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ABSTRACT: 
 
Syftet med studien var att belysa tre personers egna upplevelser av 
stigmatisering i samband med att få och att ha en psykiatrisk diagnos. 
Studien byggde på tre kvalitativa semistrukturerade intervjuer med en 
man och två kvinnor. Intervjupersonerna hade en psykiatrisk diagnos. 
Fokus på studien är riktad mot deras upplevelser av stigmatisering i 
samband med att få sin diagnos, i kontakter med familj, vänner och 
andra som de möter i det dagliga livet, i kontakt med psykiatrin samt 
om denna stigmatisering påverkat deras självbild. Resultatet visade att 
olika typer av upplevd stigmatisering förekom hos samtliga 
intervjupersoner. Den upplevda stigmatiseringen var mest 
framträdande i kontakter med vänner och andra som de möter i det 
dagliga livet samt i kontakten med psykiatrin. I vissa sammanhang 
upplevde sig intervjupersonerna som avvikande i förhållande till 
omgivningen. Intervjupersonernas självkänsla har påverkats negativt 
eller inte alls av stigmatiseringen som de upplevde. Slutsatsen är att 
även om intervjupersonerna placerats i avgränsade diagnoskategorier 
och upplevt stigmatisering från omgivningen har de inte reducerats till 
sina diagnoser utan alla är aktiva subjekt och har inte accepterat en 
passiv sjukroll. 
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1  Inledning  
 
1.1  Bakgrund 
 
Vanvett, besatthet, galenskap, dårskap, sinnessjukdomar och psykiska störningar är några av 
de namn på avvikelser från det ”det normala” som förekommit i historien för psykiskt sjuka. I 
kraft att vara olösta och oförklarade gåtor har dessa människor alltid skrämt och fascinerat, 
straffats och behandlats, gömts undan och utforskats (Eliasson-Lappalainen, Meeuwisse & 
Sunesson, 2000).  
 
Så kallade hospital fanns i hela Europa på medeltiden. Där sammanfördes och vårdades 
människor av många olika anledningar. Där fanns det sjuka, fattiga, krymplingar, sinnesslöa, 
åldringar och dårar. Kyrkan och ibland vissa religiösa ordnar var huvudmän för dessa 
institutioner. Ett nytt slags stora institutioner började breda ut sig under 1700- och 1800-talen. 
De var ofta genomtänkta och planerade och hade ett bestämt rationellt syfte, till exempel att 
tvinga människor som inte ville arbeta att arbeta, eller att förvara eller gömma undan en viss 
typ av människor (Eliasson-Lappalainen, et al. 2000).  
 
Det tog lång tid innan dårskapen blev en egen ”specialitet”, och dårarna kunde urskiljas som 
några som behövde enskilda anstalter, och det tog ännu längre tid innan galenskapen blev 
sinnessjukdom vilket så småningom ledde till att läkare tog sig an den. Det var först under 
1800-talet som dårskapen och vanvettet kom under läkarvård och det var nu som de första 
stora mentalsjukhusen började byggas i Sverige. De sinnessjuka skulle behandlas som barn 
och lära sig hur en normal människa tänker, upplever och uppför sig (Eliasson-Lappalainen, 
et al. 2000, s. 434). Man utgick ifrån att de psykiska sjukdomarna gick att spåra till det 
centrala nervsystemet. De ärftliga faktorerna betonades och som den effektivaste 
förebyggande åtgärden sågs i vissa fall sterilisering. Sinnessjukvården försökte alltmer 
efterlikna kroppssjukvården där de psykiskt sjuka precis som de kroppsligt sjuka skulle ha 
lugn, stillhet och ligga nedbäddade i sina sängar. Under senare delen av 1800-talet 
omvandlades de stora mentalsjukhusen till laboratorier för psykiatrin som vetenskap. I stora 
övervakningssalar blev patienterna föremål för observation. I och med detta etablerade sig 
psykiatrin som medicinsk disciplin och kom därmed att låna behandlingsmetoder från 
kroppsmedicinen som hade vuxit sig alltmer framgångsrik. Detta ledde till att man under 
1900-talet började tillämpa behandlingsmetoder som insulinbehandling, elchocker genom 
hjärnan, hjärnkirurgi (lobotomi) och psykofarmakabehandling (Eliasson-Lappalainen, et al. 
2000). 
 
