohälsa. Det handlar således om att försöka förstå vilken betydelse som ett lönearbete 

kan få för dessa individer. Men även vilken betydelse socialt stöd och den sociala 

omgivningens bemötande har i processen att ”ta sig tillbaka”.  

Frågeställningar:  

 Hur kan ens subjektiva identitetsupplevelse ta sig uttryck i samband med erfarenheter 

av psykisk ohälsa? 

 Vilken betydelse har den sociala omgivningens identitetsuppfattningar för en individs 

subjektiva identitetsupplevelse? 

 Vad betraktas som ”vändpunkter” när det gäller ens livssituation och synen på sig 

själv? Vilka faktorer är betydelsefulla i denna process och varför?  

 Vilken betydelse har innehavandet av en arbetsroll för ens subjektiva 

identitetsupplevelse?  

 Hur kan ens subjektiva identitetsupplevelse ta sig uttryck i samband med att man 

återhämtat sig vid psykisk ohälsa? 

 

2. Tidigare forskning 

 

I detta avsnitt kommer några centrala resultat från tidigare forskning att presenteras, vilket 

görs för att ge dig som läsare en uppfattning om det valda ämnesområdet. Dessa resultat har 

valts för att de belyser problematiken som är förknippad med psykisk ohälsa i relation till den 

sociala omgivningen och arbetsliv.  

2.1 Psykisk ohälsa och dess konsekvenser för den berörda individen 

 

Erfarenheterna av att ha mått psykiskt dåligt kan variera avsevärt mellan människor, men 

främst bottnar de i vilken slags psykisk ohälsa det handlar om och dess allvarlighetsgrad. 

Enligt regeringens definition av begreppet psykisk ohälsa är det en samlingsbeteckning för 
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olika grader av psykiska symptom, funktionsnedsättningar eller sjukdomar
13

. Det kan med 

andra ord skilja sig i aspekter som hur länge individen är sjuk, om och i så fall vilken typ av 

medicinering denne behöver samt vilken form av stöd individen behöver i sin situation. Men 

även om själva sjukdomshistorien skiljer sig mellan individer, finns det ofta gott om 

gemensamma erfarenheter av fördomar, diskriminering och stigmatisering i samband med den 

psykiska ohälsan. 

Författaren Nancy J. Herman uppmärksammade hur individer som tidigare kategoriserats som 

psykiatriska patienter upplever och hanterar sin situation efter det. Den handlar med andra ord 

om processen att återintegreras socialt i sin omgivning. De datainsamlingsmetoder som 

användes i undersökningen var deltagande observation och intervjuer med 146 stycken icke-

kroniska före detta psykiatriska patienter
14

. Det framkommer bland annat att ex-patienterna 

upplevde att de blev kategoriserade i negativa termer, som att representera något slags 

personligt misslyckande att ”mäta sig” med resten av samhället, i samband med att de 

avslöjade om sin psykiska ohälsa. Ungefär en tredjedel av ex-patienterna uppgav att de hade 

blivit avvisade och dömda av människor i sin omgivning efter sjukhusvistelsen, vilket lärde 

dem hur de ”var” och att de var ”misslyckade”
 15

. Det fanns även ex-patienter som hävdade att 

deras eget självstigma, det vill säga stigma som internaliserats från omgivningen och blivit till 

en sanning, var det som lärde dem att psykisk ohälsa var något misskrediterande. 

För att hantera sådan fördomsfull, negativ, kränkande och felaktig information om dem själva 

så utvecklade ex-patienterna olika strategier. I denna artikel föreslås det att individer selektivt 

döljer eller undanhåller sådan information om dem själva vid vissa tillfällen, i vissa 

situationer och inför vissa människor. Medan de kan avslöja samma information under andra 

omständigheter. En stor del av ex-patienterna, nästan 80 procent, uppgav att de hade 

engagerats i någon form av informationskontroll huruvida de skulle undanhålla eller avslöja 

om deras psykiska ohälsa och den tidigare sjukhusvistelsen. Dock var själva undanhållandet 

av information mest aktuellt under den närmaste tiden efter att de lämnat psykiatrivården
16

. 

Med tiden försökte ex-patienterna testa omgivningens reaktioner, vilka visade sig vara både 

                                                           
13 Regeringskansliet. PRIO psykisk ohälsa – plan för riktade insatser inom området psykisk ohälsa 2012-2016. 

Socialdepartementet S2012.006, s 4 

14
 Herman, Nancy J. Return to sender: Reintegrative Stigma-Management Strategies of Ex-Psychiatric Patients. 

Jorunal of Contemporary Ethnography 22 no. 3 (1993), s 295 
15

 Ibid. ss 300-301 
16

 Ibid. ss 304-307 
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positiva och negativa
17

, samtidigt som de försökte finna alternativa strategier att hantera sin 

bakgrund. En sådan var att många ex-patienter presenterade sig själv som normala i 

förhoppning om att möta positiva reaktioner från andra. Att på detta sätt upprätta en icke-

avvikande bild av självet innebar en förhandling om acceptans hos omgivningen, i 

förhoppning om att erhålla en mer positiv och icke-avvikande identitet. På detta sätt försöker 

alltså ex-patienter att möta den förflutna patient-identiteten, stigmat och avvikelsen för att 

istället spela en aktiv roll i att erhålla ett starkare självförtroende, en identitetsomvandling och 

en återintegration samt acceptans i samhället
18

.   

2.2 Återhämtning vid psykisk ohälsa och lönearbetets innebörd i denna process  

 

En annan ofta gemensam upplevelse är om, hur och när en eventuell återhämtning blir 

aktuell. Återhämtning är ett begrepp som används i samband med olika former av psykisk 

ohälsa. ”Att återhämta sig vid psykisk ohälsa” syftar till den successiva process som 

tillfrisknandet innebär. Återhämtning kan ses som en individuell och/eller social process, 

varav den sistnämnda är det perspektiv som skandinaviska forskare betonar. Återhämtning 

som en individuell process handlar om hur personens världsbild förändras i takt med att man 

försöker finna en ny mening i tillvaron, som påverkats mer eller mindre av det psykiska 

måendet
19

. Återhämtning som en social process handlar dels om individens process, dels om 

att det sociala nätverk som finns runtom individen också behöver genomgå en form av 

återhämtningsprocess
20

. De möjliga motsättningarna i denna process berör brukarens 

subjektiva upplevelser i relation till de professionellas ambitioner att inordna dessa i ett 

praktiskt och rationellt sammanhang
21

. Det har även visat sig att en meningsfull 

sysselsättning, som exempelvis ett lönearbete, är betydelsefullt när det handlar om att 

återhämta sig
22

. Författaren Fred E. Markowitz föreslår exempelvis att en förbättring när det 

                                                           
17

  Herman, Nancy J. Return to sender: Reintegrative Stigma-Management Strategies of Ex-Psychiatric Patients, 

ss 310-311 
18

 Ibid. s 319 
19 Nordén, Hans. Nu åker jag slalom – om olika perspektiv på återhämtning vid psykisk ohälsa. Stockholm: SKL 

Kommentus, 2009, s 8 

20 Topor, Alan., Broström, Kjell och Strömvall, Rosita (red.). Vägen vidare – Verktyg för återhämtning vid 

psykisk ohälsa. Stockholm: RSMH, 2007ss 016-017 

21
  Nordén, Hans. Nu åker jag slalom – om olika perspektiv på återhämtning vid psykisk ohälsa, s 7 

22 Regeringskansliet. 2012, PRIO psykisk ohälsa – plan för riktade insatser inom området psykisk ohälsa, s 5 



7 
 

gäller de ekonomiska omständigheterna samt de sociala relationerna kan öka den subjektiva 

upplevelsen av livstillfredsställelse. Något som i sin tur kan underlätta det psykiska tillståndet 

och minska symptomen samtidigt som det kan påverka ens självbild och självkänsla
23

.  

Huruvida ett lönearbete uppfattas som en meningsfull sysselsättning är givetvis något som 

varierar bland de människor som har erfarenhet av att ha mått psykiskt dåligt.  

Det finns dock forskning som visar på vilken betydelse som ett lönearbete kan tänkas ha samt 

vilka för – och nackdelar det kan tänkas innebära. Författarna Blank, Harries och Reynolds 

undersökte brukares erfarenheter eller upplevelser av att återgå till arbete när man har 

problem med den psykiska hälsan. Litteraturöversikten är kvalitativ till sin karaktär, på så vis 

att man eftersträvar en förståelse av vuxna brukares syn på saken genom att använda ett urval 

av papers som endast bygger på kvalitativa metoder. Dessa papers hade ett publikationsdatum 

mellan december 1989 och december 2009, tidsperioden valdes för att belysa den utveckling 

som yrkesmässig rehabilitering haft under de senaste tjugo åren
24

. De upplevda fördelarna 

med ett arbete var flera och berörde individuella betydelser av arbete men även arbetets roll i 

processen att må bättre. Man fann att fördelarna med en anställning är att det bidrar till en mer 

strukturerad dag, det bidrar till en känsla av att man gör nytta och har möjlighet att prestera. 

Dessutom innebär det social kontakt/inkludering och ekonomisk ersättning. På detta sätt kan 

ett arbete uppfattas som att man har en riktning, ett syfte och en struktur i sitt liv. Det 

framkom även att ett arbete uppfattas som något normaliserande i livssituationen, dels 

eftersom det ger möjligheter att växa in i socialt värderade roller. Vilket i sin tur blir en 

förutsättning för att upprätta en positiv självidentitet. Upplevelsen av självet eller jaget visade 

sig vara förknippad med faktorer som stöd från betydelsefulla människor, den personliga 

betydelsen av arbete samt det pågående kämpandet med hälsan. Det fanns dock brukare som 

var oroliga att den stress som kan orsakas av ett arbete kanske kunde förvärra deras mentala 

hälsoproblem
25

.   

Deltagarna rapporterade även en del hinder med att få en anställning, varav den upplevda 

stigmatiseringen som omger psykisk ohälsa var det hinder som nämndes i högst utsträckning. 

Det visade sig även vara så att avslöjandet av ett mentalt hälsoproblem i kombination med en 

osammanhängande arbetshistoria upplevdes vara ett hinder. Men med ett personligt, anpassat 

                                                           
23

 Markowitz, Fred E. Modeling Processes in Recovery from Mental Illness: Relationships between Symptoms, 

Life Satisfaction, and Self-Concept. Journal of Health and Social Behavior 42, no. 1 (2001), ss 74-75 
24

 Blank, Alison., Harries, Priscilla och Reynolds, Frances. Mental health service users’ perspectives of work: a 

review of the literature. British Journal of Occupational Therapy 74 no. 4 (2011), s 191 

25
 Ibid. ss 192-195 
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stöd i anställningen och på arbetsplatsen som metoden Supported Employment innebär, kunde 

man komma runt dessa problem enligt deltagarna.  Dessutom upplevde många de psykiska 

symptomen som ett hinder men så även ökad ålder, begränsad arbetslivserfarenhet och en 

bristande motivation. Rädslan med att inte veta hur man hittar ett arbete samt rädslan att inte 

vara förmögen att utföra arbetet var ytterligare hinder som nämndes. Slutligen så fann man 

även att dålig koncentration och biverkningar av mediciner var ett hinder till arbete som 

orsakades av den psykiska ohälsan. Författarna fann att det är viktigt att identifiera dessa 

hinder för de som arbetar med yrkesmässiga rehabiliteringstjänster i deras möte med klienter.  

Litteraturöversikten bidrar slutligen till att belysa betydelsen av stöd när det kommer till att 

skaffa sig och behålla ett arbete. Det visar sig att stödet handlar om relationen mellan 

brukaren och den stödjande arbetscoachen. Det viktigaste är att denna relation upplevs (av 

brukaren) som emotionellt stödjande, samtidigt som den ger mod och motiverar individen i 

fråga. Det visade sig även vara så att stöd i anställningssyfte var betydelsefullt när det 

handlade om att besegra psykologiska hinder och möta den upplevda stigmatiseringen som 

omgav psykisk ohälsa på arbetsplatsen. Dessutom var stöd i anställningssyfte viktigt för att 

brukaren skulle kunna förhandla med vissa av de hinder som de möttes i samband med att 

återgå till arbetsplatsen, som exempelvis avslöjandet av de mentala problemen
26

.  

3. Teoretiska utgångspunkter 

 

I detta avsnitt kommer nu centrala socialpsykologiska teorier att presenteras, vilka har sitt 

ursprung inom traditionen för den symboliska interaktionismen. Inom denna tradition utgår 

man ifrån att en människas uppfattning av ett själv eller jag upprättas i relation till andra 

människor i det sociala samspelet. Exempelvis så menade George Herbert Mead att en 

människas självuppfattning bildas genom att se på sig själv utifrån hur andra ser på en.  På 

detta sätt utgör den sociala omgivningen en slags spegel när det gäller ens subjektiva 

identitetsupplevelse
27

.  

 

                                                           
26

 Blank, Alison., Harries, Priscilla och Reynolds, Frances. Mental health service users’ perspectives of work: a 

review of the literature, ss 195-196 
27 Hogg, Michael A. och Vaughan, Graham M. Social Psychology. 6 Uppl. Harlow: Pearson Education Limited, 

2011, ss 114-115  
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3.1 Stigma 

 

Goffman hävdar att vi människor ofta är benägna att kategorisera andra, främmande 

människor redan vid första mötet. Vi försöker aktivt att fastställa en främlings identitet och 

därmed även vissa egenskaper hos denne.  I de fall då en egenskap hos en främling betraktas 

som olik och mindre önskvärd i förhållande till de andra i samma kategori, innebär det ofta att 

främlingen stämplas på ett sätt som innebär stigma. Själva stämplingen innebär att individen 

förminskas i andra människors medvetande på så vis att denne betraktas som en kastmärkt 

eller utstött, istället för som en fullständig och vanlig människa
28

. Goffmans definition av 

begreppet stigma lyder enligt följande;  

Termen stigma kommer alltså här att användas som en benämning på en egenskap som är djupt 

misskrediterande, men man måste ha klart för sig att det som verkligen behövs för att klarlägga 

detta är ett språk som inte rör egenskaper utan relationer.
29

 

Goffman hävdar att inom alla typer av stigma återfinns samma sociologiska drag, nämligen 

att en individ som egentligen skulle kunna ha accepterats i det sociala samspelet inte gör det 

på grund av ett drag eller en egenskap uppmärksammas framför allt annat. På detta sätt kan 

omgivningen då hävda att individen avviker på ett negativt eller icke önskvärt sätt från 

förväntningarna och individen tillskrivs då ett stigma. En person som tillskrivs ett stigma 

betraktas inte som fullt mänsklig i förhållande till ”de normala”, som Goffman kallar dem 

som inte avviker från förväntningarna på ett negativt sätt.  De normala vidtar diskriminerande 

åtgärder, vilka är effektiva men ofta oavsiktliga, men som reducerar de stigmatiserades 

livsmöjligheter. Det byggs upp en slags stigmateori, vilket är en ideologi i syfte att förklara de 

stigmatiserades underlägsenhet. De normala försöker i sin tur, på ett övertygande sätt, att 

upprätthålla och förstärka denna bild. För en individ som tillskrivs ett stigma kan olika 

strategier användas för att hantera omgivningens förväntningar. I de mer extrema fallen kan 

individen isolera sig och hålla fast vid sina högst privata identitetsföreställningar och på så vis 

känna sig som en fullt normal människa. Men oftast undkommer den stigmatiserade individen 

inte det sociala samspelet och måste därför utveckla andra strategier. Innerst inne kanske 

individen känner sig ”fullt normal” och som vilken annan människa som helst, individen 

måste bara få en chans. Trots detta så måste individen förr eller senare möta och komma till 

                                                           
28 Goffman, Erving. Stigma: Den avvikandes roll och identitet. 3. Uppl. Stockholm: Norstedts Förlagsgrupp AB, 

1971, s 10 

29
 Ibid. s 11 
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insikt om den skam som är förknippad med den stigmatiserade egenskapen
30

. Goffman 

förklarar att en individ som bär på ett stigma kan försöka hålla fast vid en tolkning av dennes 

sociala identitet som omgivningen ej tycks vara villiga att erkänna. Individen försöker då 

istället att betrakta den stigmatiserade egenskapen och de prövningar som individen fått 

genomgå som något positivt, som en slags ”förklädd välsignelse”. På detta sätt kan individen 

känna att lidandet har potential att lära individen mycket om livet och människorna, varav 

denne får en annan syn på sin situation än vad omgivningen har
31

.  

