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Abstrakt 

 

Syftet med studien var att få en ökad förståelse för hur personer med psykisk ohälsa upplever 

bemötandet i arbetslivet. Bemötandet i studien kommer att förklaras utifrån ett 

stigmatiseringsperspektiv. Detta eftersom bemötandet i arbetslivet i tidigare forskning visar 

på en stigmatisering av personer med psykisk ohälsa. Studien presenteras utifrån hur 

stigmatiseringen tar sig i uttryck i arbetslivet samt om detta påverkar individens självbild. 

Hanteringen av den upplevda stigmatiseringen hos personer med psykisk ohälsa kommer även 

behandlas under studiens gång. Deltagarna i studien kommer benämnas som medforskare, 

detta för att utan deras deltagande i intervjuerna hade inte denna studie varit genomförbar. 

Detta syftar inte till att de medverkande intervjupersonerna har bidragit på något annat sätt än 

genom intervjuer. Individernas psykiska ohälsa lämnas till dem att definieras då studien avser 

att undersöka upplevelsen av ett fenomen och inte hälsotillståndet. Det empiriska materialet 

består av fyra semistrukturerade intervjuer som utförts på en verksamhet som riktar sig till att 

tillhandahålla en arbetsträning för personer med psykisk ohälsa. Resultatet visade på att det 

råder en upplevd stigmatisering mot personer med psykisk ohälsa i arbetslivet. Detta anses ha 

sin grund i en okunskap som därmed påverkar bemötandet i relation till arbetslivet och 

omgivningen. Under studien lyfts därför vikten av att öppet kunna kommunicera om sin 

ohälsa till arbetsgivare och kollegor. Betydelsen av en arbetsträning eller ett arbete 

framkommer i studien vara av stor betydelse. 

 

Nyckelord 

Psykisk ohälsa, stigmatisering, självstigmatisering, coping, arbetsmiljö, 

psykosocialarbetsmiljö, psykiskt funktionshinder, bemötande och kommunikation.  
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1. Inledning  

 

Det har sedan 1800-talet varit en segregering av personer med psykisk ohälsa och en 

stämpling, stigmatisering (Lundberg, 2010). Det kan därför anses viktigt att utforska 

fenomenet av stigmatisering och hur detta påverkar personer som har erfarenhet av psykisk 

ohälsa. Upplevelserna i denna studie visar på att det fortfarande råder en stigmatisering och 

därmed ett utanförskap på arbetsmarknaden för personer med psykisk ohälsa.  

 

Genomgripande i hela studien kommer upplevelsen av bemötandet i arbetslivet på grund av 

den psykiska ohälsan studeras utifrån stigmatisering som ett fenomen. Detta för att det i 

tidigare forskning visar på att det finns en okunskap om psykisk ohälsa som leder till att 

omgivningen skapar ett stigmatiserande beteende (Borelius, 2013). Psykisk ohälsa på 

arbetsplatser ökar och enligt en rapport från OECD (Organisation for Economic Co-operation 

and Development) redovisar man från försäkringskassan att 5 % av befolkningens 

yrkesverksamma individer är drabbade av påtaglig psykisk ohälsa samt att ytterligare 15 % är 

drabbade av måttlig psykisk ohälsa (Försäkringskassan [FK], 2014). Andelen personer med 

psykisk ohälsa som har arbete på den öppna marknaden anges i olika studier vanligen till 

under 15 %. Det här är en situation som personer med psykisk ohälsa själva är missnöjda 

med. Studien som undersökt detta visar att flertalet personer med psykisk ohälsa vill ha ett 

arbete (Lunberg, 2010). Med utgångspunkt i ovanstående text kan man se till dagens 

sjukskrivnings statistik som ökar avsevärt på grund av psykisk ohälsa, i relation till att 

effektiviteten och produktionen. Vilket blir en konsekvens i form av svårigheter för dessa 

personer att ta sig ut i arbetslivet. Utifrån de semistrukturerade intervjuerna som har utförts 

har vi nedan valt att illustrera en kort berättelse för att du som läsare ska få en uppfattning av 

det bemötande som kan utspela sig för en individ som återvänder efter en tids frånvaro från 

arbete. 

  

Tänk dig att du är en person som jobbat heltid en stor del av ditt liv och nu återvänder från en 

tid av sjukskrivning. En sjukskrivning du ådragit dig på grund av en överbelastning på arbetet 

som lett till att du blivit utbränd. Du går till arbetsförmedlingen för att du återhämtat dig och 

du vill börja jobba! Du känner att du skulle klara av att återgå till ett arbete med det stöd du 

fått i kontakten med din psykolog. Känslan av motivation har infunnit sig och du känner att 

du kommer fixa det här! Bilden du har kommer strax raseras. I bemötandet känner du hur 

personen du träffar på arbetsförmedlingen, ser en person i dig som du vet att du inte är. Du 

möts med en bristande tillit för din kompetens du erhåller i relation till de tjänster du vill söka. 

Du bemöts av en attityd som visar på att du skulle vara en belastning för samhället i stället för 

en tillgång. Du lämnar arbetsförmedlingen med känslor av bristande tillit till dig själv. Så var 

det inte innan du gick in genom dörren. Du lämnar arbetsförmedlingen med en känsla av 

stigmatisering, ett brännmärke som inte syns, men det finns där inom dig. Bemötandet du just 

fick vill du inte uppleva igen. En tanke kommer upp om att nästa gång ska du inte berätta om 

din psykiska ohälsa, nästa gång ska du inte vara öppen….. 
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1.1 Syfte och frågeställningar 

 

Syftet med denna studie är att undersöka hur individer med psykisk ohälsa upplever 

bemötandet i arbetslivet. Ett sådant övergripande syfte är mycket komplext och utgår därför 

ifrån följande aspekter: 

 

1. Hur beskriver individer med psykisk ohälsa sina erfarenheter av arbetslivet? 

 

2. Påverkas individernas självbild av eventuella problem i arbetslivet? 

 

3. Upplever individer med psykisk ohälsa några specifika problem relaterade till 

arbetslivet och vilka coping-strategier används i sådana fall?  

 

Forskning kring ovanstående aspekter har bedrivits utifrån olika perspektiv, diskriminering på 

arbetsmarknaden, socialkategorisering, självstigmatisering, psykosocialarbetsmiljö samt från 

stigmatisering. Vi har i studien förhållit oss till stigmatiseringsperspektivet eftersom tidigare 

forskning visar på att bemötandet mot individer med psykisk ohälsa uttrycks genom detta 

perspektiv.  

1.2 Arbetsfördelning  

Studien har behandlats i stora drag av oss båda som författare. Med en insikt i materialet från 

båda har vi ansett det i vår forskningsprocess har varit till en hjälp att kontrolläsa varandras 

material och då vi kunnat ge varandra vägledning i processen. Dock har olika huvudansvar 

fördelats mellan parterna enligt nedan. 

 

Erika: Intervjuer, interpretativ fenomenologisk analys, etiska överväganden har diskuterats 

och behandlats tillsammans men största ansvaret har legat mest hos Erika, begreppsdefinition 

av psykisk ohälsa, självstigmatisering, tre utförda intervjuer, samt två utförda transkriberingar 

på 43 minuter och 28 min. 

 

Julia: Litteratursökning, avgränsningar, urval har diskuterats och behandlats tillsammans men 

största ansvaret har legat hos Julia, begreppsdefinition av stigmatisering och psykisk 

funktionshinder, två utförda intervjuer samt två utförda transkriberingar på 35 minuter och 33 

minuter. 

2. Begreppsdefinitioner  

2.1 Psykisk ohälsa 

Innebörden av psykisk ohälsa har flera utgångspunkter och kan definieras på olika sätt. World 

Health Organization (WHO:s) definition är att ohälsa innebär psykisk eller fysisk påfrestning 

hos individen. Symtom som kan kopplas till ohälsa är att individen kan uppleva smärta, värk, 

ångest och depression. Ytterligare en definition av WHO illustreras nedan, dock har det 



 

 8 

diskuterats om detta kan betecknas som en definition i sig. WHO:s definition 1948 av hälsa 

formulerades på följande vis (Tengland, 2010): 

 

Hälsa är ett tillstånd av total fysisk, psykisk och socialt välbefinnande, inte bara frånvaro av 

sjukdom eller defekt. (Infirmity) (Tengland, 2010, s 68). 

 

Tidigare forskning härleder detta till en gissning av definitionen av psykisk ohälsa i form av 

att individen enbart kan uppnå en hälsa vid frånvaro av sjukdom och att sjukdom enbart kan 

definieras vid frånvaro av ohälsa (Tengland, 2010).  

 

Med ovanstående kritik mot WHO´s definition så menas det att en människa inte skulle kunna 

betraktas som frisk då uppfyllandet av samtliga kategorier i citatet ovan inte är något som 

någon människa kan uppfylla fullt ut samtidigt. Utöver WHO:s definition av hälsa finns det 

flertal definitioner på detta så som exempelvis det holistiska synsättet. Innebörden av detta 

synsätt är att för att individen ska erhålla en hälsa så bör denna ha förmågan att uppfylla de 

som förväntas av en människa i ett vardagligt liv. En form av normativt uppfyllande av 

”normala krav” så som jobba, försörja sig osv. Vidare menar också holistiska synsättet att det 

bör finnas en relation i människans förmåga, målsättning och miljöfaktorer i huruvida dessa 

upprätthålls. Hälsa och ohälsa är därmed beroende av flera olika faktorer och utifrån detta är 

det avgörande för hur hälsa och ohälsa definieras. Målsättningar och värderingar av lycka 

ligger i individen själv att definiera således kan vissa målsättningar i livet skapa lycka men 

även motverka möjligheten till att vara lycklig. (Tengland, 2010). Det man idag kan se är att 

sjukfrånvaron pga. psykisk ohälsa upptar kostnader för hela hälso- och sjukvårdsbudgeten och 

att utvecklingen av psykisk ohälsa är ett komplext fenomen (Åkerlind, 2010). 

2.2 Psykisk funktionshinder 

När man pratar om psykisk ohälsa är det viktigt att vidare utifrån ovanstående definition 

särskilja på ohälsa och funktionshinder. Denna förklaring följer nedan. Detta beskrivs 

eftersom det under läsning av studien kan förekomma tankar om vad som särskiljer psykisk 

ohälsa och psykiskt funktionshinder åt.  

 

Graden av det psykiska funktionshindret avgörs i förhållande till dess konsekvenser för 

individen. Ytterligare kan det psykiska funktionshindret definieras genom den internationella 

klassifikationen av funktionstillstånd, definierat av WHO. Det innebär att man genom 

begreppet funktionshinder använder det som ett paraplysystem. På detta sätt verkar 

strukturavvikelser, aktivitetsbegränsningar eller delaktighetskränkningar, som hälsodomäner. 

Vilket skall belysa individens kroppsliga, personliga och sociala perspektiv (Lindqvist, 

Markström & Rosenberg, 2010).  

 

2.3 Stigmatisering   

Stigmatisering rent generellt handlar om något ovanligt eller nedsättande hos en individ som 

därmed avviker ifrån det normala. (Brunt & Hansson, 2014). I studien kommer medforskarnas 

upplevelse av stigmatisering på grund av psykisk ohälsa att beskrivas utifrån hur bemötandet 
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tar sig i uttryck med fokus på arbetsrelaterade situationer. En grundligare förklaring av 

stigmatiseringsperspektivet kommer att ges i forskningsbakgrund eftersom det är 

återkommande i studien.  

2.4 Självstigmatisering  

Individers sociala och personliga identitet uppkommer mycket genom en spegling av 

omgivningens definition av dig som person. Dessa känslor speglas i en negativ synvinkel av 

sig själv gentemot andra. Självstigmat förleder att individer med erfarenhet av psykisk ohälsa 

tenderar att avlägsna sig från grupper eller situationer där skam eller förlägenhet kan uppstå 

(Goffman, 2011). I vår studie kommer vi beröra om stigmatiseringen i arbetslivet av personer 

med psykisk ohälsa påverkar självbilden hos dessa individer. Självstigmatisering är även det 

ett återkommande begrepp i studien och därför kommer även här en bredare förklaring ges i 

forskningsbakgrunden.  

2.5 Coping och hanteringsstrategier   

Coping och hanteringsstrategier handlar om hur en individ hanterar påfrestande situationer 

exempelvis genom isolering eller social undan dragenhet, det kan ske som ett inlärt beteende 

men vara ett aktivt val. På så sätt minimeras risken för att behöva hantera obehagliga 

situationer (Lundberg, 2010). I vår studie benämns coping-strategier och hanteringsstrategier 

utifrån medforskarnas beskrivelser av hur de hanterar stigmatiseringen i bemötandet relaterat 

till arbetslivet. 

3. Forskningsbakgrund 

3.1 Psykisk ohälsa ur ett historiskt perspektiv 

Anledningen till föredraget av ett historiskt perspektiv är för att utanförskap och 

diskriminering av personer med psykisk ohälsa har funnits med under en lång tid tillbaka i 

historien. 

 

Genom historien har synen på psykisk ohälsa varierat men stigmatisering kring detta lever 

kvar idag. I en historisk tillbakablick är diskriminering och utanförskap inte ovanligt 

förekommande bland dessa individer. I det gamla testamentet beskrivs ett synsätt där psykisk 

ohälsa ses som en bestraffning för de synder man begått och vidare i nya testamentet en 

besatthet av demoner. Det finns ljusglimtar i sättet att se på psykisk ohälsa under antiken där 

man förknippade det med genialitet, utvaldhet och skapande. Men detta skulle komma att 

bytas ut mot ett synsätt där man uppfattade det som en konsekvens av obalans mellan de fyra 

kroppsvätskorna blod, slem, svart- och gul galla. Platon ansåg att själslivet hos dessa personer 

belastades med att allt för starka känslor tog överhanden och i denna förklaringsmodell kan 

man se vissa kopplingar till dagens dynamiska psykologi. Dessa förklaringsmodeller lyfter 

vikten av att det är multifaktoriella orsaker som ligger bakom psykisk ohälsa och innefattar de 

psykologiska, sociala och genetiska som påverkande faktorer (Lundberg, 2010). 