Antalet människor som var inlagda vid dessa mentalsjukhus nådde sin kulmen så sent som 
under 1960-talet i de flesta länder. Sedan dess har antalet gått ner år för år i land efter land. De 
första stegen mot en öppenvårdsform togs i Sverige på 1970-talet efter det att staten lagt över 
ansvaret för psykiatrin på landstingen. Med utgångspunkt från hälso- och sjukvårdslagen 
bestämdes vid mitten av 1980-talet att alla mentalsjukhus skulle läggas ner. Patienterna skulle 
flytta hem till sina respektive landsting och få service via den psykiatriska 
öppenvårdsmottagning som de tillhörde. Från att ha varit instängda på mentalsjukhus blev 
ambitionen att de psykiatriska patienterna skulle leva ute i samhället, de skulle ges tillträde till 
de livssammanhang som vi andra ingår i, när det gäller till exempel boende och arbete 
(Eliasson-Lappalainen, et al. 2000). 
 



Om man tittar på hur det har sett ut historiskt är det tydligt att psykiskt sjuka personer har 
betraktats som avvikande, varit utstötta och blivit stigmatiserade. Fördomar om att psykiskt 
sjuka är avvikande lever kvar i samhället än idag och dessa drabbar de psykiskt sjuka på olika 
sätt (Ottosson, 2003). Gruppen psykiskt sjuka är ofta föremål för omgivningens stereotypa 
föreställningar om dem. En stereotyp förståelse målas upp och omgivningen har ofta 
föreställningar om hur en psykiskt sjuk ska bete sig. Dessa stereotypa föreställningar om 
psykiskt sjuka leder ofta till att de blir föremål för fördomar och diskriminering. Denna 
stigmatisering gör att många psykiskt sjuka personers självkänsla sjunker samt att de drar sig 
undan från kontakter med omgivningen (Corrigan & Kleinlein, 2005)  
 
Ett sätt att definiera en människa som avvikande är att sätta diagnos på denne. Genom att sätta 
diagnos på en människa som är psykiskt sjuk, sätter man automatiskt en beteckning på den 
personen som avvikande och annorlunda. Diagnosen symboliserar ett officiellt inträde i rollen 
som sjuk (Palmblad, 1995). Diagnosen fyller en stor och viktig funktion inom psykiatrin när 
den är ett redskap som psykiatrin uttrycker psykisk ohälsa med, men den innebär också en 
kategorisering och ett statiskt tänkande som kan objektifiera individen (Cullberg, 2001). Det 
är tydligt att diagnosen är till hjälp för vårdarbetares yrkesutövning, men vad innebär det för 
patienten själv om man frågar om deras erfarenheter av att få och att leva med den 
psykiatriska diagnosen. För att få en förståelse för vad det kan innebära för en individ att få 
och att leva med en psykiatrisk diagnos har jag intervjuat tre personer som alla har en 
psykiatrisk diagnos. 
 
1.2  Syfte 
 
Syftet med arbetet är att belysa intervjupersonernas egna upplevelser av stigmatisering i 
samband med att få och att ha sin psykiatriska diagnos. 
 
1.3  Frågeställningar 
 
De huvudfrågor som jag har intresserat mig för är: 
 

- Upplevde intervjupersonerna sig stigmatiserade när de fick sin diagnos? 
- Upplever intervjupersonerna stigmatisering i kontakter och i relationer med familj, 

vänner och andra som de möter i det dagliga livet? 
- Upplever intervjupersonerna stigmatisering i kontakt med psykiatrin? 
- Påverkar stigmatiseringen de intervjuades självkänsla? 

 
 
2  Metod 
 
2.1  Kvalitativ metod 
 
I vårt sätt att söka kunskap finns många teorier att förhålla sig till, allt från humanvetenskap 
till naturvetenskap. Därmed följer också olika vetenskapsideal och vetenskapsmetoder. 
Kvalitativ forskning ses nästan alltid i kontrast till forskning som är kvantitativ. Kvantitativ 
forskning ser verkligheten som objektiv, vilket betyder att den går att observera, registrera och 
mäta. Den kvalitativa forskningen däremot ser verkligheten subjektivt, det vill säga som en 
individuell, social, och kulturellt konstruerad verklighet. Detta innebär att den kvalitativa 



forskningen lägger tyngdpunkten på individens egen tolkning av sin verklighet, och eftersom 
varje människa är unik finns det många verkligheter (Backman, 1998). 
 
I forskning är syftet och frågeställningarna det centrala för valet av metod. Det är viktigt att 
välja den metod som passar bäst för den frågeställning som man kommer fram till. Kvalitativ 
forskning handlar om att få reda på och förstå hur den undersökte upplever sin situation. För 
att kunna förstå hur den enskilde upplever sin situation måste man försöka sätta sig in i 
personens verklighet, och utgå från dennes uppfattning om verkligheten. Undersökaren 
strävar efter att studera fenomenet från insidan, och detta kräver att man möter det i sin 
naturliga miljö, samt att en närhet råder till det man undersöker (Holme & Solvang, 1997). 
 
