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SAMMANFATTNING 

Titel: Psykisk ohälsa – en kvalitativ studie om attityder, återhämtning och attitydförändrande 

arbete 

Författare: Lina Eklund 

Psykisk ohälsa kan drabba alla och ligga inom spannet från svåra livskriser till psykiatriska 

diagnoser. Trots en strävan efter normaliserande levnadsvillkor i samband med 

avinstitutionaliseringen av mentalsjukhus och psykiatrireformen är attityderna mot personer med 

psykiska sjukdomar fortfarande negativa, vilket gör denna grupp extra utsatt. Denna studie syftar 

till att öka kunskapen kring upplevelser av omgivningens attityder och återhämtning utifrån 

personer som själva lider eller har lidit av psykisk ohälsa. Ett andra syfte är att belysa delar av 

det attitydförändrande arbete. Genom textanalys och två kvalitativa intervjuer har syftet uppnåtts. 

Teorier som varit centrala handlar om sociala konstruktioner, stigma, erkännande och 

empowerment. Resultatet visar på hur vanligt det är att inte bli tagen på allvar när man har en 

psykisk sjukdom, det har också tagit lång tid innan man blivit lyssnad till. Omgivningens stöd 

och nära relationer har varit viktiga aspekter i återhämtningen. Man har också utarbetat olika 

strategier för att t.ex. undvika situationer som kan väcka obehag. Hjärnkoll och RSMH arbetar 

med attitydförändringar och står som en arena för personer med psykisk ohälsa där de själva får 

komma till tals vilket har ett inflytande både på omgivningens attityder och verkar positivt i 

återhämtningsprocessen. 

Nyckelord: Psykisk ohälsa, attityder, återhämtning, attitydförändrande arbete 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 

ABSTRACT 

Title: Mental illness – a qualitative study of attitudes, recovery and the work of changing 

attitudes 

Author: Lina Eklund 

Mental illness can affect anyone and be within the range from difficult life crises to psychiatric 

diagnoses. Despite a desire for normalizing the living conditions associated with psychiatric 

reform is attitudes towards people with mental illness is still negative, which makes this group 

particularly vulnerable. This study aims to increase knowledge about the experiences of the 

attitudes and recovery from persons who have or have had mental problems. A second purpose is 

to highlight parts of the attitude-changing work. Through textual analysis and two interviews the 

aim has been achieved. Theories that have been central concerns are social structures, stigma, 

recognition and empowerment. The result shows how common it is not to be taken seriously 

when you have a mental illness, it has also taken a long time before been listened to. Ambient 

support and close relations have been important in the recovery. People with mental illness have 

also developed various strategies for examples avoid situations that might arouse discomfort. 

‘Hjärnkoll’ as a campaign and ‘RSMH’ as an organization is working with changing attitudes 

and stands as an arena for people with mental illness in which they are heard, the work has had 

an influence both on the attitudes and acts positively in the recovery process.  

Keywords: Mental illness, attitudes, recovery, work of changing attitudes 
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1  INLEDNING 

När man tänker på människor med psykisk ohälsa eller en psykisk sjukdom är det vanligt att man 

tänker på några andra, ’på dem’. Kanske så som media ibland speglar psykiskt störda människor, 

som farliga och oberäkneliga. Kanske tänker man på människor som har ’tappat vettet’. Men. 

När frågan ställs till allmänheten om man har erfarenhet av psykisk ohälsa, själv, genom någon 

anhörig, nära vän eller arbetskollega så svarar de facto 74 % ja på frågan (SVD, 2012). Trots 

detta, upplever sig många personer med psykisk ohälsa eller psykiska funktionshinder inte som 

fullvärdiga samhällsmedlemmar. Hur kan detta paradoxala förhållande förstås?  

Ett sätt att minska negativa attityder gentemot personer med psykisk ohälsa är att öka kunskapen 

kring olika sjukdomar genom att tala om dem. Denna studie ämnar undersöka hur människor 

som valt att dela med sig av sina erfarenheter berättar om hur de har de blivit bemötta och om 

vad som hjälpt dem i återhämtningsprocessen. Genom att få svar dessa frågor kan vi nå en ökad 

kunskap om hur det är att försöka ta sig upp trots hinder och barriärer i samhället, vi ser också 

hur omgivningen spelar en central roll i processen.  

Rädsla kommer ofta på tal när omgivningens attityder mot personer med psykisk sjukdom 

beskrivs, men ”… det finns andra saker att vara mer rädd för, till exempel sina jämnåriga som 

inte tål sprit, där finns det mera våld”, menar Jimmie Trevett, förbundsordförande i RSMH som 

låtit sig intervjuas för denna studie. 

1.2  Bakgrund  

Psykisk ohälsa är något som kan drabba alla och ligga inom spannet från livskriser till svåra 

psykiatriska diagnoser. Det är inte rättfärdigat att stänga dessa personer ute från samhället, 

tvärtom behöver vi bry oss om och stötta varandra när det är som svårast. 

Provide better care; ensure access to care, insist on equity in care. All this must be done and all this is 

possible if we dare to believe that mental health care is a basic health concern for all (World Health 

Organization, 2001, s. 2). 

Psykiska sjukdomar kan bottna i en mängd olika orsaksförhållanden. Idag finns det fler än 300 

psykiatriska diagnoser och över 1000 underdiagnoser. Det finns aldrig patienter med helt 

identiska psykiska sjukdomar, människor är till sin natur mycket olika och var och en är unik 

(Simonsen, 2003, s. 31).  Ideologin om normaliserande levnadsvillkor har varit tydlig i arbetet 
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med att bygga upp verksamheter inriktade på socialpsykiatrin i kommunerna. Däremot har 

tanken om ett fullvärdigt medborgarskap, i samband med psykiatrireformen 1995
1
, inte varit lätt 

att översätta till praktiska åtgärder (Lindqvist et al., 2010, s. 165).  Det är fortfarande vanligt med 

negativa attityder mot personer med psykisk ohälsa och dessa personer tillhör en av samhällets 

mest utsatta grupper (Lundberg, 2010, s. 29).  

I socialstyrelsens tillsynsrapport (2012) framkommer det att det föreligger ett antal brister både 

hos kommun och landsting att uppfylla de krav och intentioner som anges i lagar, föreskrifter 

och förordningar för målgruppen psykiskt funktionshindrade. Bristerna ligger främst i de nya 

lagbestämmelserna om ett ökat samarbete mellan kommun och landsting samt i upprättandet av 

en individuell plan när en person är i behov av insatser både från hälso- och sjukvård och från 

socialtjänsten. Det framkommer också att gruppen med unga personer med neuropsykiatriska 

diagnoser har ökat, men det saknas kunskap och metoder för att arbeta med denna målgrupp 

(Socialstyrelsen, 2012).  

Attityderna mot personer med psykiska sjukdomar är blandade. Många uppger till exempel att de 

inte skulle vilja bo granne med person som har en psykisk sjukdom. Genom information som 

syftar till ökad kunskap om psykisk ohälsa kan attityderna förändras (Hansson, 2011). De som 

har erfarenhet av psykisk sjukdom själv eller via någon anhörig har ofta mer positiva attityder 

mot personer med psykisk ohälsa i allmänhet (Högberg, 2010). Många känner inte till att en 

majoritet av alla som har psykiska sjukdomar återhämtar sig. Man talar ofta om olika hjälpare 

och deras personliga egenskaper som betydelsefulla i återhämtningsprocessen (Topor, 2004, s. 

152).  

Mot denna bakgrund finner jag det intressant att undersöka vilka attityder som personer psykisk 

ohälsa upplever från omgivningen. Om delar av omsorgsarbetet brister, vad är det som har hjälpt 

dem i processen och vägen till återhämtning? Vilket arbete utförs för att minska negativa 

attityder?  

                                                           
1
 Psykiatrireformen syftade till att ge personer med psykisk funktionsnedsättning samma skyldigheter och rättigheter 

som den övriga befolkningen. Insatserna skulle vara individuella, behovsprövade och av god kvalitét samt baseras 

på egna val och prioriteringar. Reformen innebar också ett ökat ansvar för kommunerna att tillgodose människor 

med psykisk ohälsa och deras behov (Markström, 2003). 
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1.3  Syfte och frågeställningar  

Studien har två syften. Dels att undersöka hur människor med psykisk ohälsa upplever attityder 

och bemötande från omgivningen kopplat till den psykiska ohälsan, även vad som har varit 

hjälpande i återhämtningen lyfts upp. Ett andra syfte är att belysa delar av det attitydförändrande 

arbetet som idag utförs genom en statlig informationskampanj, 'Hjärnkoll' och en intressepolitisk 

brukarorganisation, 'Riksförbundet för Social och Mental Hälsa'. 

 Vilka attityder upplevs som förekommande hos allmänheten utifrån personer med 

psykisk ohälsa? 

 Vad lyfts upp som hjälpande i återhämtningsprocessen? 

 Hur bedrivs arbetet som syftar till att minska fördomar och negativa attityder mot 

personer med psykisk ohälsa? 

 Vad lyfts upp som viktiga aspekter i arbetet kopplat till attitydförändringar och 

återhämtning? 

1.4  Definition av begrepp 

 

Psykisk ohälsa 

Begreppet psykisk ohälsa är vagt och saknar egentlig definition, i vissa fall står psykisk ohälsa 

för enstaka psykiska symtom såsom sömnstörningar och nedstämdhet och i andra fall står det för 

fullt utvecklade psykiatriska sjukdomar (Forsell & Lundberg, 2004, s. 3). Handisam (2012a) 

definierar psykisk ohälsa som en innebörd av allt från psykisk sjukdom till psykiska besvär som 

stör välbefinnandet och påverkar ens dagliga liv. 

Psykisk sjukdom och funktionsnedsättning 

Det finns många olika psykiska sjukdomar, exempelsvis schizofreni, bipolär sjukdom, 

manodepressivitet, depression, tvångssyndrom, olika ångesttillstånd, ätstörningar samt 

beroendeproblematik. ADHD, Autism, Aspergers och Tourettes syndrom är exempel på 

medfödda neuropsykiatriska funktionsnedsättningar. En funktionsnedsättning är en följd av en 

sjukdom som till exempel kan innebära svårigheter att planera sin tid, hantera sociala relationer 

eller stress (Handisam, 2012a). 
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Psykisk störning  

Jag definierar psykisk störning likt Nationalencyklopedin som ett… 

... tillstånd kännetecknat av avvikelser i upplevelser och beteenden... Termen psykisk störning har 

numera fått ersätta psykisk sjukdom för att markera att ett biologiskt underlag inte kan påvisas vid en 

del av de tillstånd som faller inom psykiatrins verksamhetsområde (NE, 2012). 

Psykiskt funktionshinder 

Begreppet psykiskt funktionshinder förekommer både i Socialtjänstlagen och LSS och används 

av flera olika myndigheter och vårdgivare och i olika sammanhang.  

En person har ett psykiskt funktionshinder om han eller hon har väsentliga svårigheter med att utföra 

aktiviteter på viktiga livsområden och dess begränsningar har funnits eller kan antas bestå under en 

längre tid. Svårigheterna ska vara en konsekvens av psykisk störning (SOU:5, 2006, s. 6). 

I huvudsak nämns delaktighetsinskränkning och aktivitetsbegränsningar, som för individen är 

viktiga och betydelsefulla, som en förutsättning för att ett psykiskt funktionshinder ska åligga. 

Boende, studier, sysselsättning, arbete, social gemenskap och fritid är exempel på sådana 

områden (a.a). Som vi ser handlar det om en persons mest basala områden i livet och i samhället. 

Lindqvist et al. (2010) relaterar begreppet psykiskt funktionshinder till ”långvarig psykisk 

ohälsa” och ”svårigheter att utföra aktiviteter på viktiga livsområden och som kan bero på hinder 

i omgivningen” (Lindqvist et al., 2010, s. 14).  

Återhämtning 

Topor (2004) definierar begreppet och beskriver återhämtning som... 

… en djup personlig, unik förändringsprocess av ens attityder, värden, känslor, mål och/eller roller. 

Det är ett sätt att leva tillfredsställande, hoppfullt och konstruktivt liv även inom ramen för de 

begränsningar som sjukdomen skapar. Återhämtningen kräver att man utvecklar en ny mening med 

livet och nya livsmål, samtidigt som man lämnar mentalsjukdomens katastrofala effekter bakom sig 

(Topor, 2004, s. 28). 

Återhämtning är en process inom en individ. Det handlar emellertid inte om att vrida klockan 

tillbaka och bli den man en gång varit, utan återhämtningen är en utvecklingsprocess som medför 

både erfarenheter och lärdomar (Topor, 2004, s. 29). 
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2  TIDIGARE FORSKNING 

2.1  Kort historik  

Under de senaste decennierna har både våra föreställningar om människor med psykisk ohälsa 

och det sociala stödsystemet förändrats. En attitydförändring har skett i samband med 

avinstitutionaliseringen av mentalsjukhusen på 70-talet. Människor med psykiska sjukdomar har 

getts tillträde till livssammanhang som övriga befolkningen gällande boende, arbete och service 

(Högberg, 2010, s. 59). Psykiatrin har också vidgat sitt kompetensområde och öppenvården är 

både mer utbredd och tillgänglig än tidigare. Men på grund av fler som söker sig till vården har 

pressen på öppenvårdspsykiatrin ökat (Lindqvist et al., 2010).  

En annan förändring som skett är att vi idag talar om psykiska problem i termer av 

funktionshinder (Lindqvist et al., 2010, s. 12f). Genom högre socialpolitiska ambitioner har de 

normativa principerna förtydligats. I samband med psykiatrireformen 1995 konstaterades det i en 

utredning att personer med psykisk ohälsa hade sämre förutsättningar än personer med fysiska 

funktionshinder. Som en konsekvens betonades vikten att människor med psykiska 

funktionsnedsättningar skulle ha möjlighet att leva som andra, med innebörden att ha valfrihet, 

självbestämmanderätt och ökad integritet. Idag har man också börjat ersätta individuella 

modeller för upplärning och träning mot mer sociala åtgärder, man använder sig till exempel av 

riktiga arbetsplatser i arbetsträningen, där gemenskap ses som en förutsättning för 

återhämtningsprocessen (a.a. s. 11, 165).  

2.2  Tolkningsmodeller av psykisk sjukdom 

Det finns kollektiva representationer av såväl psykisk sjukdom som psykiska funktionshinder, 

men det är svårt att säga att det finns ett gemensamt synsätt som accepteras hos alla, det finns 

som författarna skriver ”konkurrerande synsätt” (Lindqvist et al. 2010 s. 9). I och med 

psykiatrins utvidgade verksamhetsområde har diagnosfloran utökats och omsorgsformerna har 

differentierats. Förekomsten av det vi kallar psykisk sjukdom har inte minskat, utan stress, 

negativa känslor, ångest, dålig självuppfattning, livskris (etcetera!) har blivit mer eller mindre 

normala livstillstånd i vår kultur (a.a.).  

Det finns vidare föreställningar om vad psykisk sjukdom beror på, i ena änden av debatten finner 

vi biologiska och genetiska orsaker medan vi på den andra sidan kan argumentera för att mentala 
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processer är socialt betingade. Orsaker till psykisk sjukdom som anses vara socialt betingade 

relateras ofta till arbetslöshet, dålig ekonomi, dysfunktionella familjeförhållande och isolering. 