 

Under 1800-talets första hälft utfördes det lindrigare former av behandling för psykisk sjuka 

människor. Man ansåg moralisk behandling som innefattade vänligt bemötande, renlighet och 
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ordning som det bästa för att återbörda patienterna till samhället. Denna form av behandling 

utfördes på hospital som var slutna institutioner där patienterna levde i en avskild värld i från 

de övriga samhället. 1826 anställdes Sveriges första psykiatriker vilket kom att innebära nya 

behandlingsmetoder. Dessa behandlingsmetoder har genom historien blivit kända på grund av 

sin grymhet då man använde sig utav exempelvis rotering i svängstol samt inympning av 

skabb på huden. Den behandling vilken ansågs viktigast var själva intagandet på institution, 

eftersom det ansågs ha en gynnsam inverkan på individerna. Det visade sig ha motverkande 

effekt då patienternas beteende blev avvikande och institutionspräglat. Statens ursprungliga 

idé om att återbörda patienterna till samhället fallerade och mycket få av patienterna skrevs ut 

som friska (Lundberg, 2010).  

 

Under 1960-talets andra hälft grundades Riksförbundet för social och mental hälsa (RSMH) i 

syfte att föra en argumentation för den enskildes integritet och rättighet för en normaliserad 

tillvaro. Kraven byggde på att vården skulle innefatta mer på frivillighet än tvång. Under 

1970-talet gjordes statliga utredningar vilket visade på brister i mentalsjukhusens behandling 

då patienterna hade fått institutionsskador i form av empatibrist och brist på invidualitet. Nya 

målsättningar kom att utvecklas där vården skulle utföras i samhället och en nedläggning 

skulle ske. Avinstitutionaliseringen kom att ta fart under 1980-talet och 1985 skedde en 

nedskärning av slutenvårdsplatser från 35 000 till 20 000 platser. Psykiatrireformens 

genomförande 1995 innebar att generella ansvaret skulle ligga på kommun och ansvaret för 

vård och behandling skulle ligga på landstinget. Genomförande av psykiatrireformen 

innefattade att patienterna integrerades i samhället igen och förväntades med hjälp av stöd- 

och vårdinsatser leva i gemenskap med andra människor (Lundberg, 2010). 

3.2 Stereotyper och socialkategorisering  

Stereotyper är oftast negativa uppfattningar om en grupp människor, så som att personer med 

psykisk ohälsa är farliga vilket oftast leder till en rädsla och därmed ett undvikande beteende 

och diskriminering; ”jag är rädd för dem därför kommer jag inte anställa dem”.  Vissa 

personer med psykisk ohälsa kan komma att identifiera sig med dessa uppfattningar vilket 

inte sällan leder till minskad självkänsla och därmed svårigheter med att uppnå erhållandet av 

ett arbete. Detta kallas varför- försöka effekten alltså varför ska jag ens försöka söka ett jobb. 

När personer använder sig av varför- försöka effekten så undviker de också situationer som 

kan innebära att de utsätts för stigmatisering. Sociologer har sedan Mead och Morris ramat in 

avvikelser och stigmatisering som avgränsas i språk och symbolik. Detta har vidare beskrivits 

genom identitet och hur känslan för jaget kan skadas genom en association med en 

stigmatiserad grupp (Corrigan, Kosyluk & Rüsch, 2013). Fördomar leder till en social 

kategorisering och inte sällan till en diskriminering som en form av reaktion. 

Socialpsykologer ser stereotyper som en kunskap vilket utgör en viss struktur som de flesta 

människor lär sig i sociala sammanhang. Stereotyper är således särskilt effektiva när man 

snabbt behöver kategorisera information om sociala grupper. Med sociala grupper menas den 

grupp vars egenskaper är representativt för en majoritet. Det bör nämnas att bara för att 

människor gör dessa kategoriseringar innefattar inte det att man håller med om det stereotypa 

budskap som ingår i gruppen (Corrigan & Watson, 2002). Placeringen av människor i fack 

riktas inte specifikt mot personer med psyksik ohälsa som en stigmatisering, utan är 
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människans behov av att snabbt skaffa information om andra människor (Stangor & Crandall, 

2000). 

3.3 Stigmatisering  

I termen stigmatisering inkluderas begreppet diskriminering vilket innefattar ett beteende 

vilket grundar sig i stereotyper och fördomar. Detta beteende kan få olika effekter hos 

individer med psykisk ohälsa så som socialutstötning, låg självkänsla, ökad oförmåga och 

försämrat mående (Lundberg, 2010). Stigmatisering som härstammar ifrån antikens greker 

med innebörden att påvisa förakt hos en individ vilket förr i tiden togs i uttryck av ett 

brännmärke eller stick. Betydelsen i ordet förknippas med socialutstötning då det handlar om 

individers förväntningar på värderingar av samhället och dess sociala roller. När en individ 

avviker ifrån moraliska riktlinjer eller samhällets värderingar blir det en stigmatisering av 

denne (Engdahl & Larsson, 2011).  

 

Vid modern benämning av stigmatisering så pratar man om tre olika sorters stigma. Första 

sortens stigma är den kroppsliga som innebär exempelvis fysiska missbildningar av olika slag 

eller någon form av smittsam sjukdom. Det andra stigmat härleds till personer med psykisk 

ohälsa som innebär karaktärsstigma som riktar sig till den individ där det exempelvis kan 

finnas ett drogmissbruk. Den sista är gruppstigmat som också kanske är en av de mest 

omtalade stigmat där samhället stigmatiserar individer som exempelvis tillhör vissa religioner 

eller har en viss etnicitet (Goffman, 2011). Utöver ovanstående förklaringar benämns stigma 

som synligt och dolt. Ett dolt stigma innebär att man inte har fysiskt synlig markering på 

kroppen så som en brännskada. Personer med dold stigmatisering är fri från direkt fientlighet 

och har därmed lättare att anpassa sig i samhället. Detta kan medföra en minskad känsla av 

tillhörighet och svårare att igenkänna medlemmar som har liknelser med dig själv och mycket 

ansvar ligger hos individen i att förmedla sin hälsa. Synligt stigma i skillnad från dolt innebär 

att man känner igen ”gruppmedlemmar” vilket tillkännager gruppidentifikation och en möjlig 

identitet i sociala sammanhang (Corrigan & Watson, 2002). Forskning visar också på att den 

anses lättare att förhålla sig till ett fysiskt stigma än psykiskt då psykisk ohälsa syns inte utåt 

på samma sätt. Eftersom det råder en okunskap kring psykisk ohälsa leder detta till att 

omgivningen skapar ett stigmatiserande beteende (Borelius, 2013).   

 

Betydelsen av en öppen diskussion är viktig för att öka medvetenheten och kunskapen om 

psykisk ohälsa, då okunskapen kan leda till diskriminering. Det påtalas idag hur det skapas en 

bild av psykisk ohälsa som vilar på fördomar och underförstådda normer (Riksförbundet för 

Social och mental hälsa (RSMH, 2015). Tidigare studier visar på hur fördomsfulla attityder 

bland yrkesverksamma personer inom vården mot personer med psykisk ohälsa inte har 

minskat de senaste åren och hur det är fortsatt negativa attityder bland den generella 

populationen, största negativa fördomen var att 75,6% inte skulle rekommendera en person 

med psykisk ohälsa till ett arbete (Hansson, Jormfeldt, Swedberg & Svensson, 2011). Detta 

exempel bekräftas i fler studier där arbetsgivare inte anställer individer med psykisk ohälsa då 

man tenderar att undvika det man inte har kunskap om (Corrigan & Watson, 2002). 
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Personer med psykisk ohälsa uttrycker ett missnöje i den svårighet som råder i att få ett arbete 

på den öppna arbetsmarknaden. Det finns studier som visar att personer med psykisk ohälsa 

uppkommer till under 15 % av den arbetsverksamma populationen (Lundberg, 2010). Det 

finns ett stort behov av arbetsplatser samt arbetsgivare som är motiverade att ta emot personer 

med psykisk ohälsa, där utbildning och ett aktivt informationsflöde är viktigt för att dessa 

personer ska kunna vara yrkesverksamma. Arbetslösheten hos personer med psykisk ohälsa 

har ödesdigra konsekvenser av en destruktiv bana med dålig självkänsla, hopplöshet, isolering 

och fattigdom (RSMH, 2015). Det framkommer att hanteringen mot individer med psykisk 

ohälsa är något som kan utvecklas mer för ett bättre bemötande. Möjligheten till detta sker 

genom att förbättra återhämtning på arbetet och stärka de positiva effekterna av att ha en 

sysselsättning (Rüsch et al., 2014). 

 

Tidigare forskning har visat på att personer som identifierar sig med sin psykiska ohälsa inte 

automatiskt lider av mer stress utan det är snarare är identifikationen av omgivningens 

stigmatisering som leder till förlorad självkänsla (Corrigan, Kosyluk & Rüsch, 2013). 

Upplevelsen av sig själv som stigmatiserad påverkar hur tillfreds man känner sig med livet. 

Individer som utsätts för mycket stigmatiserade beteende får en lägre livsglädje. För att 

reducera stigmatiseringen bland individer med psykisk ohälsa räcker det inte att ge individen 

en bra behandling utan fokus bör också läggas på andra aktörer i samhället (Rosenfield, 

1997). Forskning inom medicin redogör genom en förklaringsmodell att ur ett genetiskt 

perspektiv finns det känslor av skam samt en ökad rädsla från allmänheten gentemot personer 

med psykisk ohälsa. Detta man se leda till att individerna hade svårt att särskilja sitt 

hälsotillstånd ifrån den egna personen vilket härledde till negativa effekter av stigmatisering 

(Illic et al., 2014). 

3.3.1 Självstigma 

Självstigmatiseringen förklarar de känslor vilka en individ kan ha över sin stigmatisering och 

hur de känslorna i så fall påverkar hanteringen och bemötande av omgivningen (Goffman, 

2011). Personer med psykisk ohälsa som tillskriver sig stigmatiseringen som en del av dennes 

identitet leder ofta till en förlust av självförtroende och självkänsla. Effekten av detta kan 

påverka måendet negativt och därav prestation i att uppnå personliga mål och deltagande i de 

stödinsatser som erbjuds (Corrigan, Kosyluk & Rüsch, 2013).  

 

Självstigmatisering blir en konsekvens att tillhöra en stigmatiserad grupp, men teorier visar 

också på att självstigmat är knutet till föreställningen av personens psykiska ohälsa. Detta 

utifrån personens egen uppfattning om den själv i jämförelse med andra. Ytterligare två 

begrepp som uppkommer i relation till självstigmatisering är att individer med erfarenhet av 

psykisk ohälsa kan reagera genom att acceptera omgivningens bild av deras psykiska sjukdom 

och därav känna en maktlöshet, detta kallas disempowerment. Det andra begreppet är 

empowerment vilket innefattar att individen väljer att inte acceptera andras fördomar och 

protesterar mot omgivningens syn på hälsotillståndet. Detta ökar självkänslan och känslan av 

kontroll över sitt eget liv hos individen (Lundberg, 2010). 
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Omgivningen tenderar att tillskriva hälsotillståndet hos personer med psykisk ohälsa som en 

del av deras personlighet. Uteblivandet från arbetsplatsen på grund utav psykisk mående 

tillskrivs en lathet, eller som en människa vars ambition att utföra sitt arbete är låg. Detta 

påverkar individen i form av självstigmatisering där man drabbas av minskad självkänsla och 

tro på sin egen kompetens. Personer med psykisk ohälsa självstigmatiserar genom att 

tillskriva sig de stereotypa karaktärsdragen. Genom detta minskar individens identifikation 

med en arbetsroll och därmed också minska kraven för vad man måste prestera. Detta sker 

som en ”skyddande” hantering mot den stigmatisering som sker i samband med en 

prestationsinriktad situation. Identifikation med majoriteten av samhällets arbetsmarknad 

leder till en minskad motivation hos personer med psykisk ohälsa. I tidigare forskning 

används olika modeller för att särskilja den publika stigmatiseringen i samhället och 

självstigmatiseringen (se bilaga 4), detta kan anses svårt på grund utav komplexiteten kring 

ämnet. Publika stigmatiseringen utmärkts genom att man har en negativ syn på en 

minoritetsgrupp. Det innehåller ett förhållningssätt där omgivningen genom stereotyper 

dömer ut personer med psykisk ohälsa genom att se dem som farliga och okompetenta. Det 

härleder en diskriminering som grundar sig i en rädsla och därav ett undvikande beteende. 

Självstigmatiseringen utmärks genom att individen tar på sig omgivningens negativa syn. På 

ett liknande sätt visar forskning på att självstigmatisering påverkar individen på så sätt att 

denne tillskriver sig omgivningens stereotyper och negativa syn på personer med psykisk 

ohälsa. Vilket oftast visas genom att individen får en negativ syn på sig själv samt en känsla 

av inkompetens. Individen responderar genom ett undvikande av sociala sammanhang där 

diskriminering kan förekomma.  Personer med psykisk ohälsa är oftast medvetna om de 

fördomar och stereotyper som omgivningen tillskriver dem eller den minoritetsgrupp de 

tillhör. Det innebär inte nödvändigtvis att personerna håller med om dessa stereotyper och 

fördomar (Corrigan & Watson, 2002).  

3.4 Coping- och hanteringsstrategier 

 

Coping- och hanteringsstrategier relaterar till de ansträngningar som en individ kan behöva 

använda sig utav vid pressade situationer för att tolerera eller minska yttre samt inre krav. 