Eftersom syftet med uppsatsen var att utifrån några få individer undersöka det stigmatiserande 
i att få och att ha en psykiatrisk diagnos, var det självklart för mig att välja kvalitativ metod 
eftersom den möjliggör en belysning av intervjupersonernas subjektiva upplevelser.  
 
Valet av kvalitativ intervju som verktyg gjordes därför att denna metod gör det möjligt att få 
en djupare förståelse av intervjupersonernas upplevelser och erfarenheter. I en kvalitativ 
forskningsintervju används både forskaren och intervjupersonen som redskap, men det 
viktigaste redskapet är forskaren. Mötet och samtalet som uppstår mellan forskare och 
intervjuperson står i centrum för kvalitativ intervju. Vid intervjutillfället ska man försöka få 
det att påminna om ett vardagligt samtal i sin naturliga miljö (Kvale, 1997). 
 
2.2  Urval 
 
För att komma i kontakt med personer som har en psykiatrisk diagnos användes 
snöbollsurval. Från kontakter som arbetar och har arbetat inom psykiatrin fick jag namn på 
personer som var lämpliga att intervjua. Snöbollsurval kan användas och är lämplig när man 
är ute efter kvaliteten på informationen, till exempel som när man i detta fall vill ha så 
informationsrika intervjupersoner som möjligt (Halvorsen, 1992). Vilken diagnos 
intervjupersonerna hade var inte relevant i undersökningen. Syftet med urvalet var att träffa 
personer som hade intresse av att berätta om hur det var att få och hur det är att leva med sin 
diagnos. Undersökningen bygger på intervjuer med tre personer. De intervjuade är två 
kvinnor och en man i åldrarna 28, 42 respektive 57 år. Alla har en psykiatrisk diagnos. 
Undersökningen kommer inte att problematiseras utifrån genusperspektivet då det är för få 
intervjupersoner som intervjuas. 
 
2.3  Tillvägagångssätt 
 
Till en början togs kontakt med personer som jag visste kunde hjälpa mig med 
intervjupersoner. Syftet med undersökningen samt vad den skulle användas till presenterades. 
Dessa kontakter hänvisade mig sedermera till individer med en psykiatrisk diagnos som 
kunde tänka sig att medverka i undersökningen. Ett brev med en kort skriftlig information (se 
bilaga 1) om intervjun, syftet och tillvägagångssättet skickades till berörda personer. När jag 
försäkrat mig om att brevet kommit fram tog jag kontakt med intervjupersonerna och 
berättade lite mer om vad intervjun handlade om. Information om att intervjun skulle 
anonymiseras så att de inte skulle gå att känna igen dem som person, och att intervjun var helt 
frivillig och att de kunde avbryta samarbetet när de ville lämnades. De informerades också om 
att de skulle få läsa intervjun i sin helhet när den var utskriven och godkänna den. Om de 
fortfarande var intresserade fick intervjupersonen bestämma tid och plats där vi kunde träffas. 
Detta för att intervjupersonen skulle känna sig så trygg som möjligt i vårat möte. I de fall som 



intervjupersonen inte kunde komma på en plats där de ville att intervjun skulle äga rum valdes 
neutrala lokaler där vi kunde mötas. Alla intervjuerna skedde i avskildhet där inga störande 
moment förekom så att intervjupersonerna kunde tala fritt. Intervjuerna utfördes i ett 
kontorsrum, på ett bibliotek och i ett samtalsrum på en dagverksamhet. När intervjun var klar 
och utskriven skickades den till två av intervjupersonerna för genomläsning. Den tredje 
intervjupersonen ville inte ha sin intervju skickad till sig. 
 
2.4  Intervjuns genomförande 
 
Jag valde att använda mig av semistrukturerade intervjuer. Med detta menas att frågorna är 
relativt ostrukturerade och har en öppen karaktär. Den semistrukturerade intervjun ger 
utrymme för en flexibilitet i hur intervjufrågorna framställs, samt i vilken ordning de förs 
fram. Detta val motiveras med att intervjupersonerna ges frihet och möjlighet att relativt fritt 
få berätta om sin unika upplevelse och därmed styra samtalets utveckling (Holme & Solvang, 
1997). Det krävdes å andra sidan en viss struktur under intervjuerna för att kunna täcka in de 
teman som jag avsåg att behandla i undersökningen. Denna struktur följdes med hjälp av en 
intervjuguide (se bilaga 2) som hade några övergripande teman med tillhörande frågor (Kvale, 
1997).  
 