Goffman nämner att stigma har en tendens att sprida sig från den stigmatiserade individen till 

dennes närmaste umgängeskrets, vilket i allmänhet kan innebära att människor undviker eller 

tar avstånd ifrån den stigmatiserade
32

. Men den stigmatiserade individen kan också uppleva 

att det finns människor som, trots stigmat, instämmer i uppfattningen att han i ”grund och 

botten” är normal
33

. Goffman skriver dessutom att de närmaste anhöriga i den stigmatiserade 

individens liv kan spela en speciell roll när det gäller individens förmåga att hantera den 

sociala situationen. De anhöriga känner en viss plikt på grund av individens stigma, samtidigt 

som de accepterar personen oavsett. Goffman menar att det som har störst betydelse när det 

handlar om att hantera ett stigma är huruvida den stigmatiserade individens omgivning känner 

till denne personligen. Detta inflytande innebär något utöver det vanliga och enligt Goffman 

är det nödvändigt att introducera begreppet personlig identitet i detta sammanhang. Den 

personliga identiteten handlar om de ”positiva markeringar” och ”hållhakar för identiteten” 

som är specifikt för en viss person. Tillsammans med den unika personhistoriska 

kombinationen, utgör detta grunden för en viss människas identitet. Det handlar till mångt och 

mycket om ett antagande om att individen kan hållas isär från alla andra individer
34

. Goffman 

skriver att informationskontroll är avgörande för stigmatiserade individer, varav den sociala 

distansen till andra människor har betydelse för i vilken utsträckning det är möjligt eller 

nödvändigt att avslöja sin personliga identitet. Ju större socialt avstånd och ju färre nära 

relationer som den stigmatiserade individen har, desto mer underlättas informationskontrollen 

angående den stigmatiserade egenskapen
35

.  

Slutligen skriver Goffman om att för individer som blir befriade från sitt stigma plötsligt kan 

känna att deras personlighet förändrades, både i sina egna och i andras ögon. En förändring i 
                                                           
30

 Goffman, Erving. Stigma: Den avvikandes roll och identitet, ss 12-15 
31

 Ibid. ss 18-19 
32

 Ibid. s 39 
33

 Ibid. s 28 
34

 Ibid, ss 64-66 
35

 Ibid. s 110 
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riktning mot det acceptabla, vilket tycks bero på att individen involverats i andra sociala 

relationer och bör därför förhålla sig till de spelregler eller anpassningsstrategier som gäller 

där. Goffman skriver att en förändring från en stigmatiserad status till en normal status helst 

bör understödjas psykiskt av individen när den sker, vilket ofta är fallet. Detta uttrycker att 

den utrustning och sociala träning som vi människor får genom socialt samspel innebär 

möjligheter att bemästra liknande situationer. Han menar med andra ord att det smärtsamma i 

en plötslig stigmatisering inte kan härledas till individens osäkerhet gällande den egna 

identiteten, utan snarare handlar det om att man är väl medveten om vad det innebär att 

betraktas som en stigmatiserad. Enligt Goffman spelar individen både rollen som normal och 

avvikande under sitt liv men under olika skeden och situationer. Det är samhällets normer och 

definitioner i olika sociala sammanhang som avgör vilken roll som blir tillgänglig. Alla 

individer är mer eller mindre medvetna om vilka normer som råder, men för en stigmatiserad 

individ blir dessa ännu tydligare eftersom man helst inte vill bli betraktad som avvikande
36

. 

Goffman skriver att man som stigmatiserad står i en korseld av argument och diskussioner om 

hur man bör se på sig själv och sin egen identitet. Utöver de andra problemen i livet, 

undkommer man alltså inte ambivalensen i att imaginärt se på sig själv som stigmatiserad i 

vissa sammanhang och som normal i andra
37

.  

3.2 Identitet 

 

Innebörden av begreppet identitet i denna uppsats är att utgå från en interaktionistisk tolkning. 

Med andra ord så utgår man ifrån att identiteter formas och förändras i relation till andra. En 

forskare som diskuterat ämnet identitet och som avviker från många av de mest inflytelserika 

forskarna på områden är Anselm L. Strauss. Det som gör Strauss till avvikande är att han 

betonar tre aspekter som inte andra gör, nämligen att han betonar den komplexa och flexibla 

karaktären i socialt samspel samt de överraskande konsekvenser som det ofta ger upphov till. 

Strauss fokuserar även på identitetsförändringar hos vuxna, främst då på vilka konsekvenser 

som vändpunkter och statusövergångar i vuxenlivet kan få för de berörda individernas 

identitetsuppfattning
38

. Enligt Strauss är vändpunkter i en människas liv de tillfällen när denne 

”tvingas att företa en mönstring av sitt liv, att omvärdera, revidera, betrakta och bedöma det 

                                                           
36

 Goffman, Erving. Stigma: Den avvikandes roll och identitet  ss 143-144 
37
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38
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på nytt”
39

. Vändpunkter i livet är tillfällen då individen kommit till insikt om att ”jag är inte 

längre densamme som jag tidigare varit”, vilket ofta upplevs som att ens ”plan” gått i stöpet
40

.   

Strauss skriver även om att det kan vara svårt att återkalla en identitet om individen har 

tillkännagett för sin omgivning hur det ter sig med dennes position, eftersom 

tillkännagivandet innebär vissa förväntningar och föreställningar. Det som tycks kunna 

innebära en vändpunkt för individers självuppfattning är att klara av utmaningar, eftersom de 

innan inte ansett sig vara förmögna att åstadkomma det utmaningen kräver och att de sedan 

inser att de gjorde det. Om individen däremot misslyckas när det gäller en utmaning, innebär 

det inte en direkt identitetsförändring på samma sätt. Då försöker denne snarare förbereda sig 

för insikten om utmaningen är genomförbar eller inte. Strauss skriver dessutom hur 

vändpunkter i en individs identitet kan ske i samband med att denne får åta sig en märklig 

men viktig roll och att denne lyckas utföra den rollen bra utan att ha förväntat sig det. Det 

spelar ingen roll om denna roll är värderad eller inte, det viktiga är att individen inte tänkt att 

denne ska kunna utföra den, att denne aldrig tänkt att det potentiella ”jag” fanns inom sig
41

.  

Strauss skriver även om statusövergångar, vilket han relaterar till medlemskap i någon 

bestående social grupp eller social struktur, varav varje status innefattar ett inträde, en passage 

genom och ett utträde
42

. Inom varje status finns det även vissa motivatorer för att individen 

ska göra framsteg, men även vissa förväntningar som denne måste förhålla sig till. I samband 

med en statusövergång är det troligt att individen fortfarande känner lojalitet till den förra 

statusgrupp denne tillhörde, vilket ofta kräver en viss tolerans hos den nya statusgruppen
43

. 

Strauss skriver slutligen om att det betydelsefulla i samband med identitetsförändringar inte är 

deras svårighetsgrad utan för vilka individer de blir aktuella, under vilka omständigheter samt 

av vilken typ de är. Strauss kritiserar i samband med detta psykiatrin, eftersom den fokuserar 

alldeles för mycket på hur och varför mentala ohälsa uppstår samt på att de ”rätta” personliga 

förhållandena ska råda för att det ska vara möjligt att gradvis tillfriskna. Om de personliga 

förhållandena inte är uppfyllda, hindras individens utveckling och denne förblir i ett tillstånd 

av mental ohälsa. Strauss menar snarare att detta antagande drar uppmärksamheten från det 

                                                           
39 Strauss, Anselm L. Mirrors and masks: the search for identity. New Brunswick, New Jersey: Transaction 

Publishers, 1997, s 102 

40
 Ibid. s 95 

41
 Ibid. ss 97-98 
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43
 Strauss, Anselm L. Mirrors and masks: the search for identity, ss 104-106 



13 
 

”normala” och till det ”sjuka”. Man missar de dolda utrymmen för frisk funktion och 

sannorlikt även de kulturbundna normerna som är förknippad med denna funktion
44

.  

För att återkoppla de teoretiska utgångspunkterna till frågeställningarna i denna uppsats kan 

jag till att börja med konstatera att Goffmans tankar kring stigma ger en möjlig förklaring till 

hur individens subjektiva identitetsupplevelse kan ta sig uttryck i samband med erfarenheter 

av psykisk ohälsa. Dessa tankar kan även förklara hur den sociala omgivningen kan betrakta 

en person som har eller haft psykisk ohälsa, vilket i sin tur kan påverka individens subjektiva 

identitetsupplevelse. När det gäller Strauss tankar kring identitet kan dessa användas som ett 

verktyg för att förstå vad som utmärker vändpunkter och statusövergångar i vuxna människors 

liv, exempelvis när det gäller återhämtningsprocessen vid psykisk ohälsa.  

3. Metod 

 

I detta avsnitt beskrivs nu vilken kunskapssyn som jag har haft samt hur och varför jag har 

valt att gå tillväga på detta sätt. Efter detta följer en presentation av valet av analysmetod, 

nämligen Grounded Theory. Dessutom berörs de etiska principerna som är nödvändiga att 

förhålla sig till samt vikten av trovärdighet och äkthet.    

4.1 Kunskapssyn 

 

I denna undersökning har jag använt mig utav ett generellt angreppssätt som kallas för iterativ 

strategi. Denna strategi handlar om att det finns en rörelse mellan empiriska data och teori i 

samband med undersökningsprocessen. Anledningen till att jag valde just denna strategi var 

att den passar väl ihop med den analysmetod jag använder, Grounded Theory
45

. På detta sätt 

hjälpte den tidigare forskningen och Goffmans stigma-teori mig att utforma intervjufrågor. 

Utifrån de resultat som intervjuerna gav valde jag selektivt ut de avsnitt av teorier och tidigare 

forskning som slutligen tycktes passa lämpligast in i sammanhanget.  

Den epistemologiska ståndpunkten är att förstå denna fråga ur ett så kallat interpretativistiskt 

tolkningsperspektiv.  I enlighet med detta synsätt, har jag försökt att fånga den subjektiva 

innebörden av social handling. Detta tar sig uttryck till det fokus jag lagt vid den subjektiva 
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upplevelsen av psykisk ohälsa samt den sociala omgivningens och anställningens betydelse 

för vissa utvalda individer. Jag har eftersträvat en empatisk förståelse för respondenternas 

tidigare situation, men framförallt den nuvarande situationen och processen att ta sig dit. Mina 

tolkningar har jag sedan försökt att förklara, vilket främst kommer till uttryck i analys – och 

diskussionsavsnittet. Presentationen av resultaten speglar givetvis också denna tolkning, även 

om jag har försökt att använda respondenternas egna ord. Förhoppningen har således varit att 

undersöka hur respondenterna skapar mening i den värld de lever i. Dessa utmärkande drag i 

det interpretativistiska tolkningsperspektivet härstammar från Max Webers uppfattning om 

Verstehen, fenomenologin samt hermeneutiken. Det finns dessutom en ytterligare 

tanketradition som har haft betydelse genom sitt tolkningsinriktade synsätt, nämligen den 

symboliska interaktionismen. Inom tanketraditionen kan forskare som Goffman, Strauss men 

även George Herbert Mead återfinnas. Mead menar exempelvis att en människa bildar sin 

uppfattning av sitt själv eller jag genom hur andra människor ser och bemöter denne
46

. Detta 

är en av anledningarna till att jag använder mig utav både Goffman och Strauss som teoretiska 

utgångspunkter, eftersom jag anser att detta synsätt bidrar till att stärka resultateten av 

intervjuerna och bidra till en ökad förståelse.  

Den ontologiska ståndpunkten är att förstå denna fråga ur ett konstruktivistiskt perspektiv, 

nämligen som att identitet kan uppfattas som något som är socialt konstruerat. De sociala 

normerna, den allmänna förståelsen och samförståndet som tycks finnas i det vardagliga 

samspelet betraktas härmed som något som konstrueras och rekonstrueras av människorna
47

. 

Detta kommer dels till uttryck i de normer som finns kring normalitet och avvikelse i ens 

sociala omgivning och dels som något som individen själv kan påverka genom att exempelvis 

”återhämta sig”. Samt genom att utveckla strategier för att hantera de sociala konstruktioner 

som finns kring hur psykiskt sjuka är och varför man är sjukskriven av psykiska skäl. Utifrån 

det konstruktivistiska synsättet handlar således förekomsten och upprätthållandet av fördomar 

om att det finns föreställningar och konstruktioner om vissa människor hos andra människor. 

Man kan även tänka sig att diskriminering och stigmatisering, gentemot fenomenet psykisk 

ohälsa och de personer som har erfarenheter av detta, är något som upprättats och upprätthålls 

socialt. När det gäller det konstruktivistiska perspektivet i samband med att man får någon 

form av anställning, så handlar det även där om att det finns vissa föreställningar om 
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identiteten. Dels om hur man bör vara för att få en anställning, men även hur man med tiden 

kommer att betraktas i sin arbetsroll.  

4.2 Urval och datainsamling 

 

Jag använde mig av ett målinriktat urval vid valet av vilka undersökningspersoner som kunde 

vara relevanta för just min frågeställning. Ett sådant urval är strategiskt till sin karaktär 

eftersom man ofta strävar efter någon slags överensstämmelse mellan forskningsfrågor och 

urval
48

. Ett målinriktat urval används ofta inom kvalitativ forskning, då främst när det handlar 

om att genomföra intervjuer som datainsamlingsmetod
49

. Antalet intervjupersoner 

uppskattades till fyra stycken i mitt fall, eftersom jag beräknade att göra djupintervjuer som 

skulle vara ungefär 45 till 90 minuter långa. Jag spred information om undersökningen (se 

bifogad bilaga 4.2.1), via en kontaktperson som har en del kontakter, på RSMH och en 

psykosocial verksamhet för att se om det fanns intresse för deltagande bland personer som 

stämde in på kriterierna. Det visade sig att fyra personer var intresserade av att delta i studien.  

Den datainsamlingsmetod som jag använt mig av är semi-strukturerade intervjuer
50

, vilket 

valdes utifrån att jag i mitt syfte och i mina frågeställningar eftersträvade en ökad förståelse 

för dessa respondenters upplevelser av att ha mått psykiskt dåligt och att sedan få någon form 

av anställning igen. Jag bedömde att en sådan förståelse kunde jag endast få genom kvalitativa 

intervjuer eftersom det är ett sätt att göra individers röst hörd
51

.  Strukturen utgjordes av att 

jag gjorde en intervjuguide där frågorna var indelade i olika teman (se bifogad bilaga 4.2.2)
52

. 

Denna mall följde jag under varje intervjutillfälle, men det fanns även möjlighet att ställa 

eventuella följdfrågor. På detta sätt fanns det en viss struktur, men det fanns även utrymme för 

flexibilitet och oväntad information. Anledningen till att jag eftersträvade en viss struktur var 

att det underlättar då man vill undersöka ett visst ämne och vill ha svar på vissa frågor
53

. 

Frågorna i intervjuguiden utformades likt att de inledande frågorna var allmänna och relativt 
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enkla att svara på. Därefter följde tema efter tema, men tanken med frågorna var att försöka få 

berättelser som handlade om upplevelser från både förr och nu. Man kan säga att det fanns 

inledande frågor, mellanliggande frågor och avslutande frågor. Både inom varje tema, men 

även i intervjun som helhet
54

.  

4.3 Analysmetod 

 

Den analysmetod som används i denna uppsats är Grounded theory, eller grundad teori som 

metoden heter på svenska
55

. Även om det förekommer skilda åsikter om vad Grounded theory 

innebär och hur man bör gå tillväga
56

, så förhåller jag mig i denna uppsats till de principer 

som Alan Bryman presenterar i sin bok. Inledningsvis så använde jag mig av det Bryman 

benämner redskap för Grounded Theory, nämligen att genomföra ett teoretiskt urval, kodning, 

uppfylla teoretisk mättnad samt göra kontinuerliga jämförelser.  