Huruvida en individ utvecklar sin förmåga att kunna använda hanteringsstrategier är beroende 

på det inflytande man anser sig ha av situationen. Tidigare forskning beskriver att människan 

har en inre förmåga att hantera och ta sig igenom kriser i livet. Syftet med en hantering är att 

individen ska kunna minska den psykiska stressen som uppstår på grund av stigmatiseringen 

av dennes ohälsa. Individens hanteringsförmåga härleds till barndomen genom att människan 

skapar strategier i situationer där det uppstår psykisk stress. Hanteringsstrategier kan 

förändras över tid och man kan se förmågan till hantering som en verktygslåda för alla 

situationer som kan uppkomma. Utvecklingen av en hanteringsstrategi leder till positiva 

effekter genom att individen blir bättre på att hantera relationer och får positivare känslor om 

framtiden (Brattberg, 2008) 

 

Tidigare forskning kring coping-strategier av stigmatisering på grund av psykisk ohälsa har 

visat på tre olika strategier; dölja sin psykiska hälsa, isolering, söka information om sin hälsa. 
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Vidare visar forskning också på att personer accepterar sitt hälsotillstånd genom att själva 

sätta etikett på sig själv genom självstigmatisering som en sorts hantering. Olika system som 

aktiveras hos individen för att hantera stigmatiseringen är försvar och beteendestrategier. Att 

dölja sin ohälsa är ett sätt för att undvika att bli stigmatiserad genom att aktivt välja att inte 

exponera sig för situationer. Detta är en bra strategi för dessa personer eftersom blir en 

reducering av stigmatiseringen (Illic et al., 2014). Nackdelen med detta kan vara att individen 

riskerar att gå miste om möjligheten att få stöd ifrån allmänheten, samt att skuldkänslor kan 

uppkomma i samband med döljandet av den psykiska ohälsan (Corrigan, Kosyluk & Rüsch, 

2013). 

 

Aktiva beteendestrategier är motsatsen till ovan beskrivna strategier. Individen söker sig till 

grupper för gemensamhet samt förståelse, man delar samma värderingar och erfarenheter 

samt att det finns en öppenhet att prata med andra om sin psykiska ohälsa (Illic et al., 2014). 

Individer som aktiverar sig i olika minoritetsgrupper som motarbetar stigmatiseringen genom 

att synas mer, använder sig på så sätt av ett aktivt motstånd som hantering av stigmatiseringen 

(Corrigan & Watson, 2002). Fördelarna med att komma ut med sin psykiska ohälsa innebär 

att man inte behöver oroa sig för att behöva förklara sig för kollegor och chefer på 

arbetsplatsen. Individen kan få positiv bekräftelse genom kontakt med fler kollegor med 

samma upplevelser. Nackdelarna kan vara att man möts av ogillande och utanförskap samt 

känna en oro för andras uppfattningar (Corrigan, Kosyluk & Rüsch, 2013). 

 

Kognitiva hanteringsstrategier innebär att man genom information, utbildning och kampanjer 

om psykisk ohälsa riktad mot allmänheten syftar att normalisera psykisk ohälsa (Illic et al., 

2014). Genom att söka information och få kunskap blir det en form utav hantering för 

individen då denne känner att man besitter en “kontroll” över sitt mående (Lundberg, 2010). 

Delandet av sin egen historia har visat sig öka känslan av att ha rätt till delaktighet i samhället 

genom att ha möjlighet att konstruera en meningsfull historia där de själva är huvudpersonen. 

Att hemlighålla delar av det man kan kategorisera som en del av jaget visar sig ha negativa 

effekter på självkänslan och ökar stigmatiseringen av individens egen identitet. För att minska 

stigmatiseringen krävs att personer med erfarenhet av psykisk ohälsa har mod att berätta och 

komma ut med sin ohälsa. Resurser och program som jobbar med att stödja personer med 

psykisk ohälsa att komma ut öppet är därför av största vikt (Corrigan, Kosyluk & Rüsch, 

2013).  

 

En annan effektiv metod för att reducera upplevelsen av stigmatisering har i forskning visat 

sig vara kognitiv beteende terapi (KBT) där man jobbar med att rama in självstigmatisering 

som orationella tankar om sig själv som personen försöker bevisa för sig själv genom att få 

feedback från andra om motsatsen. Vidare använder man sig också av accepterande och 

engagemang- terapi som använts för att jobba med självstigmatisering. Inom denna terapi 

använder man sig mycket av mindfullness (att vara här och nu) för att öka självkänslan 

(Corrigan, Kosyluk & Rüsch, 2013). 
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3.5 Psykosocial arbetsmiljö 

Psykosocial arbetsmiljö är en sammansättning av det som inom arbetsmiljön representerar det 

psykiska och det sociala. Exempel på psykosocial arbetsmiljö är stress och möjlighet att öppet 

kunna kommunicera om sin psykiska hälsa till chef samt medarbetare (Arenagruppen, 2015). 

Arbetsliv och arbetsmiljö har i studien en koppling till den psykiska ohälsan och den 

stigmatisering personer upplever i samband med detta. Idag ökar sjukfrånvaron i Sverige 

vilket härleds en ökad press i arbetslivet som en möjlig faktor till psykosocial 

arbetsmiljöproblematik och en högre andel stressrelaterad ohälsa för individer i arbete 

(Lindqvist, Markström & Rosenberg, 2010). I takt med att kraven på arbetsplatser blir allt 

hårdare och belastningen ökar är effektivitet något som prioriteras i arbetslivet. Psykisk 

ohälsa visar sig även vara en av de vanligaste anledningarna till att individer hamnar utanför 

arbetsmarknaden (FK, 2014). Sjukfrånvaron kostar samhället 47-95 miljarder kronor per år 

där psykisk ohälsa ligger till grund för andelen sjukfrånvaro (Lands organisation i Sverige 

[LO], 2007). I psykaitrisamordningen menar man på att arbete har ett stort värde då det ökar 

känslan av tillhörighet (Statens offentliga utredning [SOU] 2006:100).  

 

Med utgångspunkt i Karasek-Theorells krav - kontroll – stöd – modell redovisas ett samband 

mellan individens upplevelse av arbetsmiljön och dennes hälsotillstånd som kan påverkas 

negativt av en dålig arbetsmiljö. Där det hälsotillstånd som påverkas är det psykiska. Denna 

modell kan man relatera till i denna studie eftersom det som studeras är hur individer med 

psykisk ohälsa upplever bemötandet i arbetslivet. Fokus för modellen är att visa på 

kopplingen mellan psykosocial arbetsmiljö, psykisk ohälsa och sjukfrånvaron. I denna modell 

benämns krav och kontroll som två begrepp vilka tillsammans visar på hur arbetsmiljön 

påverkar individens psykiska ohälsa och leder till en frånvaro i arbetet. Vidare kan dessa två 

begrepp relateras till hur hög press psykiskt och en låg insikt eller kontroll över sin 

arbetssituation leder till en riskfaktor för ökad psykisk ohälsa. En uppdatering av modellen 

har gjorts då begreppet socialt stöd lagts till som en tredje dimension. Innebörden av detta är 

att vikten av socialt stöd är av betydelse när det handlar om hur individen upplever sitt 

hälsotillstånd. På detta sätt kan det stödet påverka huruvida individen upplever kravbilden 

som belastande och vidare också hur mycket kontroll man anses ha över sin arbetssituation 

och hur mycket man anses kunna påverka de krav som finns på arbetsplatsen. Därför är stödet 

från arbetsgivare och arbetskamrater av stor betydelse (FK, 2014). 

4. Lagstiftning  

När man ser till arbetsmiljölagens (1977:1160) riktlinjer framkommer det att mycket ansvar 

ligger på individen att själv kommunicera om sin psykiska ohälsa. Nämnt i 

forskningsbakgrunden är hur en individ med psykisk ohälsa har ett dolt stigma vilket innebär 

att denna psykiska ohälsa inte syns utåt som ett synligt stigma gör varpå ovanstående ansvar 

blir på individen att förmedla detta. I följande avsnitt redogörs relevanta delar av 

arbetsmiljölagen som ett komplement till forskningsbakgrunden. Detta för att visa på det 

delade ansvar som råder mellan arbetsgivare och arbetstagare att bemöta psykisk ohälsa. Det 

är viktigt att läsaren får en insikt i de riktlinjer som finns gällande bemötandet av personer 

med psykisk ohälsa i arbetslivet och de rättigheter som individerna har till en god arbetsmiljö.  
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I arbetsmiljölagen (1977:1160) uppges att arbetsgivaren i största mån ska planera, leda och 

kontrollera arbetsverksamheten så att arbetsmiljön uppfylls av de krav som finns. Utredningar 

ska ske löpande och åtgärder som inte kan vidtas på en gång skall tids planeras. Vidare ska 

också arbetsgivaren upphandla handlingsplaner för den dokumentation som förs av 

arbetsmiljön. På arbetet skall det finnas utrymme för en arbetsanpassningsverksamhet och 

rehabiliteringsverksamhet där arbetsgivaren ser till att detta är organiserat så som 

socialförsäkringsbalken 30 kap Lag (2010:1225) säger (ARM, SFS: 1977:1160, kap. 3, 2a§). 

Vidare i arbetsmiljölagen stadgas tydligt att arbetsgivaren skall utforma arbetsmiljön anpassat 

till människors olika fysiska och psykiska förutsättningar. Arbetstagaren skall ges utrymme 

att medverka i arbetsförhållanden som rör dess arbetssituation i utvecklingsarbete och 

förändringsarbete. Eftersträvan i arbetet för social kontakt och samarbete skall utföras mellan 

enskilda arbetsuppgifter. Arbetet skall uppmuntra personlig utveckling och en utveckling av 

egen kompetens genom ansvarstagande och självbestämmande (ARM, SFS: 1977:1160, kap. 

2, 1§) samt att arbetsgivare och arbetstagare ska i samverkan skapa en bra arbetsmiljö (ARM, 

SFS: 1977:1160, kap. 3, 1§). 

5. Metod  

5.1 Förförståelse 

Under studietiden har kunskap inhämtats teoretiskt och praktiskt. Erfarenhet genom praktik på 

BUP (Barn- och ungdomspsykiatrin) som kurator med barn och ungdomar i behandling, 

utredning och samtal som berör psykisk ohälsa såväl som neuropsykiatriska diagnoser. Vidare 

erfarenhet av praktikarbete som kurator inom geriatrisk vård med äldre patienter som 

behandlats inom både öppen och sluten vård. Arbetslivserfarenheter finns också inom 

kriminalvården och äldreomsorgen. Den förförståelse som ligger till grund får denna studie är 

den erfarenhet som båda författarna har med olika utgångspunkt i möte med klienter, patienter 

och brukare. Genom dessa erfarenheter i arbetslivet och under utbildningen på 

socionomprogrammet har det väckts ett intresse för psykisk ohälsa och hur samhället bemöter 

detta i olika situationer bland annat på arbetsplatsen. I vårt kommande yrke kan vi komma att 

mötas av psykisk ohälsa därmed är inhämtandet av kunskapen av psykisk ohälsa i denna 

studie av stort värde.  

5.2 Interpretativ fenomenologisk analys 

Studien utgår ifrån en Interpretativ fenomenologisk analys (IPA). Forskaren ska i 

analysarbetet kartlägga och analysera medforskarnas upplevda erfarenheter av fenomenet 

utifrån ett tolknings fokuserat synsätt. Metoden lämpar sig bra i relation till syftet att 

undersöka den upplevda stigmatiseringen som ett fenomen i relation till bemötandet bland 

personer med psykisk ohälsa. För att inhämta kunskap så använde vi oss av semi-

strukturerade intervjuer vilket lämpar sig bra till den fenomenologiska analysen. IPA används 

när man som forskare vill komma in på en djupare förståelse på individens upplevda 

erfarenhet av en personlig värld, vilket också sammankopplas med att intervjuerna består av 

öppna frågor som ger utrymme för djupbeskrivningarna från medforskarnas sida. IPA 
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kommer ursprungligen från ett hälsopsykologiskt perspektiv och har ett syfte att analysera 

datainsamlingen från ett inne-från perspektiv (Back & Berterö, 2015). 

 

Metoden har en grund i hermeneutiskt fenomenologiska synsätt som innebär att det finns ett 

samspel i hermeneutiken och fenomenologin. Dessa sammanstrålar genom utrymme för 

tolkningar av forskaren och beskrivandet samt klargörandet av människors upplevelser. 

Utöver dessa två begrepp vilar också IPA på en symbolisk interaktionism som syftar till att 

människors erfarenhet skapas i samspel mellan andra människor i grupp (Back & Berterö, 

2015). Fenomenologin går ut på att objektivt ge rättvisa åt det som är föremål för 

undersökningen och dess upplevelse. På så sätt ges tillgång till det deskriptiva i personers 

erfarenheter och upplevelser genom språk och beskrivelser för att skapa förståelse. Den 

fenomenologiska forskaren förehåller sig till den undersökta erfarenheten rättvist genom att se 

erfarenheten genom medforskarens beskrivning av denne, och placerar sina erfarenheter av 

det upplevda fenomenet åt sidan (Bengtsson, 2013). 

5.3 Intervjuer  

Datainsamlingen har skett genom semistrukturerade intervjuer och har utgått ifrån en 

intervjuguide som är halvstrukturerad (se bilaga 2). Kvalitativa forskningsintervjuer som 

innebär att man som forskare får en ökad förståelse av medforskarnas syn på fenomenet i en 

balans där man som forskare erhåller en empati för medforskarens upplevelser i samverkan 

med att införskaffa rätt kunskap. I studien är det av stor vikt att medforskaren ges utrymme 

till att prata fritt, detta för man som forskare vill fånga individens perspektiv på det som sägs 

(Kvale & Brinkman, 2014). Semistrukturerade intervjuer innebär att forskaren utgår ifrån ett 

frågeformulär som består av frågor med specifika temaindelningar, för att fånga det som skall 

studeras. Forskaren har möjlighet att ställa frågorna i den ordningen som blir lämpligast 

beroende på vilken form samtalet tar. Det innebär att man inte behöver förhålla sig till den 

specifika ordningen på frågorna. Forskaren bör också lägga fokus på det som medforskaren 

upplever vara av betydelse för en bra förståelse av det som sägs (Bryman, 2011). 