Personerna intervjuades om deras upplevelser av att få och att ha en psykiatrisk diagnos. 
Intervjun fokuserade på deras vardagliga sociala upplevelser och erfarenheter. Intervjun 
inleddes med en fråga: ”Hur ser en vanlig vecka ut?”, detta för att låta intervjupersonen tala så 
fritt som möjligt, och för att ge intervjupersonen möjligheten att börja intervjun där han/hon 
själv ville. Första frågan var av mer konkret karaktär, för att sedan komma in på de aspekter 
som gällde frågeställningen i uppsatsen. Om de teman som förberetts inte tagits upp under 
samtalet togs de in när tillfälle gavs så att alla teman kunde täckas av intervjun. Längden på 
intervjuerna varierade. Den första intervjun tog cirka 1 timme, den andra tog 40 minuter och 
den tredje tog 35 minuter. Alla intervjuer spelades in på band för att lättare kunna fånga in 
vad som sades och samtidigt vara koncentrerad utan att behöva göra anteckningar, samt för att 
senare ha möjlighet att återge intervjuerna så korrekt som möjligt. Därefter transkriberades 
alla intervjuer, det vill säga skrevs ut ordagrant. Texten skrevs ut ordagrant, men citaten som 
förekommer i uppsatsen är i vissa fall omarbetade då vissa formuleringar hade försvårat 
förståelsen för vad som sägs (Kvale, 1997).  
 
2.5  Analysmetod 
 
Min forskningsansats i det här arbetet är deduktiv. Vid en deduktiv ansats vill man ta reda på 
om de teorier som man från början väljer kan stämma överens med faktiska förhållanden. Då 
jag valt att se intervjupersonernas upplevelser ur ett stigmatiserande perspektiv är min ansats 
således deduktiv (Kvale, 1997).  
 
Jag har använt mig av ett fenomenologiskt förhållningssätt. Fenomenologi strävar efter att 
förstå hur den intervjuade personen upplever sin livsvärld, samt försöka klargöra vad som 
framträder och på vilket sätt det framträder. Fenomenologin strävar efter att i detalj beskriva 
vad individers medvetande innehåller samt hur det struktureras (Kvale, 1997). I den här 
uppsatsen har jag för avsikt att använda mig av det fenomenologiska förhållningssättet, då jag 
genom semistrukturerade intervjuer försöker klarlägga tre personers upplevelser av 
stigmatisering i samband med att få och att ha en psykiatrisk diagnos. Det transkriberade 
intervjumaterialet utmynnade i fyra teman som intervjuerna i huvudsak kretsade kring. Dessa 



är: Att få diagnosen, omgivningens bemötande och sociala relationer, kontakten med 
psykiatrin och självkänsla. 
2.6  Validitet, reliabilitet och generaliserbarhet 
 
Inom den kvalitativa forskningen har begreppen validitet, generaliserbarhet och reliabilitet 
inte samma innebörd och funktion som inom den kvantitativa forskningen. Inom den 
kvalitativa finns det inget rättesnöre för hur man fastslår validiteten och säkerställer 
reliabiliteten på det sätt som det finns inom den kvantitativa forskningen. Forskare är oeniga 
om man överhuvudtaget kan bedöma en kvalitativ studies reliabilitet och validitet (Halvorsen, 
1992).  
 
Validitet handlar om att undersöka det man avser att undersöka. Det innebär att man kritiskt 
granskar sin analys, och samlar in uppgifter som är relevanta för det syfte och frågeställning 
man jobbar med (Kvale, 1997). Då jag skrivit uppsatsen själv har jag inte kunnat diskutera 
olika perspektiv och infallsvinklar på samma sätt som om jag hade skrivit tillsammans med 
någon. Analysen är gjord enbart utifrån mina tolkningar, och detta kan ha fört med sig att 
analysen har vissa brister. Validiteten kan ha blivit påverkad då jag överförde intervjuerna 
från tal till skrift. För att försöka förhindra det lät jag två av intervjupersonerna (den tredje 
ville inte läsa igenom sin utskrivna intervju) läsa igenom sina utskrivna intervjuer så att de 
kunde kommentera om jag uppfattat något på ett felaktigt sätt. En av intervjupersonerna ville 
efter genomläsning ta bort en detalj som kunde gjort det lättare att känna igen individen i 
fråga. 
 