Det teoretiska urvalet handlar om att välja ut intressanta intervjupersoner och/eller händelser 

för sin undersökning. Kodningen handlar om att man reducerar datamaterialet genom att 

försöka finna de begrepp som är relevanta för att kunna upprätta relevanta kategorier. Det är 

alltså tolkningen av datamaterialet som bidrar till att vissa koder upprättas. Den teoretiska 

mättnaden är en process som dels rör kodningen av data, dels insamlingen av data. Det 

handlar om att man dels kommer till en punkt då granskningen av data inte längre tjänar något 

till när det gäller hur pass väl de stämmer in på de begrepp och kategorier som man tidigare 

fått fram. Dels att ny data inte ger någon ny information till de begrepp och kategorier som 

man utformat. De kontinuerliga jämförelserna som man gör i samband med att man använder 

sig av grounded theory syftar på att man kontinuerligt granskar sitt datamaterial för att kunna 

upprätta relevanta och rimliga begrepp och kategorier. Detta är viktigt för att tolkningarna ska 

bli trovärdiga och korrekta samt att betydelsefull information inte går förlorad
57

. I denna 

undersökning utgjordes det teoretiska urvalet av personer som hade erfarenhet av någon form 

av psykisk ohälsa men som hade fått och behållit en anställning efter det. Själva 

kodningsprocessen gick till så att jag kontinuerligt jämförde respondenternas svar på varje 

fråga och försökte därigenom upprätta relevanta begrepp. Under kodningsprocessen upptäckte 

jag att de teman som jag från början formulerade i intervjuguiden inte längre var lämpliga att 

använda. Detta hade att göra med att de centrala koder (begrepp) som jag fann passade bättre 
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att förklara andra kategorier, vilket också bidrog till att jag upprättade fem nya kategorier. 

Denna process kan redogöras genom ett så kallat memo, vilket är en slags skriftlig 

presentation över hur man kodar och där ens inledande tolkningar av datamaterialet redogörs. 

Ett memo fungerar som en hjälp i att organisera datamaterialet och som ett stöd för 

vägledning i analysprocessen
58

. Jag har bifogat en bilaga med kodningen av data samt mitt 

slutgiltiga memo. (bilaga 4.3.1 + 4.3.2) När det gäller den teoretiska mättnaden, är det svårt 

att bedöma huruvida jag har uppfyllt detta kriterium fullt ut, vilket främst har haft att göra 

med tidsbegränsningen för denna undersökning.  

Nästa fas av analysprocessen utgörs av det Bryman benämner för resultat av Grounded 

Theory. Begreppen syftar till de etiketter som sätts på konkreta företeelser som kan urskiljas i 

datamaterialet
59

. Begreppen är ett resultat av en ”öppen kodning”, vilket innebär processen att 

bryta ner, studera, jämföra, konceptualisera och kategorisera datamaterial
60

. Kategorierna 

utarbetas genom att man bearbetar begreppen i så pass hög utsträckning att de kan 

representera en företeelse i verkligheten. Kategorierna ligger på en högre abstraktionsnivå än 

begreppen på så vis att de kan inrymma flera begrepp. Slutligen bör man undersöka 

kategoriernas relation till varandra
61

. Jag har eftersträvat en viss överensstämmelse mellan de 

begrepp och kategorier som jag formulerat utifrån datamaterialet och med de teoretiska 

utgångspunkter, den tidigare forskningen och frågeställningarna som jag förhållit mig till.  I 

resultatdelen i denna uppsats kommer dessa begrepp att vara kursiva för att lättare synliggöra 

vilka de är. Utifrån min analys av datamaterialet kunde fem olika kärnkategorier urskiljas, 

vilka fick bilda rubriker. Det man kan säga om de kategorier som formulerats är att deras 

inbördes relation dels berör det historiska perspektiv som anlagts på identiteten från förr och 

processen till nu. Dels berör de teman som tycktes vara mest centrala i respondenternas 

berättelser.  

4.4 Etiska överväganden 
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Som forskare har man ett krav att informera respondenterna om undersökningens syfte, 

innehåll och användning. Respondenterna har även rätt att avbryta intervjuerna om de vill, 

med anledning av att deras deltagande är helt frivilligt. Ett ytterligare krav är att alla uppgifter 

som berör informanterna måste behandlas med största möjliga konfidentialitet. Med detta 

menas att ingen obehörig ska få ta del av informationen, varav det är viktigt att man förvarar 

informationen på ett lämpligt ställe. Ett annat krav handlar om att de uppgifter som samlas in 

om enskilda personer endast får användas för forskningsändamålet. Man måste dessutom ta 

hänsyn till är vilken nytta i förhållande till risk som de uppgifter man fått fram innebär. Man 

måste fundera kring om informationen kommer att vålla skada för deltagarnas del eller inte, 

om den inkräktar på deras privatliv. Men även om samtycket är bristande från deltagarnas sida 

gällande hur informationen tolkats eller använts. Det handlar alltså om vilken nytta 

uppgifterna gör och framförallt för vem. Man måste också fundera kring hur de resultat som 

man publicerar kan komma att användas av andra
62

.  

I samband med mina intervjuer informerade jag om de krav som etiska principer handlar om 

(se bifogad bilaga). Vid presentationen av de resultat som förmedlades genom intervjuerna, 

har jag tagit hänsyn till förhållandet mellan nytta och risk. Jag har exempelvis avidentifierat 

samtliga respondenter och valt bort namn som nämnts. Det fanns dessutom en fråga som 

samtliga respondenter var osäkra på, nämligen den om stigmats betydelse för den subjektiva 

identitetsuppfattningen. Såhär i efterhand skulle jag förmodligen ha tagit bort den frågan från 

början, eftersom termen stigma kan vara svårtolkad och därmed påverka svaren. Därför tog 

jag bort den frågan vid sammanställningen av resultaten istället. Alla uppgifter har behandlats 

noggrant och förvarats säkert på min dator och ingen annan än jag har tagit del av den råa 

informationen. Det bör även tilläggas att kvalitativa intervjuer i allmänhet sätter igång tankar 

hos respondenterna kring hur de själva tänker, upplever och förhåller sig i relation till olika 

frågor. I samband med de intervjuer som jag genomförde visade sig denna effekt i olika 

utsträckning, men jag utgår ifrån att den påverkade alla. Detta kom till uttryck genom 

uttalanden i stil med ”Oj, det har jag faktiskt inte tänkt så mycket på” eller ”Vilken svår 

fråga”. Respondenterna behövde olika mycket tid att svara på olika frågor, men jag fick ändå 

relativt tolkningsbara svar på samtliga frågor. Avslutningsvis kändes det som att denna 

reflektion över sina egna tankar, upplevelser och relation till de frågor som jag ställde var 

mestadels positiv. Respondentera uttryckte att frågorna var intressanta och samtliga var villiga 

att dela med sig av just sina erfarenheter och upplevelser.  
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4.5 Trovärdighet och äkthet i denna studie 

 

I vilket fall så finns det som intervjuare en risk att man påverkar respondenternas svar i de 

semistrukturerade intervjuerna
63

. Det brukar kallas forskareffekt eller reaktiva effekter på de 

som intervjuas och kan till exempel orsakas av att man ställer ledande frågor, ger 

kommentarer eller har ett visst kroppsspråk. Genom att ha använt en diktafon för att kunna 

rikta min uppmärksamhet på just denna aspekt och eftersom intervjuerna genomfördes i en 

lugn och ostörd miljö
64

, har jag försökt att minimera denna risk. Innan den slutgiltiga 

versionen av resultatsammanställningen så skickades denna ut till var och en av 

respondenterna, för att de skulle ha möjlighet att ge eventuella synpunkter på hur jag 

framställt det som de hade sagt vid intervjuerna.  Detta kallas med ett finare ord för 

respondentvalidering och syftet är man på detta sätt får en bekräftelse på att man återgett det 

som sagts på ett riktigt sätt
65

. Dessutom har jag i presentationen av resultaten främst utgått 

från de ordval, beskrivningar och förklaringar som respondenterna själva har använt. Detta 

förklarar den rika användningen av citattecken. Jag anser att det förstärker respondenternas 

upplevelse av den sociala verkligheten, istället för att min tolkning ska förvränga den. 

Däremot analyserar jag dessa resultat, vilket kommer att redogöras tydligt eftersom det är så 

man åstadkommer trovärdighet i kvalitativ forskning. Som forskare bör man kunna 

argumentera för sina tolkningar och resonemang på ett sådant sätt att andra människor 

upplever ens egen beskrivning av respondenternas beskrivningar som acceptabel. Jag har inte 

för avsikt att generalisera resultaten, eftersom de bör ses som specifika och kontextbundna. 

Däremot betonar jag de tendenser som verkar finnas bland dessa respondenter och 

argumenterar för att fler människor kan uppleva saken på ett liknande sätt. Detta görs genom 

att styrka mina resultat genom att anknyta till den tidigare forskningen, den teoretiska 

bakgrunden samt till andra forskares slutsatser kring ämnesområdet
66

. Anledningen till att 

trovärdighet är så viktigt inom kvalitativ forskning är dels för att försäkra sig om att 

forskningen har bedrivits enligt de principer som finns, dels för att återge sina 

intervjupersoners berättelser på ett rättvist och korrekt sätt
67

. Det faktum att jag har arbetat 

med dessa frågor tidigare kan härmed innebära både för-och nackdelar när det gäller tolkning. 
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5. Resultat och analys 

 

I samband med att jag har valt Grounded Theory som analysmetod så förefaller det lämpligt 

att analysera resultaten i anslutning till att de presenteras. Resultatdelen inleds med en kort 

presentation av respondenterna och därefter presenteras resultat och min analys av dessa.  

5.2 Empiriskt underlag  

 

Den första respondenten, vid namn Lisa, är 35 år gammal och arbetar för närvarande som 

egenföretagare med arbetsuppgifter som berör taktilmassage inom psykiatrin, konsultuppdrag 

samt att föreläsa. Hon har en önskan om att ”bygga mer förståelse” samt att ”påverka på ett 

vettigt sätt” eftersom hon uppskattar att göra det. I övrigt är Lisa småbarnsmamma samtidigt 

som hon studerar pedagogik på distans och halvfart. Den andra respondenten, Sara, är 39 år 

gammal och arbetar deltid inom ett projekt som RSMH (Riksförbundet för Social och Mental 

Hälsa) driver. I övrigt har Sara snart fullgjort en högskoleutbildning och hon berättar att 

familjen står henne nära. Den tredje respondenten, vid namn Moa, är 37 år gammal och 

arbetar i dagsläget i en matbutik där hon ansvarar för delikatessen. Moa upplever sig själv 

som en ”ganska lugn, fridsam människa”. Hon berättar att hon är väldigt familjekär och 

försöker ofta och gärna besöka sina fem syskon och deras familjer. Den fjärde respondenten, 

vid namn David, är 42 år gammal och arbetar för närvarande som handläggare vid en 

kommunal verksamhet. De som står David närmast är hans två bröder och mor samt hans 

sambo och hennes tre barn. David har inga egna barn.  

5.3 Den psykiska ohälsans betydelse för ens subjektiva identitetuppfattning 

 

Det visade sig att respondenterna i denna undersökning hade en aning olika erfarenheter av 

vad det kan tänkas innebära att må psykiskt dåligt. Det framkom att Lisa hade erfarenheter av 

drogmissbruk, prostitution och självskadebeteende. Hon började må dåligt relativt tidigt i livet 

och det blev värre under tonåren. Lisa själv förklarar att hon under denna period försökte hitta 

någonting som kunde ”fixa” henne själv och hennes känslor. Saras erfarenheter berörde att 

hon inte tidigare kunnat tro att man kunde må så dåligt samtidigt som hon blev rädd när 

rösterna kom. Moa berättar att hennes erfarenheter är att tillvaron har varit mycket ”upp och 

ner”, att måendet varit ”högt som lågt”. Hon förklarar att som värst så har hon nog varit så 

pass under isen att hon inte förstått hur hon ska hantera tillvaron riktigt. Dessa erfarenheter 
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har varit skrämmande väldigt många gånger. David berättar att han var apatisk i flera månader 

och där han ”satt på en stol och tittade rakt in i väggen i princip”. Han kände sig utelämnad 

och ensam samtidigt som det var svårt att på egen hand göra någonting åt situationen.  

När det gäller självbild och synen på sig själv, är uttrycket avsaknad av mening 

återkommande i tre av de fyra intervjuerna. I samtliga fall tycks det röra sig om relativt 

ostabila och sårbara identiteter i samband med att den psykiska hälsan är det. Det framkom 

tidigare att i samband med att man får en psykiatrisk diagnos fungerar det ofta som ett 

expertutlåtande och som en bekräftelse på hur man förväntas betrakta sig själv. Att på detta 

sätt ”etiketteras” eller ”stämplas” innebär en kamp mot omgivningens uppfattningar, men 

även mot ens egna
68

. Dock verkade själva diagnosen inte vara det avgörande för dessa 

individers självbild och syn på sig själv, utan snarare lyftes den meningslöshet som de kände 

fram som den avgörande aspekten. För Lisas del så hade hon en väldigt destruktiv inställning 

till sig själv och försökte utmana livet i allra högsta grad. Lisa själv tror att den ignorans som 

hon bemötte hela situationen med bottnade i att hon inte såg någon mening. Hon uppfattade 

sig själv som dålig och sämst, medan hon idealiserade sina familjemedlemmar och tyckte att 

klasskompisarna var ”bäst”. För att bevisa för sina närstående att så var fallet förstörde hon 

relationer och sårade människor så att de inte skulle orka finnas kvar. Lisa ger även exempel 

på hur omgivningens stigmatisering i samband med fenomenet psykisk ohälsa kom till 

uttryck. Ett exempel var socialtjänstens olika åtgärder som ”förde samman personer med 

liknande psykiska problem”: 

Det blir som en bekräftelse på att; ”jamen jaha, är det det här jag är, jag kan inte göra nåt mer”. 

Liksom, någonstans så låses man i, jamen i ett fack. Och att vara utanför samhället liksom. Som 

socialt missanpassad. […] Och någonstans […] så har det ju att göra med den aspekten att man 

liksom ”fastnar i sin identitet”. Som att: ”det här är det bästa som jag kan förvänta mig”. (Lisa) 

Men med tanke på Lisas uttalande, kan man inte helt bortse från att den stämpling som 

diagnosen innebar, ändå hade en betydelse för omgivningens syn på henne. Det tycks också 

vara så att detta hade en viss betydelse för hennes egna, subjektiva identitetsupplevelse. Sara 

berättar att hon under perioden som hon mådde psykiskt dåligt hade hon en låg självkänsla 

och trodde att ”detta fixar jag aldrig”. Hon hade svårt att tro på sig själv och att hon skulle 

lyckas med det hon ville göra. Även David minns att han kände sig ”ganska värdelös” och 

”misslyckad” under denna period. Han saknade någon mening med saker och ting samt tyckte 
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väl egentligen inte att han hade något existensberättigande. David berättar att lite av dessa 

känslor hade funnits innan han började må psykiskt dåligt, men då främst i form av att han 

kände prestationsångest och ville prestera så bra som möjligt. Moa förklarar att hon hade 

mycket funderingar och reflektioner under denna period, att det var ett sökande efter någon 

mening och förståelse för det som händer när man insjuknar och i samband med att man får en 

diagnos.  

Jag tolkar det som att respondenterna uttrycker sina subjektiva identitetsupplevelser dels i 

relation till andra människor, dels i förhållande till den diskrepans eller ambivalens som de 

upplevde i samband med situationen. Enligt det interaktionistiska perspektivet som 

presenterades tidigare, så bildar individen sin uppfattning av ett själv eller ett jag genom 

samspelet med andra människor
69

. Jag utgår från att så varit fallet även för dessa individer 

under perioden som de mådde psykiskt dåligt.  Dock är det osäkert att uttala sig om i vilken 

utsträckning, eftersom den psykiska ohälsan kan ha bidragit till att individerna rent 

försvarsmässigt har blockerat vissa uppfattningar som omgivningen eventuellt hade om dem. 

Utifrån detta perspektiv, var en annan upptäckt att den sociala omgivningens föreställningar, 

eventuella fördomar och den stigmatisering som ofta förekommer i samband med fenomenet 

psykisk ohälsa inte var det som hade störst inverkan för den egna identiteten i första skedet.  