 

Genomförandet av forskningsintervjuer innefattar också att det finns ett maktperspektiv med i 

bilden, då samtalet inte är likställt mellan två parter. Det är inte osannolikt att medforskaren 

uppfattar detta och att detta kan påverka delgivningen av information så kallat, motkontroll. 

Genom att ge utrymme till medforskaren i sin berättelse och inte fråga för mycket kan 

maktstrukturen minskas (Kvale & Brinkman, 2014). 

 

I intervjuguiden har utrymme till följdfrågor getts detta eftersom metoden utgår ifrån 

fenomenologiskt synsätt. Benämningen av det fenomenologiska förhållningssättet i intervju 

avsnittet görs för att den är starkt sammanlänkad med vilken typ av intervju studien baseras 

på. Med andra ord kan man inte använda sig av en helt strukturerad intervju då man vill ha 

utrymme till att gå djupt in i samtalet med medforskaren. Den fenomenologiska forskaren ska 

förhålla sig öppet till det fenomen studien avser att undersöka, detta görs på bästa sätt genom 

just semi- strukturerade intervjuer. Således är tanken att forskaren ges tolkningsutrymme i den 

transkriberade texten efter avslutad intervju (Kvale & Brinkman, 2014). 
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5.4 Avgränsningar 

Avgränsningarna som gjordes i urvalet var att samtliga medforskare skulle ha erfarenhet av 

psykisk ohälsa samt varit aktiva inom arbetslivet i minst ett år. Vidare sattes avgränsningar till 

åldrarna 25-67 år. Ålderbegränsningen av 25 år bestämdes utifrån att sannolikheten av att man 

erhållit arbetslivserfarenhet ansågs högre än vid yngre ålder och vidare angavs stoppgränsen 

för 67 år som är pensionsålder. Nödvändigtvis behövde inte individen ifråga ha ett arbete i 

aktuell situation då vikten som tidigare nämnts ligger på att undersöka upplevselen av 

stigmatiseringen i arbetslivet hos individer med psykisk ohälsa som ett fenomen. 

  

Erfarenhet av psykisk ohälsa hos medforskarna är något som överlämnats åt dem själva att 

definiera. Med det menar vi att individernas olika erfarenheter av psykisk ohälsa inte är något 

som studien kommer att behandla. Fokus i studien ligger på de erfarenheter medforskarna har 

av stigmatisering som ett resultat av bemötandet i arbetslivet.  

5.5 Urval  

I vårt urval sökte vi oss till verksamheter som kunde hjälpa oss att komma i kontakt med 

individer som har erfarenhet av psykisk ohälsa samt arbetserfarenhet. Syftet med studien var 

att undersöka upplevelsen av stigmatiseringen Detta ledde till kontakter med olika förbund, 

verksamheter och organisationer. Verksamheterna låg i olika orter och kontaktades genom 

telefonsamtal där studiens syfte presenterades. Därefter mailades det skrivna missivbrevet (se 

bilaga 1) ut till respektive kontaktperson på verksamheten. En huvudkontaktperson kunde 

genom verksamhetens personal rekrytera medforskare som var motiverade för att delta i 

studien. Denna kontaktprocess resulterade i att urvalet blev ett kedjeurval. 

 

Kedjeurval innebär att man som forskare tar kontakt med en huvudperson inom verksamheten 

vilken sedan väljer medforskare som anser sig vara lämpliga till studiens syfte. Genom 

kommunikation med huvudpersonen får forskaren kontakt med ytterligare personer som 

kommer att representera medforskarna i studien. Eftersom fokus för studien ligger på att 

undersöka upplevelsen av ett visst fenomen lämpar sig detta kedjeurval bäst då det innebär att 

man når en population som är representativ för psykisk ohälsa. Men detta innebär inte att 

populationen är representativitet för det upplevda fenomenet. Därför är det vanligast i studier 

av kvalitativansats använder sig utav kedjeurval som ett alternativ i stället för exempelvis ett 

slumpmässigt urval (Bryman, 2011). 

 

Verksamheten som urvalet utgick ifrån arbetar med att rehabilitera personer med psykisk 

ohälsa ut i arbetslivet. Erfarenheterna av arbetsträning skiljer sig mellan medforskarna då 

verksamheten erbjuder olika typer av arbete.  

5.6 Tillvägagångssätt  

I studien har vi använt oss av en interpretativ fenomenologisk analys vilket innebär att man 

avser att undersöka upplevelserna av ett visst fenomen hos medforskarna. Vi har använt oss 

utav semi-strukturerade intervjuer där man använder sig av en halv strukturerad intervjuguide 

(se bilaga 2). En halvstrukturerad intervjuguide genomförs med öppna frågor för att ge 

utrymme till medforskaren i syfte att nå en djupare beskrivelse av känslor och uppfattningar 
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samt utrymme till följdfrågor. I fenomenologisk ansats nämns att det kan vara svårt att avsluta 

intervjun eftersom det inte är ofta som tillfällen ges där det finns utrymme att prata och fokus 

kommer enbart att ligga på medforskaren och dennes erfarenhet (Kvale & Brinkman, 2014). 

Detta blev märkbart under studien då samtliga samtal fortsatte efter avslutad intervju.  

 

Intervjuerna utfördes på olika platser där medforskare erhöll en arbetsträning. Totalt gjordes 

fyra stycken intervjuer som var 30- 45 minuter vardera som spelades in med hjälp av 

ljudinspelare och mobiltelefon. Genomgång av de etiska kraven gjordes och förtydligande av 

den förväntade intervjutiden som också angetts i missivbrevet (se bilaga 1). För att testa 

intervjuguidens uppbyggnad och frågornas kvalité gjordes ett pilottest på två helt oberoende 

personer för studien.  Detta resulterade i vissa ändringar gjordes av frågornas uppbyggnad. 

Det uppmärksammades i pilotstudien att vi behövde en mjukare ingång i intervjun samt att 

vissa frågor behövdes förtydligas. Allt insamlat material har efter avslutad analysprocess 

raderats.  

5.7 Analysmetod 

Intervjuerna transkriberades ordagrant där vi delade upp ansvaret på två intervjuer var. Efter 

att texten transkriberats lästes samtlig text igenom av oss båda, två varv per intervju. Vid 

användning av IPA ska man se till att analysprocessen sker som en cirkel. Med detta menas 

att utrymme för forskarens tolkning av texten ska ges i syfte att skapa nya idéer och förståelse 

för det som sagts. Intervjuerna kodades med bokstäver för att särskilja dem därefter 

numrerades allt transskript material med sidnummer och vidare sattes radnummer. 

Radnummer sattes för alla meningsuppbyggnader och uppgick mest till 210 rader. Sedan 

utmärktes olika uttalande med deskriptiva förklaringar på följande vis (Back & Berterö, 

2015):  

 

1. Beskrivningar av ett skede eller en känsla 

2. Språkliga kommentarer som syftar till att sätta ord på känslor som framkom av 

upplevelserna 

3. Begreppsliga uttryck som används för att klargöra eller förtydliga redan sagd information 

 

Detta gjordes för att få en djup förståelse samt en inblick i textens innehåll. Utöver detta 

beskrevs direkta tankar genom notiser i vänstermarginalen på den utskrivna transkriberingen. 

 

I andra steget skapades teman för varje intervju för sig. Även detta ansvar delades upp mellan 

oss. Varje intervju tilldelades 20 - 30 teman var. Temaindelningen gjordes för att fånga det 

mest väsentliga i texten men även för att se om vissa teman bör uteslutas ur analysen. För 

varje intervju skapades 4-5 kluster där de teman som skapats skulle placeras. Kluster avser att 

sammanfatta de meningsbärande enheterna som temaindelningen utgör. Tabeller för varje 

enskild intervju skapades i syfte att ge en överblick för analysen och innehållet av materialet. 

Dessa tabeller bestod av kluster, teman, citat och kodning av intervjun. Citat ur intervjuerna 

ska tas ut med syfte att visa innebörden i varje kluster. Vidare diskuterades varje intervjus 

teman mellan oss samt för att få inblick i hela processen och att fokus hålls till syfte och 

frågeställningar under processen. Vissa av de uppgjorda teman förkastades men inte många. 
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Vidare innebär ett urskiljande av olika beskrivande kluster för de uttagna temana. Dessa 

kluster bör omfatta fyra till fem stycken. Eftersom analysen utförts var för sig så skapades ett 

flertal antal teman och kluster som uppkom till 49 teman och 14 kluster. Klustren ska i 

analysprocessen få en benämning för att kunna konceptualiseras när alla teman placerats i 

under respektive kluster. För att få en överblick över teman och kluster som kommer utgöra 

studiens resultat skapas en översiktstabell (Back & Berterö, 2015). 

 

Det framkom under analysprocessens fjärde steg att vissa teman gick in under varandra och 

hade samma benämningar därav utfördes ytterligare en analys som resulterade i en ny tabell 

(se bilaga 3) för att bryta ner materialet. I den nya tabellen skapades 29 teman och 9 kluster. 

Därmed gjordes en reducering för att få ut det mest väsentliga delarna i det analyserade 

empiriska materialet. Det fjärde steget blir således representativt genom översiktstabellen. 

5.8 Etiska överväganden 

I vår studie har vi förhållit oss till de forskningsetiska kraven utifrån; Informationskravet, 

Konfidentialitetskravet, Samtyckeskraven och nyttjandehetskravet. 

 

Utförandet av kvalitativa forskningsintervjuer kan vara som att skapa ett hantverk och denna 

typ av forskning genomsyras av etiska frågeställningar under vägens gång. Väsentligt är att 

forskaren skapar en trygg och bra relation till medforskaren då samtalet i sin karaktäristiska 

form blir källan till den kunskap vilket resultatet bör vila på. Kunskapen som framställs 

genom intervjun kommer att vila på att medforskaren känner sig fri att prata om det som 

annars hade varit privat. Eftersom denna studie analyseras med ett fenomenologiskt 

perspektiv är det av stor vikt att intervjuaren kan gå in på djupet i samtalet med medforskaren. 

I vetenskapliga studier ses de etiska riktlinjerna som problemområden eller 

osäkerhetsområden med syfte dessa kontinuerligt genom studien ska uppmärksammas och att 

forskaren bör hålla sig öppen inför dessa. Det är inte meningen att forskaren ska lösa 

samtycke, konfidentialitet, konsekvenser, forskarens påverkan som problem. Det syftar 

snarare till att förhålla sig till dessa för att se till medforskarens bästa (Kvalé & Brinkmann, 

2014).   

 

Informationskravet innefattar att medforskarna ska bli informerade om studiens allmänna 

syfte. Under detta moment bör det också ingå ett avsnitt som ger intervjupersonen information 

om vem som kommer att ha tillgång till intervjuerna, eller studien över lag (Kvale & 

Brinkmann, 2014). Samtyckeskravet innebär att medforskaren informeras om att det är en 

frivillig medverkan i intervjun och att denne kan avbrytas när som helst under intervjuns gång 

(Bryman, 2011). Innan utförda intervjuer har medforskarna informerats om studiens syfte 

samt att medverkan är frivilligt och kan avbrytas när som helst, detta genom muntlig 

information och missivbrev (bilaga 1). Samtycke har godkänts angående ljudinspelning under 

intervjuerna av samtliga medforskare.  

 

I konfidentialtietskravet läggs stor vikt på att skydda medforskarens integritet och anonymitet 

när man utför en kvalitativ intervju studie. Informationen av de utförda intervjuerna ska inte 

kunna spåras tillbaka till de som deltagit därför delges de olika medforskarna fiktiva (Kvalé & 

Brinkmann, 2014). I vår studie tilldelades intervjuerna olika koder som innefattade 
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bokstäverna A, B, C och D. Det transkriberade intervjumaterialet kodades genom bokstäver 

för att bevara medforskarnas konfidentialitet.  

 

Nyttjandekravet av studien innebär att man tänker på omfattningen av konsekvenserna 

studiens publikation kommer att ha för de medverkande. Detta beror mycket på vilken typ av 

ämne man kommer att beröra i sina intervjuer. Viktigt är också att man avser att 

informationen enbart används i forsknings avseliga syfte (Kvalé & Brinkmann, 2014). I denna 

studie berörs ett ämne som kan vara känsligt för medforskare därför har stor vikt lagts på att 

kolla av före, under och efter avslutat intervju personerna upplevt att prata om stigmatisering. 

Information ges även om hur studien kommer att användas enbart i studiesyfte. 

5.9 Validitet och reliabilitet  

Validitet innebär att forskaren har gjort en datainsamling av kunskap och fakta om det 

fenomen som ska studeras innan studien på börjats. I analysen av det empiriska materialet 

ligger stor fokus i att man som forskare förhåller sig med en noggrannhet för att kunna nå 

specifik kunskap av det insamlade materialet (Thornberg & Fejes, 2015). Det ska finnas en 

överensstämmelse mellan det empiriska materialet och datainsamling samt de teoretiska idéer 

som utvecklats av forskarna under studiens gång. Under detta skall även forskarna göra en 

överenskommelse av hur materialet skall tolkas (Bryman, 2011). Studiens syfte har legat till 

grund för utformningen av intervjuguiden som var halv strukturerad för att medforskaren 

skulle ges utrymme att själv förklara sin upplevelse. Detta anser vi har varit positivt eftersom 

vi använt oss av fenomenologisk ansats där utrymme för känslobeskrivningar skall ges. För 

att säkerställa att de frågor som konstruerats i intervjuguiden inte kan misstolkas av 

medforskaren, så har två pilotstudier utförts. Detta för att garantera att det forskningen avser 

att undersöka ska bli besvarat. Då intervjuerna har bandats kan för och nackdelar vägas i 

relation till medforskarna kan tänkas förhålla sig mer slutet. Vilket kan innebära att forskaren 

går miste om viktig kunskap i beskrivningen av upplevelserna kring fenomenet. Dock är den 

positiva effekten att materialet säkerhetsställs mer ordagrant med en inspelning och man 

behöver inte enbart förlita sig på forskarens dokumentation av intervjun.   