Reliabilitet har att göra med om den information jag får fram i undersökningen är trovärdig, 
pålitlig eller tillförlitlig. Det betyder att studien skall kunna göras om flera gånger och ge 
samma resultat. Kvale (1997) menar att reliabilitetsbegreppet i kvalitativa studier är 
sammanflätat med validitetsbegreppet, och att det därmed kan de inte studeras enskilt så som 
det görs i kvantitativa studier. Holme och Solvang (1997) menar att det är relevant att säkra 
resultatens pålitlighet genom en växelverkan mellan forskare och intervjuperson. Detta kan ge 
en bättre och mer nyanserad förståelse av de undersökta. Att jag skulle få samma svar på mina 
frågor om de ställdes vid skilda tillfällen bygger på en föreställning om att människan är stabil 
och statisk i sina upplevelser, beteenden och åsikter. Jag anser precis som Trost (2005) att 
intervjupersonerna i min undersökning inte alls är statiska utan tvärtom hela tiden deltar och 
agerar i en process. Då deras erfarenheter, upplevelser förändras, förändras även svaren på 
mina frågor.  Med den utgångspunkten skulle det bli svårt att upprepa min undersökning och 
få samma resultat. Jag som intervjuare kan ha påverkat tillförlitligheten i undersökningen. Hur 
jag ställde mina frågor kan ha påverkat intervjupersonen, och valen av ord kan också det ha 
påverkat intervjupersonerna. Kvale (1997) menar att reliabiliteten kan påverka 
undersökningen i de fall ledande frågor har ställts. För att försöka stärka tillförlitligheten 
försökte jag undvika att ställa ledande frågor i möjligaste mån. Ordet stigmatisering användes 
aldrig i intervjuerna. I ett ytterligare steg i att stärka tillförlitligheten lyssnade jag på 
intervjuerna noga och spelade tillbaks bandet de gånger jag inte var säker på vad 
intervjupersonen sa. Detta för att göra så rättvisa tolkningar som möjligt. 
 
Generalisera innebär att man utifrån det insamlade undersökningsmaterialet drar slutsatser om 
det som resultatet visar, det vill säga att man generaliserar (Halvorsen, 1992). 
Generaliserbarhet är en svårighet i den kvalitativa intervjun, då denna inriktar sig mer på 
individens subjektiva upplevelse och förståelse av situationen (Kvale, 1997). I denna 
undersökning går det inte att generalisera. Resultatet bygger på erfarenheter och upplevelser 
av de tre personer som intervjuats. 



 
 
2.7  Etiska överväganden 
 
Att kontakta personer med en psykiatrisk diagnos eller erfarenheter av psykiatrisk vård 
innebär en del etiska överväganden. Vilka personer kan man fråga och hur ska man kontakta 
personer med en psykiatrisk diagnos? Kvale (1997) drar upp riktlinjer för hur etiken i den 
kvalitativa forskningen bör vara.  
 
Informerat samtycke betyder att man informerar intervjupersonen om undersökningens 
generella syfte. Det innebär också att intervjupersonerna deltar frivilligt och kan dra sig ur när 
som helst. De som anmälde sitt intresse för att delta i intervjuer blev informerade både 
muntligt och skriftligt om intervjun, syftet och tillvägagångssättet. Jag informerade att 
deltagandet var frivilligt och att de kunde avbryta samarbetet eller intervjun när de ville, och 
att de uppgifter som samlas in kommer att användas för min Examensuppsats på socionom 
utbildningen och inte i något annat syfte. 
 
Konfidentialitet i forskning betyder att privata data som kan identifiera intervjupersonerna inte 
kommer att redovisas. Utifrån det informerades intervjupersonerna om att det bara var jag 
som skulle lyssna på banden, som sedan skulle raderas efter att jag skrivit ut intervjuerna. De 
informerades om att de skulle få utskriften skickad till sig via post när utskrifterna var klara 
ifall de ville ändra på något. Vid bearbetning av materialet var mitt mål att försvåra 
möjligheterna till att identifiera någon av intervjupersonerna. Att försvåra lättigenkännliga 
särdrag som gör att man kan känna igen dem som person så långt det är möjligt. Namn och 
platser ändrades eller togs bort. Om det i en undersökning blir aktuellt att publicera 
information som potentiellt skulle kännas igen av andra, måste intervjupersonerna godkänna 
att denna information lämnas. Jag frågade mina intervjupersoner om jag fick ta upp vilken 
diagnos de hade i uppsatsen, och ingen av dem hade något att invända mot det.  
 
Den etiska principen om fördelaktighet innebär att risken att en undersökningsperson lider 
skada ska vara så liten som möjligt. Konsekvenserna av en intervjuundersökning måste 
uppmärksammas, vad gäller den möjliga skadan för intervjupersonen. Detta medför ett ansvar 
för forskaren att tänka igenom de möjliga konsekvenserna för de personer som deltar i 
undersökningen (Kvale, 1997 s. 110). Vilken hänsyn måste jag ta till intervjupersonerna? Vad 
kan jag fråga om? Vad kan jag inte fråga om? Detta var frågor som jag ställde mig själv före 
och under intervjuerna. Jag ville eller fick inte på något sätt påverka deras allmänna 
hälsotillstånd till det sämre. Jag försökte hela tiden vara uppmärksam på att inte försöka 
pressa intervjupersonerna att gå längre än de själva ville, för att på det viset få fram 
information som var av vikt för min undersökning. Märkte jag att vissa samtalsämnen var 
svåra och känsliga för intervjupersonen stod jag inte på mig för att ta reda på mer om det.  
 