Det verkade snarare vara de egna reflektionerna och den egna uppfattningen som spelade roll, 

vilket kan antas ha att göra med att dessa tankar är fullt tillräckliga just då. Denna upptäckt 

skulle kunna uppfattas som häpnadsväckande i relation till det Goffman hävdade, nämligen att 

det byggs upp en slags stigmateori och ideologisk föreställning för att förklara de 

stigmatiserades underlägsenhet i förhållande till ”de normala”
70

. Utifrån detta skulle man 

kunna anta att dess påverkan skulle vara större för individernas subjektiva 

identitetsupplevelse, men det var inte något som dessa resultat bekräftade. 

Angående den diskrepans eller ambivalens som individerna tycktes känna angående sin 

situation, kan man koppla samman upptäckten med Goffmans tankar. Enligt honom står en 

stigmatiserad individ, i detta fall en individ med erfarenhet av psykisk ohälsa, i en korseld av 

argument och diskussioner om hur man bör se på sig själv och sin egen identitet. Utöver de 

övriga problemen i vardagen undkommer man alltså inte ambivalensen i att imaginärt 

upprätta en bild av sig själv som stigmatiserad i vissa sammanhang och som normal i andra
71

. 
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Det handlar med andra ord om att sociala normer om hur man bör vara och bete sig träder in, 

varav vissa beteenden och egenskaper betraktas som avvikande och andra normala. Detta kan 

i sin tur kopplas till teorin om diskrepansen mellan det aktuella jaget, det potentiella jaget och 

det ideala jaget. Vilket handlar om en individs egna visioner om hur man för tillfället är, hur 

man skulle kunna vara och hur man helst skulle vilja vara. Ju större diskrepans mellan 

aktuellt-potentiellt och aktuellt-idealt, desto mer utmanas ens subjektiva självuppfattning
72

. 

Individerna i denna undersökning hade eventuellt bilder av sig själva liknande denna karaktär, 

vilket mer eller mindre kan ha inneburit en konflikt i samband med att det psykiska tillståndet 

försämrades.  Ett ytterligare sätt att se på vad som kan ha påverkat individernas självbild 

skulle kunna vara utifrån teorin om KASAM (känsla av sammanhang). Denna teoretiska 

modell används av Aaron Antonovsky i syfte att förstå hälsoproblem. Antonovsky hävdar att 

en individs hälsa avgörs av i vilken utsträckning som man upplever tillvaron som begriplig, 

meningsfull och hanterbar. Beroende av hur dessa behov är uppfyllda är man alltså olika 

utrustad för att möta de påfrestningar, motgångar, krav, konflikter och problem som Antonsky 

menar att den sociala tillvaron innebär
73

. Utifrån respondenternas berättelser så skulle man 

enligt detta synsätt kunna tolka att graden av KASAM framställs som förhållandevis låg i 

samband med att det psykiska tillståndet är ostabilt. Den låga graden av känsla av 

sammanhang tycks även inverka på individernas subjektiva identitetsupplevelser.  

5.4 Den sociala omgivningens betydelse för ens subjektiva identitetuppfattning 

 

Ett första begrepp som kan sägas vara relevant i detta avsnitt är socialt avståndstagande, 

vilket både berör att respondenterna involverats i det men även att de upplevt att personer i 

deras omgivning har gjort det. Att människor i den sociala omgivningen tar avstånd till 

individer som har någon form av psykisk ohälsa och som därmed ofta bär på ett stigma, 

illustreras i Goffmans teori. Goffman menar att stigma har en tendens att sprida sig till den 

stigmatiserade individens närmaste umgängeskrets, varav det finns en risk för socialt 

avståndstagande
74

. Å andra sidan skriver Goffman även om hur stigmatiserade individer 

själva kan hålla ett visst socialt avstånd till sin omgivning och endast upprätta ett fåtal nära 
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relationer eftersom det underlättar informationskontrollen angående sin misskrediterade 

egenskap
75

. Något som även kan underlätta för individen att behålla en bild utav sig själv som 

fullt normal istället för som avvikande
76

.  

Lisa berättar exempelvis att hon inte hade någon större umgängeskrets under tiden hon mådde 

psykiskt dåligt, vilket troligen berodde på kombinationen att hon förstörde många relationer 

och att hennes sätt att leva innebar påfrestningar för de personer som fanns i hennes 

omgivning. Men Lisa tror inte enbart att det var därför att hon mådde psykiskt dåligt, däremot 

fanns det personer som gjorde det enbart av den anledningen. Sara berättar att hon uppfattade 

att andra såg henne som en ”udda varelse”, att familjen betraktade henne som ”sjuk” och 

hennes vänner som lite ”konstig”. Det faktum att hon hörde röster gjorde det svårt att vara i 

sociala sammanhang och trots att hon försökte så blev det inte riktigt bra. Saras vänner slutade 

höra av sig, vilket hon själv skuldlägger sig själv för eftersom hon var väldigt självupptagen 

och ältade sin sjukdom mycket. Detta bidrog till att Sara blev väldigt ensam under en period. 

Hon berättar att hon än idag har svårt att släppa in folk i sitt liv, att hon har blivit mer 

reserverad, vilket till viss del beror på hennes erfarenheter av att ha mått psykiskt dåligt. Även 

David umgicks med ett begränsat antal personer, främst hans närmaste, och han beskriver de 

relationer han hade som ”ganska kravlösa” och ”på ens egna villkor”. David förklarar att han 

var rädd för att synas i offentliga sammanhang under den tidsperiod som han mådde psykiskt 

dåligt, eftersom han fruktade att folk som kände igen honom också skulle uppfatta honom 

som misslyckad. Han berättar även att det fanns personer som slutade höra av sig när de fick 

veta att han mådde dåligt. Moa kände att det snarare var hon själv som undvek socialt 

umgänge, eftersom det var så pass obegripligt för henne att vara ”där”.  Moa förklarar att det 

relativt snabbt bildas en slags bekräftelse på den redan dåliga självkänslan som man har, likt; 

”Jamen du är fortfarande sjuk, och du orkar nog ingenting. Du kommer kanske inte orka då 

heller, vi tar två månader till”. Moa tror att det är lätt att tänka: ”Jaha, men då är det ju så då”. 

”Det är väl det jag klarar” då till slut. Och, även om man då någonstans djupt inom en tänker att; 

”Det är ju inte så”, men om verkligheten blir den…[…] då har ju det en ganska stor effekt… 

inverkan på ens liv. (Moa) 

Moa tror också att ”rätt” människor har väldigt stor inverkan i huruvida man lyckas ”känna 

igen sig själv igen och får tillbaka sin normala roll”. Då kanske det är möjligt att komma ur 

den här ”låsningen”, men hon tror samtidigt att den lika gärna skulle kunna befästas ganska 
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rejält, exempelvis om man isolerar sig. Moas uttalande kan tolkas som ett uttryck för 

Goffmans begrepp personlig identitet och hur avgörande det är om individens omgivning 

känner till denna eller inte. Om så är fallet accepterar de personen oavsett och då kan de 

anhöriga till individen spela en speciell roll för individens hantering av stigmat
77

. Det 

betydelsefulla är just att vissa personer betraktar individen som ”fullt normal”, trots den 

psykiska ohälsan
78

. Det visar sig även att det i samtliga respondenters berättelser framkommer 

att vissa personer i den sociala omgivningen har spelat en väldigt betydelsefull roll både när 

det gäller tillvaron, identitetsupplevelsen och tillfrisknandeprocessen. 

5.5 ”Vändpunkter” och betydelsefulla faktorer i processen att ”ta sig tillbaka” 

 

Samtliga respondenter beskriver att de arbetat med att komma tillbaka och det visar sig att 

vissa faktorer verkar särskilt viktiga i denna process. Faktorer som socialt stöd, tid, hoppfulla 

och samordnande miljöer i syfte att hjälpa individer återfå en värderad roll. Men även mod, 

vilja, motivation, delaktighet, inflytande samt att det sker i sin egen takt. Det sociala stödet 

tycks handla om att ”rätt” människor finns vid ens sida vid ”rätt” tidpunkt men även 

kontinuerligt enligt samtliga respondenter. I sammanhanget bidrar begreppet återhämtning, 

som handlar om den successiva individuella och/eller sociala process som tillfrisknandet 

innebär, till att förklara dessa resultat på ett rimligt sätt. De utmärkande begreppen som 

respondenterna betonar tyder på att deras världsbild förändrades i takt med att de försökte 

finna en ny mening i tillvaron, vilken påverkats mer eller mindre av det psykiska måendet. 

Men även att den sociala omgivningen runtomkring dem också behövde genomgå en slags 

återhämtningsprocess
79

. Som Strauss skriver så är det betydelsefulla i samband med 

identitetsförändringar inte deras svårighetsgrad utan för vilka individer de blir aktuella, under 

vilka omständigheter samt av vilken typ de är. Strauss kritiserade i samband med detta 

psykiatrins arbetssätt i allmänhet, eftersom det har en tendens att fokusera för mycket på att 

de ”rätta” personliga förhållandena ska råda för att det ska vara möjligt att gradvis tillfriskna. 

Strauss menar att detta synsätt bidrar till att uppmärksamheten flyttas från det ”normala” till 

det ”sjuka” samtidigt som man missar exempelvis kulturbundna normers inflytande
80

. 

Somliga av respondenterna uttryckte en besvikelse liknande Strauss kritik, men att de 

slutligen hamnat i ”rätt händer”.  
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Både Moa och David betonar vikten av tiden som en faktor är viktig för att man ska komma 

tillbaka i den takt man behöver. Tre av de fyra respondenterna berättade att de hade kommit i 

kontakt med samma psykosociala rehabiliteringsinriktade verksamhet. Moa ger ett bra 

exempel på vad hon upplevde som det betydelsefulla i sättet de arbetade på. Det var ett stöd i 

samordningen mellan olika myndigheter och inriktat på att ”ta sig tillbaka”, i den mån man 

orkade och kunde. Samtidigt som hon fick stöd i att upprätta en slags ny roll igen, som en 

”fungerande varelse” i samhället. Moa upplevde att det var en oerhörd stor hjälp när man inte 

vet vilken väg man ska välja själv, när man inte har den styrkan eller informationen. Hon 

förklarar att det underlättade väldigt mycket att få hjälp med att kontakta försäkringskassan, 

en läkare och att söka jobb. Det var betydelsefullt att ha en sådan ”buffert” som verksamheten 

utgjorde, för då kunde Moa vila i det att de hade förståelsen och hoppet för henne. Lisa 

utrycker det följande: 

Utan jag behövde ju jättemycket stöd när jag skulle komma tillbaka och någonstans ”bygga upp 

mig själv igen”. För det är fruktansvärt jobbigt och läskigt att… […] lämna dom här trygga 

ramarna som […] det är i det här ”sjuka” som man är i. Det är så läskigt att… […] hitta en ny 

identitet, någonting liksom så. (Lisa)  

Enligt Strauss är vändpunkter i en människas liv de tillfällen när denne ”tvingas att företa en 

mönstring av sitt liv, att omvärdera, revidera, betrakta och bedöma det på nytt”
81

. 

Vändpunkter är alltså tillfällen då man kommit till insikt om att ”jag är inte längre densamme 

som jag tidigare varit”
82

. Av resultaten att döma har samtliga respondenter upplevt 

vändpunkter i deras liv, till viss del i samband med att de började må dåligt och fick sin 

diagnos men främst gällande processen att ”ta sig tillbaka”. Detta kan ha att göra med det 

Strauss skriver om utmaningar, nämligen att det ofta innebär en identitetsförändring om man 

klarar av den. Anledningen är att man tidigare inte insett att man varit förmögen att 

åstadkomma det utmaningen kräver, men att man sedan inser det
83

. I linje med detta, tror Moa 

att man ska se vad individen har för resurser och att man ska upprätta någon slags plan för 

återhämtning som man är delaktig i. David förklarar att i det skede då han började ”komma 

tillbaka” så kände han sig delaktig och att fokus var på hans förutsättningar. Men han kan 

även tro att han var mer mottaglig för stöd då också. För Saras del så tror hon att det som 

gjorde att hon motiverades var att hon började förstå att ”detta kan hända många” och att det 

finns hopp att det går att återhämta sig. Sara hade och drevs av en vilja att ”komma tillbaka” 
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och hon själv tror att just hennes egen styrka, motivation och vilja till förändring var det som 

drev henne till att göra aktiva förändringar i sin livssituation. Slutligen förklarar Moa att: 

Det är viktigt med tid, men det är också viktigt vad tiden fylls med för någonting, inte bara en evig 

”väntan” på att man ska må bättre. […] Och där kan nog inte så många andra veta hur man ska må 

bättre än en själv, alla gånger. (Moa) 

Som Goffman hävdade så tycks det vara så att övergången från en stigmatiserad status till en 

normal status helst kräver att individen psykiskt understödjer detta.  Han hävdar även att 

individer som blir befriade från sitt stigma plötsligt kan känna att deras personlighet 

förändrades, både i sina egna och i andras ögon
84

. Respondenterna i denna undersökning 

upplevde återhämtningsprocessen som en utmaning, varav en del i denna utgjordes av få och 

behålla en arbetsroll.   

5.6 Arbetsrollens betydelse för ens subjektiva identitetsuppfattning 

 

I processen att komma tillbaka nämner samtliga respondenter att yrkesrehabiliteringen och 

arbetsrollen hade en stor betydelse för deras livssituation men även för deras subjektiva 

självuppfattning. Relevanta begrepp är att det tycks innebära att man blir en del av ett 

sammanhang, att man får känna sig kompetent, kapabel och behövd samt att det är 

meningsskapande. Men även att det innebär en viss trygghet, på samma gång som det innebär 

utmaningar och ansvar. Upplevelsen av självet eller jaget visade sig vara förknippad med 

faktorer som stöd från betydelsefulla människor, den personliga betydelsen av arbete samt det 

pågående kämpandet med hälsan. På följande sätt uttryckte Lisa det: 

Förändringen, alltså den stora förändringen kom när jag började arbetspröva, då jag började 

någonstans […] se att jag kunde bidra med någonting. Alltså att inse att jag faktiskt kunde göra 

något vettigt. Och att: ”alla andra är inte så superperfekta” som jag någonstans trodde. […] Även 

om samhället, världen och psykiatrin har mycket förutfattade meningar, så hade jag extremt 

mycket förutfattade meningar också […] åt motsatta hållet. Jag var ganska så hård i min bild av 

mig själv, jag var ”psykiskt sjuk missbrukare”. Det var liksom; ”Hej jag heter Lisa, jag är psykiskt 

sjuk missbrukare”. (Lisa)  

Att ha en sysselsättning är väldigt viktigt för Sara, där hon känner att hon är en del i ett 

sammanhang. Dessutom tycker hon att det är inspirerande, roligt och en slags motivator för 

henne att få göra saker som har betydelse för andra människor. Samtidigt som hon upplever 

att hennes sysselsättning hjälper henne att få fatt i sina kunskaper och tron på sig själv. Moa 
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upplever också att anställningen hade väldigt stor betydelse, men att det säkert handlar om 

värderingar. Men också att det handlar om acceptans av sig själv och för sin situation, 

speciellt när man är van att jobba som hon var. Att vara del av ett arbetslag, där man får 

påverka och vara delaktig. Moa säger att en anställning blir en slags trygghet, åtminstone om 

man värderar ett arbete högt. För henne själv har det även mycket med identiteten att göra och 

att veta ”jamen det här räcker jag till för”. Arbetet blev en plattform för att veta vad hon själv 

klarade av, vilket bidrog till att hon kunde göra egna aktiva val när det gällde andra saker om 

hon ville. För David innebar arbetsrollen att han fick göra någonting han var ”hyggligt bra 

på”, vilket gjorde att det blev meningsfullt igen. Han fick hopp om att framtiden, att det skulle 

bli bättre och att han själv kunde påverka det. Lisa nämner även att en avgörande insikt för 

henne var att hon lärde sig att ”världen fortsatte att snurra fastän hon mådde dåligt”. Att hon 

ändå gick till jobbet eftersom hon hade lovat människor att komma för att hon visste att de 

behövde henne. På så vis kunde hon ”lägga ifrån sig själv litegrann och göra det man ska”, 

vilket var svårt i början men som blev ett slags ”andhål” med tiden.  