Däremot har det hävdats att olika psykiatriska sjukdomar bottnar i olika utlösningsfaktorer. 

Schizofreni och manodepressivitet är exempel på psykotiska tillstånd som ofta ses som fixerade i 

den biologiska naturen medan till exempel tvångstankar och hallucinationer ses som mer 

kulturellt betingade tillstånd (a.a. s. 10ff). Synen på begreppet psykisk sjukdom har också 

förändrats, man tenderar att se de barriärer och restriktioner som finns i omgivningen istället för 

att lägga fokus på sjukdomen. Det kan handla om allt från boende och transporter till 

diskriminerande attityder ute i samhället.  

Utifrån ett organisationsteoretiskt perspektiv kan vi förstå funktionshinder som en brist på 

”tillgång till stöd för att komma till rätta med mönstren av barriärer och restriktioner i samhället” 

(Lindqvist et al., 2010 s. 15). Exempel på restriktioner kan vara segregerande lösningar för 

boende, sysselsättning och fritid. Att ha särskilda behov och placeras in i olika fack kan leda till 

ett minskat deltagande i samhällsgemenskapen och skapa ett beroende av experter som får ett 

stort inflytande över deras liv (a.a.). 

Den medicinska modellen bortser från att psykiska problem också är kontextbundna enligt 

Lindqvist et al. (2010) och ger därför en alltför ensidig bild av psykiska funktionshinder. Man 

bör istället för att fokusera på den diagnostiska kulturen se till sociala, ekonomiska och politiska 

förhållanden som faktiskt leder till utanförskap och diskriminering, menar författarna (a.a. s. 

166).  

2.3  Attityder från allmänheten 

Färm (1999) har i sin avhandling studerat hur vår konstruktion av samhället och vad vi betraktar 

som sociala problem bidrar till diskriminerande attityder mot personer med psykiska 

funktionshinder. Sociala problem kopplas ofta till grupper som avviker från förgivettagna eller 

formella normer som finns i samhället. Dessutom delar varje samhälle in sina medborgare i 

kategorier som både styr och styrs av sociala behov. Både fysiskt och psykiskt funktionshindrade 

människor har betraktats som socialt problematiska kategorier eftersom att de inte kunnat, eller 

velat, inordna sig i generella institutioner och sociala strukturer. De har i och med detta blivit 

föremål för diskussion om huruvida de avviker eller huruvida samhället brister. Den process som 

speglar och konstruerar samhället växlar mellan att vara reformerande och konserverande, 
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splittrande och sammanhållande samt fokuserad på individen eller kollektivet. Medan gamla 

problem försvinner uppstår nya problem som ska lösas utifrån nya förutsättningar (Färm, 1999, s. 

38f). 

Lundberg (2010) har studerat erfarenheter av stigmatisering och diskriminering bland personer 

varit i kontakt med psykiatrin. Trots en utveckling inom vård och omsorg kvarstår både ett dolt 

och ett öppet motstånd att integrera med dessa personer (a.a. s. 9). Resultaten i studien visar på 

att de vanligaste negativa attityderna upplevs då personer söker arbete, en arbetsgivare skulle i 

själva verket negligera en ansökan om han eller hon fick reda på att sökande har eller har haft en 

psykisk sjukdom. Deltagarna i studien upplevade också att det från omgivningen ses som ett 

personligt misslyckande att ha vårdats inom psykiatrin och att de flesta människor har en fördom 

om att dessa personer är ointelligenta och mindre trovärdiga. En effekt av omgivningens syn har 

varit att man undvikit människor för att slippa konfronteras med de negativa attityderna (a.a. s. 

39). Deltagarna i studien upplevde ofta sin identitet som ifrågasatt varpå strategier för att 

handskas med omgivningens attityder utarbetades, främst för att förhindra möten som kunde 

väcka obehag. Det Lundberg (2010) slutligen redogör för i sin avhandling är att stigmatisering 

mot personer med psykisk sjukdom är en realitet och visar sig i olika former av diskriminering. 

Den bild som media lyfter upp av personer med psykisk sjukdom upplevs också befästa 

allmänhetens stereotypier och fördomar, vilket upplevs som besvärande. Deltagarna i studien 

önskar också få ett ökat inflytande över sin egen vård och behandling inom psykiatrin (a.a. s. 52). 

Att bli stämplad som mindre tillitsfull kan bidra till att man undviker sociala kontakter vilket i 

sig kan antas fördröja tillfrisknande och återhämtning (Lundberg, 2010, s. 16). 

Kontakt med andra som befinner sig i en liknande situation, stöd från den egna familjen, vetskapen att 

det är vanligt att drabbas av psykisk sjukdom och möjligheten att få dela med sig av sina erfarenheter 

är av betydelse för att återerövra självkänsla och självaktning (Lundberg, 2010, s. 52). 

Högberg (2010) har till skillnad från Lundberg (2010) studerat attityder mot psykiskt sjuka 

utifrån allmänhetens perspektiv. Det så kallade NIMBY (not in my backyard) fenomenet 

bekräftas delvis i hans studie, om personer fick välja skulle de inte nödvändigtvis vilja bo granne 

med någon som har en psykisk sjukdom. Vad Högberg (2010) också visar på är att personer som 

fått vara anonyma i undersökningen uppvisar något mer negativa attityder medan de som inte 

varit anonyma visar en mer förstående och empatisk sida. En förklaring på detta kan vara att de 
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anonyma gett mer ärliga svar medan de namngivna uppvisat mer ”politiskt korrekta” svar 

(Högberg, 2010, s. 53). Inte heller vård- och omsorgspersonal (psykiatriska sjuksköterskor 

intervjuades bland andra) vill ha en person med en psykisk sjukdom till granne. De menar att de 

har ett behov av att skilja på sitt arbete och sin fritid och ha ”en paus” innan de går till arbetet 

igen. Det skulle även kunna innebära en otrygghet för barnen att bo nära någon psykiskt sjuk, 

menar de intervjuade, speciellt ifall denna led av schizofreni eller psykossjukdom.  

Mot denna bakgrund ställer Högberg (2010) frågan om vem som bör driva det attitydförändrande 

arbetet, det finns uppenbarligen ett behov av ökad kunskap om psykiska sjukdomar till 

allmänheten. Det bästa arbetet med dessa frågor, menar Högberg, kan ske genom 

informationskampanjer och stora konferenser som vänder sig till allmänheten (2010, s. 52).  

Corrigan & Watson (2002) ger en annorlunda men också positiv dimension på huruvida attityder 

mot personer med psykisk ohälsa eller psykisk sjukdom, med diskriminering som innebörd, kan 

mottas av vederbörande. Författarna urskiljer tre kategorier. Den första kategorin utgörs av 

personer som genom att stöta på negativa attityder och fördomar anammar dessa och tror sig vara 

personer som inte räcker till. Den andra kategorin utgörs av personer som är medvetna om 

stigmatiseringen mot psykiskt sjuka personer, men som responderar genom ilska och inte låter 

sig nedvärderas. Den tredje kategorin utgörs av människor som varken låter sig påverkas av 

negativa attityder, dvs. varken såras eller införlivar sig i en roll som otillräcklig eller upplever 

ilska. Slutsatsen som dras är att personer med psykisk sjukdom visar en sämre självbild, ilska 

eller likgiltighet beroende på redan förvärvad självkänsla eller uppfattning om sig själv i 

samhället. Personer som har låg självkänsla får automatiskt sämre självkänsla av andra 

människors negativa attityder. Personer som inte ’brister i självkänsla’, men kan relatera till den 

utsatta gruppen, besvarar situationen med ilska, medan en tredje grupp består oberörd (Corrigan 

& Watson, 2002). 

2.4  Vad hjälper? 

Det finns en allmän pessimism både bland dem som själva har psykiska problem som hos läkare 

och vårdpersonal när det kommer till frågan att återhämta sig. Men de flesta människor som 

drabbas av psykiska problem återhämtar sig helt eller delvis (Topor, 2001). Att återhämta sig 

handlar emellertid om att skaffa sig makt över sitt liv och ta fasta på hur livet ska kunna utformas 

i enlighet med personliga önskemål (a.a. s. 27). I forskning där återhämtning från svåra psykiska 
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störningar studerats har interaktionen mellan individen och den sociala omgivningen lyfts upp 

som den främsta faktorn för chanser till ett tillfriskande eller möjlighet att hantera sitt 

funktionshinder.  

Stress och påfrestningar för den enskilde kan minska avsevärt om hon möts av förståelse och 

stöd från omgivningen (Lindqvist et al., 2010, s. 11). Lundberg (2010) betonar mötet med 

personer som har liknande erfarenheter som en betydelsefull aspekt för att få tillbaka sin 

självaktning och självkänsla (a.a. s. 42). Vetskapen om att inte vara ensam, att få stöd från familj 

och medlemskap i en brukarorganisation lyfts vidare upp som aspekter som varit av stor 

betydelse vid återhämtningen. Att ha ett inflytande över sin egen vård och behandling är också 

något som deltagarna i Lundbergs (2010) studie önskar se mer av. Nordén (2009) är på samma 

linje och menar att ett optimalt brukarinflytande kan bidra till att personer med en svår psykisk 

sjukdom får en människovärdig tillvaro (a.a. s. 61).  

Likt definitionen av återhämtning har Topor (2004) intagit den ställning att man inte 

nödvändigtvis behöver vara fri från alla symptom eller inte längre ha kontakt med vården för att 

räknas som återhämtad. Däremot innebär återhämtning att man kan hantera symtomen och leva 

ett acceptabelt liv. Vad Topor främst har tagit fakta på i sin forskning är vilken stor roll de 

sociala relationerna och det sociala samspelet har för återhämtningen. Även om medicinska, 

sociala och psykologiska insatser är viktiga, naturligtvis (!), hamnar de i periferin till sociala 

relationer som helhet. Nyckelord som han lyfter upp i det sociala samspelet är att känna sig 

respekterad, hörd och sedd, vilket i sig handlar mycket om personkemi, empati och sympati (a.a. 

s. 137f). ”Handlingar spelar en dominerande roll. Ord kan finnas med, men de har ofta en 

underordnad betydelse” (Topor, 2004. s. 140). Vidare refererar han till Denhov som intervjuat 

brukare om vad som befrämjat återhämtningen, tre punkter lyftes upp speciellt: praktisk hjälp, 

emotionellt stöd och socialt stöd (a.a. s. 143).  

Att inte bli lyssnad på och sedd till från psykiatrin kan vara en vardag för visa personer med 

psykiska besvär. Det kan till och med gå så långt att en del känner sig tvungna att uppvisa 

symtom för att få den rätta hjälpen, även om det skulle innebära ett störande och våldsamt 

beteende. Beteendet leder visserligen till uppmärksamhet men kan få destruktiva konsekvenser 

på lång sikt (Topor, 2004, s.129ff).  
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2.5  Tillförlitlighet i studier om psykisk ohälsa 

Som tidigare nämnts kan definitionen av psykisk ohälsa kan variera i olika studier och är till 

synes ett vagt begrepp. Forsell & Lundberg (2004) frågar sig om den stora ökningen av unga 

patienter inom psykiatrin kan bero på förändrade attityder till psykisk ohälsa. Både ökning av 

psykofarma och psykiatrisk vård har ökat under de senaste åren och förekomsten av psykisk 

ohälsa har ökat i hela världen (Forsell & Lundberg, 2004). Tillsammans har författarna haft i 

uppdrag att undersöka förekomsten och av psykisk ohälsa och förändringar över tid. I rapporten 

har undersökningar om ungas psykiska ohälsa granskats och sammanställts, huvudsakligen har 

tillförlitligheten i den rapporterade ökningen av psykisk ohälsa ifrågasatts.  

Likt tidigare nämnda författare konstaterar de att det finns många olika teorier om varför psykisk 

ohälsa uppstår, dels biologiska och dels miljörelaterade. Genetisk sårbarhet och tidiga 

hjärnskador är så kallade riskfaktorer vid depression, ångesttillstånd och schizofreni (Forsell & 

Lundberg, 2004, s. 4). Det sociala stödet som innefattar både familj, vänner, vård, omsorg och 

skola har visats vara associerat med förekomsten av psykisk ohälsa. Medan psykisk hälsa hör 

ihop med ett gott social stöd, finner man att personer med psykisk ohälsa uppvisat sämre socialt 

stöd (a.a. s. 6). Vad man i studien kommer fram till är att hur stor andel som uppges ha psykisk 

ohälsa är en direkt följd av valet av mätmetod, population och bortfall. Dilemmat i begrepps- och 

definitionsvalet samt val av olika mätmetoder är att hur man än vrider och vänder på det kommer 

det finnas konsekvenser som inte alltid lyfts upp.  

 

3  TEORETISK RAM 

I följande avsnitt presenteras de teoretiska utgångspunkter för studien. Socialkonstruktivistisk 

teori används som en övergripande ansats, medan stigmatisering och erkännandets roll används 

för att se innebörden för individen i samhället. Empowerment presenteras som en avslutande 

teori och strategi för att visa vilken roll det kan spela för människor att ta makt över sin egen 

situation och sitt liv.  

Att utgå från socialkonstruktivistiska teorier är vanligt inom kvalitativ forskning och nästintill en 

dominerande strategi. Huvudargumentet inom det kritiska vetenskapsfilosofiska perspektivet 
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vilar på tanken att det som vid första anblick kan verka naturligt i själva verket är ett resultat av 

en historisk process (Aspers, 2011, s. 26f). Att människors och gruppers egenskaper inte utgörs 

av naturliga egenskaper, utan snarare är ett förlopp och en konsekvens av social interaktion, är 

ett sätt att tänka kring sociala konstruktioner.  

3. 1  Socialkonstruktivism och kunskapssociologi 

Socialkonstruktivismen har bidragit till forskningen genom att vi kan ifrågasätta själva görandet 

av sociala problem, hur vi typifierar, kategoriserar och tillskriver betydelser av fenomen (Jönson, 

2010, s. 16f). När vi delar med oss av vår syn på händelser eller på verkligheten kommer vi 

tillsammans fram till olika bilder av denna och skapar objektiva kunskaper (Payne, 2008, s. 29).   

Att se psykisk sjukdom och funktionshinder som en social konstruktion innebär att dessa är 

kontextbundna. De föreställningar vi har om avvikelser från det normala är influerade av de 

generella normerna, det vill säga kulturella synsätt och de värderingar som samhällsmedborgarna 

tar för givna (Lindqvist et al., 2010, s. 47). Varje samhälle producerar och definierar vad som är 

sociala problem och vad som brister i den sociala välfärden. Vilka de är, hur de uppstår, 

definieras, benämns samt hanteras varierar beroende på samhällets geografiska, historiska, 

sociala och kulturella utveckling (Färm, 1999, s. 37). I många sammanhang förknippas 

funktionshindrade fortfarande med ”sociala och/eller moraliska” problem (a.a). 