2.8  Metodproblem 
 
Franzén (1996) hänvisar till Glaser och Strauss när han menar att det är bra om man har så få 
förutfattade meningar som möjligt om det område som man är intresserad av att studera. Detta 
blir svårt för mig eftersom jag har gjort praktik på en vuxenpsykiatrisk avdelning, och redan 
bär med mig mina egna uppfattningar om hur personer som är diagnostiserade kan tänkas 
uppfatta det. Jag har här redan en del förkunskaper. 
 



Min ovana som intervjuare är ett metodproblem. Den första intervjun som jag genomförde 
kändes nervös och lite ”krampaktig” från min egen sida, det är möjligt att det kan ha inverkat 
på intervjupersonen. Efter den första intervjun växte jag lite mer in i rollen som intervjuare, 
och jag gav nog ett tryggare intryck under de två resterande intervjuerna. 
 
En av intervjupersonerna har jag vid några tillfällen träffat under min praktik inom 
vuxenpsykiatrin. Vid genomläsning av intervjun finner jag dock inget som tyder på att hon 
skulle svara på ett sätt som hon tror att jag vill att hon ska svara. Jag kan heller inte märka att 
hon på något sätt skulle vara hämmad i sina svar på grund av att hon vet vem jag är. 
 
Som jag tidigare nämnt lade jag mycket energi under intervjuerna på att inte ställa fel frågor, 
för att på det sättet möjligtvis uppröra intervjupersonerna. Det kan tänkas att jag gick miste 
om en del information på grund av min försiktighet. När jag läser intervjuerna ser jag att jag 
vid en del ställen skulle kunna ställt följdfrågor kring vissa skeenden, men på grund av min 
försiktighet och min respekt för intervjupersonen ställdes aldrig dessa frågor. Då kan man 
ställa sig frågan om resultatet och min analys hade blivit annorlunda om jag hade ställt dessa 
följdfrågor. 
 
 
3  Tidigare forskning 
 
Det finns en gedigen forskning kring allmänhetens värderingar och attityder till personer med 
psykiska sjukdomar. Denna forskning sträcker sig ända från 1960-talet fram till idag. Denna 
forskning visar att allmänhetens uppfattning inte förändrats på ett avgörande sätt. Människor 
upplever sig mycket besvärade av kontakter med personer som drabbats av psykisk sjukdom. 
Forskning som handlar om psykiskt sjukas egna upplevelser av stigmatisering och hur det 
påverkar dem har det forskats relativt lite om. De studier som gjorts speglar mycket de 
allmänna attityder som allmänheten har av psykiskt sjuka (Björkman, 2005). Den forskning 
och de studier som finns om den subjektiva upplevelsen av psykisk sjukdom och psykiatriska 
diagnoser baseras ofta på personer som är diagnostiserade med schizofreni. Schizofreni är en 
psykossjukdom och anses vara den svåraste psykiatriska diagnosen som man kan drabbas av 
(Cullberg, 2001). Av de tre studier som jag presenterar så utgår två av dem från olika typer av 
psykiatriska diagnoser. Den tredje utgår ifrån personer med en bipolär sjukdom, eller 
manodepressiv sjukdom som sjukdomen tidigare kallades. Här presenteras varje undersökning 
var för sig. Detta gör att varje studie tydliggörs, samt att en tematisering av alla tre hade gjort 
materialet svårt att överskåda. 
 
 
Dinos, Stevens, Serfaty, Weich och King (2004) beskriver utifrån kvalitativa intervjuer 
upplevelser och erfarenheter av stigmatisering hos 46 personer med psykiatriska diagnoser. 
Bland intervjupersonerna fanns åtta olika diagnoser representerade. Författarna delar i 
resultatdelen in dessa åtta psykiatriska diagnoser i tre grupper: Psykos-diagnoser, icke-psykos 
diagnoser och dubbel-diagnos (missbruk i kombination med en psykiatrisk diagnos). 
Intervjuerna kretsade kring diagnosen, behandlingen och den sociala miljön, som arbete, 
vänner och familj. Så långt det var möjligt undvek intervjuarna att använda ordet stigma, för 
att inte leda intervjupersonerna. 
 