 

För att uppnå reliabiliteten inom kvalitativ forskning bör forskaren erhålla ett kritiskt 

granskande synsätt. Innebörden med detta blir att forskaren redogör för samtliga faser i 

forskningsprocessen som ingår i studiens gång (Bryman, 2011). För att säkerhetsställa 

reliabiliteten har vi med hjälp av tre oberoende personer av studien fått samtlig text granskad 

och analyserad. Det kan tänkas gå emot konfidentialiten genom utelämnade av delar i studien 

till oberoendepersoner. Detta ansågs inte påverka medforskarnas konfidentialitet eftersom 

materialet har kodats och kan inte spåras tillbaka till någons identitet. Reliabilitet kan vidare 

diskuteras utifrån huruvida svaren på de kvalitativa intervjuerna skall komma att bli de 

samma om intervjuerna skulle utföras av någon annan forskare eller olika svar i förhållande 

till olika forskare (Kvale & Brinkmann, 2014). För att säkerställa huruvida medforskarna 

skulle svara olika till en annan forskare skulle studien behövas utföras igen. Eftersom vår 

studies fokus var att undersöka ett fenomen så kan det inte säkerställas att uppfattningen om 

detta fenomen skulle komma att ändras. 
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Huruvida studien kan generaliseras till andra sociala grupper eller upplevelser av fenomen 

kan problematiseras utifrån att man inom kvalitativa studier ofta använder sig av 

urvalsbegränsning. Vilket innebär att det kan finnas en svårighet med generaliseringen. 

Vidare beskrivs därför vikten av djupa och ingående deskriptiva resultat förklaringar för att 

säkerhetsställa överförbarheten till en annan social miljö (Bryman, 2011). I studien kan man 

kritisera generaliserbarheten då studiens resultat vilar på enbart fyra intervjuer med endast 

kvinnor. För en högre generalisering hade man behövt utföra fler djupintervjuer och en 

forskning som sträckts längre än åtta veckor. Eftersom studiens urval består av ett kedjeurval 

resulterade det i att medforskarna kom att representera enbart ett kön. Det bör det poängteras 

att generaliserbarheten påverkas då studien inte är representativ för de båda könen.  

 

Det kan även tänkas att generaliserbarheten påverkas av att definitionen av psykisk ohälsa har 

överlämnats åt medforskarna att definieras. Det hade möjligtvis gynnat generaliserbarheten 

för studien om detta hälsotillstånd var avgränsat till en specifik definition av det psykiska 

måendet. Det har förts ett resonemang kring detta innan avgränsning och förhållningssättet 

under studien har varit till det fenomen som avsetts att undersöka varpå definitionen lämnades 

därvid. Det går alltså inte att utesluta att beroende på vilken form av psykisk ohälsa 

individerna har, kan det finnas skillnader i upplevelsen av stigmatisering.  

5.10 Litteratursökning  

Utgångspunkten för att skaffa information och kunskap om individers upplevelse av 

stigmatisering på grund av psykisk ohälsa med har varit databaserna via Umeå 

Universitetsbibliotek. De mest förekommande sökorden som har används har varit psykisk 

ohälsa, stigmatisering, stigmatisering på arbetsplats, självstigmatisering, bemötande i 

arbetslivet, attityder mot psykisk ohälsa, arbetsbelastning, återhämtning på arbetet och 

sjukskrivning på grund av psykisk ohälsa etc. För att öka synen på individers psykiska ohälsa 

och hur det kan tas i uttryck samt upplevas grundar sig litteratursökningen även på 

internationella studier som legat till grund för delar av forskningsbakgrunden i denna studie 

och orden för de internationella sökningarna har varit mental illness, psychology of stigma, 

coping, discrimination, reliability, self-esteem, self-stigma, attitudes, refutation, stigma and 

work etc. Litteratur som vi valt att bortse ifrån är där det framkommit att den psykiska 

ohälsan beror i huvudsak på diagnoser så som bipolaritet och schizofreni etc. Kunskap har 

också tillgodosett genom deltagande vid föreläsning av riksförbundet RSMH i Umeå, måndag 

den 23 april 2015.   

6. Resultat 

I studien kommer de personer som legat till grund för studien kommer att benämnas som 

medforskare. Gemensamt för samtliga medforskare var utbrändhet, olika neuropsykiatriska 

diagnoser samt depression.  

 

Resultatet kommer att redovisas utifrån fyra huvudteman med underliggande rubriker:  

 

Stigmatiseringens uttryck som kommer beskriva känslan av bortprioritering och hur 

bemötandet mot personer med psykiskohälsa ter sig på arbetsplatsen. Vidare 



 

 23 

kommunikationens betydelse i upplevelsen av stigmatisering.  Vi kommer även beröra vikten 

av att ha en plats på arbetsmarknaden och hur detta påverkar individens självbild. 

 

Kommunikation i arbetslivet som under datainsamlingen kommit att bli en viktig del. För att 

på så sätt kunna visa på upplevelsen till varför stigmatiseringen uppkommer samt en önskan 

om att se en förändring i bemötandet kring psykisk ohälsa. 

 

Självstigmatisering och självbild kommer spegla individernas upplevelse av sig själva och hur 

stigmatiseringen påverkar deras självbild. Underliggande temat belyser vikten av att bli 

förstådd och accepterad av andra samt visa på hur självstigmatiseringen tas sig uttryck hos 

individerna i denna studie.  

 

Copingstrategier blir en gedigen del i att kunna hantera omgivningens bemötande mot 

personer med psykisk ohälsa. I detta avsnitt går vi igenom de faktorer som hjälpt och stjälpt 

medforskarnas hantering av den upplevda stigmatiseringen som uppstått i bemötandet. 

Läsaren bör ha i åtanke att hanteringarna inte alltid upplevs som specifika hanteringar av 

medforskarna då de lever med omgivningens stigmatiserande bemötning som en naturlig del i 

vardagen.      

6.1 Stigmatiseringens uttryck 

Stigmatiseringen upplevs som ett uttryck av att inte tillhöra en “nomalitet” på 

arbetsmarknaden och tillämpar sig genom att man som individ med en psykisk ohälsa känner 

att det är en svaghet snarare än en styrka av sin erfarenhet. 

6.1.1 Upplevelsen av att känna sig bortprioriterad 

Okunskapen hos omgivningen om psykisk ohälsa upplevs leda till stigmatisering. 

Medforskarna uttrycker att de blir bortprioriterade och att deras kompetens nedvärderas då de 

möts av bristande tillit om att kunna leva upp till arbetsmarknadens kravbild. 

 

Jag menar i dagens samhälle, man ser ju hur stressigt det är då blir det ju problem om det 

kommer någon som jag som behöver extra hjälp….. Det blir ju fel när man söker ett jobb och 

kommer dit och möts av förväntningar som är skyhöga och man ska till och med göra mer än 

den anställningen man har. För det är många arbetsplatser jag kan uppleva att du ska vara 

lite allt i allo. För mig som behöver extra handledning så är jag ju verkligen inte intressant 

på arbetsmarknaden.  

 

Detta leder inte sällan till att majoriteten av individerna skapar en misstro till sin plats på 

arbetsmarknaden. Erhållandet av en arbetsroll är viktig för att ha möjlighet att komma vidare i 

sin psykiska ohälsa och har i intervjuerna visat sig vara en viktig faktor i huruvida man kan 

återkomma till arbetslivet. Det råder en generell uppfattning om att kraven på 

arbetsmarknaden är höga hos medforskarna och där med också hur en individ ska fungera på 

arbetsplatsen. 

6.1.2 Bemötande 
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Genom intervjuerna kan man se att samtliga medforskares upplevelse är att det råder en 

okunskap på den öppna arbetsmarknaden. Detta genomsyrar samtliga intervjuer i relation till 

varför bemötandet och stigmatiseringen kring den psykiska ohälsan uppstår. Detta illustrerar 

nedan.  

 

Bemötandet tror jag handlar om okunskap, det är ju fortfarande det där att ja men vi pratar 

inte om det där för det är för jobbigt.  

 

Stigmatiseringens uttryck i koppling till ovanstående beskrivningar tror sig medforskarna 

grundar sig i okunskap. Samtliga medforskare upplever ett avvikande beteende från 

omgivningen på grund av att man finner samtalsämnet om psykisk ohälsa som jobbig. Det 

visades under studien att medforskarna upplever att det inte finns verktyg eller kunskap för att 

på ett bra sätt bemöta personer med psykisk ohälsa i arbetslivet.  

 

Har vi en diagnos, ja men då har vi kunskap om det och då vet vi hur vi ska bemöta detta, 

men hur bemöter man att en människa säger jag mår dåligt!?  

 

Medforskaren beskriver ovan är när en individ tillskrivs en diagnos kan omgivningen på så 

sätt utifrån kunskap om diagnosen lättare förstå människan och dennes mående. En social 

kategorisering av en människas mående skulle man kunna säga. 

6.1.3 Utrymme till arbetsträning på den öppna arbetsmarknaden 

Alternativet att arbetsträna på en utslussningsverksamhet kan vara en positiv upplevelse och 

skapa känslor av trygghet men läsaren bör ha i åtanke att arbetsträningen också kan agera som 

en kategorisering av individer med psykisk ohälsa och skapa ett utanförskap gentemot 

samhället. Det medforskarna upplever är att individer med psykisk ohälsa bör ges utrymme att 

kunna arbetsträna på den öppna arbetsmarknaden istället för på en utslussningsverksamhet. På 

detta sätt tas stigmatiseringen sig i uttryck genom att man inte får individuellt utrymme på 

arbetsmarknaden trots att man mår dåligt. 

 

Jag hanterar ovissheten bättre vissa dagar och sämre andra dagar…... vissa dagar kan bli 

ganska deppiga, av att man inte vet om man får vara kvar eller inte men jag försöker tänka 

positivt…...Man borde göra om arbetsplatserna så att det funkar att jobba på alla ställena, 

jag skulle ju egentligen inte behövt sluta på mitt förra jobb.  

 

I samband med arbetsträning har medforskarna byggt upp självkänslan, ökat tron på sin 

kompetens. Citatet nedan visar på hur förlusten av arbetsträningen som insats också kan skapa 

oro inför framtiden på den öppna arbetsmarknaden. 

 

Jag kan känna mig stressad inför framtiden, det gör jag varje idag…….Med min 

utvecklingsanställning så får jag ju bara tre månader i stöten, vilket skapar mycket oro i 

mig…..Ju närmare det kommer desto mer ökar stressen. 
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I samband med utslussning till arbetsmarknaden påverkar det tron på framtiden och 

motivationen till arbetslivet. Arbetsträningen kan således bli en form av tillfällig trygghet som 

skapar känslor av stress. Stress skapas av att man trivs på sin arbetsplats och trygg i tillvaron 

och därav inte vill mista det. Utifrån nedanstående citat bör dock nämnas att i relation till 

detta framkom det att tiden man har erhållit en arbetsträning påverkar huruvida individerna 

vill utvecklas vidare till öppna arbetsmarknaden. 

 

Jag har arbetsprövat länge på olika ställen, men jag känner att det måste leda till någonting, 

så här kan jag ju inte ha det hur länge som helst. Jag vill att det ska hända någonting NU! 

Det är jättejobbigt att vänta och vänta men att inte få veta hur det blir.  

 

Vi visar på detta eftersom det uppkom meningsskiljaktigheter hos medforskarna under 

studien. Detta visar på en vilja hos medforskarna att efter en viss tids arbetsträning anamma 

ett jobb på den öppna arbetsmarknaden.  

 

6.2 Kommunikation i arbetslivet 

För att visa på medforskarnas känsla av att det råder en kunskapsbrist om psykisk ohälsa i 

samband med arbetslivet som leder till en stigmatisering beskrivs i detta avsnitt hur 

kommunikation och kunskap har en stor betydelse för hur diskriminerad, stigmatiserad och 

utelämnad en individ kan känna sig.   

 

För att få förståelse av andra krävs det att individen som har en psykisk ohälsa också kan 

kommunicera om detta. I citaten nedan beskriver medforskarna en rädsla av att inte få få 

förståelse av omgivningen.  

 

Jag vill rannsaka för att folk ska tro på vad jag säger. 

 

Öppenhet med sin psykiska ohälsa beror mycket på hur man tror sig kommer bli stigmatiserad 

på arbetsplatsen. Att känna av omgivningen innan man delger dem om sin hälsa framkom 

enbart från en av medforskaren men samtliga av medforskarna uttryckte ett behov av att man 

på den öppna arbetsmarknaden bör skilja på den egna kompetensen och måendet. Detta blir 

avgörande för hur mycket man delger omgivningen.  

 

Alltså om dom får lära känna mig först så som jag är utan att berätta det så brukar dom 

oftast ta det bättre än när jag berättar på en gång.….än att jag kommer redan första dagen 

och berätta det för då kan det bli som att jaha okej och vad klarar du och vad kan du göra? 

 

Medforskarnas uttryck kan tolkas som en hantering av stigmatiseringen genom att de i vissa 

fall kan välja att dölja sitt mående på arbetsplatsen som citatet ovan visar på. Individen väljer 

vilka situationer man pratar om sitt mående, för att på så vis skydda sig själv ifrån att bli 

dåligt bemött av omgivningen. 

6.2.1 Att acceptera och förstå psykisk ohälsa 
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Förståelse och acceptans av andra för sin psykiska ohälsa har i studien visat vara av betydelse 

för att kunna frånsäga sig stigmatiseringen som implementeras av omgivningen. Hur 

omgivningen kommunicerar om psykisk ohälsa upplevs av medforskarna påverkar 

självacceptansen som visas i citatet nedan.  

 

När man pratar med folk så säger dom ju ofta att nä men inte är det så, du kanske är lite trött, 

ryck upp dig, och ryck upp dig är det värsta ord någon kan säga! Jag menar man vill ju inget 

annat än att komma tillbaka på banan igen, man vill jätte mycket, men man har inte orken 

eller förmågan så känns det ju ännu sämre när folk beter sig så här.  