Goffman menar att informationskontroll av sitt stigma något som är vanligt förekommande 

bland många individer
85

. När det gällde huruvida respondenterna i denna undersökning 

berättade för arbetsgivare och arbetskollegor om de tidigare erfarenheterna av psykisk ohälsa, 

visade det sig vara så att chefen oundvikligen informerades för de tre respondenter som hade 

deltagit i en yrkesrehabilitering. Arbetskollegornas kännedom varierade bland 

respondenterna, men det framkom att de som visste hade haft relativt bra förståelse för saken. 

Den främsta fördelen som nämndes var att det kändes bra att ha berättat orsaken till varför, 

om det skulle vara så att man mår sämre vissa dagar. Samtidigt beskriver samtliga 

respondenter att de med tiden kom att bygga integritet parallellt med att de kände sig säkrare i 

sin arbetsroll. Moa beskriver det som att ”det är inget hon bara går runt och berättar”, 

eftersom hon inte känner att det ”behövs”. Däremot försöker hon ”använda det som ett stöd i 

förståelsen av andra”, exempelvis genom att dela erfarenheter av olika slag, och då kan hon 

känna att det fyller en funktion. David tror att man får lite ”fingertoppskänsla” för vilka man 

väljer att berätta för och vilka som kan ta emot den informationen. Sara förklarar att hon inte 

skulle berätta om sina erfarenheter vid en anställningsintervju eftersom det råder sådan 

kunskapsbrist inom området. Slutligen betonar Lisa vikten av att bygga mer integritet i takt 

med att man börjar må bättre, vilket hon fick mycket stöd i men som var väldigt viktigt. Hon 

tror även att detta är mer eller mindre viktigt i allmänhet, men att det säkerligen är väldigt 
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individuellt. Hon själv upplevde att ”man tappar all integritet inom psykiatrin, inom vården”, 

men att hon succesivt lärde sig att ”alla inte behöver vet allt” med tiden. 

Jag tror det. Just att det inte är ens, det är inte vad jag är. Att det inte är hela min varelse liksom. 

(Lisa) 

Uppenbarligen så stämmer det att vissa människor informeras vid vissa sammanhang eller 

situationer, medan man undanhåller information om ens bakgrund för andra människor. Det 

visade sig alltså att även individerna i denna undersökning utvecklat strategier för 

informationskontroll och selektivt valde när, hur och för vem de avslöjade om sina 

erfarenheter av att må psykiskt dåligt.  

5.7 Insikten om att erfarenhet av att ha mått psykiskt dåligt inte är det enda som 

präglar ens identitet – ”en människa är så mycket mer än bara en diagnos” 

 

I samband med att respondenterna successivt kom tillbaka, fick en arbetsroll och började 

bygga integritet kan man tolka det som att det var en process av identitetsförändring. Samtliga 

respondenter hade vid intervjutillfället fått perspektiv på det förflutna, vilket utrycktes i 

uppfattningar om den nuvarande synen på sig själv och sin livssituation. Men det nämndes 

även tankar om framtiden och hur de upplevde att den sociala omgivningen bemötte och såg 

på dem i dagsläget. Dessutom kunde respondenterna förklara vilka vinster som fanns både 

med erfarenheterna och med insikten att synen på sig själv och livssituationen hade 

förändrats. Avslutningsvis kunde respondenterna även uttala sig om hur de tänkte mer allmänt 

kring psykisk ohälsa och arbetsliv. Vad de tror är det viktigaste för att individen ska 

identifiera sig som något mer än som sin ”diagnos” eller som ”psykiskt sjuk”. 

Samtliga respondenter uttryckte att synen på sig själv var annorlunda än tidigare på så vis att 

de såg mer positivt och mer generöst på sig själva. Det tycktes vara så att självförtroendet 

hade stärkts i större utsträckning än självkänslan, vilken ännu kunde utvecklas mer. 

Respondenterna uttryckte även en ökad medvetenhet när det gällde den subjektiva 

självuppfattningen och självkännedomen vilket dels klargjorde viljor, mål och önskningar 

inför framtiden. Detta uttrycktes till exempel genom känslor av nyfikenhet och faschination 

till livet i allmänhet. Dels bidrog detta till att respondenterna visste om sina styrkor och 

svagheter (sårbarheter) och på så vis enklare kunde göra ”rätt” val utifrån ”sitt eget bästa”. 

Något som ingav hopp om att de ”färdades i rätt riktning” och minskade rädslan att ”trilla dit 

igen”. Respondenterna upplevde även att de hade fått en större förståelse för andras mående 

och tre av dem arbetar aktivt kring frågor som berör olika typer och grader av psykisk ohälsa.  
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Respondenterna uttryckte att de var medvetna om sig själva och sina begränsningar, vilket 

tyder på att de i dagsläget är mer motståndskraftiga för eventuella återfall. De hade dessutom 

utvecklat strategier i samband med sina erfarenheter och fått verktyg att förhålla sig till sitt 

mående, bilden av sig själv och till sina egna känslor. Denna process utgör en del av 

återhämtningsbegreppets innebörd och är mycket viktig i individens tillfrisknandeprocess
86

. 

Exempelvis förklarar Lisa att hennes erfarenheter av att ha mått psykiskt dåligt har en väldigt 

stor inverkan på henne själv, hennes liv samt hennes arbetsroll. Men det är också för att Lisa 

har gjort aktiva ansträngningar för att ”hitta mening i det”, för hon har inte klarat av att se 

händelsen som ”förlorade år”. Lisa säger att hon inte skulle vilja förändra och någonstans så 

har det ju skapat henne till den hon är nu. Även Moa instämmer i att man inte bör se att ”livet 

är borta för att jag hade de här åren”, utan att man snarare försöker vara närvarande i stunden 

och försöka utvecklas och växa som människa. Moa tillägger att hon har ”kommit till ro med 

historien”. David beskriver att det faktum att han numera lever ett ”svensson-liv” och har en 

familj, även det skapar en slags mening i tillvaron samtidigt som anställningen bidrog till en 

tryggare livssituation. Sen något år tillbaka ser nu David väldigt positivt på tillvaron: 

När jag började arbeta så kunde man på något sätt lämna det gamla bakom sig. Man fick en ny 

karriär, en ny mening och lite sådär. Nytt liv. Även om man alltid kommer att bära med sig 

erfarenheterna som man haft sådär. (David) 

Sara förklarar att hon idag känner sig ”återhämtad”, men att hon vill behålla kontakten med 

psykiatrin eftersom det är hennes trygghet och att hon skulle känna sig ”naken” utan detta 

stöd. Hon har insett att livet är fullt av möjligheter och hon upplever att hon kan och orkar 

mer, samt att hon är mer empatisk och ödmjuk än tidigare. Av dessa resultat att döma är 

Strauss uppfattning användbar, nämligen att individerna dels har åtagit sig en ny, viktig roll 

och dels fått uppleva vad en statusövergång kan innebära. När det gäller vändpunkten 

beträffande rollförändringar menar Strauss att det betydelsefulla inte är om rollen är värderad 

eller inte, utan snarare att man lyckas utföra den rollen bra utan att man har förväntat sig det. 

Med andra ord så har man inte tidigare tänkt att det potentiella ”jag” fanns inom sig
87

. I 

samband med en att man erhåller en ny status finns det vissa motivatorer och förväntningar 

som man som individ bör förhålla sig till. Men som Strauss också poängterar så är det troligt 
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att man kan känna en lojalitet till den förra gruppen man tillhörde
88

, vilket tycks vara fallet för 

respondenterna i denna undersökning. Dock förklarar Sara att: 

Tyvärr så anser mina närmaste inte att jag är fullt återställd, det är ett ständigt arbete för mig. De 

anser att man inte är ”frisk” förrän man arbetar heltid. Visst har jag vänner som ser och sett mina 

framsteg och som sagt att jag är stabilare idag är innan. (Sara)  

När det gäller den sociala omgivningens syn och bemötande i allmänhet berättar Sara att hon 

är väldigt sparsam med vilka som hon tillkännager om att hon varit psykiskt sjuk. Men att det 

har ändrats på så sätt att ”de ser henne inte direkt som sjuk idag”, utan snarare att ”hon är på 

god väg men att hon fortfarande har en bit kvar”. Moa svarar att ”ja, det gör dem nog”, men 

att hon tror att det handlar mycket om vad man utstrålar också. Moa förklarar att ”man blir ju 

mer tillgänglig för andra när man mår bra” och att det kan vara svårt att veta hur man ska 

bemöta en människa som mår dåligt. Lisa tycker att människor numera bemöter henne väldigt 

annorlunda.  

Dom flesta möter mig som […] vem som helst? […] När jag möter människor som inte vet om 

min bakgrund eller sådär och så berättar jag det så tycker dom att det är jättekonstigt […] Medan 

förut så syntes det ju ganska…tydligt ändå att jag var…lite ”bottenskikt” sådär… (Lisa)  

Lisa berättar att hon får andra reaktioner numera, att folk snarare kan inspireras och kanske få 

en ökad förståelse. Hon känner själv att det stärker henne som person samtidigt som det blir 

en ”drivkraft”, eftersom då är det någon ”mening med allting” och då har ”ingenting varit 

bortkastat”. David berättar att han inte tänker så mycket på det numera. Numera arbetar David 

med många som inte vet och då fungerar det som att ”det inte har hänt alls”. David upplever 

att han har fått en ny roll. Samtliga respondenter betonar att processen till denna 

identitetsförändring varit mödosam, påfrestande och inneburit stora ansträngningar och 

omställningar för dem. Samtidigt som de upplevde att det inneburit vissa stora ”vinster”. Både 

Sara och David upplevde att den största vinsten var att de hade lärt känna sig själva och fått 

fatt i den dem är. Sara förklarar att hon har hittat sina personliga strategier för hur hon ska 

hantera yttre och inre krav. Medan David ser sig själv på ett annat sätt och kan förstå sig själv 

på ett annat sätt än tidigare. Han tillägger att det till stor del är terapins förtjänst och han 

tycker att det är något som alla borde gå i, kanske relativt tidigt i livet. Den största vinsten för 

Moa är nog rent socialt.  
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Att, att det går att återknyta till kontakter som man trodde man aldrig skulle ta upp igen för att man 

tyckte att… ja, av olika anledningar. Man nästan skäms för att man… ja… hamnar i en […] ja, så 

ska man ju inte behöva känna egentligen, men för mig har det varit lite så. Det har varit svårt att 

[..] bara ta kontakt med gamla vänner och… ja, överhuvudtaget, försonas med saker och ting. Så 

största vinsten har varit socialt. Att bli tillfreds med… i sig själv och sina val och att man ser att 

man kan vara delaktig och att man kan fungera i ett sammanhang. (Moa)  

För Lisa är den största vinsten att;  

Ja, jag lever. (skrattar till) Det är en vinst. Men att jag kan leva just också. För det är en sak att 

bara överleva, men nu tycker jag att jag kan leva, jag kan göra vad jag vill. Någonstans så är det… 

fantasin som sätter gränserna där. Jag tycker det är väldigt roligt så… med livet. (Lisa) 

Sammanfattningsvis tycks det vara så att respondenterna i denna undersökning har genomgått 

en imponerande förändring när det gäller de subjektiva identitetsupplevelserna, trots de 

komplexa problem som psykisk ohälsa kan innebära. De har, som Goffman uttrycker det, fått 

en annan syn på sin tidigare situation än vad omgivningen möjligtvis har. Dessa individer 

betraktar snarare de erfarenheter de har av psykisk ohälsa som något positivt, som en slags 

”förklädd välsignelse”. På detta sätt är det möjligt att känna att lidandet har potential att lära 

en mycket om livet och om människor i allmänhet
89

. Man skulle även kunna betrakta 

identitetsförändringen genom att hävda att diskrepansen mellan aktuellt-potentiellt jag och 

aktuellt-idealt jag
90

 tycks ha minskat i utsträckning bland individerna. Samtidigt som man 

med hänsyn till KASAM-perspektivet skulle kunna hävda att graden av känsla av 

sammanhang har ökat för individerna. Eftersom de numera tycks vara mer utrustade för att 

möta de påfrestningar, motgångar, krav, konflikter och problem som den sociala tillvaron 

innebär
91

. 

Avslutningsvis så ska frågan om vad respondenterna tror är det viktigaste för att individen ska 

uppfatta sig själv som något mer än ”psykiskt sjuk” eller som sin ”diagnos” beröras. David 

upplevde att det viktigaste är att man får en roll eller fyller en funktion i något socialt 

sammanhang, exempelvis genom arbetet eller i föreningslivet. Att man bryter mönstret att 

vara isolerad och för att ”vara någonting mer än att ”bara vara sjuk”. Moa tror att det är viktigt 

med insikt och förståelse i att man som människa har resurser och att man får fatt i sin vilja 

och lust, som en slags ”kärna” som man berörs av, ger en drivkraft samt någon form av 

mening. Som finns där inom en trots det jobbiga som den psykiska ohälsan ofta innebär.  Sara 
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är inne på ett liknande spår och tror att det är väldigt viktigt att komma ifrån ”sjukrollen” och 

att inte se sig själv som sin diagnos. Hennes råd är istället att tänka att alla människor har 

potential att ta sig dit de vill, det gäller bara att få fatt i vad som motiverar en. Dessutom tror 

hon det är viktigt att se sig själv som en individ med behov och önskningar, likt andra. Lisa 

tror att det viktigaste är att ha en ”positiv fokusering” och att våga drömma, varav hon drar en 

liknelse från en intervju med Kofi Annan om varför han blev diplomat, för att illustrera;  

Och då var det någon lärare till honom där när han gick i småskolan. Då hade läraren gått in och 

satt upp ett stort, vitt papper på svarta tavlan med en svart prick uppe i högra hörnet. Och så hade 

barnen suttit där och tittat och så frågade läraren; ”Jamen, vad ser ni på det här papperet? Vad är 

det för någonting?” De svarade ungefär; ”Jaaa! Jag vet, jag vet! Jag ser en svart prick uppe i högra 

hörnet”. ”Ja, visst, det är en svart prick uppe i högra hörnet men ni har missat det här ENORMA, 

stora vita papperet”. Och jag tycker att, ja jag ryser varenda gång jag tänker på den jämförelsen. 

För det är ju lite så… Eh, med människan också. Man är så mycket mer, även fast jag… Ja jag är 

ju så mycket mer än min sjukdom eller min diagnos eller det jag är just då. Jamen alltså man är så 

mycket mer. (Lisa)  

6. Diskussion 

 

Syftet med detta uppsatsarbete var att undersöka hur individens subjektiva 

identitetsupplevelse förändras i samband med att denne får ett lönearbete när denne har 

erfarenhet av psykisk ohälsa. Det handlade således om att försöka förstå vilken betydelse som 

ett lönearbete kan få för dessa individer. Men även vilken betydelse socialt stöd och den 

sociala omgivningens bemötande kan ha i processen att ”ta sig tillbaka”. I denna uppsats 

undersöktes vissa utvalda individer, vilka tidigare har erfarenhet av psykisk ohälsa men som 

numera har och behållit en anställning under en längre tid. 

Det visade sig att samtliga respondenter i denna undersökning upplevde anställningen som 

betydelsefull i den succesiva processen att förändra den tidigare livssituationen och synen på 

sig själv i samband med erfarenheterna av psykisk ohälsa. Den betydelse som lönearbetet 

framförallt tycktes ha var att den innebär att man blir en del av ett sammanhang, att man får 

känna sig kompetent, kapabel och behövd samt att det är meningsskapande. Men även att det 

innebär en viss trygghet, på samma gång som det innebär utmaningar och ansvar. Dessa 

resultat är i linje med de som presenterades av författarna Blank, Harries och Reynolds i den 

litteraturöversikt de genomförde. Där beskrivs att de upplevda fördelarna som arbetet innebär 

främst handlar om att det ger en riktning, ett syfte och en struktur i ens liv samtidigt som man 
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får social kontakt och ekonomisk ersättning. Dessutom innebär arbetsrollen ofta en känsla av 

att man gör nytta. Arbetets betydelse är att det uppfattas som något normaliserande i 

livssituationen eftersom det ger möjligheter att växa in i socialt värderade roller. Detta i sin 

tur blir en förutsättning för att upprätta en positiv självidentitet
92

.  