Verklighet och kunskap  

Genom att titta på hur verklighetsuppfattningar och kunskap utvinns och skapas kan vi närma oss 

en förståelse för hur attityder gentemot andra formas och konstrueras. Berger & Luckmann 

(1998) förklarar hur vi kan tolka världen och människor runtomkring oss genom att titta på hur 

verkligheten konstrueras socialt. Kunskapssociologins uppgift är att analysera de processer 

genom vilket detta sker, med andra ord - analysera den sociala konstruktionen av verkligheten.  

Verkligheten definieras utifrån författarna som en egenskap ”tillhörande fenomen som vi 

erkänner existerar oberoende av vår egen vilja” medan kunskap definieras som ”vissheten om att 

fenomenen är verkliga och att de äger specifika kännetecken” (Berger & Luckmann, s. 1998, s. 

10). Verkligheten kan dock skilja sig åt avsevärt mellan personer, vad som är verkligt för en 

person behöver inte vara verkligt för en annan person som har andra erfarenheter. 
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Språket och social interaktion i vardagslivet 

Den vardag som vi samhällsmedlemmar ofta tar för given är en värld som har sitt ursprung i våra 

tankar och handlingar, och det är genom dessa, menar Berger & Luckmann, som de också 

vidmakthålls (a.a. s. 31f). Vardagslivets verklighet delas med andra, men hur dessa andra upplevs 

i vardagslivet finns det inte ett entydigt svar på. En distinktion som görs är upplevelsen av andra 

i vardagslivet som; medmänniskor och som samtida samt som direkta och indirekta 

(”kontakter”). Det går att skilja mellan nära vänner, bekanta och andra som bara lever i samma 

tid som oss och som vi kanske känner via hörsägen. Om de samtida har vi mer eller mindre 

tillförlitlig kunskap om. Någon som vi träffar dagligen behöver däremot inte vara lika nära oss 

som vår partner som vi träffar dagligen. ”Graden av intresse och graden av intimitet kan 

tillsammans öka eller minska anonymiteten av upplevelsen” (a.a. s. 45f). Relationer vi har till 

andra är däremot inte begränsade till vänner och samtida. Vi kan också relatera till föregångare 

och efterföljare som kommer följa samhällets historia (a.a. s. 46).  

Med hjälp av språket får olika kategorier och typifieringar en innebörd och en mening. 

Typifieringar i sin tur påverkar relationen till den andre. Vilken attityd och inställning vi har 

påverkar hur vi agerar och samspelar i relationen till andra – vi börjar spela roller mot varandra. 

Genom att veta vilken grupp vi tillhör utgör också språket koordinater för livet i samhället och 

fyller livet med meningsfulla objekt. I regel är vi intensivt intresserade av det som är förknippat 

med vår dagliga sysselsättning (a.a. s. 34, 42ff, 53). Enbart en minoritet ägnar sig åt att 

teoretisera och bygga upp världsåskådningar, däremot får alla som lever i ett samhälle ta del av 

dessa kunskaper. Annorlunda uttryckt ägnar sig väldigt få människor åt den teoretiska tolkningen 

av världen, ”men alla lever i en värld av något slag” (Berger & Luckmann, 1998, s. 24). Det 

dagliga livet är något som vi tar för givet som en verklighet. Det går att hysa tvivel om 

verkligheten, men vi är tvungna att skjuta sådana tvivel åt sidan när vi rutinmässigt lever vårt 

dagliga liv. Att röra sig från en verklighet till en annan kan upplevas som en chock! (a.a. s. 33ff).  

En viktig aspekt och vad som kan ses som kärnan i Berger & Luckmans kunskapssociologiska 

teori är att all mänsklig aktivitet är utsatt för att bli vanemässig. Trots att en meningsfullhet 

behålls för individen i vanehandlingar inskränker vanor på antal alternativ – att handla på 

annorlunda sätt eller att se alternativa förklaringar (a.a. s. 69). Av naturen är människan benägen 
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att utforma vanor, dessa sprider sig som ringar på vattnet till människor som inte själva varit med 

i utformningen av vanorna (Wenneberg, 2001, s. 71). 

3. 2  Stigma 

Goffmans (2011) teori om stigma förklarar hur människor kan utveckla dålig självkänsla och en 

negativ självupplevd identitet. Teorin beskriver hur människor som avviker från det normala 

stigmatiseras av omgivningen och hur de genom detta tillskriver sig attribut, så kallade 

stereotypier. Med hjälp av teorin kan vi studera hur diskriminering och marginalisering både 

skapas och upprätthålls. Goffman skiljer mellan tre sorters avvikande. För det första har vi 

kroppsliga missbildningar av olika slag, för det andra har vi psykiska rubbningar eller besvär av 

någon art och för det tredje har vi, vad han menar är mer stambetingande avvikanden, så som ras 

och religion. Det är inte egenskapen i sig som utgör ett stigma, utan egenskapen relaterar till ett 

specifikt socialt sammanhang.  

Vad som anses vara ett stigma varierar mellan olika tidsepoker och kulturer, stigma är något som 

konstrueras socialt. Definitionsmässigt är en person som är behäftad med ett stigma inte fullt 

mänsklig. För att förklara den avvikandes underlägsenhet och för att övertyga oss själva om den 

fara han representerar begagnar vi speciella stigmatermer i vårt dagliga tal. Med hjälp av språket, 

metaforer och liknelser tillskriver vi avvikande människor fördömda egenskaper (a.a. s. 13). Att 

bära ett stigma och interagera med andra, med normala personer, kan innebära att klyftan som 

redan finns (känts, synts, tillskrivits) dem emellan vidgas. Men ”självhatet” och ”skammen” hos 

en person kan konfronteras även i ensamheten och i spegelbilden. En negativ självbild på grund 

av stigmat kan förstärkas såväl genom andras attityder som den egna upplevelsen av sig själv 

som otillräcklig. Genom att skylla på något av attributen kan den stigmatiserade återspegla det 

förvägrade erkännandet.  

Goffman (2011) tar också upp den komplexitet och osäkerhet som ett stigma kan medföra. Den 

stigmatiserade kan mycket väl känna sig osäker på hur normala människor kommer att ta emot 

och identifiera honom (a.a. s. 21). I närhet och samtalskontakt med andra uppstår en sociologiskt 

sett primär situation där båda sidor måste ta hänsyn till stigmats orsaker och verkningar. Den 

stigmatiserade vet inte i vilket av alla fack han kommer att placeras. I grund och botten vet han 

inte vad andra närvarande tänker om honom och vart han har dem (a.a.). Goffman ger ett 

exempel på underlåtenhet som konsekvens av stigmatisering på grund av psykisk sjukdom. 
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Så till exempel är stundom före detta mentalpatienter rädda för att råka i hetsigt ordväxling med make 

eller arbetsgivare, eftersom en häftig sinnesrörelse från deras sida lätt kan tolkas på ett visst sätt… Det 

förekommer också att om en person med nedsatt intellektuell förmåga råkar i något slags trassel, så 

skylls svårigheten mer eller mindre automaktiskt på ’mental defekt’, men om en person med ’normal 

intelligens’ råkar i liknande svårigheter betraktas detta inte som symptom på någonting särskilt 

(Goffman, 2011, s. 23). 

Något som han vidare tar upp som är nog så intressant handlar om den moraliska karriären. 

Personer som har erfarenhet av ett visst stigma tenderar att lära sig finna sig tillrätta med sin 

situation. Det handlar här om en slags socialisationsprocess där den stigmatiserade personen lär 

sig och tar till sig de normalas inställning. Därefter anammar han att han har ett stigma och ser 

vilka konsekvenser detta medför (a.a. s. 40ff).  

Att vara misskreditabel, som Goffman uttrycker det, innebär vidare att man har ett stigma, en 

olikhet från andra som inte märks vid första ögonkastet. Problemet individen ställs inför när han 

träffar nya människor blir här att undvika att sitt ”tillkortakommande” blir bekant. Personen 

ställs inför dilemman och frågor om att tala om det eller ej, att öppet visa hur det är fatt eller ej, 

att ljuga eller ej…  

… han måste räkna med att vissa individer som hyser fördomar mot personer av det slag han kan visa 

sig tillhöra, ovetandes accepterar honom som om han inte hade tillhört denna kategori… Med eller 

utan avsikt söker den före detta mentalpatienten förhindra att hans verkliga identitet blir känd, och han 

mottar och accepterar från sin omgivning ett bemötande som baseras på felaktiga uppfattningar om 

honom (Goffman, 2011, s. 51). 

3. 3  Erkännande 

Den tyska socialfilosofen Honneth (2003) är uppmärksammad som en kreativ förnyare av den 

kritiska teorins tradition. En förutsättning för att en människa ska kunna utveckla en personlig 

identitet eller positiv relation till sig själv är att hon får ett flerdimensionellt erkännande från 

andra, menar Honneth (2003). En positiv relation till sig själv är i sin tur en förutsättning för ett 

individuellt självförverkligande. Så gott som varje människa torde någon gång ha upplevt att de 

inte fått det erkännande som man förtjänat eller haft rätt att få (Heidegren, 2003, s. 7).  

En gammal ideologisk tanke är att individerna möter varandra med avsikten att förespegla 

talanger och förmågor som kan bidra till större mått av socialt erkännande (s. 31). Sociala 
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missförhållanden består inte bara av kränkningar av rättviseprincipen, utan störningar som 

psykiska sjukdomar kritiseras i och med inskränkande eller deformerade livsmöjligheter, utifrån 

vad som ter sig som normalt eller sunt (Honneth, 2003, s. 74). Historiskt sett har endast den 

person vars handlingssätt som rönt social uppskattning i stadsstaten varit i stånd att föra ett gott 

liv. I den moderna debatten har föreställningen om att individer och sociala grupper måste röna 

erkännande och respekt i sin skillnad uppträtt. Idag har man tagit diskussionen till en ny nivå och 

erkännande karakteriseras av att uppskatta främmande levnadssätt (Honneth, 2003, s. 93).  

Självrelation beskriver Honneth som medvetande om eller den känsla som en person har av sig 

själv med avseende på vilka förmågor och rättigheter som tillkommer denne. Självförtroende 

innebär en elementär trygghet beträffande värdet av ens egna behov. 

Moraliska kränkningar upplevs som desto djupare ju mera elementär den självrelation är som 

inkräktas på eller förstörs. Varje skikt i den partiska självrelationen motsvaras då av en särskild form 

av orätt, som i sin tur korresponderar med en specifik grad av psykisk skada (Honneth 2003, s. 100). 

Självaktning och självrespekt handlar om medvetandet att besitta goda eller värdefulla förmågor. 

Missaktning beskrivs som ett berövande av elementära former av trygghet och möjlighet att 

åtnjuta ett fysiskt välbefinnande. Genom förödmjukning eller brist på respekt blir människor 

medvetna om att deras förmågor inte åtnjuter något erkännande och känslan av att vara 

betydelsefull inom en konkret gemenskap skadas därmed. Det kan handla om något så enkelt 

som att inte hälsa på någon till fall av grov stigmatisering (a.a. s. 102). Om människor får 

bekräftelse och blir erkända med bestämda förmågor och rättigheter kan de också utveckla en 

god självrelation, menar Honneth (s. 105f). Han lyfter vidare upp tre av varandra oavhängiga 

former av erkännande som består i ett ständigt spänningsförhållande till varandra (a.a. s. 109). 

Den första är kärlek, som handlar om omtanke för den andres skull och återfinns i 

primärrelationer. Den andra handlar om moralisk respekt och rätt (universell likabehandling) och 

om plikten att erkänna alla andras tillräknelighet. Den tredje formen av erkännande handlar om 

solidaritet och lojalitet (värde för konkret gemenskap) där det finns en omtanke om andras 

välgång mot bakgrund av gemensamma mål.  

Mot dessa former av erkännande svarar människor med en positiv relation till sig själva genom 

självförtroende, självrespekt och självuppskattning (Honneth, 2003, s. 106f). En svekfull 

handling kan vara av både fysisk och psykisk karaktär och innebära att smärtan som följs är ett 
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åtföljande medvetande om att inte vara erkänd i sin egen självförståelse eller inte tas på allvar ”i 

någon central aspekt av sitt förhållande till sig själv” (a.a. s. 98).  

3.4  Empowerment 

Ordet empowerment baseras på power och associeras med styrka, kraft och kontroll. Vi kan 

förstå empowerment som ett sätt för marginaliserade grupper eller individer att ta makten i sina 

egna händer och lära sig hantera situationen, att själva ta initiativ till förändring och stärka 

självförtroendet (Payne, 2008, s. 416). Empowerment är ett multidimensionellt koncept och kan 

definieras både som ett tillstånd och en process. Ledord inom empowermentpraktiken är; 

medborgerliga rättigheter, kunskap, påverkan, kontroll, jämställdhet och deltagande. 

Självbestämmande och autonomi är koncept i relationen till empowerment (Renblad, 2003, s. 8, 

48).  

Skau (2007) använder sig av Webers definition på makt som handlar om ”… möjligheten att få 

sin vilja igenom i en social relation, även i händelse av motstånd, oavsett vad denne möjlighet 

beror på” (Skau, 2007, s. 36).  Man kan tänka på makt på många olika sätt, att begreppet ofta har 

en negativ klang och associeras med till exempel (makt)missbruk och utnyttjande är inte 

främmande (a.a. s. 35). Empowerment handlar å andra sidan om en slags positiv makt, om 

egenmakt, där man tar makt över sig egen situation. Precis som socialkonstruktivismen gör 

anspråk på handlar empowement om ett kritiskt förhållningssätt till rådande strukturer i 

samhället. En stark medvetenhet om sin roll som till exempel omsorgspersonal och 

myndighetspersonal är vidare en förutsättning för empowerment (Askheim & Starrin, 2007, s. 

10ff). Det är också viktigt att det finns ett ömsesidigt förhållande mellan de svagare och de 

starkare grupperna i samhället. De starka måste ge och de svaga måste ta vilket kräver en insikt 

och ett strävande från bägge sidorna (Payne, 2008, s. 416f). 

Empowerment kan ses ur flera olika perspektiv. Det kan handla om huruvida grupper eller 

individer kommer till stånd med att få sina rättigheter tillgodosedda i samhället med alla dess 

strukturer. Ur ett annat perspektiv kan man se att individen kan hjälpa sig själv med rätt verktyg. 

Den tredje inriktningen av empowerment handlar om att individen får hjälp från olika omsorger 

för att övervinna sina problem till exempel genom terapeutiska behandlingar (Askheim & 

Starrin, 2007, s. 18ff).  
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Av tidigare forskning framgår det att brukarinflytande är en viktig aspekt i återhämtningen och i 

arbetet med personer med psykiska funktionshinder. De organisationer som är källor för denna 

studie arbetar på ett sätt som ger chans för utsatta människor att få sin röst hörd. Av dessa 

anledningar finner jag empowerment som ett användbart redskap för att förstå återhämtningen 

och arbetet med attitydförändringar. Att arbeta empowerment-inspirerat handlar om en strävan 

att uppnå social rättvisa och ett ökat välmående genom hjälp till självhjälp, men det handlar 

också om en sträva efter långsiktighet framför snabba förändringar (Payne, 2008, s. 420ff).                                                                                                                    

4  METOD 

Studiens syfte är att öka förståelsen kring hur människor med psykisk ohälsa upplever attityder 

och bemötande från omgivningen kopplat till den psykiska sjukdomen eller funktionshindret. 