 

Genom en ökad förståelse och insikt i vad den psykiska ohälsan innebär för individen tror 

medforskarna att det leder till ett bättre bemötande. Samtliga medforskarna har erfarenhet av 

att i de fall där förståelse funnits så har också erfarenhet av psykisk ohälsa funnits hos den 

andra parten. Citatet nedan exemplifierar hur förståelsen kring psykisk ohälsa underlättar. 

 

Vissa har erfarenhet av det själv. De kanske har tyckt att det varit stressigt eller haft andra 

som har det eller så.. Då förstår dom mycket bättre. En del kanske inte har det och då förstår 

dom som inte hur det är…   

 

Ovanstående citat visar på hur en förståelse från andra ökar känslan av att kunna identifiera 

sig med omgivningen och därav känna en tillhörighet. På detta sätt reduceras känslan av att 

känna sig stigmatiserad, då det finns förståelse i bemötandet.  

6.2.2 Öppenhet i kommunikationen på arbetsplatsen  

När det kommer till att kommunicera om sin psykiska ohälsa beskriver medforskaren de 

faktorer som finns med i avvägandet när de väljer att berätta om sin ohälsa. Samtliga av 

medforskarna upplevde möjligheten till att öppet kunna kommunicera om sitt mående är av 

stor vikt för att minska känslan av stigmatiseringen, framförallt ute i arbetslivet. 

 

Försök få ett förtroende så att människan vågar berätta. Många gånger vill man ju bara att 

någon lyssnar, fråga bara lite försiktigt om allting är okej, är det något du skulle vela prata 

om...Alla törs ju inte prata för man är ju jätte rädd för vad folk ska tycka och tänka….. hur 

ska dom kunna tro på mig när jag mår dåligt som alltid varit som en stridsvagn som farit 

fram och klarat mig själv, ska jag helt plötsligt säga att det är ett jätte stort val för mig om 

jag ska ha en apelsin eller banan till min eftermiddagsfrukt. 

 

Den upplevda svårigheten i att prata öppet om sin psykiska ohälsa är något medforskarna tror 

sig ha en grund i hur andra förväntas bemöta denna information. Detta skapar en känsla av att 

man är annorlunda och leder på så vis till en “vi och dem” känsla.   

6.3 Självstigmatisering och självbild  
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I sammanhang där man pratar om stigmatisering och självstigmatisering är det svårt att 

avgöra vad som är vad. Skillnaden mellan hur individer upplever sig stigmatiserade i 

arbetslivet och hur detta tas i uttryck kommer i följande avsnitt att härledas till självkänslan 

och hur medforskarna uppfattar sig själva i förhållande till sin psykiska ohälsa. 

6.3.1 Misstro 

I samband med en psykisk ohälsa beskriver medforskarna en känsla av att de inte passar in på 

arbetsmarknaden. Det gör att individer med psykisk ohälsa som känner sig återhämtade från 

sjukskrivningen och redo för att söka arbete, har skapat misstro hos sig själva gentemot hur 

dem tro sig skall bli bemött på arbetsmarknaden, något som återspeglas i citatet som följer. 

 

För mig är det en strid att gå ut varje dag, därför är jag så glad att jag har den här 

arbetsträningen. Men om någon skulle säga till mig att gå ut och sök jobb på något annat 

ställe, då går jag dit första dagen sen är jag hemma.  

 

Citatet ovan speglar hur betydelsefull arbetsträningen är för tron på sig själv hos 

medforskarna och för att må bättre. Detta förväntas inte vara förstått på öppna 

arbetsmarknaden. Det finns en upplevelse hos medforskarna om att deras utbildning och 

tidigare kompetens kan vara ett hinder i vägen tillbaka till arbete.  

  

Jag har två högskoleutbildningar och på arbetsförmedlingen har dem tyckt att jag på grund 

utav det kan jag gå ut och ta vilket jobb som helst.  

 

Medforskarna upplever att förväntningarna på vad denne klarar av bör tas i hänsyn till det 

måendet individen har idag. Upplevelsen har till skillnad från den misstro som beskrevs ovan 

blivit en övertro genom att enbart se till individens tidigare referenser som återspeglas i citatet 

ovan. Med tidigare meriter från utbildningar och arbeten upplevs utrymmet för psykisk ohälsa 

mindre där acceptans och förståelse från omgivningen minskar eller helt uteblir. 

6.3.2 Komplexiteten mellan självstigmatisering och stigmatisering 

I arbetsrelaterade fall uttrycker medforskarna självstigmatiseringen i form av avsaknad tro på 

sig själv, att man skapar en negativ självbild i relation till arbetsrollen. Denna process kan 

vara medveten och omedveten hos medforskarna. Citatet nedan visar på hur man genom 

bristande tro på sig själv kan självstigmatisera och vidare inte tro sig passa in på 

arbetsmarknaden.  

 

Man vill ju inte ha nån som inte kan göra jobbet, jag ju alltid känt mig som en liten skit och 

gör det fortfarande….jag är ju inte nöjd med någonting, vare sig det jag gör eller med mig 

själv….. jag har ju hela tiden den tanken, att ja men dom vill ju inte ha med mig att göra på 

ett arbete. 
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Konsekvenser av bristande självbild anser medforskarna leda till en negativ känsla om hur 

omgivningen uppfattar denne. Citatet nedan visar på den komplexitet som självstigmatisering 

innebär i relation till stigmatiseringen av omgivningen. 

 

Det kan det räcka med en blick, min självkänsla går i botten av den blicken...och dom kanske 

samtidigt ser det också på en arbetsintervju……sen behöver det inte vara det att någon menar 

något illa men det blir ändå att jag tar illa vid mig. Jag målar fan på väggen av den blicken. 

 

Utifrån ovanstående citat kan man se att omgivningens stigmatisering och attityder mot 

personer med psykisk ohälsa påverkar självbilden hos medforskarna. Denna form av 

stigmatisering utesluter inte det faktum att upplevelserna beror på okunskap och fördomar om 

psykisk ohälsa från omgivningen. 

6.3.3 Betydelsen av ett arbete för egenvärdet 

Medforskaren beskriver i citatet nedan hur innehavandet av arbetsträning stärker självkänslan 

utifrån att man känner sig behövd någonstans och vidare individens syn på det personliga 

värdet i att ha ett jobb.  

 

Det handlar om väldigt mycket om hur man ser på sig själv. Att man känner sig som en värdig 

människa och att man klarar att ta hand om sig själv. 

 

I studien framkom att betydelsen av en arbetsträning härleder positiva känslor av att tillhöra 

arbetsmarknaden. Majoriteten av medforskarna anser att en ökad förståelse och bredare 

utrymme för psykisk ohälsa har positiva effekter för att en individ ska kunna rehabiliteras till 

ett arbete på öppna arbetsmarknaden.   

6.3.4 Från frisk till sjuk 

Medforskarna beskriver att deras psykiska ohälsa innebär en förändring för dem själva också i 

relation till sin arbetsroll. Det blir en fråga om acceptans för sig själv, att inte klara utav att 

jobba på det sätt man gjort tidigare som citatet nedan visar. 

 

Jag kan själv känna att jag tar på mig för mycket, det är svårt att hitta en balans när man 

arbetstränar eftersom jag jobbat fulltid innan. 

 

Upplevelsen är att det är svårt att hitta en balans mellan att arbetsträna och jobba heltid, detta 

genomsyrar medforskarnas upplevelser i att rehabiliteringen tillbaka till arbetsmarknaden. 

Acceptansen för förändringsprocessen mellan att gå från frisk till ”sjuk” blir en stor del av 

resan tillbaka till ett arbete. 

 

Vad är det för fel på mig, kommer jag alltid vara såhär…. Jag vill bli frisk, jag vill kunna 

vara som jag alltid har varit. 
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Med förändringsprocessen menas att det inte bara handlar om själva arbetsträningen utan att 

också förändra den självbild man har av sig själv. Det har i medforskarnas beskrivningar visat 

sig skilja i hur man anser sig klara av detta samt hur man uppfattar sin egen möjlighet med 

utgång från den psykiska ohälsa man har. Samtliga av medforskarna uttrycker en vilja om att 

arbeta och komma tillbaka till arbetslivet. Vilket avsnittet ovan tar upp är det svårt att 

särskilja stigmatiseringen till en avgränsad orsak då stigmatisering kopplat till arbete är 

mångfakturellt. 

 

Medforskarna beskriver att förståelsen från omgivningen har betydelse i vilka strategier man 

använder sig av för att hantera förändringen av att gå från frisk till sjuk. Citaten nedan 

beskriver hur en individuell förståelse kan underlätta acceptansen för sig själv och blir där 

med en hantering av sin psykiska ohälsa. 

 

Jag var så förbannad på läkarna, att ja men hitta nånting, vad är det med mig? Jag visste ju 

inte vad det var tills jag fick läsa om alla symptomen och de stämde ju in på mig, det var en 

sådan lättnad, att ja men gud jag är ju inte galen utan det är detta jag har. Det var så skönt! 

 

I förändringsprocessen är det viktigt att man få förståelse av sig själv för att kunna acceptera 

den förändring som sker när man går från frisk till sjuk. Denna förståelse som citatet ovan 

exemplifierar leder till en reducering av den upplevda stigmatiseringen eftersom man känner 

mindre utanförskap. I relation till detta blir också stigmatiseringen lättare att hantera.  

 

Medforskaren beskriver i citatet nedan vikten av de rätta stödinsatserna ute på 

arbetsmarknaden påverkar i vilken grad den psykiska ohälsan upplevs som ett hinder på 

arbetsmarknaden. Att få rätt stöd underlättar individens egen hantering. 

 

Det kan handla om att vara frisk med rätt stödinsatser.  

 

För att kunna återgå till arbete fortare och få en snabbare återhämtning med hjälp av rätt stöd 

kan det innebära att man får rutiner i sitt arbete, en chans att visa sin kompetens och känna sig 

behövd. Detta tror medforskarna skulle kunna leda till en ökad självkänsla. 

6.4 Coping-strategier 

6.4.1 Hantering av psykisk ohälsa  

Citaten nedan visar på hur hanteringar kan ta sig i uttryck i situationer där medforskarna 

bemöter stigmatiseringen som man förväntar sig bli utsatt för, på grund utav sin psykiska 

ohälsa. 

 

Jag har varit hos över tjugo olika professionaliteter..…jag har provat olika mediciner som 

jag i början var emot.  

 

jag är väl väldigt dålig på att hantera det, min strategi har alltid varit att fly och gömma mig, 

istället för att ta tag i det. Jag gick ju i samtalsterapi via närpsykiatrin när mina problem 
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uppdagades, men oftast då det blivit jobbigt för mig så har jag hanterat det genom att hålla 

mig hemma och inte gå ut…. 

 

Citaten ovan exemplifierar medforskarnas beskrivningar av isolering, flykt och samtalsterapi 

som hanteringsstrategier av omgivningens stigmatiserande. Vidare visas hur medforskarna har 

en medvetenhet om de hanteringar som inte alltid har de bästa effekterna.  Hantering av den 

förväntade stigmatiseringen kan många gånger innebära som medforskarna beskriver att man 

faller in i gamla mönster som innefattar att man agerar på ett sätt som man alltid gjort. Citatet 

nedan beskriver hur komplex stigmatiseringen kan vara då det resulterar i ett undvikande.  

 

Det är ingen idé att jag går till arbetsträningen, för jag gör ju ändå ingen nytta och så 

isolerar man sig och stänger in sig och gräver ner sig. Det är ju inte den bästa hanteringen 

för mig. När jag är på väg ut genom dörren så tänker jag att nej det är tryggare hemma och 

så blir det att jag är hemma.  

 

Genom misstro på sin egen förmåga att bemöta omgivningens attityder så blir detta en 

hanteringsstrategi för individen. Samtliga medforskare benämner att det finns en svårighet i 

att hantera omgivningens attityder och att det kan handla om inlärt beteende vilket gör att det 

finns mer hanteringar än vad som framkommit.  

6.4.2 Arbetsgivarens roll  

 Medforskaren upplever att det blir en stigmatisering på grund utav resursbrist och där av 

utgör en skillnad i bemötande gentemot en individ som haft ett psykiskt hälsotillstånd och vad 

hen uttrycker som en “välfungerande person”. Vilket citatet nedan illustrerar.  

 

Det är ju olika från ställe till ställe, vissa arbetsgivare kan nog vilja göra någonting men de 

har inte redskapen att göra någonting… och då kanske man inte gör något och anställer 

istället en person som är väl fungerande.  

 

Resursbristen är medvetet hos medforskarna men känslan av bortprioritering finns ändå med. 

Citatet nedan visar på hur effekterna av ett tydligt ledarskap på arbetet och där möjligheten till 

ett utrymme ges att hantera sitt hälsotillstånd bidrar till en positiv effekt av hantering av det 

psykiska måendet för individen. 

 

Vad som är bra här är att jag har en underbar chef som tycker om struktur och rutin, vilket 

hjälper mig då jag är själv är väldigt rutinbunden och har hela mitt liv levt efter ett schema.  

 

Vikten av att ha bra stöd på sin arbetsplats beskriver samtliga av medforskarna som en 

framgångsrik faktor när det kommer till den individuella hanteringen av sitt mående. I 

rehabiliteringen tillbaka till ett arbete upplever medforskarna att det är betydelsefullt att ha ett 

samarbete med sin chef.   

6.4.3 Positiva effekter av arbetsträning som hantering 
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Upplevelsen är att samhället idag är prestationsinriktad och på grund av det uppstår mycket 

krav kring vad du bör klara av. Medforskarnas upplevelser är att det finns mer utrymme i en 

arbetsträning till att vara sig själv vilket också härleder positiva effekter för individens 

mående som citatet nedan visar på. 

 

Här är det mer öppet och man har en annan förståelse, alla är likvärdiga och hjälper 

varandra och det har de aldrig varit på andra arbeten.…. Just det bemötandet att ja men kom 

bara hit och gör det du klarar av, det är ju en trygghet i sig att man vet att jag kan känna 

lugnet. Och det är ju det man skulle önska att fler arbetsplatser hade, just det bemötandet, det 

skulle underlätta mycket för mig när jag har tyngre dagar.  