Studien visade att två typer av stigmatisering framträdde hos intervjupersonerna. Dessa var 
subjektiva känslor och upplevelser av stigmatisering och stigmatisering av uppenbar 
diskriminerande karaktär.  



 
41 av de 46 intervjupersonerna uttryckte subjektiva upplevelser av stigmatisering trots att 
ingen uppenbar diskriminering från omgivningen förekom. Deltagarnas upplevelser av 
stigmatisering var ofta relaterad till deras psykiatriska diagnos. 19 stycken av deltagarna 
uttryckte känslor av stigmatisering när de fick sin diagnos. 
 
En aspekt av stigmatisering som uppenbarade sig i 41 av de 46 intervjupersonerna var ängslan 
över om man skulle, eller inte skulle berätta för sina vänner, familj och arbetsgivare om 
diagnosen. 4 av dessa deltagare tog detta ett steg längre när de ändrade versionen av sin 
diagnos så att den för dem kändes mindre stigmatiserande. Dessa fyra hade en psykosdiagnos 
 

Basically, what I told them at work was that I’d got severe depression and 
most of them are ok  with that…Well, I’ve only told them an edited 
version…if anybody at work or my professional body knew that I’d got 
schizo-anything I wouldn’t be allowed to practise (Dinos et al. 2004, s. 
178). 
 

Konsekvenser som kom av subjektiva upplevelser av stigmatisering rörde sig om ilska, 
depressioner, rädsla, ångest, känsla av isolering, skuld, förlägenhet och förhindrande från 
tillfriskning eller att man undvek att söka hjälp. 
 
29 av de 46 deltagarna talade mycket om uppenbar stigmatisering som mest berörde 
trakasserier. Dessa trakasserier var främst av verbal, men även av fysisk karaktär. Dessa 
upplevelser av uppenbar diskriminering var vanligare hos deltagare med psykosdiagnos och 
dubbel-diagnos. Individer med psykosdiagnos upplevde också att människor inte ville ha 
kontakt med dem på grund av deras sjukdom. Deltagare som inte hade en psykosdiagnos 
tenderade att rapportera mindre av allvarlig diskriminering. Istället upplevde de att de 
behandlades och bemöttes nedlåtande av omgivningen. Uppenbar diskriminering registrerades 
också av deltagare som hade sökt arbete och olika utbildningar. De kände att de inte hade fått 
anställning eller inte blivit antagna på grund av sin psykiatriska diagnos. 
 
Konsekvenser av uppenbar diskriminering involverade ilska, förlägenhet, rädsla, isolering och 
känslor av depression. 
 
39 av de 46 deltagarna upplevde också olika positiva sidor av att ha psykisk sjukdom. 16 
stycken uttryckte en lättnad över att ha fått en diagnos. Detta var tydligast hos de 
intervjupersoner som hade en icke-psykotisk diagnos. Deltagarnas positiva uppfattning var 
också relaterad till deras behandling. 7 deltagare uttryckte positiva attityder till sin 
behandling. 22  av deltagarna uttryckte positiva uttalanden om sin sjukdom. Det betydde att 
deras sjukdom inte hindrade dem från att uppnå mål på ett personligt och socialt plan. Detta 
var vanligast hos personer som inte hade en psykosdiagnos. Vissa hade inga problem med att 
berätta om sin diagnos och skämdes inte över den. 
 
Stigmatiseringen upplevs enligt författarna annorlunda beroende på vilken diagnos man har, 
vilken behandling man får och vilken social kontext man befinner sig i. Individer som hade 
psykos eller dubbel-diagnos vittnade mer om upplevelser och erfarenheter av stigmatisering 
än vad övriga med psykiatriska diagnoser gjorde i studien. Detta var framförallt tydligt när det 
gällde uppenbar diskriminering. Det var endast personer ur dessa två grupper som hade 
erfarenhet av att ha blivit utsatta för fysiskt våld. De berättade också om verbala påhopp och 
förlust av kontakt med människor på grund av deras sjukdom. Trots att deras ovanliga 