Även vad som varit hjälpande i återhämtningsprocessen lyfts upp liksom hur det 

attitydförändrande arbetet kring dessa frågor kan ser ut. För att uppnå syftet har två metoder 

använts, textanalys och kvalitativa intervjuer.  

Följande avsnitt redovisar för val av forskningsansats och urval och beskriver även vilken metod 

som använts för att analysera insamlad data. Avslutningsvis diskuteras underökningens 

tillförlitlighet och etiska aspekter.  

4.1  Kvalitativ ansats 

Kvalitativ fenomenologi beskrivs utav Kvale (2009) som att försöka förstå sociala fenomen 

utifrån aktörernas egna perspektiv. Metoden lämpar sig väl när syftet är att fånga in subjektiva 

upplevelser kring ett ämne (a.a. s. 34f). Kvalitativ metod handlar även om att beskriva världen 

som den upplevs av människor ”enligt antagandet att den relevanta verkligheten är vad 

människor uppfattar att den är” (Kvale, 2009, s. 42). Ansatsen definieras som ett ifrågasättande 

av förgivettagna antaganden varpå syftet är att gå närmre och att skapa en förståelse av den andre 

(Aspers, 2011, s. 14).  

4.2  Datainsamling och urval 

Inom ramen för denna studie har jag förhållit mig till två specifika källor, varpå tre olika 

empiridelar utkristallisrats. Nedan presenteras Hjärnkoll som kampanj och RSMH som 

organisation för att slutligen mynna ut i en redovisning av de olika empiridelarna. 
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Om (H)järnkoll som kampanj 

Handisam är en statlig myndighet för handikappolitisk samordning som arbetar med att 

samordna funktionshinderspolitiken i Sverige. Verksamhetsidén bygger på att skynda 

utvecklingen mot ett samhälle där alla kan delta jämlikt oavsett funktionsförmåga. Arbetet styrs 

av de mål och strategier för funktionshinderspolitiken som riksdagen slagit fast (Handisam, 

2012b).  

Kampanjen Hjärnkoll drivs av myndigheten Handisam och har pågått sedan 2009 och planeras 

att fortskrida till 2014. Syftet med kampajen är att slopa myter om psykisk ohälsa och förändra 

attityder mot personer med en psykisk funktionsnedsättning. ”I kampanjen vill vi slå hål på 

fördomar om psykisk ohälsa och öppna upp för samtal. Att inte må bra psykiskt ska bli lika 

accepterat som att säga att man har ont i benet” (Hjärnkoll, 2012).  

Om RSMH som organisation 

Riksförbundet för Social och Mental Hälsa (RSMH) är en organisation som idag har omkring 

140 lokalföreningar runt om i landet. Organisationen är en form av kamratstödjande organisation 

som arbetar för att personer med psykisk ohälsa ska ges förutsättningar för att komma tillbaka till 

ett gott liv. Syftet med organisationen är att stödja personer med psykisk funktionsnedsättning på 

olika sätt. RSMH tillhandahåller även utbildningar till sina medlemmar som syftar till att öka 

människors tillvaratagande av rättigheter gentemot landsting och kommuner. Kort sagt fungerar 

organisationen som en remissinstans till olika beslutande myndigheter. Personer som mår 

psykiskt dåligt ska bli bemötta med respekt, få den vård som de behöver i tidigt skede och under 

tillräckligt lång tid, de ska erbjudas ett brett vårdutbud och betraktas som experter på sina egna 

upplevelser och därmed ha stort inflytande över vård och behandling (RSMH, 2012a). Den 

människosyn som RSMH arbetar utifrån utgår från människors lika värde. Människor som lider 

psykiskt och upplever återkommande tillstånd av känslomässiga svårigheter som oro, 

nedstämdhet, ångest, rädsla, tvångstankar och bristande verklighetsuppfattning kan försvåra den 

dagliga livsföringen. Att se hela människan och en genuin ”behandlingsoptimism” måste 

genomsyra omsorgen och vården. Man bör också se att psykiska problem, psykisk ohälsa och 

sociala svårigheter ofta hör ihop. RSMH arbetar mot fördomar genom att bemöta dem med 

information, en viktig uppgift är att påverka människors attityder (RSMH, 2012b).  
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I denna studie består empirin således av tre delar i avsikt att söka en spridning i materialet och se 

aktuella frågeställningar ur olika aktörers perspektiv.  

 46 kommentarer om psykisk ohälsa från forum ”dela med dig” där vi kan läsa om 

människors tankar, idéer och upplevelser av psykisk ohälsa, dessa är publicerade på 

Hjärnkolls webbsida. 

 6 något längre berättelser om psykisk ohälsa, också publicerade på Hjärnkolls webbsida. 

 2 kvalitativa intervjuer om attitydförändrande arbete med projektansvarig på Hjärnkoll 

och förbundsordförande på RSMH. 

Efter läsning av samtliga kommentarer kom 46 av dessa att bli material för analysen, varav tre 

var skrivna av anhöriga, resterande har egen erfarenhet av psykisk ohälsa. Av ursprungligen 8 

något längre berättelser kom 6 av dessa att bli ytterligare material för analysen, en var anhörig. 

Dessa valdes ut på grundval att de låg närmast de teman som speglar respektive frågeställningar 

och övergripande syfte.  

Utöver detta har jag intervjuat två personer som arbetar professionellt med frågor om psykisk 

ohälsa och med attitydförändringar. Dessa är projektledaren för kampanjen Hjärnkoll och 

förbundsordförande i RSMH (Riksförbundet för Social och Mental Hälsa). 

4.3  Textanalys 

Ett sätt att gå tillväga när man gör en textanalys är att samla in människors personliga berättelser 

och analysera dessa (Bergström & Boréus 2005 s. 11). I mitt fall kommer upplevelser av 

personer med psykisk ohälsa och attityder från omgivningen stå i fokus. Texter är resultatet av 

vad en eller flera personer velat förmedla till andra (a.a. s. 13). Tolkning av text kan ha flera 

betydelser, dels behöver de avvinnas mening, dels behöver resultatet efter textanalysen tolkas – 

resultatet ska vara begripbart. I min studie kommer jag att göra textanalys av redan befintligt 

material. Källstudier kan bestå av ord, meningar och berättelser som samlats in av andra samt 

offentliga dokument och så vidare (Jacobsen, 2007, s. 113). Skillnaden mellan primärdata och 

redan nedtecknade källor kan vara att de sistnämnda kan vara mindre spontana och mer 

genomtänkta (a.a.). Detta kan vara både en för- och nackdel. I mitt fall tror jag att 

kommentarerna som personer valt att dela med sig av både är genomtänkta och spontana, dels så 
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behandlar de ett känsligt ämne, dels så kan en kommentar även vara respons på en annan 

kommentar (och i detta fall mer spontan!)  

Kvalitativ innehållsanalys 

Som verktyg för att analysera kommentarerna (med en varierad längd, allt från några meningar 

till hela sidor) och berättelserna (några sidor per berättelse) har jag använt mig av en kvalitativ 

innehållsanalys. Granheim & Lundman (2008) beskriver metoden som en induktiv analys med 

avseende att tolka texter förutsättningslöst för att ta reda på innehåll av upplevelser. Med 

inspiration från författarna utarbetades ett analysschema. En förutsättning för analysen är att först 

förstå texten i sin helhet. Jag har därför läst både kommentarerna och berättelserna ett antal 

gånger, innan påbörjande av analysschemat. För att visa hur processen gått till tar jag här upp de 

mest centrala begreppen (se även bilaga för del av analysschema). 

Efter läsning av texten identifierades användbara meningsenheter som avser belysa innehållsrikt 

material kopplat till studiens syfte och problemformuleringar. Därefter kondenserades 

meningsenheterna, vilket innebär att de kortades ned utan att centralt innehåll gick förlorat. Som 

tredje steg abstraherades den kondenserade texten, med andra ord försågs den med koder i syfte 

att lyfta upp innehållet till en högre logisk nivå. Ett problem som kan uppstå är att människors 

upplevelser eller berättelser kan passa in i flera kategorier än en, detta går att lösa genom att 

skapa ytterligare underkategorier (Granheim & Lundman, 2008, s. 162ff). I mitt fall har det inte 

varit något större problem, däremot har en persons berättelse ibland kunnat delas upp i två delar, 

detta ifall personen till exempel först talat om vilka attityder hon upplevt från omgivningen och 

sedan talat om vad som hjälp i återhämtningen. Utifrån kodningen skapades kategorier som i sin 

tur är underordnade respektive teman som återfinns för studiens syfte. Kategorierna formulerades 

baserat på texten som helhet, innehållet och min känsla för det underliggande – det icke explicit 

uttalade budskapet. Med begreppen attityd och återhämtning som bas utvanns flera 

underkategorier. 

4.4  Kvalitativ intervju 

Den kvalitativa intervjun handlar mycket om att få insikt om informanternas egna tankar, 

erfarenheter och känslor (Dalen, 2008, s. 9f). Intervjun kan således användas som huvudmetod 

eller som hjälpmetod för att komplettera annat insamlat forskningsmaterial (a.a.).  
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För att få en inblick i hur man arbetar med attitydförändringar har jag genomfört två kvalitativa 

intervjuer med verksamma personer med fokus på attityder och fördomar. I och med att jag 

analyserar texter publicerade på Hjärnkolls webbsida var det givet att jag också skulle tala med 

en person som arbetar med kampanjen. Från RSMH intervjuar jag en person som har arbetat med 

att bekämpa fördomar mot personer med psykisk ohälsa under en lång tid.  

Innan genomförda intervjuer skickade jag mina tankar och syftet med uppsatsen till 

informanterna för att låta dem fundera över de aktuella temana. Detta rekommenderas i och med 

att det då är större chans att man får svar på de frågeställningar som studien intresserar sig för 

(Dalen, 2008, s. 38). Min intervjuguide är utarbetad efter områdesprincipen. Jag började med att 

ställa frågor i periferin för att senare komma till de mest centrala och mer känsloladdade temana 

som ska belysas. En rekommendation är också att öppna upp för mer allmänna frågor på slutet 

(Dalen, 2008, s. 31). Intervjuguiden som återfinns som bilaga följdes inte slaviskt, vi pratade 

mest runtomkring frågorna och på slutet av intervjun checkade jag av att vi inte missat någon 

fråga som var av extra vikt för studiens syfte.   

 

Kodning av intervjuer 

Ett vanligt sätt att analysera insamlat material är att växla mellan att analysera delar och att 

betrakta delarna i en större helhet (Jacobsen, 2007, s. 134). Att koda material innebär att man 

som forskare lyfter fram konkreta ord och uttryck samtidigt som materialet bryts ner i en mängd 

delar (Dalen, 2008, s. 75; Aspers, 2011, s. 165). I en öppen kodning, också kallad råkodning, 

identifieras begrepp som kan ingå i kategorier (Dalen, 2008, s. 76). Efter detta stadium är det 

vanligt att man övergår till en selektiv kodning som innebär att man samlar alla trådarna i en 

överordnad förståelse av vad som är det mest centrala rörande fenomenet som studeras (a.a. s. 

79). I denna studie lyfts fynden ur de transkriberade intervjuerna fram i två separata avsnitt som 

belyser informanternas tankar kring det attitydförändrande arbetet. 

4.5  Etiska aspekter  

Jag har valt att analysera kommentarer och berättelser som är publicerade på internet, vissa med 

undertecknade namn, andra inte. Då jag inte har hittat någon speciell regel för användandet av 

dessa jag har valt att likställa texterna med biografier. Biografier är i sin tur publicerade i 

underhållande och upplysande syfte, i och med detta behöver de inte genomgå en etisk 
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granskning (Dahlborg-Lyckhage, 2006). Skribenterna kommer av detta skäl benämnas vid 

samma namn som de angett vid skrivandet av kommentaren eller berättelsen.  

Vad gäller intervjuerna har jag låtit informanterna tagit del av studiens syfte och användandet av 

informationen. Jag har även frågat om de velat vara anonyma, men bägge informanterna valde att 

vara offentliga och benämns därför med sina namn. Vid intervjun talade jag också om att de 

skulle få ta del av texten för ev. korrektur eller missförstånd av utsagor. Efter transkribering och 

kodning av intervjuerna mailades därför texten till informanterna, varpå jag snabbt fick ett 

godkännande att använda mig av texten och att mina tolkningar stod överens med deras 

uttalanden.   

4.6  Tillförlitlighet och metoddiskussion 

Inom kvantitativa studier burkar man tala om validitet, reliabilitet och generaliserbarhet för att 

visa på huruvida ett resultat kan ses som trovärdigt. Begrepp som används inom kvalitativ 

forskning på motsvarande vis är giltighet, tillförlitlighet och överförbarhet. I kvalitativa studier 

finns en delaktighet som innebär att man aldrig kan vara helt objektiv inför sitt 

forskningsområde, resultaten kommer att präglas av forskarens egna tolkningar av materialet 

(Granheim & Lundman, 2008, s. 161f). I min studie har jag sett till kontexten av den publicerade 

texten (som också är en förutsättning i en innehållsanalys), med detta menar jag att delar inte har 

plockats ur från sin omgivning, utan dessa har tolkats utifrån bästa möjliga hänsyn till helheten i 

texten.  

Variationen i urvalsgruppen, (unga, gamla, kvinnor, män) och mängden analyserade 

kommentarer skulle kunna innebära att resultatet är överförbart, det vill säga, att en annan 

forskare skulle kunna få liknande resultat. Det relativt rikliga återgivandet av citat från 

kommentarer, berättelser och intervjuer gör det också möjligt för läsaren att själv värdera 

tolkningarna. Resultatet kan således anses giltigt för den urvalsgrupp som undersökts. Något som 

jag under studiens gång själv ifrågasatt har varit giltigheten i de kommentarer och berättelser 

som studerats. De skulle kunna vara godtyckligt att tro på något som skrivits på så kort tid, men 

efter läsning av alla kommentarer fann jag inget tvivel i ’sanningshalten’. De människor som har 

valt att dela med sig skriver om ett känsligt ämne och om något som har berört dem otroligt 

mycket i livet. Det är deras upplevelser. 
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5  EMPIRISKT RESULTAT  

Här presenteras resultatet ur kommentarerna, berättelserna och intervjuerna utifrån de kategorier 

som utvanns under analysen. En analytisk diskussion kring dessa resultat förs tillsammans med 

teorier och tidigare forskning under diskussionsavsnittet där det ömsesidiga förhållandet mellan 

attityder, återhämtning och arbetet också förtydligas.  

Som tidigare nämnts presenteras informanterna vid sina namn eller undertecknad signatur. För 

att göra texten mer överskådlig står informanternas namn som jag valt att referera till i det 

empiriska resultatet med fet stil.  

5.1  Attityder och bemötande 

Analysen gav ett resultat om tre helheter kopplat till attityder och bemötande. Dessa är att inte 

bli tagen på allvar, om någon lyssnat tidigare och positivt bemött.  

5.1.2  Att inte bli tagen på allvar  

Att få förståelse från omgivningen och bra vård är för många en förutsättning för att kunna känna 

sig accepterade. Trots att många till slut fått bra vård har vägen dit varit en påfrestande resa.  