 

Fördelen med en arbetsträning är att individen i sin takt får möjlighet och utrymme till att bli 

frisk utan kravbilden av vad man bör prestera. Medforskarna upplever att i det fall då det 

finns en förståelse för måendet blir det lättare att känna sig kompetent. 

6.5 Sammanfattning av resultat och slutsatser 

I detta avsnitt görs en sammanfattning av de ovan beskrivna resultat från de kvalitativa 

intervjuer som i studien har genomförts. Detta för att läsaren ska få en övergripande bild på 

vad som framkommit. I relation till studiens huvudfrågor kan man se att studien besvarar 

dessa genom att visa på hur stigmatiseringen tas i uttryck. Detta genom en bortprioritering 

och självstigmatistering som uttryck för stigmatiseringen i arbetslivet. Stigmatiseringen sker 

då man inte särskiljer mellan individens ohälsa och den erhållna kompetensen, något som 

framgick i samtliga intervjuer. 

 

Studiens resultat genomsyras av kommunikation eftersom det idag råder en stigmatisering 

kring psykisk ohälsa och ett behov finns att prata om det. Acceptans och förståelse för psykisk 

ohälsa som en del av kommunikation är något som medforskarna kan beskriva som en 

avsaknad del i att återgå till ett arbete. Att inte kommunicera öppet blir en form av en 

hantering för personer med psykisk ohälsa mot omgivningens förväntade stigmatisering. 

Samtliga av medforskarna beskriver behovet av en mer öppen kommunikation om det 

psykiska måendet för att öka möjligheterna av en reducering av den upplevda 

stigmatiseringen av personer med psykisk ohälsa. Vidare framkommer också i studien hur 

självstigmatiseringen kan problematiseras utifrån att det är svårt att särskilja upplevelserna av 

stigmatiseringen från självstigmatiseringen. Medforskarna uttrycker hur självstigmatiseringen 

beskrivs genom nedsatt självkänsla om den egna kompetensen i relation till ett arbete. 

 

Under avsnittet av coping-strategier redovisas hanteringen av psykisk ohälsa som samtliga 

medforskare anser är knuten till miljöfaktorer. Med miljöfaktorer menas hur de rätta 

stödinsatserna i arbetslivet är av värde i relation till hur individen upplever sitt mående som 

ett hinder eller inte. Även den erhållna arbetsträningen kan fungera som en hantering. 

Ytterligare hanteringstrategier som medforskarna nämner är att förhålla sig till 

stigmatiseringen genom undandragenhet, samtalsterapi och en ökad förståelse i ohälsan. 
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Avslutningsvis kan man i denna studie se till hur ett bemötande av psykisk ohälsa i arbetslivet 

leder till upplevelser av stigmatisering enligt majoriteten av medforskarna. Som tidigare 

forskning visar på råder det en okunskap om psykisk ohälsa och därför uppstår det brister i 

bemötandet på arbetsplatser och av arbetsgivare.  

7. Diskussion 

7.1 Metoddiskussion 

Datainsamlingen av denna studie har skett genom ett kedjeurval och kontakter med lämpliga 

verksamheter för studien har tagits.  Detta resulterade det i de utförda semi-strukturerade 

intervjuerna. Analysen av materialet har gjorts genom ett förutsättningslöst förhållningssätt 

sätt vilket innebär att vi i största möjliga mån satt våra egna åsikter som forskare åt sidan.  

 

Under studien känner vi att vi har tillgodosett oss kunskap och hela processen från idé till 

genomförande har varit en läroprocess. Våra intervjuer har ursprungligen antagit en 

interpreativt fenomenologisk ansats. Vilket vi anser har gett oss möjligheten till att på ett 

djupare plan och få en ökad förståelse för individernas upplevelser av stigmatiseringen. 

Vidare också möjliggjort att få en djupare förståelse av bemötandet i arbetslivet, av personer 

med psykisk ohälsa. Vi anser att syftet och de formulerade frågeställningarna har haft en bra 

anpassning till det vi avsett att undersöka. Fenomenologiska ansatsen har även den lämpat sig 

till de semi-strukturerade intervjuer vi utfört samt i analysprocessen av det transkriberade 

materialet. 

 

Under processens gång har det blivit uppenbart hur komplext bemötandet och därav 

stigmatiseringen som fenomen är att undersöka eftersom vi upptäckt att mycket av de 

avhandlade avsnitten under rapporten går in under varandra. Detta har gjort att det varit svårt 

att dela in datainsamlingen, och kunskapen i forskningsbakgrunden så att läsaren förstår 

skillnaderna av det resultat vi presenterat. 

 

7.2 Fördjupad diskussions analys 

En stigmatisering uppstår när något avviker ifrån det normala och det sker en utsötning av det 

avvikande (Engdahl & Larsson, 2011). Avvikelsen som leder till stigmatisering innebär något 

udda eller ovanligt hos en individ som leder till att denna utmärker sig på ett sätt som 

omgivningen reagerar på (Brunt & Hansson, 2014). Vidare visar tidigare forskning på en 

okunskap i att omgivningen undviker det man inte har kunskap om (Borelius, 2013). Med 

utgångspunkt i studiens resultat kan man visa på att det råder attityder om personer med 

psykisk ohälsa, framför allt i relation till arbetssökning. En attityd som resulterar i en upplevd 

stigmatisering hos medforskarna. Detta beskrivs ta sig i uttryck genom bland annat möten 

med arbetsförmedlingen och situationen där medforskarna beskriver en känsla av att bli 

misstrodd i förklaringen av sitt hälsotillstånd. Vidare beskrivs upplevelser av att ens tidigare 

arbetslivserfarenheter och utbildningar utgör nivån av den aktuella förmågan att prestera. 

Medforskarna uttrycker hur det i mötet med arbetsförmedlingen inte tas hänsyn till det 

rehabiliteringsbehov som kan finnas efter en sjukskrivning.  
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I takt med att kraven på arbetsplatser blir allt hårdare och belastningen ökar är effektivitet 

något som prioriteras i arbetslivet. Psykisk ohälsa visar sig även vara en av de vanligaste 

anledningarna till att individer hamnar utanför arbetsmarknaden (FK, 2014). Som forskningen 

exemplifierar är det idag ett stort krav på effektivisering i arbetslivet. Det visas i studien och 

vilket ovan nämnts hur medforskarna upplever att de redan på arbetsförmedlingen bemöts 

med stigmatiserande attityder kring deras psykiska ohälsa. Det kan diskuteras vad som händer 

när ovanstående attityder blir synliga redan på arbetsförmedlingen, vilka skall verka i syfte att 

motivera individer i deras arbetssökande. Vid arbetslöshet kan det finnas flera bakomliggande 

orsaker till detta, exempelvis en sjukskrivning. Medforskarna i studien beskriver brister i 

förståelse från omgivningen om hur sjukskrivningen påverkat dem. Viktigt att poängtera är att 

detta bemötande inte är allas upplevelse med varje kontakt på arbetsförmedlingen. Det anses 

av oss intressant och nödvändigt att lyfta denna problematik då det för individerna leder till en 

ökad upplevelse av stigmatisering. Stigmatiseringen tas sig i uttryck genom en känsla av 

bortprioritering från arbetsmarknaden. Vilket visar på effekter av ett bemötande vars grund 

vilar på fördomar och okunskap om psykisk ohälsa som framkommer i studien.  

 

Begreppet diskriminering inkluderas i stigmatisering eftersom det innefattar ett beteende som 

grundar sig i stereotyper och fördomar. Innebörden av begreppet relaterar till socialutstötning 

med effekter så som låg självkänsla, försämrat mående hos den utsatte. Denna form av 

stigmatisering är mest upplevd i samband med ansökning av ett arbete enligt tidigare 

forskning (Lundberg, 2010). Effekterna av samhällets stigmatisering leder i många fall till 

självstigmatisering. Vilket innebär att individen tillskriver sig samhällets kategorisering av 

psykisk ohälsa (Corrigan & Watson, 2002).  Bortprioriteringen påverkar medforskarna genom 

att de skapar en självstigmatisering där dem mister tron på sig själv i relation till deras egen 

kompetens. Med misstro till sig själv kan det således tänkas vara mycket svårt att ge sig ut på 

den öppna arbetsmarknaden i jakt på ett jobb. Den människa som mår dåligt har självfallet 

inte största förmågan till att effektivisera och visa på sin kompetens. Dessa beskrivningar 

utgår förutom förlust av tro på sig själv också till att man känner sig mindre värd i jämförelse 

med andra. Det finns en önskan att det genom kunskap ska kunna skilja på den egna 

individens kompetens och den psykiska ohälsan. I studien framkommer det att individer med 

psykisk ohälsa har behövt byta jobb för att denne inte kunnat hantera den belastning det 

arbetet innebär, men heller inte fått stöd kring detta. Med detta vill vi därför i diskussionen gå 

vidare till vår nästa del som innefattar att vi belyser de riktlinjer som finns i arbetsmiljölagen. 

Vi vill problematisera det faktum att det inte idag finns utrymme för arbetsträning på den 

öppna arbetsmarknaden i den utsträckning som anses utifrån denna studie behövas.  

 

Arbetsliv och arbetsmiljö har i studien en koppling till den psykiska ohälsan och den 

stigmatisering personer upplever i samband med detta. Idag ökar sjukfrånvaron i Sverige 

vilket härleds av en ökad press i arbetslivet som en möjlig faktor till psykosocial 

arbetsmiljöproblematik, samt stressrelaterad psykisk ohälsa (Lindqvist, Markström & 

Rosenberg 2010). Psykosocial arbetsmiljö är ett paraplybegrepp som innefattar psykisk 

arbetsmiljö så som stress, öppen kommunikation om sitt hälsotillstånd för chef och 

medarbetare. Vidare innefattar den sociala benämningen i begreppet till att ha bra relationer 
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med arbetskamrater och utrymme för att känna sig kompetent och accepterad (Arenagruppen, 

2015). Psykosocial arbetsmiljö är ett begrepp vars innebörd borde diskuteras mer på den 

öppna arbetsmarknaden i relation till ett stigmatiserande av personer med psykisk ohälsa. 

Studien visar på hur upplevelserna av stigmatisering på arbetet lett till att medforskarna 

räknar med att behöva förklara sitt hälsotillstånd. Detta blir ett stort ansvarstagande för dessa 

individer. Medforskarna uttrycker att arbetsgivare saknar kunskap i att hantera och bemöta 

personer som mår dåligt. För att undvika att sätta samtliga arbetsgivares bemötande i relation 

till stigmatiseringen under samma kam, kan det tänkas att de höga kraven i kan implementeras 

på arbetsgivarnas egen arbetsbelastning. Det vill säga att arbetsgivarens bemötande inte kan 

förutsägas bero på dennes fördomar eller ett stigmatiserande bemötande som finns i relation 

till psykisk ohälsa. Det kan tolkas så att det råder en tids och resursbrist som gör att 

arbetsgivaren inte tillgodose utrymme för stöd och rehabilitering på arbetet. Dock ska det 

nämnas att det råder lagstiftning som tydligt förklarar kraven för vad en bra arbetsmiljö skall 

innefatta. För att förtydliga vårt tankesätt med avsnittet ovan så kommer vi med hjälp av 

arbetsmiljölagen (1977:1160) föra en diskussion om de ansvar som finns hos arbetsgivare att 

säkerställa en bra arbetsmiljö. 

 

Inledningsvis illustrerar vi följande exempel: Är man rullstolsbunden ställs därmed krav på 

omgivningen att bemöta detta exempelvis med en rullstolsramp. Kopplar man detta till den 

psykiska ohälsan så är kraven desamma, dock är det upp till individen att själv klargöra detta. 

I lagen skrivs att det bör aktualiseras stöd i det fall där människor med olika förutsättningar, 

vare sig det är fysiskt eller psykiskt ska ha möjlighet att påverka utformningen av sin egen 

arbetssituation. Vidare beskrivs hur individen ska ha möjlighet i medverkan av förändring och 

utvecklingsarbete som rör ens eget arbete (ARM, SFS: 1977:1160, kap. 2, 1§). Lagen 

innefattar också att arbetsgivaren och arbetstagare skall samverka tillsammans för att uppnå 

en god arbetsmiljö (ARM, SFS: 1977:1160, kap. 3, 2a§).  

 

Vid stigmatisering av personer med psykisk ohälsa i arbetslivet bör ansvaret fördelas ut även 

till arbetsgivaren och arbetsplatsen. Detta i relation till viljan som finns bland samtliga 

medforskarna i studien att få arbeta kvar på ett “vanligt jobb”, med ovan nämnda ord bör 

möjligheter till utrymme för att återgå till ordinarie arbetsplats efter sjukskrivning vara ett 

möjligt val. Diskuterbart är huruvida detta blir en fråga om förflyttning av resurser eftersom 

dessa är svåra att tillgå i arbetslivet idag. Samtliga av medforskarna upplever att erhålla en 

arbetsträning är positivt för individen på grund av det utrymme som ges för den psykiska 

ohälsan. Tänkvärt är huruvida detta skall kunna tillgodoses även på ett “vanligt 

jobb”.  Medforskarna uttrycker en oro inför framtiden att behöva släppa den insats de erhåller 

i nuläget och senare behöva ställas inför att söka arbete på den öppna arbetsmarknaden. Det 

finns en brist på tillit för arbetsgivarens förståelse och ansvar i relation till att erhålla stöd.  