Betydelsen av det sociala stödet i denna process var främst att det innebar en samordnande 

roll, ingav mod, hopp samt trodde på att individen skulle ”ta sig tillbaka”. Det visade sig även 

vara viktigt att individen upplevde sig delaktig och inflytelserik i processen samt att den sker i 

ens egen takt. Det sociala stödet tycktes med andra ord handla om att ”rätt” människor finns 

vid ens sida vid ”rätt” tidpunkt men även kontinuerligt. Betydelsen av det sociala bemötandet 

berörde det sociala avståndstagandet i samband med att individerna fått sina psykiatriska 

diagnoser. När det gällde omgivningens avståndstagande från individen, bekräftar dessa 

resultat det Nancy J Herman belyste i sin artikel. Att få uppleva socialt avståndstagande på 

detta sätt medvetandegör och lär individen att psykisk ohälsa är en misskrediterande 

egenskap
93

. Omgivningens stigmatisering kan således leda till att stigma internaliseras och 

blir till självstigma, det vill säga som en slags upplevd sanning för individen
94

. Utöver dessa 

betydelser betonades vikten av att bygga integritet i samband med att man börjar må bättre. 

Vilket kan ses som en slags informationskontroll, likt den Nancy J Herman föreslog
95

.  

När det gäller att se dessa betydelser ur ett historiskt perspektiv kan man konstatera att det rör 

sig om en succesiv, ytterst komplex och påfrestande individuell såväl som social process. En 

process där individerna funnit strategier för att upprätta en mer positiv och icke-avvikande 

bild av självet och den egna identiteten, som det författarna Blank, Harries och Reynolds 

föreslog i samband med sin litteraturöversikt. Även respondenterna i denna undersökning har 

försökt att möta den förflutna patient-identiteten, stigmat och upplevelsen av att man avviker 

för att istället spela en aktiv roll i att erhålla ett starkare självförtroende och möjliggöra en 

identitetsomvandling. Med en förhoppning om att det ska innebära social återintegration och 

att inte uppfattas som en avvikande människa
96

. Dock kan man dra slutsatsen att det är oerhört 

viktigt att fokus riktas på att en återhämtningsprocess blir aktuell så tidigt som möjligt i 

samband med att man fått en diagnos, eftersom risken annars är stor att en passiv patientroll 

                                                           
92

 Blank,  Alison., Harries, Priscilla och Reynolds, Frances. Mental health service users’ perspectives of work: a 

review of  the literature, ss 192-195 
93

 Herman, Nancy J. Return to sender: Reintegrative Stigma-Management Strategies of Ex-Psychiatric Patients, 

ss 300-301 
94

 Ibid. ss 304-305 
95

 Ibid. ss 310-311 
96

 Ibid. s 319 



35 
 

återstår. Något som kräver hopp, mod och tålamod både från den berörda individens och från 

dennes omgivnings sida. Detta kan i sin tur kopplas till det författarna Blank, Harries och 

Reynolds fann vid sin litteraturöversikt, nämligen att emotionellt stöd som ger mod och 

motivation är avgörande
97

. Avslutningsvis kan dessa resultat bekräfta Fred E. Markowitz 

förslag om att en förbättring när det gäller de ekonomiska omständigheterna samt de sociala 

relationerna kan öka den subjektiva upplevelsen av livstillfredsställelse. Något som i sin tur 

kan underlätta det psykiska tillståndet och minska symptomen samtidigt som det kan påverka 

ens självbild och självkänsla
98

.  

Slutsatsen av just detta uppsatsarbete måste således bli att ens subjektiva identitetsupplevelse 

förändras i samband med att man får ett lönearbete på så vis att det innebär att en dörr öppnas 

för att uppleva sig själv på ett annat sätt. Det visade sig handla om att individen vågade, ville 

och lyckades genomgå en återhämtningsprocess för att finna mening i tillvaron igen och för 

att återfå en värderad roll, både i ens egna och i andras ögon. I denna process var det sociala 

stödet avgörande på så vis att det ingav hopp, motiverade, stöttade och framförallt trodde på 

att individen var förmögen till detta. Avslutningsvis kan man hävda att anledning till varför 

denna identitetsförändring överhuvudtaget möjliggjordes var att ens världsbild och hur man 

upplever, förstår och hanterar synen på sin egen identitet och andras förändrades succesivt. 

Man har insett att den svarta pricken bara är en prick och att det stora vita papperet är det som 

uppmärksamheten bör riktas gentemot. Kort sagt: man insåg att en människa är så mycket mer 

än bara en diagnos.  

Avslutningsvis tänkte jag kort beröra förtjänster och brister med just den här undersökningen. 

Den främsta förtjänsten med resultateten och slutsatserna är att de belyser hur omständigheter 

kan påverka en människas subjektiva identitetsupplevelse och hur komplex processen till en 

eventuell förändring verkligen kan vara. Förändringsprocessen visade sig även vara 

mödosam, ansträngande och successiv för individerna. Förhoppningsvis kan synliggörandet 

av åstadkommandet av en förändring av ens subjektiva identitetsupplevelse likt den som 

beskrivits och analyserats i detta uppsatsarbete i sin tur leda till att öka förståelsen och 

framförallt hoppet om att människor är förmögna till det mesta. En ytterligare central förtjänst 

är att ha studerat det som vanligtvis kallas för återhämtningsprocess ur ett socialpsykologiskt 

och interaktionistiskt perspektiv, eftersom fokus främst läggs på sociala omständigheters, 
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sociala relationers och sociala föreställningars betydelse för individen. Enligt min mening har 

det socialpsykologiska perspektivet bidragit till att se till det stora, vita papperet istället för att 

fastna vid den lilla, svarta pricken. Detta synsätt har tydligt synliggjort att en människa är så 

mycket mer än bara sin psykiatriska diagnos samtidigt som det i sin tur ger förutsättningar för 

att motverka förekomsten av fördomar, diskriminering och stigmatisering i samband med 

fenomenet psykisk ohälsa. Detta kan göra det möjligt att uppmärksamma vikten av 

anställningen samt det sociala stödet och bemötandet, vilket i sin tur förbättra 

levnadsvillkoren för de berörda personerna. I detta sammanhang anser jag att kvalitativa 

intervjuer som datainsamlingsmetod innebär en särskild förtjänst eftersom berättelser gör att 

det blir mer ”verkligt”.  

Det faktum att jag tidigare arbetat med dessa frågor kan på ett vis innebära en förtjänst och 

öka trovärdigheten eftersom jag har ett intresse och en viss förståelse för frågan. Detta skulle 

även kunna betraktas som en nackdel, eftersom det ibland har varit svårt för mig att avgränsa 

information vilket möjligtvis kan ha påverkat hur tydlig framställningen blivit. Det finns även 

en viss risk med att tolkningar vinklas. Jag har försökt att vara så medveten om detta som det 

bara går, men är samtidigt medveten om att mina åsikter i frågan kan ha påverkat. Jag nämnde 

tidigare att jag bifogat bilagor av kodningen av data samt mitt slutgiltiga memo. Anledningen 

till att jag valde att göra detta är för att jag anser att det ökar trovärdigheten, då jag har 

eftersträvat att mina tolkningar ska baseras utifrån detta material. Ytterligare brister gäller att 

jag möjligtvis hade formulerat intervjufrågorna annorlunda såhär i efterhand och att jag 

möjligtvis lagt till eller tagit bort vissa frågor. Avslutningsvis skulle analysmetoden Grounded 

Theory kunna ifrågasättas utifrån att vissa anser att man inte bör ha någon direkt förståelse för 

det man undersöker, utan att man ska bilda denna förståelse genom empiriska data. Detta är 

inte en princip som jag har följt, eftersom jag förhållit mig till Brymans hänvisningar.   

6.1 Förslag på framtida forskning  

 

För det första så vore det intressant att jämföra betydelsen av ett lönearbete med betydelsen av 

andra former av sysselsättning som till exempel praktik, studier, dagverksamhet, för en 

människas identitetsupplevelse. Frågor som berör om dessa betydelser skiljer sig åt och om de 

gör det, på vilket sätt och varför? Det vore även intressant att undersöka hur arbetsgivare 

konkret arbetar med denna fråga. Frågor som berör huruvida man diskuterar om fenomenet 

psykisk ohälsa samt tar itu med eventuella fördomar, stigmatisering och diskriminering 

gentemot de berörda personerna. Finns det konkreta rutiner (internkontroll) på arbetsplatsen 
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för hur man ska arbeta med dessa frågor? Finns det tillräckligt med kompetens och förståelse 

för att de anställda (oavsett huruvida de väljer att berätta om den psykiska ohälsan eller inte) 

ska känna trivsel och känna sig bekväma?  

Dessutom vore det intressant att undersöka frågan om socialt stöd ytterligare, eftersom det 

sociala bemötandet ofta är av varierad karaktär. Detta kan medföra att den sociala tilliten och 

förtroendet för människor i allmänhet utmanas för människor som har erfarenheter av psykisk 

ohälsa. En möjlig förklaring till det sociala avståndstagandet som respondenterna i denna 

studie beskrev skulle med andra ord kunna ha att göra med bristande social tillit och 

förtroende. Vad mer specifikt är det som gör att man utvecklar social tillit och förtroende? 

Vilka konkreta exempel går det att finna när det gäller erfarenheter av bemötanden som gjort 

att individen utvecklat en bristande social tillit och förtroende för exempelvis 

myndighetspersoner och den sociala omgivningen i allmänhet? Är det möjligt att använda 

dessa konkreta exempel i det praktiska arbetet för att minska förekomsten av negativa 

bemötanden av personer med erfarenhet av psykisk ohälsa och härigenom förbättra det sociala 

stödet? Det skulle även vara intressant att undersöka hur arbetsgivare och arbetskollegor, som 

är medvetna om att en person varit sjukskriven på grund av psykisk ohälsa, upplever 

situationen. Hur upplever de att de möter denne? Förekommer det känslor av osäkerhet? Vad 

kan den själverfarne göra för att förbättra dessa möten i vardagen?  
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8. Bilagor 

Bilaga 4.2.1: Information om undersökningen 

 

Vill Du delta i en intervju till min C-uppsats? 

 

Hej!  

Jag heter Sofie Bostedt och är 22 år gammal. Jag håller för närvarande på att skriva min C-

uppsats i Socialpsykologi och därför skulle jag behöva just Din hjälp   

Själva C-uppsatsen handlar om psykiskt mående/tillstånd och arbetsliv. Jag har en 

förhoppning om att få en ökad kunskap när det gäller olika erfarenheter av psykisk ohälsa, 

men framförallt återhämtningsprocessen och hur livssituationen ser ut idag.  

Intervjuen kommer att handla om att Du får berätta om dina erfarenheter, uppfattningar, 

lärdomar och tankar kring detta. Jag kommer bland annat att ställa frågor som berör lite om 

den psykiska ohälsan, men fokus kommer ligga på ”vändpunkten” och tiden efter det. 

Exempelvis vilken betydelse som en arbetsroll/studieroll har haft i ditt liv. Men frågorna 

kommer även beröra stigmatisering, diskriminering och fördomar i samband med fenomenet 

”psykisk ohälsa” och att man varit ”sjukskriven av psykiska skäl”. Frågorna kommer alltså till 

stor del handla om att undersöka om, hur och varför ens identitet förändras i samband med att 

man blir återhämtad och får någon form av anställning eller börjar att studera.  

Du som deltar i min intervju är garanterad att inte bli utelämnad på så vis att dina 

personuppgifter kommer att censureras och likaså den information som skulle kunna härledas 

till dig personligen. Du kommer även ha möjlighet att godkänna den slutliga 

sammanställningen av det som just Du förmedlat till min uppsats, så att det är möjligt att 

säkerställa att jag återger det Du har sagt på ett korrekt sätt.  

Den enda önskan från min sida är: 

 Att Du har erfarenhet av psykisk ohälsa 

 Att Du har ett lönearbete/en anställning som du haft i över 1 år  

 Att Du har tid och möjlighet att delta i intervjuen mellan den 26-30 november 

 

Jag hoppas innerligt att Du vill delta och hjälpa mig att förstå och belysa denna viktiga fråga!  

Tack på förhand! // Sofie Bostedt 

Mail: XXXXX  
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Bilaga 4.2.2: Intervjuguide 

 

Intervjuguide 

1. Börja med att informera om c-uppsatsen;  

 

Jag heter Sofie Bostedt och är 22 år gammal. Jag håller för närvarande på att skriva 

min C-uppsats i Socialpsykologi och därför skulle jag behöva just Din hjälp   

Själva C-uppsatsen handlar om psykiskt mående/tillstånd och arbetsliv. Jag har en 

förhoppning om att få en ökad kunskap när det gäller olika erfarenheter av psykisk ohälsa, 

men framförallt återhämtningsprocessen och hur livssituationen ser ut idag.  

Intervjun kommer att handla om att Du får berätta om dina erfarenheter, uppfattningar, 

lärdomar och tankar kring detta. Jag kommer bland annat att ställa frågor som berör lite 

om den psykiska ohälsan, men fokus kommer ligga på ”vändpunkten” och tiden efter det. 

Exempelvis vilken betydelse som en arbetsroll/studieroll har haft i ditt liv. Men frågorna 

kommer även beröra stigmatisering, diskriminering och fördomar i samband med 

fenomenet ”psykisk ohälsa” och att man varit ”sjukskriven av psykiska skäl”. Frågorna 

kommer alltså till stor del handla om att undersöka om, hur och varför ens identitet 

förändras i samband med att man blir återhämtad och får någon form av anställning eller 

börjar att studera.  

Hur intervjun kommer att gå till  

Börja med lite mer allmänna frågor för att sedan gå in på olika teman. Paus om det känns 

nödvändigt.  

2. Hur informationen kommer att användas 

Intervjuerna kommer att transkriberas, därefter väljer jag ut den information som jag sedan 

presenterar i uppsatsen.  

 

 Informera därefter om etiska principer, dvs. rätten till att information som kan härledas 

till dig personligen ska avidentifieras (dels genom att ändra på namn, dels genom att ta 

bort information som skulle kunna vara problematisk), möjlighet att avbryta intervjun och 

undvika att svara på frågor som känns obekväma. Du kommer även ha möjlighet att 

godkänna den slutliga sammanställningen av det som just Du förmedlat till min uppsats, 

så att det är möjligt att säkerställa att jag återger det Du har sagt på ett korrekt sätt.  
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Allmänna frågor: 

 Vad heter du? Hur gammal är du? Vilken sysselsättning har du för närvarande?  

 Berätta lite kort om dig själv, dina närstående och vad som är dina intressen?  

Tema 1: Identitet som ”patient”/”sjuk” 

 Berätta om dina erfarenheter av att må psykiskt dåligt? 

 Hur såg du på dej själv under denna period? 

 Hur uppfattade du att andra såg på dej?  

 Hur upplever du att du blev behandlad av personer i din omgivning? Av 

myndighetspersoner?  

 Kände du någonsin att det var ditt eget fel att du mådde psykiskt dåligt? Om ja, på 

vilket sätt och i vilka sammanhang?  

 Kände du att personer som du tidigare umgåtts med undvek eller slutade höra av sig 

till dig efter att de fått veta att du mått psykiskt dåligt?  

 Vad tror du hade störst inverkan på din egen identitetsuppfattning, ditt eget 

självstigma eller omgivningens stigmatisering i samband med fenomenet psykisk 

ohälsa och gruppen psykiskt sjuka?  

Tema 2: Identitet i förändring 

 Vad tror du bidrog till att du motiverades till att göra aktiva förändringar i din 

livssituation?  

 Vilka var dina motiv? Vad drev dig? 

 Har du tidigare erfarenhet av ett lönearbete? Om ja, inom vad och hur många år?  

 Hur har din arbetskarriär sett ut, om du beskriver den i stora drag?  

 Funderade du mycket på om du skulle berätta att du mått psykiskt dåligt i samband 

med att du började arbeta igen (för din arbetsgivare, för dina arbetskamrater)? Vilka 

fördelar resp. nackdelar finns det enligt dej med att berätta att man mått psykiskt 

dåligt?  