Jani menar att man är mer sårbar, utsatt och rädd när man har en psykisk sjukdom, i detta ställs 

krav på en att kontakta läkare, samtalsterapeut, ev. sjukgymnast, arbetsförmedlingen eller 

försäkringskassan, socialen, försörjningen, familjen, vardagen…  

...för det finns ingen samordning, ingen riktig information, någon som vägleder den sjuke eller hjälper 

till, SER HELHETEN” (Jani, ”mamma till 2”).  

”A” lider av depression, är självdestruktiv och har stora sömnproblem och hoppas på en stor 

förbättring inom den svenska psykvården. Sedan 25 år tillbaka har Susanne lidit av bipolär 

sjukdom och ätstörningar. Susanne är ytterligare en person som har fått känna på hur det är att 

vara osynlig, men hon har rest sig hela tiden.  

Många uttrycker en olust att söka vård vid t.ex. depressioner och menar att det är mycket lättare 

att söka vård och framför allt att få vård vid fysiska skador, som ett brutet finger. Vid tillfällen 

har själva vården kommit att ifrågasatts. 
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Precis kommit hem från psyk. Kom in för ett misslyckat självmordsförsök. Kom in på fredagen, fick 

en säng, INGEN frågade hur jag mådde först på måndagen… Åt inget, ingen brydde sig… Var finns 

själva vården, samtalen, omvårdnaden och medmänniskan? (Ånga Ester, ”ADHD”). 

Att bli slussad runt i behandlingshem är en erfarenhet som lyfts upp av en annan skribent. Han 

beskriver sitt tuffa liv med stress, förlorad identitet och förlust av ett socialt liv. 

Försäkringskassan undrade i sin tur om han inte egentligen kunde jobba. Han är trött på att aldrig 

fungera normalt (”Liten och ensam”).  

Där attityder och fördomar nämns uttrycker nästan alla informanter att det varit otroligt jobbigt. 

DB skriver att hon upplever att det finns fördomar om att psykiskt sjuka är ”lallande dårar” som 

man helst inte vill jobba med. Men i själva verket tror hon att så gott som alla skulle kunna jobba 

med henne om de väl fick mötas. DB skriver också att det finns fördomar mot mediciner och 

menar att många tror att det är lyckopiller som används som en genväg för att man inte orkar 

arbeta med sig själv, givetvis en fördom som hon menar inte stämmer.  

A.B har erfarit att läkarna gett upp på honom och lämnat honom åt sitt öde. Han ställer sig 

frågande till ifall psykiatrin ser människor med psykisk sjukdom som fullvärdiga människor med 

rätt till god vård, för i så fall, undrar han, hur kommer det sig att fyra gånger fler människor tar 

livet av sig än människor som omkommer i trafiken?  

Monica är mamma och skriver att hon togs på mindre allvar när hon berättade om sin sjukdom 

för läkaren (som behandlade hennes barn!)  

… hon tror att hon kan behandla mig hur som helst, hon kränker och kör över mig (Monica). 

 Vidare skriver hon att anledningen till att hon berättade om sin bipolära sjukdom var för att hon 

ville veta om hennes barn kanske ärvt den. 

En känsla som ofta lyfts upp är skam. Skam för sin sjukdom och skam för att berätta. En skribent 

menar att hon inte fick något stöd från sin chef vilket förvärrade situationen ytterligare. En 

erfarenhet som en annan skribent lyfter upp är hur det är att inte kunna få förståelse eller en 

stöttande hand från omgivningen gör att man känner sig ”ännu mera psykiskt sjuk”. Efter år med 

depression, ångest och nedstämdhet bidrar omgivningens negligerade attityder till att en ond 

cirkel skapas.  
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Om ni vill hjälpa oss som mår så här så kan ni inte bara vända ryggen. Det värsta är ensamheten i det 

som redan gör så ont (Jakob). 

Ignorans är ytterligare ett begrepp som speglar människors berättelser. Att bemötas med 

ignorans eller att inte bli tagen på allvar sätter sina spår och förvärrar i vissa fall 

sjukdomen. 

Psykisk ohälsa lyfts också upp som något som många har för lite kunskap om.  

Tänk den dagen då psykisk ohälsa räknas/ses som vilken sjukdom som helst och att mer hjälp finns att 

få pga. mer vetskap (H).  

En anonym skribent talar om hur det finns fördomar och hur samhället generaliserar begreppet 

psykisk sjukdom med fara och oberäknelighet, men... 

... empati och kärlek är något som personer med psykisk sjukdom känner lika mycket som alla andra! 

(anonym). 

Lo Kauppi menar att många psykiskt funktionsnedsatta lever i kommunarrest, något som Åsa 

Moberg förstärker… 

… För att bryta stigmat efterlyses fantasi och förståelse, framför allt hos politiker och makthavare… 

det finns inga fasta gränser mellan det normala och det onormala, det är situationen som sätter 

gränser… den fantasilösheten bidrar till isolering och utanförskap… När jag jobbade som TV-

recensent… det var så skönt att se maffiabossen och machomannen Tony Sopranos hos terapeuten. 

Jag tror att serien bidrog till att vända upp och ner på gängse normer (Åsa Moberg, ”anhörig” ). 

Magnus Krepper förstärker antagandet om oförståelse och ignorans och menar att rädslan för 

psykiska sjukdomar bottnar i att tillstånden och sjukdomarna är abstrakta och svåra att förstå. 

Den här rädslan begränsar oss och får politiker och beslutsfattare att fatta omänskliga beslut, 

vilket kan skapa ett samhälle med oerhörda krav på lycka och prestation, menar Magnus. 

5.1.3 Om någon lyssnat tidigare 

Av kommentarerna framkom från många att de inte blivit lyssnade på, och speciellt inte i tid. 

Många blev inte tagna på allvar först i äldre ålder eller när det gått väldigt långt. Denna kategori 

är givetvis inte oberoende från att inte bli tagen på allvar, men förtjänar ändå ett eget avsnitt då 

det lyftes upp som något återkommande.  
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Frida beskriver att hon behövde söka vård många gånger för sin depression innan någon förstod. 

Hon är sjukskriven nu och hoppas på att kunna leva ett mer helt liv, något som kanske kunnat 

börja tidigare om någon lyssnat på henne, tror hon.  

Elin har liknande erfarenhet och blev inte tagen på allvar först hon blev riktigt djupt deprimerad.  

Lo Kauppi var inte tillräckligt smal för att få vård för sina ätstörningar. 

En anonym skribent beskriver att hon varit sjuk hela sitt vuxna liv och så länge hon kan minnas. 

Hon har förvägrats en diagnos, vilket är det enda hon velat ha. Hon har inte lyckats förklara vad 

problemet är, utan det har alltid blivit fel. Vad som nämns är yrsel och två knölar på näsan från 

en tidigare ögonoperation vilket resulterat i ständig nästäppa. Läkare har gett olika uttalanden 

och landstinget vägrar betala hennes operation. Hon menar vidare att hon inte vet hur hon ska 

förklara sin åkomma, men att den för henne är som ett handikapp då hon inte kan åka iväg själv 

för att hon andas dåligt. 

… det är bara en operation som skulle hjälpa, men ALLA har sin åsikt om vad JAG behöver och ingen 

lyssnar på MIG, så har det varit under alla år… Nu har man ju skrivit av sig så kanske blir man hörd, 

men antagligen på fel sätt och som vanligt missuppfattad. Jag hoppas att NÅGON förstår och att man 

slipper specialistförslag (anonym). 

En konsekvens av att inte bli lyssnad på i tid som lyfts upp är att det både kan förlänga och 

förstärka lidandet.   

5.1.4 Positivt bemött 

Något som lyste med sin frånvaro i analysen var kommentarer som talade om positivt 

bemötande. 

En av dem som skriver om positiva erfarenheter är en anhörig. Hon menar att hennes kontakt 

med människor som har neuropsykiatriska diagnoser varit en gåva, det har varit en gåva att få 

lära känna dem. Vidare menar hon att världen utvecklas tack vare dessa människor (Sjöberg).  

Ofelia fick kämpa sig till sina diagnoser. Hon har därefter lyckats förändra attityderna i sin 

familj och varit öppen med sina sjukdomar. Det har lett till att de många gånger varit öppna 

tillbaka.  
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En annan anhörig talar om att han fått sina fördomar spräckta… 

… av den enkla anledningen att jag blivit förälskad i en vacker, intelligent och intressant tjej som fått 

diagnosen adhd. POFF sa det, så såg jag att hon var som alla andra, fast hade det lite jobbigare i sin 

inre brottningsmatch. För om sanningen ska fram så är ju ingen riktigt frisk. Alla har vi något, början 

på en bokstav eller en släng av något tillstånd i livet… (Bob, ”pojkvän”) 

För Malin tog det flera månader innan hon vågade tala om för sina vänner att hon var sjuk och 

deprimerad. När hon väl berättade insåg hon att vännerna är fantastiska, finns kvar och att hon 

egentligen aldrig behövde oroa sig.  

Lena Stålklinga har aldrig blivit negativt bemött när hon har berättat om sin diagnos. Vad hon 

däremot upplevt är att folk blir förvånade när hon är ute och föreläser, eftersom att hon är ung, 

glad och social. Bilden stämmer helt enkelt inte överens med hur en person med psykisk störning 

ska vara. Stödgruppen är något som har hjälpt henne mycket, där var det inte bara hon som var 

konstig eller knäpp.  

5.2  Återhämtning 

Kopplat till återhämtning utvanns fyra helheter som tillsammans speglar återhämtningens 

dynamik. 

5.2.1 Att acceptera och hantera 

Ett återkommande nyckelord förenat med återhämtning var acceptera, flera menar på att det är 

en förutsättning för att börja ta sig ur eller hantera sin psykiska ohälsa. Förenat med detta lyftes 

signaler och insikt upp väldigt ofta. Det handlar i många fall om att lära sig lyssna på kroppens 

signaler och att lära sig hantera situationer som är svåra och jobbiga, ibland rentav undvika dem. 

Lukten av en våt disktrasa äcklar mig. När min pojkvän inte vred ut disktrasan kunde jag tolka det 

som att han inte älskade mig… Nu har jag lärt mig nysta upp orsaken till min reaktion. Jag har lärt 

känna mig själv… har lärt mig undvika dem… (Lena Stålklinga) 

Att ta en dag i taget och att satsa på välmående framför karriär har hjälpt Weronica att återhämta 

sig. Att ha en arsenal med handlingsplaner vid svåra situationer är att föredra. Cim Bergqvist 

har kämpat sig fram och har bra erfarenheter från att ha varit ”psykiskt upp och nedvänd”, idag 

har han vidgat sina vyer genom resan. En annan skribent menar till och med att han mår som bäst 
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när han har lite tråkigt, han undviker därför stora tidsomställningar och slarvar inte med sin 

sömn.  

Lisa berättar att hon alltid varit annorlunda, fixerad och manisk. Med diagnoser genom åren 

som; social fobi, anorexi, dysmorfofobi och panikångest har hon kommit till insikten att dessa 

’osmickrande etiketter’ handlade om sin syn på sig själv och att ständigt arbeta emot sig själv. 

Idag har hon accepterat sin ångest och försöker hantera den. Hon beskriver vidare hur hon genom 

acceptans, distans och ökad insikt tillåter de negativa tankarna att komma och hur detta varit ett 

steg i rätt riktning. 

Det tog ett tag innan jag insåg att jag var tvungen att ta hand om mig själv och inte döma mig för att 

jag mår dåligt. Livet är fantastiskt! Jag valde att leva och älska. Ingen tjänar på att jag ska straffa och 

hata. Mitt råd till alla destruktiva själar där ute! Straffa inte er utan acceptera er ångest och liksom se 

den utifrån (Lisa). 

En anonym skriver vidare att hon tror sig jobbat mer med sig själv än alla friska 

människor. 

5.2.2  Omgivningens betydelse 

Som en röd tråd har omgivningens betydelse lyfts upp i fler än hälften av alla kommentarer och 

berättelser kopplat till återhämtning. Är det inte vänner så är det familjen som funnits där eller 

vice versa. För att man ska få rätt hjälp behöver man också omgivningens stöd. Lo Kauppis råd 

är att våga be om hjälp och verkligen ta emot hjälpen när det kärvar sig. En annan skriver…  

… Fick diagnoserna PTSD, fibromyalgi och depression för ca 1 år sedan och det var ett slag under 

bältet… men tack vare familjen och mina fantastiska vänner så har man lyckats stå upp och håller på 

att ta mig igenom det (Ina). 

Ellen har tack vare sin bror – som varit klippan i alla stormar – tagit sig ur sin depression. 

Brodern betydde massor. Han tvingade Ellen att äta, pratade med henne, behandlade henne med 

respekt och tillät inte att hon drogs ner djupare ”i avgrunden”. 

En annan aspekt av det hela som lyfts upp är att det går att bli frisk om samhället satsar mer på 

människor med psykisk ohälsa. Det måste få kosta pengar att, i det långa loppet kommer det leda 

till vinst. 
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… Det tog 20 år av mitt liv att må psykiskt dåligt… Min fullständiga övertygelse är att det går att bli 

frisk bara samhället och vården inser att det måste få kosta pengar och i långa loppet så blir det vinst 

(Anonym). 

5.2.3 Medicin och terapi 

En kombination av medicin och terapi lyfts upp som en del i återhämtningsprocessen som ofta 

har positiv effekt. Det kan dock ta tid att hitta rätt sorts terapi eller behandling, likaså läkemedel 

som fungerar. 

Jag kan leva som vem som helst så länge jag tar mina mediciner. Så länge jag sköter mitt ätande och 

min sömn (Stefan Kalm, ”manodepressiv”). 

Anders Jöborg är en annan som tack vare medicin och terapi tycker att det fungerat relativt bra, 

men en större satsning på psykiatrin skulle kunna hjälpa fler lidande i samhället och bryta ner 

fördomar poängterar han också.  

Vidare beskrivs medicin och terapi som en hjälp att finna inre trygghet och styrka. Ellen menar 

att hon kan leva ett helt normalt liv så länge hon tar ett piller om dagen som hjälper till att öka 

signalsubstansen i hjärnan och att det inte är märkvärdigare än någon som tar insulin mot sin 

diabetes. 

Magnus Krepper brottas ständigt med sina positiva och negativa krafter, han blir 

fortfarande skrämd både av sina egna och andras känslor. Med hjälp av terapi har han tagit 

sig ur sin depression och börjat leva igen. Trots en fortsatt kamp försöker han utmana sig 

själv genom att inte nöja sig med ett enda svar när han frågar hur folk mår ”det gäller att 

vara lite jobbig mot omgivningen”, skriver han. 