 

Det finns ett behov av arbetsplatser samt arbetsgivare som är motiverade att ta emot personer 

med psykisk ohälsa, där utbildning och ett aktivt informationsflöde är viktigt för att dessa 

personer ska kunna vara yrkesverksamma (RSMH, 2015). Det nog så optimistiskt att tro att 

stigmatisering helt skulle kunna reduceras genom enbart en arbetsträning eller ökat ansvar på 

arbetsgivare. Detta eftersom stigmatisering har existerat sedan 1800- talets mitt (Lundberg, 
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2010). Det framgår tydligt i studiens resultat att det finns ett behov av att öka kunskapen i 

samhället för att genom det kunna möjliggöra för en reducering av stigmatiseringen för 

personer med psykisk ohälsa. Vidare kan diskuteras vems ansvar för frågan av reducering av 

stigmatisering är? Hur skall en positiv utveckling av en öppen kommunikation om det 

psykiska måendet vidhållas? Tidigare forskning stärker vårt tankesätt om en vidareutvecklad 

kommunicering och informationsflöde för att stigmatiseringen kring detta skall kunna 

minskas (Corrigan, Kosyluk & Rüsch, 2013). Med reducering av stigmatiserande i arbetslivet 

kan också utrymme för en återgång till arbetet ske på den ordinarie arbetsplatsen bli en 

möjlighet.  

 

7.3 Förslag till vidare forskning 

Idag finns det mycket forskning om stigmatisering av personer med psykisk ohälsa och 

hanteringen av denna såväl som självstigmatisering därav också vårt förhållningssätt av 

bemötandet utifrån stigmatiseringsperspektivet. Förslag till vidare forskning inom socialt 

arbete skulle kunna vara hur arbetsgivarnas upplevelser ser ut kring bemötandet av personer 

med psykisk ohälsa samt hur arbetsgivaren anses kunna bemöta konsekvenserna av 

stigmatisering som härleds genom självstigmatisering. Vidare kan det tänkas att utrymmet av 

resurs möjligheterna på den öppna arbetsmarknaden är något som behövs undersökas. Även 

bemötande av psykisk ohälsa bland arbetskollegor kan tänkas vara av intresse att utföra vidare 

forskning på.  
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Bilaga 1 

Missivbrev 
 

Hej! 

Vi är två studenter från Umeå Universitet som läser sista året på socionomprogrammet och 

ska skriva vår C-uppsats.  Syftet med denna studie är att undersöka hur individer med psykisk 

ohälsa upplever bemötandet av psykisk ohälsa i relation till arbetslivet.  

 

Tidigare forskning visar att det finns attityder och fördomar pga. okunskap kring psykisk 

ohälsa som leder till stigmatisering av människor. Begreppsdefinitionen av stigmatisering 

menas med att man på något vis känt sig utelämnad, stämplad eller exempelvis situationer där 

man upplevt att man inte kunnat säga sanningen om sin hälsa till sin arbetsgivare. Det kan 

anses viktigt att vi i vårt samhälle börjar prata om psykisk ohälsa för att öka förståelsen och 

acceptansen för psykisk ohälsa. Känner du dig redo att dela med dig av din berättelse tveka 

inte att höra av dig till oss, din berättelse är viktig.   

 

Vi söker 6-10 vuxna deltagare som har erfarenhet av arbetsliv i minst ett (1) år samt psykisk 

ohälsa och är mellan 25-67 år. Vi väljer att inte definiera vad vi menar med psykisk ohälsa 

eftersom studien syftar till att undersöka den individuella upplevelsen av bemötandet och 

riktar sig inte mot ett specifikt hälsotillstånd.  

 

Intervjun kommer äga rum på en plats vi tillsammans kommer överens om, där du känner dig 

trygg. Intervjuerna kan även ske över telefon. Uppskattad tid för intervjun beräknas vara en 

timme, eftersom intervjun är material för vår studie önskar vi banda intervjun. Du kommer att 

vara helt anonym och ingen information kommer att kunna spåras tillbaka till dig. Studien är 

frivillig och du har valet att avbryta intervjun när som helst. 

 

Om du har några frågor eller funderar över något, är du välkommen att kontakta oss. Tack på 

förhand! 

 

Med vänliga hälsningar  

Erika Jutfjord & Julia Kvarnström 

 

  

Kontaktinformation 

Erika Jutfjord                   Julia Kvarnström 

070  XX XX XX  070 XX XX XXX 

mailadress   mailadress 
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Bilaga 2 

 

Intervjuguide 

 

Bakgrundsfrågor frågor  

Kön: 

Hur gammal är du:  

 

Hur beskriver individer med psykisk ohälsa sina erfarenheter av 

arbetslivet?  

 

 Berätta lite om dig själv och hur du fick kontakt med denna verksamhet? 

 Vad har du för erfarenhet av bemötandet i arbetslivet utifrån ditt psykiska mående? 

 Vilka faktorer tror du bidrar till synen på psykisk ohälsa i arbetslivet? 

 Hur ser du på framtiden i relation till ett arbete? 

 

Påverkas individernas självbild av eventuella problem i arbetslivet? 

 

 Vad betyder det för dig att ha ett arbete? 

 Hur påverkas din självbild av omgivningens attityder? 

- Vilka känslor framkallar detta hos dig? 

- Hur har du upplevt att ditt arbete blivit påverkat av din psykiska ohälsa? På vilket 

sätt? 

 

Upplever individer med psykisk ohälsa några specifika problem relaterade 

till arbetslivet och vilka coping-strategier används i sådana fall?  

 

 Hur bemöter du andras attityder om psykisk ohälsa? 

- Kan du berätta om hur du försöker tänka när du upplever svårigheter i samband med 

omgivningens attityder?  

 

 Har din hantering av andras attityder/ bemötande förändrats över tid? 

- Hur tycker du att den har förändrats? 

- Vad har varit av betydelse av denna förändrade hantering? 

 

 Hur tror du att man kan påverka omgivningens syn på psykisk ohälsa?  
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Bilaga 3 

Tabell över analysprocess 
 
 
Kluster  

 
Teman 

 
Citat 

 
Rad och sid nr 

 
 
 
 
 
 
 
 
Arbetsplatsens 
betydelse 

 
 
Vikten av 
sysselsättning 

 
”det betyder 
jättemycket….jag tror 
de flesta vill ha ett 
jobb, man mår bra 
utav det”  
 

 
 
C: 35-s.4 

 
 
Personliga värdet av 
att ha ett jobb 

 
”det handlar om 
väldigt mycket….att 
man känner sig som 
en värdig människa” 
 

 
 
D: 64- s. 4-5 

 
 
Ovissheten med att ha 
ett tillfälligt arbete 

 
”jag har arbetsprövat 
läng på olika ställen, 
men nu känner jag att 
det måste leda till 
någonting” 
 

 
 
C: 89- s. 10 

 
Kluster  

 
Teman 

 
Citat 

 
Rad och sid nr 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vägen Framåt 

 
 
 
 
Vikten av stöd 

 
”jag har ju inte fått 
den snabba hjälpen 
som hade tagit mig ut 
på arbetsmarknaden 
igen, det har som 
blivit att glappet ökat 
mer och mer” 
 

 
 
 
 
D: 21-s. 2 

 
Rätt kontakt från 
början 

”det handlar ju om att 
få bra kontakter från 
början inom 
psykiatrin, att du får 
förståelse där” 
 

 
B: 80- s. 4 

 
 
 
Förändringsprocess 

”jag kan själv känna 
att jag tar på mig för 
mycket, det är svårt 
att hitta en balans när 
man arbetstränar 
eftersom jag jobbat 
fulltid innan” 
 

 
 
 
C: 43- s. 5 

 
Rehabilitering 

”Jag är handledare till 
en kille….så det blir 

 
B: 178- s. 7 
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hjälp till självhjälp” 
 

 
Kluster  

 
Teman 

 
Citat 

 
Rad och sid nr 

 
 
 
 
 
 
 
 
Tankarnas 
påverkan 

 
 
Inställning till 
arbetslivet 

 
”jag försöker göra 
mitt bästa…jag är 
nyfiken och vill lära 
mig nåt nytt” 
 

 
 
C: 12- s. 2 

 
 
 
Upplevelsen av krav 

 
”bara det där när man 
läser 
platsannonserna, alla 
egenskaper som man 
ska ha, och det är ju 
väldigt mycket” 
 

 
 
 
D: 37- s. 3 

 
 
Tankar kring psykisk 
ohälsa 

 
”det kan handla om 
att vara frisk med 
rätta stödinsatser” 
 

 
 
D: 107- s. 8 

 
 
 
Framtidstro 

 
”blir jag hemma och 
sitter, då tappar jag 
fotfästet och får börja 
om från början” 
 

 
 
 
A: 204- s. 11 

 
Kluster  

 
Teman 

 
Citat 

 
Rad och sid nr 

 
 
 
 
 
Känslan av 
personlig 
kompetens 
 

 
 
Prestation istället för 
personlighet 

 
”arbetsgivare vill ha 
någon som är på 
jobbet och i stort sett 
aldrig är sjuk” 
 

 
 
A: 72- s. 4 

 
 
 
Skillnad mellan 
sysselsättning och 
”riktiga jobb” 
 
 

 
”om du bara orkar 
komma hit så får man 
lösa det under resans 
gång och det har löst 
sig för att man har en 
förståelse” 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
B: 46- s. 2 
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Kluster  

 
Teman 

 
Citat 

 
Rad och sid nr 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Stigmatiseringens 
uttryck 

 
 
 
Vikten av att passa in 
 

 
”dom har ju vetat att 
det är något som jag 
måste lära mig och 
från början har dom 
tagit det ganska lugnt 
med mig” 
 

 
 
 
C: 43- s. 5 

 
 
Konsekvenser av 
stigmatisering  

 
”litegrann som att 
dom plockar ned mig 
för det är ju inget fel 
på mitt intellekt” 
 

 
 
B: 134- s. 5 

 
 
 
Att hitta rätt 
 
 

 
”jag känner att har 
man något problem 
då blir det som att 
man bara kommer 
längre och längre 
ifrån” 
 

 
 
 
D: 54- s. 4 

 
 
 
Skillnad på kompetens 
och mående 
 
 
 
 
 

 
”eftersom jag har två 
högskoleutbildningar, 
så särskilt på 
arbetsförmedlingen 
så har dom tyckt att 
jag kan gå ut och ta 
vilket jobb som helst” 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
C: 71- s. 8 
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Kluster  

 
Teman 

 
Citat 

 
Rad och sid nr 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Förståelse och 
Acceptans  

 
 
Vikten av förståelse 

 
”jag vill rannsaka för 
att folk ska tro på vad 
jag säger” 
 

 
 
B: 38- s. 2 

 
 
Att söka svar 

 
”jag mådde riktigt 
dåligt och jag kunde 
inte klura ut vad det 
var” 
 

 
 
B: 24- s. 2 

 
 
 
 
Från frisk till sjuk 

 
”nu fixar jag inte ens 
fem timmar om 
dagen, vad är det för 
fel på mig….jag vill bli 
frisk, jag vill kunna 
vara som jag alltid har 
varit” 
 

 
 
 
 
B: 166- s. 6 

 
 
Självacceptans 

 
”det är mycket att 
bearbeta och det tar 
sin tid innan man kan 
acceptera sig själv” 
 

 
 
C: 83- s. 9 

 
Kluster  

 
Teman 

 
Citat 

 
Rad och sid nr 

 
 
 
 
 
 
 
Självbild och 
Självstigmatisering 

 
 
Känslor stigmatisering 
framkallar 

 
”jag är ju inte nöjd 
med någonting, vare 
sig det jag gör eller 
med mig själv” 
 

 
 
A: 44- s. 3 

 
 
 
Självkänsla 

 
”jag får kämpa så 
mycket med min 
självkänsla, jag tycker 
inte att jag gör ett bra 
jobb” 
 

 
 
 
A: 120- s. 6 

 
 
 
Krav på sig själv  

 
”jag skulle gärna ha 
jobbat kvar inom 
förskolan….det är ju 
en besvikelse att man 
inte klarar av det” 
 
 

 
 
 
C: 41- s. 5 
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Kluster  

 
Teman 

 
Citat 

 
Rad och sid nr 

 
 
 
 
 
 
 
 
Vikten av kunskap 
 
 

 
Öppenhet mot sig 
själv och andra 

 
”med det lilla jag har 
sagt känns det bättre 
att inte säga 
någonting alls” 
 

 
D: 48- s. 3 

 
 
Bemötande kring 
psykisk ohälsa 

 
”har vi en diagnos, 
jamen då har vi 
kunskap…..då vet vi 
hur vi ska bemöta 
personen som mår 
dåligt”  
 

 
 
A: 162- s. 8 

 
Orsaker till 
stigmatisering 

 
”jag tror att det är 
okunskap” 
 

 
A: 52- s. 3 

 
Kluster  

 
Teman 

 
Citat 

 
Rad och sid nr 

 
 
 
 
 
Hantering av 
psykisk ohälsa 
 

 
 
 
Inre och yttre hjälp 
faktorer 

 
”jag har varit hos över 
tjugo olika 
professionaliteter jag 
har provat olika 
mediciner som jag i 
början var emot” 
 

 
 
 
D: 91-s. 7 

 
 
Coping/Hantering 

 
”min strategi har 
alltid varit att fly och 
gömma mig, istället 
för att ta tag i det” 
 

 
 
A: 150- s. 8 
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      Bilaga 4 

 
 
 

 
 

 

Publik stigmatisering och självstigmatisering (Corrigan & Watson, 2002, s. 38).  

 

  Publik stigmatisering 

Stereotyper Negativ syn av en grupp människor med psykisk ohälsa; farliga, 

okompetenta, Svaghetsdrag i personen 

Fördomar Negativa känslomässiga reaktioner med rädsla och ilska 

Diskriminering Respons av fördomar genom ett beteende av undvikande av erbjudande till 

arbete och erbjudande av stödinsatser. 

 Självstigmatisering 

Stereotyper Tar på sig omgivningens negativa syn på själv så som svaghetsdrag, 

inkompetens 

Fördomar Negativ känslomässig reaktion med låg självkänsla, låg själv-effektivitet, 

låg tro på att lyckas med jobb i framtiden 

Diskriminering Respons av att besvara omgivningen fördomarna genom ett beteende av att 

inte fullfölja jobbmöjligheter 