Tema 3: Identitet som ”återhämtad”/”anställd” 

 Hur ser du på dej själv idag? Och hur ser din livssituation ut för närvarande?  

 Beskriv hur anställningen/sysselsättningen påverkade din situation, vilken betydelse 

som anställningen/sysselsättningen hade för dig?  
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 Vilka andra faktorer eller insatser från myndigheter var betydelsefulla?  

 Vilken betydelse har de erfarenheter du har av att må psykiskt dåligt på dig, ditt liv 

men även på din arbetsroll?  

 Hur tänker du idag kring att må psykiskt dåligt och arbetsliv? Vilka samhällsinsatser 

upplever du som betydelsefulla när det handlar om att få ut människor i jobb?  

Tema 4: Subjektiv jämförelse av identiteter 

 Upplever du att synen på dej själv har förändrats något om du jämför förr och nu?  

 Vad var det förutom själva anställningen som hade betydelse för 

tillfrisknandeprocessen (och att din situation förändrades)?  

 Vilka upplever du är de största vinsterna med en förändring som denna?  

 Möter människor dig annorlunda idag jämfört med tidigare? På vilket sätt?  

 Vad tror du är det viktigaste för att individen själv ska identifiera sig som något mer 

än ”psykiskt sjuk”?  

Tack så mycket att du ville delta och bidra med dina erfarenheter och tankar kring detta ämne!  
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Bilaga 4.3.1: Kodning av data 

Här presenteras de koder som jag utgått ifrån i bildandet av mina begrepp och kategorier 

Informant 1 (Lisa)  Informant 2 (Sara) Informant 3 (Moa) Informant 4 (David) 

Identitet som 

”patient”/”sjuk 

Fråga 1 & 2 

Må dåligt relativt tidigt i 

livet, situationen var ett 

”kaos”, blev värre, 

boarderline/IPS-diagnos, 

ganska deprimerad, 

försökte ta livet av sig ett 

par gånger, missbruka 

droger, en hjälp att leva, 

ångest, rasade psykiskt, 

inlagd på 

behandlingshem, 

självskada, hitta 

någonting som kunde fixa 

henne och hennes känslor, 

varvade mellan missbruk, 

självskada och tvångsvård 

i sex års tid, väldigt 

destruktiv, snabbt långt 

ner, ”duktig på att vara 

dålig”, prostituerad 

heroinist, misär uppenbar, 

jättetydlig förändring, 

visste att hon var en 

parasit, att hon levde på 

samhället, kostade pengar 

överallt, gjorde alla 

besvikna, utmanade livet 

varje dag och hela tiden, 

såg inte att det fanns 

någon mening, provat 

olika behandlingar, förakt 

mot psykiatrin, 

socialtjänsten och ”alla 

sådana instanser”.  

Fråga 3 & 4 

De allra flesta tvivlade på 

hennes öde, var rädda att 

”sätta in henne i 

någonting, för att de 

trodde att det skulle bli 

för tungt eller för 

påfrestande”, läkarna 

hade ”väl inte några 

jätteförhoppningar”, fanns 

vissa som trodde på att 

”jamen hon kan nog 

ändå”, jättetur att hon haft 

en familj som inte har gett 

upp hoppet, som funnits 

kvar, tog väldigt mycket 

energi av sin omgivning, 

förstörde många 

relationer, sårade 

Identitet som 

”patient”/”sjuk” 

Fråga 1 & 2 

Insjuknade hastigt, 

psykos, LPT (lagen om 

psykiatrisk tvångsvård), 

innan deprimerad en kort 

tid, låg självkänsla, 

trodde att ”detta fixar jag 

aldrig”, svårt att tro på 

sig själv och att hon 

skulle lyckas med det 

hon ville göra 

Fråga 3 & 4 

Som en ”udda varelse”, 

”sjuk”, ”konstig”, fått 

stöd i det som varit 

angeläget för henne, inte 

”fallit mellan stolarna”, 

fått den tid hon behöver i 

sin återhämtning, arbete 

fokus 

Fråga 5 

Ja, trodde inte kunde må 

så dåligt, rädd när 

rösterna kom, svårt 

filtrera vad bero på, helt 

mitt eget fel 

Fråga 6 

Vänner slutade höra av 

sig, till viss del hennes 

eget fel, självupptagen, 

ältade sjukdom mycket, 

väldigt ensam under en 

period, idag svårt att 

”släppa in folk i sitt liv”, 

blivit mer reserverad, 

beror till viss del på 

erfarenheterna av att ha 

mått psykiskt dåligt 

Identitet i förändring 

Fråga 8 

Började förstå att ”detta 

kan hända många”, finns 

hopp att återhämta sig, 

drevs av en vilja att 

”komma tillbaka”, tror 

att hennes egen styrka, 

motivation och vilja till 

förändring drev henne 

Fråga 12 

Tror inte kommer säga 

att hon mått psykiskt 

dåligt vid en 

anställningsintervju, 

eftersom det råder en 

Identitet som 

”patient”/”sjuk”  

Fråga 1 & 2 

Ganska ”upp och ner”, 

”högt och lågt”, mycket 

funderingar och 

reflektioner kring 

erfarenheter, under isen, 

inte förstått hur hantera 

tillvaron, dag för dag och 

stund för stund, försöka 

”greppa” någonting, 

någon mening och 

förståelse, insjuknar, 

diagnos, skrämmande 

erfarenheter, ”gå in i 

väggen”, inte 

uppmärksam på vad som 

”nöter ut”, är ”skadligt”, 

utsätts för en omgivning 

som är ”skadligare” än 

vad man vill tro, ”räknar 

inte med” att ”drabbas” 

psykiskt och bli sjuk, 

flyttat tretton gånger på 

tio år, instabilitet i 

tillvaron, ”hankade sig 

fram”, behöver rotsystem 

och stabilitet som 

människa”, kan ha 

påverkat henne själv, 

oförberedd att hantera 

omständigheterna, nytt 

arbete, organisation ”i 

gungning”, ställdes 

orimliga krav, höll inte 

längre, även andra 

faktorer som påverkade 

ohälsan, omöjligt att 

”synka ihop det”, ”akut 

sjukskriven eller sjuk”, 

tvungen att lämna 

arbetet, såg sig som en 

positiv människa ändå,  

Fråga 3 & 4 

Tror att andra hade 

positiv syn, inte riktigt 

kunde tolka 

omgivningens reaktioner 

under första perioden 

som mådde dåligt, kunde 

göra det under den andra 

perioden, upplevde då en 

ganska tydlig skillnad hur 

uppfattades av 

arbetskamrater, familj 

Identitet som 

”patient”/”sjuk”  

Fråga 1 & 2 

 Utbrändhetssymptom, 

apatisk i flera månader, 

”satt på en stol och tittade 

rakt in i väggen i princip”, 

panikångest och 

panikkänslor, ”så 

fruktansvärt så det kan 

man inte ens önska sin 

värsta fiende”, kände sig 

utelämnad och ensam, 

svårt att på egen hand göra 

någonting åt sin situation, 

närstående ”hjälpte till”, 

kände sig ”ganska 

värdelös” och 

”misslyckad” under denna 

period, saknade någon 

mening med saker och 

ting, tyckte inte hade 

existensberättigande, lite 

av dessa känslor funnits 

tidigare i form av 

prestationsångest 

Fråga 3 & 4 

Ville inte att andra skulle 

se överhuvudtaget, var 

rädd att synas, ville inte gå 

på stan eller någonstans 

där man kunde stöta på 

någon, som man kände 

och som skulle känna igen 

en, ville inte att andra 

också skulle se en som 

”misslyckad”, umgicks i 

princip bara med de 

närmaste, relationer som 

var ”ganska kravlösa” och 

”på ens egna villkor”, ett 

stöd att de bara fanns där 

men utan att ”pressa 

honom” till någonting, 

myndighetspersoner inom 

vården inte tog vare sig 

honom eller hans problem 

riktigt på allvar, recept, 

räcka, närmaste som inte 

gav upp, tog 4 år innan 

han fick ”adekvat vård”, 

innan det upplevde han 

missförstånd kring psykisk 

ohälsa, som att de kände 

honom, visste vem han var 

och vilket stöd han 
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människor hon kände, 

”bevisa hur dålig hon 

var”.  

Fråga 5 

”Idealiserade sin familj”, 

föräldrar ”perfekta”, 

syster var hennes ”idol”, 

hon själv det var ”fel” på, 

”alla andra jättebra i 

skolan”, såg sig som 

”sämst” och ”den felande 

länken”.  

Fråga 6 

Hade inte någon större 

umgängeskrets, 

närstående ”ville finnas 

där och hjälpa till”, 

påfrestande för vänner 

och anhöriga, sabbade 

många relationer, ”de 

skyddade sig själva 

litegrann”, inte bara pga 

mådde psykiskt dåligt, 

dock fanns det 

klasskompisar och 

släktingar som gjorde det 

pga den psykiska ohälsan.  

Identitet i förändring  

Fråga 8 

Tvångsvård sista svängen, 

inte fick tillgång till något 

som kunde ”fixa henne”, 

första gången fick en 

chans att lära sig hantera 

sina känslor och tankar, 

viktig person, arbetade 

”jag-strukturerande” och 

stärkande, DBT, förstå 

sina egna förutsättningar 

och förstå sig själv, 

självbild förändrades från 

självhat och självförakt 

till det bättre, acceptera, 

”sluta fred” med sig själv, 

tycka om sig själv 

litegrann, två 

kontaktpersoner betytt 

väldigt mycket, stöd i 

tillvaron och ”finnas kvar 

oavsett”, hjälp, bygga en 

ny identitet och hitta 

andra saker som hon ”var 

bra på”, psykosocial 

rehabiliteringsverksamhet

, sysselsättning, 

förändring, arbetspröva, 

bidra med någonting, göra 

något vettigt, bygga 

integritet 

Fråga 12 

kunskapsbrist inom 

området 

Identitet som 

”återhämtad”/”anställd

” 

Fråga 13 

Känner sig ”återhämtad”. 

Arbetar och lever ett gott 

liv. Starkare tro på sig 

själv och tror sig veta 

vem hon är och vad hon 

vill. Familj som ”stöttar 

på sitt sätt”, kontakt med 

psykiatrin, vågar inte 

släppa psykiatrin 

eftersom det är hennes 

trygghet, skulle känna 

sig ”naken” utan detta 

stöd 

Fråga 14 

Anställning väldigt 

viktigt, känner att hon är 

en del i ett sammanhang, 

inspirerande, roligt och 

en slags motivator för 

henne att få göra saker 

som har betydelse för 

andra människor, 

sysselsättningen hjälper 

henne att få fatt i sina 

kunskaper och tron på 

sig själv 

Fråga 16 

Fått en helt annan 

förståelse för vad 

individer kan råka ut för 

och att livet är fullt av 

möjligheter, upplever att 

hon orkar mer, är mer 

ödmjuk och empatisk 

idag än tidigare 

Fråga 17 

Att känna sig behövd och 

att vara en del i ett 

sammanhang, känna 

delaktighet i form av 

arbete, praktik eller 

studier. 

Försäkringskassans och 

Arbetsförmedlingens 

insatser för att få ut de 

som mått psykiskt dåligt 

i arbete, praktik eller 

studier.  

Subjektiv jämförelse av 

identiteter 

Fråga 18 

Ja, har förändrats, ser sig 

idag som ”återhämtad”, 

alla i hennes omgivning 

och myndighetspersoner, 

blir en konflikt i att vara 

den som är sjuk, familj 

och arbetskamrater ofta 

ett stöd, men som kanske 

inte riktigt alltid förstår, 

allt pågår som vanligt, 

man ”är den de känner”, 

vårdpersonal behandlade 

henne som att de redan 

kände henne, utifrån 

journaler, 

rollförskjutning tydlig, 

sjukroll, snabbt inne i det 

”definitiva”, trots 

uppfattning om ”normal” 

Fråga 5 

Inte eget fel, inte 

reflekterat särskilt 

mycket över, kanske känt 

det mer eller mindre, 

analyserar vad det kan 

bero på att man mår 

dåligt, ”ganska säker på 

att det inte bara var 

hennes fel”  

Fråga 6 

Inte vänner, 

arbetskompisar undvek 

inte, kanske svårigheter 

att veta hur bemöta, 

snarare hon som undvek 

dem, obegripligt för 

henne själv att vara 

”där”, behöver inte vara 

en ”sjukdom” hos MIG, 

kan bero på att 

situationen är svår att 

hantera för tillfället, mår 

dåligt av att inte veta 

”hur lösa”, vänner svårt 

att veta vad göra, vänner 

svårt förstå ”diagnos” 

eller ”sjuk”, 

arbetskamrater tålamod 

och nöjt sig med 

förklaringen ”gått in i 

väggen”, har fått ”tagit 

sig tillbaka” successivt i 

den takt hon orkat, trygg 

relation arbetskamrater, 

”man vet att man får 

rasa” utan att relationen 

förändras för det, 

arbetskamrater varken 

fryst ut eller tagit avstånd 

en orsak till att hon trivs 

så bra där hon arbetar nu, 

kan bli problematiskt på 

arbetsplatser där 

behövde, David höll inte 

riktigt med om den bilden 

Fråga 5 

Ja, har tänkt så, men fått 

arbeta med, terapi, fick 

”lära känna” vem han 

egentligen var, hans 

identitet, från att han växte 

upp och vad som påverkat 

han till att bli den han är, 

”förstå lite hur man har 

blivit och vad man har 

blivit”, uppfattning som 

funnits men blev tydligare 

i samband med terapin och 

erfarenheter av psykisk 

ohälsa 

Fråga 6 

Fanns de som tog avstånd, 

främst bekanta på den ort 

som han bodde på innan 

började må dåligt, slutade 

höra av sig när de fick veta 

att han mådde dåligt 

Identitet i förändring 

Fråga 8 

Bestämde sig för att ”det 

är jag som måste göra 

någonting”, stödet från 

familjen väldigt 

betydelsefullt, fanns även 

personer inom 

myndighetsvärlden som 

hade positivt inverkan, när 

bestämt sig så underlättade 

att ha ”bra” personer 

omkring sig, fick komma 

tillbaka i arbete ”nästan 

det viktigaste”, arbeta med 

frågor som jobbat med 

tidigare, rytm, hyggligt bra 

på, meningsfullt igen, fick 

hopp om framtiden, själv 

kan påverka 

Fråga 12 

Lönebidrag, chefen fick 

veta i samband med börja 

arbeta, arbetskamrater 

väldigt förstående och 

hjälpsamma, underlättade 

att de var medvetna om 

situationen och kunde 

prata med dem om det, 

kändes bättre att ”säga 

som det är” eftersom man 

kan må dåligt någon dag 

och då är det bra om 

arbetskamraterna vet 

varför, 

”fingertoppskänsla” för 
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Jätteviktigt att berätta, 

åtminstone precis i början, 

någon som man har stöd 

av i samband med 

anställningen bör förstå, 

kan bero på arbetsplats, 

fördel att berätta i de fall 

hon mådde dåligt, betonar 

vikten av att bygga 

integritet i takt med att 

man börjar må bättre, fick 

stöd i att göra 

Identitet som 

”återhämtad”/”anställd” 

Fråga 13 

Ser ”ganska bra” på sig 

själv idag, det är svårt, 

byggt upp ett bra 

självförtroende, arbetade, 

kände sig viktig och 

duktig, kompetent, 

prestation, osäker 

självkänsla, mer 

komplicerat, vissa bitar 

utvecklas, hela livet på 

sig, familjeliv, 

egenföretagare, ”jättebra 

livssituation”  