5.2.4 Strategier 

I analysschemat har jag urskilt olika strategier som nämns och lyfts upp som hjälpande och 

stärkande i återhämtningsprocessen. Att blogga är idag väldigt vanligt förekommande, detta görs 

oftast i syfte att dela med sig och att samla kunskap om kanske en diagnos eller ett spektrum av 

olika tillstånd på ett och samma ställe. Att få respons via bloggandet visar också en tydlig positiv 

effekt av att både acceptera och lära sig leva med sin psykiska sjukdom. Att dela med sig på det 

här sättet görs både för egen och för andras skull, det skapar en känsla av mindre ensamhet. Ett 

ömsesidigt förhållande skapas.  
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Budskapet kan också vara att psykiska sjukdomar är som vilka sjukdomar som helst. Många av 

de som delat med sig av sina erfarenheter berättar att de skriver mycket, vare sig det är bloggar 

eller böcker så är det ett alternativt sätt att uttrycka sig som för det mesta är lättare än att uttrycka 

sig rent verbalt. Att skriva om psykisk ohälsa kan också ”på sikt förändra attityderna”, menar 

Ofelia. Dessutom kan det vara en inspiration till att t.ex. få människor med självskadebeteende 

att kämpa emot, skriver Sara, som själv driver en hemsida. 

En anonym skribent delar med sig av ytterligare en strategi. 

Jag lider fortfarande ibland av depressioner och då kan jag inte gå till skolan… Nu har jag skrivit ett 

papper där det står allt man kan behöva veta om min depression och det ger jag helt enkelt till alla som 

inte förstår (”depression”). 

En annan skriver…  

… När huvudet är blockerat med svåra tankar, ta tre lugna andetag, leta efter lugnet som föds när 

luften lämnat dig i utandningen efter varje andetag, det ska kännas behagligt i den vilan Tänk: lugnt, 

skönt (Gudrun Berg). 

Samtliga kommentarer och berättelser återfinns på Hjärnkolls webbsida (se referenslista för 

länk till dessa). I bilaga återfinns ett utdrag av analysschemat som stått som grund för 

ovanstående avsnitt. 

5.3  Attitydförändrande arbete 

Ett andra syften med studien var att belysa delar av det attitydförändrade arbetet som finns idag. 

För att besvara frågor om hur arbetet ser ut och vad som lyfts upp som viktiga delar i arbetet har 

jag intervjuat Rickard Bracken, projektansvarig för Hjärnkoll och Jimmie Trevett, 

förbundsordförande för RSMH. Både Rickard och Jimmie har flera års erfarenhet av att arbeta 

med dessa frågor och har gjort det på olika plan. Jimmie har också egen erfarenhet av psykisk 

sjukdom. Här presenteras intervjuerna var för sig. 

5.3.1  Rickard Bracken; om attityder och arbetet med Hjärnkoll  

Hjärnkoll är ett regeringsuppdrag och en del i regeringens psykiatrisatsning. Starten till arbetet 

var mordet på Anna Lindh, detta i samband med Åkeshovs-mannen som gick till attack med ett 

hjärnrör och mannen som körde på Stora Nygatan i gamla stan. Det som hände skapade ett starkt 

tryck och en debatt kring psykiatrin. Mycket kritik riktades mot den psykiatriska vården, berättar 
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Rickard, människor som borde fått hjälp och stöd for istället illa. Det gjordes kopplingar mellan 

psykisk sjukdom och våld. Utöver en satsning på ökad kvalité i den psykiatriska vården och 

socialtjänsten ville man göra något som riktade sig till allmänheten för att öka kunskapen och 

minska negativa attityder mot personer med psykisk sjukdom. Uppdraget gick till Handisam, en 

liten myndighet som jobbar med tillgänglighetsfrågor. Rickard förstärker att attityder är en minst 

lika viktig tillgänglighetsfråga som den fysiska tillgängligheten. 

Hur du och jag tänker kring psykisk sjukdom, de föreställningar vi har påverkar hur det är att leva i 

samhället för människor som lever med psykisk sjukdom.  Och personer som själv lever med psykisk 

sjukdom beskriver väldigt tydligt, det är en sak att lära sig återhämta sig från sin sjukdom, eller att 

hitta strategier för att kunna fungera, men sen att komma ut i samhället är minst lika svårt. Att kunna 

komma ut i arbete, att kunna bo på ett sånt sätt man vill och att kunna leva i relationer med andra 

människor, det handlar väldigt mycket om vad vi faktiskt gör. 

En anledning till att det generellt sätt finns mycket negativa attityder mot personer med psykisk 

sjukdom tror Rickard är en effekt dels av hur media framställer en del personer som begått 

våldsbrott som psykiskt sjuka och dels svårigheterna att prata om hur man mår när man mår 

dåligt. Visionen hos Hjärnkoll är att man ska kunna tala lika naturligt om psykisk sjukdom som 

vilken sjukdom som helst. ”Om jag berättar det här ska jag inte bli behandlad på ett annat sätt” 

säger Rickard när han talar om framtidsmålen. 

Ett attitydproblem som också lyfts upp är att man får sämre vård om man har en psykisk 

sjukdom. Om man till exempel har en psykisk sjukdom och diabetes så får man sämre vård än 

om man inte haft en psykisk sjukdom, berättar Rickard. Har man ett hjärtproblem så får man 

sämre behandling och medicinering och så vidare… 

Det är inte så lätt att säga, men en del av det här kan handla om de attityder vi har, när en person 

kommer in till sjukvården, man ser i journalen att personen har ont i magen, man ser också att det är 

en person som har kontakt med psykiatrin… så tänker man att det här kanske inte är somatiska, 

kroppsliga besvär, det kanske har att göra med den psykiska sjukdom och så utreder man inte och 

undersöker inte ordentligt.  

Där man kunnat sen en positiv förändring är i det arbetet där personer själva har gått ut och talat 

om sina erfarenheter, det har bidragit till att påverka de attityder vi har. Rickard tror att det som 

händer i mötet med någon som berättar som sina erfarenheter med att leva med psykisk sjukdom 

är att man som lyssnare kommer att tänka på personer man känner eller personer i sin 
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omgivning. ”Man kommer att tänka på sin mamma, sin bror, sin kompis, som själv har problem 

med den psykiska hälsan. Man tänker mindre på Anna Lindhs mördare, Åkeshovs-mannen och 

mannen i gamla stan” menar Rickard. 

Hjärnkolls huvudsakliga strategi var att bygga upp ett nätverk med personer som har egen 

erfarenhet av psykisk sjukdom och psykisk funktionsnedsättning. Dessa personer skulle vara 

beredda att vara öppna med sina erfarenheter och kunna ställa upp i media, press, tv och radio 

samt i utbildningsinsatser. Hjärnkoll jobbar mycket med media och försöker få dem att skriva. 

… om vi tänker oss en tidning där bilden är en person med ryggen mot, kanske en kvinna står med 

ryggen mot kameran, dova färger, lite mörkt… Hela den bilden signalerar på ett sätt skam, att det är 

svårt att prata om det. Skillnaden blir ganska stor om personen vänder sig om, tittar in i kameran och 

berättar lite mer om sitt liv. ’Anna 45 år jobbar med det här och det här och har tre barn, men också en 

bipolär sjukdom.’ Då visar man att det går att leva med det. 

Målet inför kampanjen var att hitta 75 personer som kunde ställa upp, men under hösten 2009 

kom över 400 anmälningar in. 200 av dessa är kampanjens ansikte utåt och representerar alla 

olika möjliga psykiatriska diagnoser. Från början trodde man att det skulle vara svårt att hitta 

dessa personer ”… man pratar inte om det på samma sätt som man pratar om att bryta benet, som 

är mer naturligt. Har man haft en depression pratar man inte om det”. 

Hjärnkoll samarbetar mycket med brukarorganisationer och olika myndigheter. För att kunna 

göra det här arbetet krävs det att andra är med och stödjer, menar Rickard. Det krävs att många är 

med och drar och att flera synpunkter vävs in. 

Det är framförallt genom ambassadörerna som det attitydförändrande arbetet genomförs. De 

håller i fortbildningar och talar om sina erfarenheter med allt från socialtjänst till vårdpersonal. 

Det är en person som då i perioder av livet har mått väldigt väldigt dåligt men som idag fungerar på ett 

bra sätt. Då kan man föra ett resonemang, vad händer i kontakten med socialtjänsten? Varför upplever 

jag det på det här sättet? Kan man göra det annorlunda på något sätt? Man behöver komma ner och 

vara tillräckligt konkret. Då blir det ett lärande för båda parter… Vi vet att de här mötena är 

attitydförändrande. 

Rickard ser en påtaglig förändring hos de ambassadörer han möter och han ser att arbetet för dem 

gjort en skillnad. Men den stora frågan är om Hjärnkolls arbete påverkar upplevelsen hos 
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människor med psykisk sjukdom och hur det är att leva i samhället. Om projektet ska vara 

lyckat, menar han, så ska det också gå att visa, det räcker inte med att någon säger det. 

Kampanjen utvärderas därför noggrant, vad man tittar på är om man nått mätbara förändringar i 

kampanjlänen. Stora undersökningar har gjorts där befolkningens attityder och förväntade 

beteende mäts. Undersökningarna har visat på positiva förändringar i attityder (se även Hansson, 

2011). Till exempel så har andelen som tidigare inte kunde tänka sig att bo med en granne som 

har en psykisk sjukdom halverats. 

Från ambassadörerna får Hjärnkoll väldigt mycket positiv feedback. Det kan handla om att man 

blivit starkare i sig själv och i sin roll. Utifrån kommer blandade kommentarer. 

Det finns en ideologisk diskussion på olika håll om vad psykisk sjukdom handlar om, är det något 

biologiskt eller är det något som handlar om vår uppväxt och vår sociala miljö? Svaret på frågan är, i 

alla fall utifrån vad vi vet, att det är en kombination av de här sakerna. Det finns mycket som visar på 

att det finns biologiska ärftliga samband men det finns också väldigt mycket som visar på att det här är 

något som har med miljön att göra… man pratar om stress och sårbarhetsmodeller, att man föds med 

olika sårbarhet, men alla kan på grund utav yttre belastning och stress utveckla psykisk sjukdom. 

Det som Rickard lyfter som speciellt med kampanjen är just att det är en kampanj som drivs av 

ambassadörerna, av personer med psykisk sjukdom, som själva är rösterna i kampanjen. ”Vi 

fungerar som en slags ram för hur och när man ska nå ut i olika sammanhang”, detta medan de 

själva genomför aktiviteterna. Rickard menar att det finns en kraft i det och att det blir mycket 

bredare. Hjärnkoll som kampanj försöker också få media intresserade av de här frågorna i syfte 

att rikta sig till olika arbetsgrupper. Ett exempel på den här typen av arbete är att gå ut med 

pressmeddelanden som riktar sig till arbetsgivare som handlar om att många chefer upplever sig 

ha för lite kunskap och inte vad de ska göra när det finns personal som mår psykiskt dåligt på 

jobbet.  

Då tar vi hjälp utav våra ambassadörer, ringer till media och talar om att de kan ställa upp på intervju, 

på det sättet kan man hjälpa till att klä frågan… många brottas med ’ska jag berätta eller inte 

berätta’… Vi försöker även få media att skriva om de här frågorna, vi vill nå ut till allmänheten. 

Arbete av denna typ är viktigt för att fördomar är farligt, menar Rickard. Fördomar utestänger 

människor från livet, man blir isolerad, går inte till jobbet och det skapas ett ’vi och dom’ 

tänkande. ”… det är vi som är friska, det är dem som är sjuka, det är helt enkelt inte sant”. 
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Rickard gör en koppling mellan återhämtning och attityder. Han menar att det är lättare att 

återhämta sig om människor också förändrar sitt beteende. Det gör det lättare att komma ut i 

arbete och vara en del av arbetsgruppens gemenskap. Utan tissel och tassel bakom någons rygg 

underlättas återhämtningsprocessen och risken för att insjukna igen minskar. 

5.3.2  Jimmie Trevett;  om attityder och arbetet med RSMH 

Jimmie har egen erfarenhet av psykossjukdom. Han insjuknade i 25 års ålder i samband med en 

livskris.  

… att jag fick en psykos var mer naturligt än onaturligt på det sättet jag levde under lång tid. Det 

borde alla ha fått, och jag tror att alla kan få en psykos, precis som alla kan få en depression. 

Konstigare än så är det inte. Jag tror faktiskt det. Sen kan vissa ha mer ärftlighet i det, och det vet jag. 

Hur mycket gener det finns med vet han inte, den närmsta omgivningen av släktingar har inte 

haft psykossjukdomar. Olika former av psykisk ohälsa tror han dock finns i alla släkter. Han 

beskriver sin psykos som en vakendröm och ett förvirringstillstånd där han förstorade upp saker 

och ting, men psykosdrömmen hade frön från verkligheten. Man är oftast inte medveten om att 

man är i en psykos och tycker sig därför inte behöva hjälp och om man inte är sjuk ”… då söker 

man ju inte hjälp, om man inte tycker det själv alltså, så jag gjorde ju inte det”. När psykosen går 

över är man ’en vanlig person igen’ och där börjar återhämtningen.  

Men det lustiga är att det är ingen som har frågat mig, inom psykiatrin från mitten av 80-talet, till nu, 

det jag har berättat för dig här, vad som hände i mitt liv, utan jag bara kom in och hade symtom som 

bedömdes, och så skulle jag medicineras. Man ställde inte frågan vad som hade hänt i livet och varför 

jag hade förändrats och så… För mig har det varit klart och tydligt att det har varit en livskrispsykos. 

Väldigt uttalat. 

I psykosen är det vanligt att det sker en ”dopaminkollaps”, vilket är något som Jimmie tar 

medicin emot, dopaminproduktionen kunde utan medicin gå från 100 % till 0 och då orsaka en 

psykos. Vad som har betytt mycket för Jimmie är att hans föräldrar alltid funnits med på resan 

och inte haft speciellt mycket fördomar eller ”konstiga” attityder, att få ett arbete på RSMH kom 

också att ha en positiv effekt i återhämtningen. Arbetet har bidragit till att Jimmie nu kan finnas 

där och stötta och hjälpa andra samt arbeta med attityder och förändringar, då främst inom 

vården! Att få arbetet betydde att Jimmie fick ett livsinnehåll, något som har tror många saknar, 

att ha något att gå upp till på morgonen. 
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En orsak till att det finns så mycket fördomar och rädsla för personer med psykiska sjukdomar är 

för att media gärna förstorar upp saker och ting. Man kanske har sett något på tv eller skärms av 

kvällstidningen som kommer med inte riktigt sanna uppgifter. Rädsla för människor med psykisk 

ohälsa, menar han, är en uppenbar attityd från omgivningen, i psykoser kanske man säger lite 

konstiga saker eller gör något ovanligt som inte riktigt passar in.  

… riktigt rädda kan människor bli, utav egna och andras erfarenheter… men jag är inte så bra på att 

slåss, får nog på käften om jag försöker. Det finns andra saker att vara mer rädd för, till exempel sina 

jämnåriga som inte tål sprit. 

 I arbetet träffar Jimmie människor som är mitt uppe i psykoser och han vet av erfarenhet att det 

inte är något att vara rädd för. Trots att han kan förstå rädsla som finns hos många människor 

menar han att det drabbar många människor i allra högsta grad. Hade han själv berättat att han 

varit inlagd på en psykiatrisk klinik i ett jobbsammanhang tror han knappast att han hade fått 

jobbet, i varje fall skulle chansen vara minimal. ”Så arbetsmarknaden blir mycket begränsad om 

du haft svår manodepressivitet, schizofreni… till och med om du haft depression, för det finns 

alltid ett psykosinslag i djupa depressioner”. I Jimmies nuvarande jobb är det en merit att ha egen 

erfarenhet av psykisk ohälsa, han tror att han inte fått ett mer traditionellt jobb om han inte haft 

bra kontakter. 

RSMH kom till på 60-talet med motivet att stänga mentalsjukhusen, som enligt organisationen 

var fel, berättar Jimmie. I arbetet på RSMH ingår träffar med politiker, socialstyrelsen och olika 

myndigheter. Det består mycket av att driva intressepolitik som handlar om att försöka utveckla 

och förändra vad riksdagen bestämmer, vad landstinget gör och vad kommunerna gör. Inom 

RSMH försöker man leta fram saker som är viktiga för organisationen, så som bättre vård, bättre 

tillgänglighet och förändrade attityder. Att man satsar mer pengar på somatisk vård och inte lika 

mycket på psykiatrin tror Jimmie i grund och botten är ett attitydproblem. Jimmie tror också att 

det är lättare att känna sig motiverad att satsa pengar på t.ex. cancervård och hjärt- och 

kärlsjukdomar för att psykiska sjukdomar fortfarande är något skambelagt och något som inte ses 

som lika viktigt. RSMH säljer också utbildningar till främst vårdpersonal som handlar om hur 

man kan gynna återhämtning av psykisk ohälsa. Det är sådana frågor som RSMH jobbar med. 

Det kan göras så mycket mer för den här gruppen… 
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… en del människor som inte får arbete och har väldigt dålig ekonomi leder till psykisk ohälsa och 

social ohälsa, det är jag helt övertygad om. På så sätt kan man faktiskt hamna på psykiatrisk klinik, för 

att man inte har tillräckligt med pengar… och inte mat i tillräcklig omfattning, så illa är det för vissa. 

I landet finns 140 lokalföreningar som syftar till kamratstöd och gemenskap för människor som 

lider av psykisk ohälsa. I lokalföreningarna kan man hitta vänner, vara med på olika aktiviteter, 

fika, prata med människor och framför allt – ha någonting att gå till och komma in i ett 

sammanhang. Mötesplatserna är kanske en av de viktigaste delarna i RSMH, menar Jimmie. 

RSMH arbetar också med att försöka bekämpa fördomar på olika sätt, dels genom upplysning 

och kunskap. 

Något som är positivt kopplat till attityder är att en hel del människor blir intresserade och vill 

veta mera när man berättar att man har haft psykisk ohälsa eller psykossjukdom, det finns ett 

intresse och människor ställer frågor som inte psykiatrin ställt. ”… i den här rädslan om något 

okänt så finns ett intresse” menar Jimmie. I och med att media skriver mycket om t.ex. DAMP 

och ADHD så väcks intresset ytterligare, tror Jimmie. Så visst finns det positiva aspekter med 

det hela. ”Om man är någorlunda funtad människa så är det inte ’vi och dem’, ’vi och psykisk 

ohälsa’, utan det är ett samhällsfenomen, det är så pass vanligt… ” förtydligar Jimmie. 

Fördomar och attityder lyfter Jimmie upp som oundvikliga delar av livet. Att ifrågasätta varför 

man tycker på ett visst vis har man däremot anledning att göra om en massa saker. Det tillhör 

utvecklingen att få nya uppfattningar om saker och ting, menar han. 

Går man inte bara på landsvägen rakt fram, utan om man vågar gå i skogen och vågar gå på småstigar 

och umgås och träffa människor i olika miljöer så lär man sig mycket mer. Då förändras attityderna 

till en massa saker. Går man bara på landsvägen hela tiden så blir man lite begränsad, i erfarenhet och 

i livet. 

Det som förespråkas utav RSMH för arbetet med människor som lider av psykisk ohälsa är att 

den subjektiva erfarenheten (från brukare) ska väga lika tungt som den objektiva kunskapen (från 

omsorgspersonal). Med andra ord ska allt det som personen i fråga kan och vet om sig själv väga 

lika tungt som läkarens kunskap. Att kombinera dessa kunskaper bidrar till den bästa tänkbara 

vården, menar Jimmie, ”… det vet vi enligt forskning” förtydligar han. Det här synsättet speglar 

RSMH:s verksamhet och i alla utbildningar så finns det någon människa som har erfarenhet av 

psykisk ohälsa som är med och berättar sin historia.  
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Jimmie tror RSMH kan vara med och förändra vården och bemötande inom psykiatrin, ”eller 

överhuvudtaget”. I det återhämtningsinriktade arbetet tror Jimmie att mötet har en stor betydelse 

och det betyder något att ’träffa rätt’ i vårdkontakterna. De människorna som bemöter oss på ett 

personligt sätt och visar ett genuint intresse är de människor vi minns bäst, menar Jimmie.  

Det finns inte någon som berättar sin historia utan att kunna namnge personer som varit betydelsefulla 

under återhämtningen, ibland är det vårdpersonal, men det kan också vara kompisar eller 

arbetskamrater eller grannen eller så, eller mamman… man vet att man inte gör detta själv… Det finns 

människor runtomkring en som har betydelse för hur du har det. 

Att bekämpa fördomar mot personer med psykiska sjukdomar tror Jimmie gynnar tillfriskningen 

och återhämtningen, men också hur man själv är som person. Mindre fördomar gynnar samhället 

i stort, ”nästa vecka kan det vara din egen son eller dotter som har det, det vet man inte”.  

6  DISKUSSION 

Utifrån kommentarerna och berättelserna utvanns flera kategorier som beskriver upplevelser av 

omgivningens attityder och viktiga delar i återhämtningsprocessen. Från intervjuerna har vi fått 

ta del av hur det attitydförändrande arbetet kan se ut. Viktiga aspekter i det arbetet lyftes även 

upp, vilket medförde frågor om attityder och återhämtning mer allmänt. Följande avsnitt 

innehåller en reflekterande diskussion kring resultaten. 

6.1  Attityder och bemötande  

De mest framträdande fynden i analysen var hur upplevelser av omgivningens attityder skapade 

en känsla av att inte bli tagen på allvar och att inte bli lyssnad på. Osynlighet, oförståelse, 

ignorans och olust att söka vård var återkommande upplevelser. 

Frågan om upplevelser av omgivningens attityder kan förstås på ett mångdimensionellt sätt.  Ur 

ett socialkonstruktivistiskt perspektiv kan vi förstå omgivningens attityder genom att titta på hur 

media speglar psykiskt sjuka människor och se hur människor med erfarenhet av psykisk ohälsa 

faktiskt upplever att de blir bemötta med en jargong som liknar den som media återspeglar. En 

gemensam bild är att personer med psykisk ohälsa eller en psykisk sjukdom avviker från de 

normala på grund av psykiska rubbningar eller besvär och, som Goffman (2011) menar, tillskrivs 

därför attribut av omgivningen. Dessa attribut förstås av omgivningen utifrån den stereotypa bild 

som tillskrivs psykiskt sjuka.  
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Resultatet visar också att myndigheter och vårdpersonal har visat en negligerande attityd och inte 

tagit personer på allvar, vilket lett till att man ifrågasatt om man som psykiskt sjuk ses som en 

fullvärdig samhällsmedlem. Det ansågs också vara lättare att söka vård för fysiska skador än 

psykiska. Detta kan höra ihop med den stereotypa bilden av personer med psykiska sjukdomar 

och kan leda till självstigmatisering, som beskrivits har känslan av att inte blivit tagen på allvar 

gjort situationen ännu värre. Detta resultat bekräftar också tidigare studier där man sett att den 

negativa attityden kan leda till att personen med psykisk ohälsa får en sämre självbild och visar 

mindre hopp om att kunna få den vård eller hjälp hon behöver (Goffman, 2011; Corrigan & 

Watson, 2002; Högberg, 2010). Vad som specifikt lyftes upp var att man kan känna sig ännu mer 

sjuk om man inte får en stöttande hand eller förståelse från omgivningen.  

I resultatet framkom också att medicin likställs med ”lyckopiller” utifrån omgivningen. Detta 

kan vi enbart förstå genom att anta att det råder brist på kunskap inom området – eftersom att 

mediciner har hjälpt många att faktiskt återhämta sig.  

En vanlig upplevelse var att man inte blev lyssnad på, i alla fall inte i tid. Det kunde ta lång tid 

att få gehör eller förståelse från omgivningen. Att vara ung och psykiskt sjuk försvårade 

situationen ytterligare. Att inte bli lyssnad till kan också förvärra situationen. Enligt Honneth 

(2001) skadas självrelationen och självförtroendet av olika former av kränkningar, en kränkning 

kan likaväl vara ett icke erkännande, vilket personerna i studien visar på. De har blivit 

negligerade och icke erkända för sina behov och känslan av att vara betydelsefull kan därmed 

skadas. 

Av alla medverkande informanter i studien lyfter fem personer upp positiva aspekter kopplade 

till omgivningens attityder. Två av dessa var anhöriga. Här lyfts det upp att det är en gåva att lära 

känna personer med neuropsykiatriska diagnoser och att man genom att själv berätta har lyckats 

ändra attityderna i familjen och omgivningen till det mer positiva. En informant skriver också att 

omgivningen har blivit förvånade eftersom att hon som person inte klingat med hur de från 

början föreställt en person med psykisk störning. Detta kan vi förstå genom att se hur det faktiska 

mötet med både nära anhöriga och med samtida kan förändra våra uppfattningar och attityder om 

något som vi var vana att tänka annorlunda om. 
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6.2  Återhämtning  

Fyra kategorier utvanns som kom att beskriva upplevelser av återhämtningen. Att acceptera och 

att hantera kom att utgöra den första kategorin. För att vara förmögen att göra något åt sitt 

tillstånd är det viktigt att acceptera sin sjukdom och börja lyssna på kroppens signaler, inte först 

då är det möjligt att arbeta fram metoder som kan förebygga obehagliga symtom. Detta kan 

innebära att man undviker situationer som utlöser känslostormar och arbetar fram metoder för att 

hantera vardagen och se att ett ”normalt” liv väntar bakom hörnet.  

Genom acceptansen, genom att lära sig känna igen symtomen och, som vissa säger, vara öppen 

med sjukdomen, går det vidare att leva ett fullt normalt liv. Mycket handlar om att lära sig lyssna 

på kroppens signaler och att hitta verktyg för att hantera olika situationer. Som Goffman (2011) 

menar är det inte egenskapen i sig som utgör stigmat hos en person med en psykisk sjukdom, 

utan det handlar snarare om hur egenskapen relaterar till ett specifikt socialt sammanhang. För 

att minimera negativa konsekvenser av den psyiska sjukdomen har man hittat olika sätt att 

hantera symtom, men dessförinnan har man accepterat sjukdomen. Självrelationen som Honneth 

(2011) talar om är också av avvgörande vikt för återhämtningen. Ett ökat medvetande både om 

sin sjukdom och om sina rättigheter i samhället kan påverka självförtroendet i en positiv riktning. 

Omgivningens betydelse utgjorde den andra kategorin i analysen. Fler än hälften av alla 

berättelser och kommentarer innehöll delar där människor berättande om familj, vänner och 

omgivningen som funnits där som stöd och hur de tack vare dessa personer befinner sig var de är 

idag. Vi kan tolka återhämtningen tillsammans med närståendes hjälp enligt Honneths (2003) 

definition av Kärlek ”omtanke för den andres skull som återfinns i primärrelationer”. Det stöd 

som vänner och familj har gett till personer med psykisk ohälsa har hjälpt dem att utveckla ett 

självförtroende, en självrespekt och en självuppskattning. I samband med detta lyftes det också 

upp hur pass viktigt det är att satsa pengar på psykiatrivården och att låta det kosta eftersom att 

det i det långa loppet kommer leda till vinst. Trots att det finns en ’allmän pessimism’ mot 

återhämtning visar resultaten i min studie att det är fullt möjligt att återhämta sig. Vad som är 

hjälpande i processen har mycket att göra med stöd från vänner och familj, men bara att få dela 

med sig av sina erfarenheter och få ut det man bär på inom sig lyfts också upp som viktiga delar i 

det hela. Topor (2001;2004), menar att de sociala relationerna och det sociala samspelet har 
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spelat en stor roll i sin forskning om återhämtning. (Se även Lindqvist et al., 2010; Lundberg, 

2010).  

Honneth (2003) talar om att man i det moderna samhället behöver bli bekräftad och erkänd för 

sina olikheter, detta kan vi förstå som en utveckling som pågår, men som inte fullt ut trätt i kraft. 

De personer som i min studie visar på ett positivt bemötande från omgivningen har fått ett 

erkännande och blivit bemötta med respekt, för att de berättat för människor som lyssnat. Mot 

detta har vi de personer som inte rönt någon uppskattning för sig som person, med brister och 

förtjänster. Detta kan tolkas som antingen en ovilja från omgivningens sida att integrera med 

personer med psykiska sjukdomar, det finns en rädsla för det okända. I Lundbergs (2010) studie 

visade deltagarna att de ibland undvek att träffa människor på grund av fördomarna. I min studie 

framkommer det från informanterna att återhämtningen stjälps om man inte blir lyssnade till och 

att man då känner sig ännu sjukare. Goffman (2011) menar att svårigheter som uppstår i olika 

situationer automatiskt kan skyllas på ”den mentala defekten” varpå människor också undviker 

att berätta om sin sjukdom. På så sätt kan man inte heller uppnå ett moraliskt respekt, rätt och 

likabehandlig (Honneth, 2003). Omgivningens betydelse inskränks i dessa fall, exempel ser vi 

från kvinnan som berättat om att hon själv hade en bipolärsjukdom för sina barns läkare, varpå 

hon blev kränkt och överkörd.  

En tredje kategori som utvanns var medicin och terapi. Väldigt många talar om terapi och 

medicin som en väg mot återhämtningen, många klarar sig inte bra utan medicinen. Vi måste 

dock förstå den här aspekten som en del i ett större sammanhang. Utifrån symtom och diagnostik 

kan människor få rätt mediciner och rätt behandling. Denna resa har dock beskrivits som lång för 

många, vilket kan ha att göra med negativa attityder från omgivningen som kan leda till att det 

blir svårt att söka vård, det finns skamkänslor över det hela. Det kan även ha att göra med 

vårdpersonalens attityder. I den första kategorin under attityder och bemötande ser vi att det för 

många tagit lång tid innan de har blivit tagna på allvar. Och en del har känt att de inte setts som 

tillräckligt sjuka, vilket Topor (2004) menar på kan leda till att man försöker förstärka ett 

negativt beteende för att få ett erkännande som man behöver. Är man inte tillräckligt smal för att 

behandlas för ätstörningar som en informant uttrycker det, behöver man då bli ännu smalare? Det 

positiva med mediciner och terapi, i kombination, eller för sig, visar sig vara att man lättare kan 

komma till insikt med sin egen problematik och finna en trygghet och en styrka som inte fanns 
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där tidigare. En del behöver mediciner för att öka signalsubstansen i hjärnan, vilket inte är mer 

märkvärdigt än att ta insulin för sin diabetes. 