Fråga 14 

Arbetstränade, första 

månaderna ”alldeles 

knäckt”, grät, gjorde 

ingenting efter jobbet, tog 

mycket energi, roligt 

också, ”släppa” lite av sig 

själv och sina problem, 

”världen fortsatte snurra 

fastän hon mådde dåligt”, 

gick ändå till jobbet, 

”lovat”, andra behövde 

henne, ”andhål” med 

tiden, insåg att alla andra 

människor inte var 

”perfekta”, hade 

”perfekta” liv, ”perfekta” 

jobb, ”perfekta” familjer, 

insåg att de ”kämpade på” 

och hade sina problem, 

hon själv kanske inte var 

så annorlunda i 

jämförelse, känslan att 

kunna ge någonting, vara 

behövd och gjorde 

någonting bra 

Fråga 15 

En person, inte gav upp 

om henne, väldigt 

betydelsefull, fanns kvar 

Fråga 16 

Väldigt stor inverkan, 

delar inte denna 

uppfattning, de anser inte 

att man är ”frisk” förrän 

man arbetar heltid, har 

vänner som ser och sett 

framsteg, stabilare än 

innan 

Fråga 19 

Kontakt med RSMH, 

coachkurs, lärt sig 

mycket om sig själv och 

andra, hittat verktyg och 

fått strategier som mår 

bra av 

Fråga 20 

Fått fatt i vem hon är, 

hittat personliga 

strategier för hur hantera 

yttre och inre krav 

Fråga 21 

Sparsam vilka 

tillkännager psykiskt 

sjuk, ”ser henne inte 

direkt som sjuk idag”, 

snarare på god väg men 

fortfarande en bit kvar 

Fråga 22 

Väldigt viktigt komma 

ifrån sjukrollen, inte se 

sig själv som sin diagnos, 

potential ta sig dit man 

vill, få fatt i motivator, se 

sig själv som individ 

med samma behov och 

önskningar som andra 

 

oförståelse och liknande 

förekommer 

Identitet i förändring  

Fråga 8:  

Vissa personer, inverkan, 

visste egentligen inte om 

det, ”friska tänket” som 

”smyger sig på en”, inser 

att man kan 

”åstadkomma något i det 

här”, ”det är ju det jag 

brukar tro på, att det går”, 

tvivlar, ”hopp och tro att 

det går”, speglas av andra 

människor för att komma 

till insikt 

Fråga 12 

Många visste i samband 

med arbetsrehabilitering, 

cheferna alltid vetat, 

arbetskollegor som var 

med när hon ”gick in i 

väggen” för några år 

sedan, går inte runt och 

berättar i övrigt, ingen 

”funktion”, använder 

”när det kan vara ett stöd 

i förståelsen av andra”, 

dela erfarenheter av olika 

slag, då kan det ha en 

funktion, men ”behövs” 

inte annars  

Identitet som 

”återhämtad”/”anställd”  

Fråga 13:  

Ser sig som ”ganska 

hoppfull”, känner sig 

”ganska harmonisk”, 

mest nyfiken, nyfiken på 

erfarenheter, att det går 

att ”vända” och att 

komma till insikten att 

det finns nyanser i 

tillvaron, nyfiken lära sig 

det hon kan om det hon 

varit med om, göra 

begripligt och fortsätta 

växa som människa, mer 

närvarande i livet, ”livet 

inte är borta för att jag 

hade de här åren”,  

Fråga 14 

Anställning väldigt stor 

betydelse, säkert handlar 

om värderingar, 

acceptans av sig själv och 

sin situation, van att 

jobba, del av ett 

arbetslag, får påverka och 

vara delaktig, en slags 

vilka man väljer att berätta 

för och vilka som kan ta 

emot den informationen, 

kan förekomma fördomar, 

men bäst att vara ”öppen” 

eftersom man har mest 

hjälp av det själv  

Identitet som 

”återhämtad”/”anställd” 

Fråga 13: 

Annorlunda livssituation, 

är den han är och har 

jobbat väldigt mycket med 

sig själv, förstår mycket 

mer om sig själv, 

medveten om vem han är, 

vilka ”fel och brister” han 

har, bra att veta om, vad 

han har för svagheter och 

styrkor, har lärt känna sig 

själv mycket bättre, 

började arbeta, ”lämna det 

gamla bakom sig”, ny 

karriär, ny mening, nytt 

liv, även om han alltid 

kommer att ”bära med sig 

erfarenheterna”, lever 

numera ett ”svensson-liv”, 

skräck för tidigare, 

familjelivet också en slags 

mening i tillvaron, 

upplever att han har tagit 

väldigt stora steg och att 

det varit stora 

omställningar till den 

situation han befinner sig i 

idag, trygg anställning, 

omständigheterna i 

allmänhet känns tryggare 

idag, ser numera väldigt 

positivt på tillvaron 

Fråga 15 

Stödet från de närmaste, 

att de alltid fanns där 

oavsett och ställde upp 

”ganska villkorslöst” mest 

betydelse, 

rehabiliteringshandläggare

, Försäkringskassan, stor 

betydelse, ”stressade inte”, 

gav hopp om att ”saker 

kommer att fixa sig”, 

kommunen hjälpte honom 

att få en 

lönebidragsanställning, 

terapeutens hjälp, 

kombination av saker som 

”började falla på plats”, 

tror att man med tiden kan 

”återhämta sig själv”, 
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gjort aktiva 

ansträngningar för att 

”hitta mening i det”, 

klarar inte att se 

händelsen som ”förlorade 

år”, vill inte förändra, 

skapat den till den hon är 

nu, använder sig av sin 

historia hela tiden 

arbetsmässigt, kommit i 

kontakt med psykiatrin 

genom arbetet, fått nya 

insikter om hur de ser på 

saker och ting, mindre 

förutfattade meningar, 

bidragit med ny förståelse 

hos personalen, lojalitet 

till psykiatripersonalen, 

mest lojalitet till ”patient-

sidan”, båda sidor kämpar 

för det man ”vill” och tror 

är ”rätt”, råd: ”minska 

missförstånden och öka 

förståelsen”.  

Fråga 17 

Kan fortfarande ha 

”svackor”, 

årstidsberoende mående, 

”ju längre man kommer, 

desto svårare är det att gå 

tillbaka”, ”fantastiskt att 

ha kommit så långt, att ha 

utvecklats och ta på sig 

mer ansvar”, börda 

perioder mår sämre, ”bara 

vilja gömma sig under en 

sten”, gör inte det, inte så 

”konstig” när det gäller 

den saken, enda 

skillnaden är att hon ”har 

lite andra referensramar 

på vad hon gör när hon 

mår dåligt”, arbetet och 

yrkesidentitet viktig del, 

för henne och människor i 

allmänhet, ”IPS-

modellen” och 

”Supported Employment” 

viktiga, ”de mer skyddade 

arenorna” också finnas 

kvar, ”vettig 

sysselsättning”, mycket 

insatser i 

återhämtningsfasen, 

mottaglig på ett annat sätt 

än tidigare, massivt stöd, 

annars lätt att ”gå 

tillbaka” på grund av 

rädslor, inte tror man ska 

”fixa det”, man tänker i 

trygghet, åtminstone om 

man värderar ett arbete 

högt, har med identitet att 

göra för hennes egen del, 

”det här räcker jag till 

för”, arbetet blev en 

plattform för veta vad 

klarar av, kunde göra 

egna aktiva val när det 

gällde andra saker  

Fråga 15 

Tiden en viktig faktor för 

att man ska ”komma 

tillbaka” i den takt man 

behöver, se vad individen 

har för resurser och 

upprätta plan för 

återhämtning som man är 

delaktig i, är med i stegen 

oavsett om det är framåt 

eller bakåt, viktigt att 

vara med och påverka 

och utvärdera 

planeringen, anpassade 

uppgifter, meningsfullt, 

istället för att någon 

annan utvärderar åt en, 

viktigt för 

återhämtningsprocessen, 

viktigt vad tiden fylls 

med 

Fråga 16 

”Ganska stor inverkan”, 

inser att man är sårbar 

men även stark, att hon i 

sitt liv är det, snabbare 

och lättare inser sina 

begränsningar gällande 

arbetsroll, större 

förståelse för 

begränsningar, kan vända 

det till någonting bättre, 

”hänger sig inte fast vid 

det”, försöker hitta en 

lösning istället, ”slår inte 

lika hårt på sig själv 

längre” som tidigare, 

bästa fall har effekten att 

inte hård mot andra heller 

Fråga 17 

Kontakt med psykosocial 

rehabiliteringsverksamhe

t betydelsefullt, sättet de 

arbetade på, stöd i 

samordningen mellan 

myndigheter, inriktat på 

att ”ta sig tillbaka”, 

orkade, kunde, stöd att 

upprätta ny roll igen som 

en ”fungerande varelse” i 

behöver tid för att ”komma 

tillbaka”, delaktig och 

fokus på hans 

förutsättningar, mottaglig 

för stöd  

Fråga 16 

Bättre förmåga att ”läsa av 

andras mående”, mer 

”mån” om sina 

arbetskollegor och att folk 

mår bra, påverkat hans liv 

väldigt mycket eftersom 

han lärt känna sig själv 

väldigt bra, ser på sig själv 

på ett annat sätt idag och 

kan förstå sig själv på ett 

sätt som han inte gjort 

tidigare, största vinsten 

med erfarenheterna av att 

må psykiskt dåligt, terapi 

något alla borde gå i, 

eftersom man har hjälp 

utav att lära känna sig 

själv  

Fråga 17 

Tror att det fortfarande 

finns fördomar som man 

”inte tar itu med riktigt”, 

bör kunna ”avdramatisera” 

psykisk ohälsa genom att 

prata om, inte så 

märkvärdigt, alla känner i 

princip någon som 

”drabbats” av det, tror 

kunna göra bättre i 

Sverige, på arbetsplatser 

som privat, 

myndighetssidan och 

föreningslivet ha aktiv 

kontakt med arbetsplatser, 

”även fast man har eller 

har lidit av psykisk ohälsa 

så är man inte oduglig för 

det i arbetslivet, betonar 

betydelsen av ett arbete för 

människor i allmänhet, 

möjlighet att försörja sig 

själv till stor del, 

meningsfulla uppgifter, 

struktur på vardagen, 

socialt umgänge i samband 

med arbete också viktigt, 

lätt isolerar sig när man 

mår dåligt, lyssna mer på 

de som har egen erfarenhet 

av att må psykiskt dåligt, 

hur man återhämtar sig, 

vad som har betydelse för 

återhämtning 

Subjektiv jämförelse av 
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allmänhet för kortsiktigt 

när det gäller 

rehabilitering, ingen 

långvarig hållbarhet med 

ett sådant tankesätt   

Subjektiv jämförelse av 

identiteter  

Fråga 18 

Synen på sig själv absolut 

förändrats, numera ”helt 

okej människa”, ”ganska 

duktig”, ”bra mamma”, 

”livet är ganska häftigt”, 

behöver känslor åt båda 

hållen 

Fråga 19 

”Hade rätt personer 

omkring sig”, stöd, 

behövde, störst betydelse 

Fråga 20 

Lever, kan leva, göra vad 

jag vill, fantasin sätter 

gränserna, väldigt roligt 

med livet 

Fråga 21 

Människor bemöter 

väldigt annorlunda, som 

vem som helst, andra 

reaktioner numera, folk 

snarare inspireras, får 

ökad förståelse, stärker 

henne som person, blir en 

”drivkraft”, då är det 

”någon mening med 

allting”, då har ”ingenting 

varit bortkastat, hade inte 

varit där utan ”rätt” hjälp 

vid ”rätt” tidpunkt 

Fråga 22 

Positiv fokusering, 

liknelse Kofi Annan, 

psykiatrin ”sjuka bitar” i 

fokus, mer fokus på en 

”livsbejakande värld”, 

drömmar, drivkraft i livet  

 

samhället, fick 

yrkesrehabilitering via 

denna verksamhet, 

oerhörd hjälp när man 

inte vet vilken väg man 

ska välja, inte har styrkan 

eller informationen, 

underlättade väldigt 

mycket att få hjälp att 

kontakta 

försäkringskassan, läkare 

och söka jobb. Att 

komma in i ett 

sammanhang, bli 

fungerande och få en 

meningsfull 

sysselsättning, en 

betydelsefull ”buffert”, 

hade förståelsen och 

hoppet för henne 

Subjektiv jämförelse av 

identiteter  

Fråga 18 

Bearbetning på vägen, 

idag ser på sig själv med 

”lite snällare ögon” än 

tidigare då hon ”nog 

dömt sig själv ganska 

hårt”, insett att man inte 

kan påverka allt som 

händer, får försöka 

”färdas framåt så gott 

man kan”, ser på sig själv 

bra mycket ljusare och 

lugnare, ”kommit till ro 

med historien”, blivit 

bättre på att välja det hon 

vet är bra för henne och 

det som behövs, påverka 

synen, göra ”bättre” val, 

ger hopp, ”styr mer åt rätt 

håll”, minskar rädslan att 

”trilla dit igen”  

Fråga 19 

I huvudsak en person 

som hade betydelse, gav 

henne bekräftelse på att 

”jamen jag tänker nog 

inte helt fel”, fick 

feedback på sina egna 

tankar, via personen 

insåg hon att det var 

möjligt att göra 

förändringar i livet, stora 

som små, kände att ”nu 

räcker det”, insikt som 

var en vändpunkt, finna 

lösningar istället för 

straffa sig själv och må 

dåligt 

identiteter 

Fråga 21 

Tänker inte så mycket på 

det numera, arbetar 

numera med många som 

inte vet, fungerar som att 

”det inte har hänt alls”, 

upplever att han fått en ny 

roll 

Fråga 22 

Att man får en roll eller 

fyller en funktion, ofta 

genom jobbet, kan vara 

andra saker också, 

gemenskap i 

föreningslivet, bryta 

mönstret att vara isolerad, 

att vara någonting mer än 

att ”bara vara sjuk” 
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Fråga 20 

Socialt, återknyta till 

kontakter, skämdes, ta 

kontakt, ”försonas med 

saker och ting”, ”att bli 

tillfreds med sig själv och 

sina val”, delaktig, 

fungera i ett 

sammanhang, återhämtat 

sig såhär pass, 

utmaningar i arbetet, 

”testa gränser”, 

återhämtat sig och se 

positivt framåt, tar en 

aktiv del i det, i handling 

och ökad förståelse 

Fråga 21 

”Ja, det gör dom nog”, 

handlar om utstrålning, 

känner sig mer 

”harmonisk” idag, 

enklare för människor att 

bemöta då, mer 

tillgänglig när man mår 

bra, svårt att veta hur 

bemöta en människa som 

mår dåligt 

Fråga 22 

Förståelse för att man har 

resurser, en slags kärna 

inom sig, berörs av, 

mening, utgångspunkt, 

något som driver en, 

meningsfullt intresse, 

något som ”tänder” 

någonting hos en 

människa, att man blir 

”påmind” om det som är 

viktigt för en själv, att 

man har resurser och kan 

hitta en drivkraft, något 

eller någon som ”väcker 

lusten” i en, att väcka 

viljan inom, bästa 

grunden för förändring 

överlag 

 

 

 

 

  



51 
 

Bilaga 4.3.2: Memo 

 

Begrepp  Kärnkategorier 

 

Olika erfarenheter, må psykiskt dåligt, 

avsaknad av mening, relativt ostabila och 

sårbara identiteter, meningslöshet 

 

Socialt avståndstagande, varierade 

upplevelser av socialt bemötande, vissa 

personer som utgjort ett betydelsefullt socialt 

stöd 

 

Komma tillbaka, socialt stöd, tid, hoppfulla 

och samordnande miljöer, återfå en värderad 

roll, mod, vilja, motivation, delaktighet, 

inflytande, i sin egen takt 

 

En del av ett sammanhang, kompetent, 

kapabel, behövd, meningsskapande, trygghet, 

utmaningar, ansvar, bygga integritet 

 

Identitetsförändring, perspektiv, vinster, det 

viktigaste för att en individ ska identifiera sig 

som något mer än som sin ”diagnos” eller 

som ”psykiskt sjuk” 

 

 

 

Den psykiska ohälsans betydelse för ens 

subjektiva identitetsupplevelse 

 

 

Den sociala omgivningens betydelse för 

ens subjektiva identitetsupplevelse 

 

 

 

”Vändpunkter” och betydelsefulla 

faktorer i processen att ”ta sig tillbaka”  

 

 

 

Arbetsrollens betydelse för ens subjektiva 

identitetsupplevelse 

 

Insikten om att erfarenhet av att ha mått 

psykiskt dåligt inte är det enda som 

präglar ens identitet – ”en människa är så 

mycket mer än bara en diagnos” 

 

 

 

 