En fjärde kategori handlar om strategier. Att skriva om sin sjukdom, sitt funktionshinder eller sin 

psykiska ohälsa är en vanlig strategi som många använder sig av. En del skriver hela böcker 

medan andra skriver bloggar eller har hela hemsidor med information om som sjukdom i avsikt 

att dela med sig och få andra att förstå att de inte är ensamma. Denna strategi ger både 

erkännande och en ökad förståelse från allmänheten, att få bekräftelse och att kunna ge något till 

någon annan lyfts upp som något viktigt i både frågan om att hantera sin sjukdom men också om 

att röna erkännande från andra. På det här sättet kan en ökad acceptans och en respekt från andra 

uppnås. Det är alltså en strategi som enskilda människor använder sig av för att kämpa och 

tillsammans sträva mot både attitydförändringar och ett friskare liv. Genom sociala medier kan 

Topors (2004) ledord för att återhämta sig besannas, här kan man bli respekterad, sedd och hörd 

och få både empati och sympati från andra. Vilket i sin tur, enligt Honneth (2003), är en 

förutsättning för att bygga upp en självrespekt, där man är medveten om sina värdefulla 

förmågor, och att vinna moralisk respekt, det vill säga, sträva efter att bli likabehandlad och bli 

erkänd för sin tillräknelighet. En annan strategi är att skriva en lapp om allt som man kan tänka 

att allmänheten behöver veta om sjukdomen! 

Sammantaget kan vi förstå återhämtningsprocessen som ett sätt för människor att ta makt över 

sitt eget liv, som empowerment handlar om. Det människor som återhämtat sig har fått kontroll, 

stryka och kraft att hantera sin sjukdom eller sitt funktionshinder. I vissa fall har det skett genom 

att berätta om sitt tillstånd, i syfte att dela med sig och en förhoppning om attitydförändring från 

samhällets sida. I andra fall har det skett genom terapi där man kommit till insikt om sina 

problem och helt enkelt lärt sig att hantera dem. Oavsett så finns en strävan om att en 

stigmatiserad grupp, människor med psykisk sjukdom, ska få samma rättigheter i samhället som 

övriga befolkningen. 

6.3 Attitydförändrande arbete 

Både Hjärnkoll och RSMH arbetar med att förändra attityder mot personer med psykisk ohälsa. 

På grund av hur media speglat olika fall har psykisk sjukdom kommit att förknippas med 

vansinnesdåd och människor som är oberäkneliga.  I tidigare forskning föreslår Högberg (2010) 
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att det bästa sättet att driva attitydförändrande arbetet är genom informationskampanjer etcetera 

som riktar sig mot allmänheten. Berger & Luckmann (1998) menar att det är genom social 

interaktion som verkligheten skapas, men därmed kan olika personers verkligheter skiljas åt 

beroende på vilken kunskap och erfarenhet man besitter.  

Hur det är att leva i samhället påverkas av omgivningens attityder, därför är en otrolig viktig del i 

strävan att minska fördomar. Genom att bemöta människor med information och låta personer 

som själva har erfarenhet av psykisk sjukdom berätta om detta kan förändra attityder. Attityder 

är i sin tur en lika viktig tillgänglighetsfråga som den fysiska tillgängligheten.  

När människor själva har gått ut och berättat om sina erfarenheter har man också kunnat se en 

förändring, detta kan bero på att man som lyssnare känner igen sig och kan relatera till någon i 

sin omgivning. Vyerna har vidgats. Genom att höra andras berättelser förknippar man inte längre 

människor med en psykisk sjukdom med Anna Lindhs mördare. Attitydambassadörerna står 

därför för den viktigaste delen i arbetet med Hjärnkoll, inom RSMH finner vi på motsvarande vis 

personer med erfarenhet av psykisk ohälsa som deltar i olika utbildningssatsningar. 

Fortbildningar till socialtjänst och vårdpersonal (med fler!) är en del i arbetet där det uppstår en 

märkbar förändring, i mötet har bägge parter en chans att ifrågasätta sina egna attityder och sina 

egna upplevelser. 

En annan viktig del i arbetet är att nå ut via medier och kunna påverka innehållet som lyfts fram, 

att visa hur människor med psykiska sjukdomar är mer än bara sjukdomen, man är en 

familjemedlem, kanske har ett yrke och en fritidsaktivitet. Man har en sjukdom man är inte 

sjukdomen. Den feedback som getts från ambassadörerna i Hjärnkoll är att de blivit stärkta i sig 

själva och i sin roll. Arbetet med Hjärnkoll drivs av ambassadörerna, medan RSMH har sina 

lokalföreningar som den viktigaste delen i organisationen. I lokalföreningarna träffas människor 

och byter erfarenheter och får en chans att ha något att stiga upp till på mornarna och komma in i 

ett sammanhang. Ur tidigare forskning framkommer att människor allmänt ställer sig på tvären 

när det kommer till att bo granne med någon som har en psykisk sjukdom (se Lundberg, 2010). 

Det så kallade NIMBY (not in my backyard) fenomenet kom på tal även i mötet med en av 

informanterna. Undersökningar har visat att informationskampanjen har haft positiva resultat och 

att andelen som tidigare inte kunnat tänka sig bo granne med en psykiskt sjuk person halverats. 
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Med andra ord kan vi se att information till folket också bidrar till att förändra deras attityder. 

Som Berger & Luckmann (1998) menar är det med hjälp av språket som kategorier och 

typifieringar får en innebörd, här kan vi förstå förändringen som skett genom att se att de som 

ändrat sin attityd förmodligen också fått en annan uppfattning om vad de innebär att leva med en 

psykisk sjukdom. 

En vision är att den subjektiva erfarenheten från brukaren ska väga lika tungt som den objektiva 

kunskapen från omsorgspersonal i vårdsammanhang. Brukarinflytandet lyfts likt Topor (2001), 

Nordén (2009) och Lundberg (2010) upp som en viktig del i arbetet med personer med psykiska 

sjukdomar, vi kan också förstå det som en del av det empowerinriktade arbetet. Både Hjärnkoll 

och RSMH arbetar empowerinriktat på flera olika sätt. Dels så utgör de en arena för att personer 

med psykisk ohälsa ska få komma till tals och berätta sin historia. Detta har lett till att många har 

stärkt sig själva samtidigt som det bidrar till att förändra negativa attityder i samhället. Det finns 

också en vision om ett ökat brukarinflytande. Om de subjektiva upplevelserna från brukare väger 

lika tungt som vårdgivarens kunskaper kan det leda till att personer med psykiska sjukdomar får 

mer kontroll och vård över sin behandling. För att detta ska ske krävs ett ömsesidigt förhållande 

mellan vårdgivare och brukare om denna strävan samt en medvetenhet hos vårdgivaren om sin 

roll.  
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7  SLUTSATS 

Upplevelser av omgivingens attityder från personer med psykisk ohälsa varierar. Många lyfter 

upp att den stereotypiska bilden av personer med psykiska sjukdomar som ’lallande dårar’ 

kvarstår än idag. Negligerande attityder från omgivningen, och att man inte blivit tagen på allvar 

när man sökt vård eller varit i kontakt med myndigheter lyfts också upp som återkommande 

upplevelser. Positiva attityder från omgivningen lyfts fram i några fall där man valt att berätta 

om sin sjukdom. Ju mer man har berättat, desto mer förstådd har man blivit. En del överrumplar 

omgivningen med att inte vara som de förväntat sig en ’psykiskt sjuk person’. 

Att acceptera och lära sig hantera sin sjukdom är det första steget mot återhämtning. 

Omgivningens betydelse, att bli lyssnad på, sedd till och förstådd, sammanföll lika starkt. Genom 

att lära känna sig själv och känna igen symtom kan man utarbeta strategier för att undkomma 

obehagliga upplevelser som psykisk ohälsa kan generera i. Medicin och terapi har varit hjälpande 

i flera fall. En specifik strategi som också lyftes upp var hur bloggskrivandet hjälpt många att 

både vinna erkännande och hjälpa andra. 

Det attitydförändrande arbetet som lyfts upp i denna studie har utgjorts av informationskampanj 

och en intressepolitiks brukarorganisation. I Hjärnkoll sker det viktigaste arbetet genom 

ambassadörerna som är med i olika sammanhang och berättar om sina erfarenheter. Detta bidrar 

till att de stärker sig själva och får en möjlighet att påverka omgivningens attityder. Man försöker 

också nå ut via media och ge med en mer nyanserad bild om vad det innebär att till exempel leva 

med en psykisk sjukdom. Den kanske viktigaste delen inom RSMH är de lokalföreningar som 

finns tillgänglig för allmänheten, här kan personer med psykisk ohälsa träffa andra som har 

liknande erfarenheter och ha något ’att stiga upp till’. Genom möten och med politiker, 

socialstyrelsen och olika myndigheter syftar RSMH som organisation till att påverka vård, 

tillgänglighet och attityder. Genom utbildningar till främst vårdpersonal bidrar RSMH med en 

vision om ett ökat brukarinflytande. I alla utbildningar finns någon som har egen erfarenhet av 

psykisk ohälsa med och berättar. 
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8 AVSLUTANDE KOMMENTAR 

Som tidigare konstaterat råder det ett ömsesidigt förhållande mellan omgivningens attityder och 

återhämtningsprocessen av psykiska sjukdomar, detta bekräftas av de människor som valt att 

dela med sig av sina erfarenheter, av intervjuade personer och utifrån tidigare forskning. I och 

med att slutsatserna inte skiljer sig helt åt från tidigare forskning, trots skilda urvalsgrupper, ökas 

studies giltighet i viss mån. Det rikliga återgivandet av citat ger också en chans för läsaren att 

själv värdera de tolkningar som gjorts.  

Vägen som har lett fram till resultatet och slutsatserna har varit alltifrån raklång, varje dag och 

varje stycke har inneburit olika avvägningar och avgränsningar. Under författandet av studien 

har jag också brottats mellan olika alternativa framställningar av det empiriska materialet. Jag 

har på ett så rättvist sätt som möjligt velat visa på den dynamik som framträtt i de olika 

faktorerna, attityder och återhämtning, och även hur de samspelar med varandra. Varför jag fann 

det bäst att presentera det empiriska resultatet i form av citat och återgivande av texterna som jag 

tagit del av. Vi har tydligt kunnat se att vägen till återhämtningen inte heller är raklång.  

En av de största anledningarna till att jag valde att analysera kommentarer och berättelser som 

jag fann på webbsidan var för att jag ville göra något av dessa, jag ville göra något av det som 

redan fanns. Varför söka ny empiri när det redan finns en hel uppsjö av berättelser där ute! 

Denna metod gav mig också en chans att ta del av flera personers röster än om jag använt mig av 

någon annan metod.  

För framtida forskning vore det intressant att undersöka hur personer med psykisk ohälsa själva 

skulle vilja att vården utformades och vad de själva tror skulle hjälpa dem mer konkret i 

återhämtningen, (- om de själva fick välja!). Ibland så lyssnar vi lite för sent. 
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  BILAGA 

Del av analysschema 

MENINGSENHET 
KONDENSERAD 

MENINGSENHET 
KOD 

UNDER- 

KATEGORI 
KATEGORI 

”Svår nackskada, kunde inte röra mig som jag 

brukar, mådde illa och led av konstans 

huvudvärk. Ignoransen jag mötte från skola, 

sjukhus och polis gjorde att jag gick djupare ner 

i en depression, eftersom att jag var så ung var 

det ingen som tog mig på allvar” (Ellen F. 

2011). 

Möttes med 

ignorans vilket 

också förvärrade 

situationen. Ålder 

spelade in. 

Ung och 

togs inte 

på allvar. 

Att inte bli 

tagen på 

allvar 

Attityder 

och 

bemötande 

”Den som blir psykiskt sjuk är mer sårbar, 

utsatt och rädd. Det är sant... krav på sig att... ta 

reda på vad som gäller... kontakta läkare, 

samtalsterapeut, ev. Sjukgymnast, 

försäkringskassan... arbetsförmedlingen eller 

socialen, familjen, försörjningen, vardagen... 

För det finns ingen samordning och ingen riktig 

information, någon som vägleder den sjuke 

eller hjälper till, SER HELHETEN” (Jani, 

”Mamma till 2”, 2010). 

Ingen ser helheten 

och hjälper till på 

vägen, åtminstone 

inte hela vägen. 

Avsaknad 

av 

samordnin

g och 

helhetssyn. 

”Depression, självdestruktiv... stora 

sömnproblem... det är ett helvete och jag 

hoppas på en stor förbättring inom den svenska 

psykvården....hoppas denna kampanj kan lära 

människor hur man kan hjälpa och förstå” (A, 

2010). 

Har inte fått hjälp 

att ta sig ur 

helvetet, 

förbättringar krävs. 

Avsaknad 

av bra 

psykiatri 

vård. 

”Bipolär... ätstörningar... sedan 25 år tillbaka... 

har nu skaffat ett arbete. Har fått känna av hur 

det är att behandlas som om man är osynlig. 

Men jag har rest mig hela tiden” (Susanne 

Johansson, 2010). 

Har känt mig 

osynlig men rest 

mig trots allt. 

Osynlig-

gjord. 

”Har man ont i kroppen kan man gå till läkaren, 

men varför gör inte människor samma sak när 

de har ont i själen? ” (Linda, ”depression”, 

2010). 

Människor söker 

inte vård de har ont 

i själen. 

Svårt att 

söka vård. 

”Precis kommit hem från psyk. Kom in för ett 

misslyckat självmordsförsök. Kom in på 

fredagen, fick en säng, INGEN frågade hur jag 

mådde först på måndagen... Åt inget, ingen 

brydde sig...Var finns själva vården, samtalen, 

omvården, medmäniskan. Jag är chockad. Satsa 

pengarna rätt. Kram” 

(Ånga Ester, ”ADHD”, 2010). 

Ingen frågade hur 

jag mådde först 

väldigt sent efter 

mitt 

självmordsförsök. 

Avsaknad 

av ”själva 

vården”. 
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Intervjuguide 

Grundläggande frågor 

 Ålder 

Utbildning 

Hur länge har du jobbat med kampanjen Hjärnkoll/ RSMH? 

Frågor om arbetet  

 Vilka är dina främsta arbetsuppgifter? 

 Hur ser en vanlig arbetsdag ut? 

Frågor kopplat till arbetet med attityder och arbetet som ”förändringsarbete” 

 På vilket sätt arbetar ni med att minska fördomar och förändra attityder mot människor 

med psykiska funktionshinder? 

 Varför är ert arbete viktigt enligt Dig? Vilka konsekvenser kan arbetet få? 

 Vilken roll kan attitydförändringar mot personer med psykiska funktionshinder ha när det 

gäller att återhämta sig eller lära sig hantera sitt funktionshinder, tror Du? 

 Ser Du att ni gör en skillnad för människor med psykiska funktionshinder? Hur? 

 Vilken vision och framtidsmål har ni inom kampanjen/organisationen? 

 Hur kan ni se att ert arbete ger resultat? 

 Har du några exempel som du vill lyfta upp där Ni som kampanj/organisation har fått 

positiva ”resultat” eller rentav har fått feedback från människor som tack vare er har delat 

med sig om sina erfarenheter och fått hjälp att återhämta sig från sitt psykiska 

funktionshinder? 

 Varför tror du att det är viktigt att bekämpa fördomar mot personer med psykiska 

funktionshinder? 

Avslutning och återkoppling 

 Är det något du vill berätta som jag inte har frågat om? 

 Vill du tillägga något Annat? 