beteende kan ha provocerat fram negativa reaktioner, eller gjort dem mer sårbara för fysisk 
misshandel, så kan det enligt författarna lika gärna vara så att allmänheten har mer negativa 
attityder mot personer som har dessa sjukdomar. Deltagare som inte hade en psykosdiagnos 
hade störst benägenhet att uppleva stigmatisering trots frånvaron av uppenbar diskriminering 
som de med en psykos och dubbel-diagnos oftare hade erfarenhet av. De icke-psykotiska var 
mer oroliga över nedlåtande attityder från familjen, vänner och arbetskamrater. Trots att de 
icke-psykotiska intervjupersonerna inte uttryckte samma upplevda diskriminering från 
allmänheten så var de inte mer till freds med sin diagnos för det och fick enligt författarna 
brottas med samma utmaningar som de med psykosdiagnoser. En viktig aspekt av den här 
studien enligt författarna är att vissa intervjupersoner inte ville be om hjälp, eller vägrade 
läggas in för psykiatrisk vård av rädsla för ytterligare stigmatisering. Trots många negativa 
upplevelser av psykisk sjukdom och diagnos upptäckte författarna att upplevelser av 
sjukdomen och stigmatisering inte alltid var negativa. Flera individer förnekade både 
upplevelser av subjektivt upplevd stigmatisering och erfarenheter av uppenbar diskriminering 
från omgivningen. 
 
 
Link, Struening, Neese-Todd, Asmussen och Phelan (2001) har genomfört en kvantitativ 
studie för att ta reda på om stigmatisering påverkar, påverkar lite eller inte alls påverkar en 
psykiatrisk diagnostiserad individs självkänsla. Studien hade 88 deltagare. Studien innefattade 
olika psykiatriska diagnoser där Schizofreni var den vanligaste (25 st.). Självkänsla och två 
aspekter av stigmatisering; upplevelsen av nedvärdering/diskriminering och socialt 
tillbakadragande till följd av upplevd avvisning mättes för att fastställa resultatet av studien. 
 
Resultatet av studien visade att ungefär hälften av deltagarna uppgav att de kände sig 
värdelösa vid vissa tillfällen. Hälften av dessa uppgav att de kände sig som totalt misslyckade 
människor. Mer än hälften av intervjupersonerna uttryckte en tro om att arbetsgivare 
diskriminerade psykiatriskt diagnostiserade individer. Många hade också liknande attityder 
till kärleksförhållanden och nära vänskapsförhållanden. Dessa uttryckte också en tro om att 
omgivningen såg psykiatriska patienter som människor som man inte kunde ”lita på”, att de 
var mindre intelligenta och att deras åsikter inte skulle tas på allvar. Över hälften av 
deltagarna indikerade att de skulle undvika en person om de trodde att personen skulle se ner 
på dem för att de fick psykiatrisk vård. Ännu fler menade att det var enklare att vara 
vänskaplig med människor som var eller hade varit psykiatriska patienter, och 50 av de 88 
deltagarna indikerade att det var lättare och mindre stressigt för en psykiskt sjuk att umgås 
med andra människor som precis som dem själva hade en psykiatrisk diagnos. 
 
Studien indikerar enligt författarna till att de flesta av deltagarna trodde att psykiatriska 
patienter skulle avvisas inom flera olika områden. Studien visar också enligt författarna att 
tillbakadragande från social interaktion blir ett sätt för de psykiskt sjuka att handskas med 
rädslan för att bli avvisad. 
 
De slutsatser som författarna drar av studien är att stigmatisering av psykiskt sjuka påverkar 
deras självkänsla på ett negativt sätt. De som upplevde sig mest stigmatiserade hade lägre 
självkänsla och saknade också i högre grad kontroll över sin situation. Eftersom 
stigmatisering påverkar människor genom olika mekanismer är det enligt författarna viktigt 
att identifiera dessa mekanismer så att effektiva förhindrande metoder utvecklas. 
 
 



Lim, Nathan, O’Brien-Malone och Williams (2004) har genomfört en kvalitativ studie där den 
subjektiva upplevelsen av att leva med bipolär sjukdom stod i fokus.18 personer med den 
psykiatriska diagnosen bipolär sjukdom intervjuades. De psykosociala frågor och problem 
som uppstod ur intervjumaterialet delades in i fyra teman; Hur intervjupersonerna upplevde 
sig själva, hur de upplevde sina liv, deras upplevelse av sin plats i samhället och sin syn på 
framtiden. 
 
Författarna menar att intervjupersonerna uppfattade sig som instabila på grund av deras 
svängningar i humör och känslor. Många berättade att de förlorat sitt jobb, eller blivit tvungen 
att säga upp sig från sin anställning. Förhållandet till familjen och nära partners förändras ofta 
på grund av deras sjukdom. Författarna tycker sig se ett konstant kämpande efter stabilitet och 
normalitet i deras liv, och upplevelser av sig själva som oförmögna att kunna påverka sin 
sjukdom är vanligt. 
 
Intervjupersonerna upplevde sina liv som karaktäriserade av förluster och brister. Bipolära 
personer vet ofta att deras liv jämförs med personer som inte har en psykisk sjukdom. 
Upplevelser av deras liv inkluderade avslutade kärleksförhållanden, förlorade arbeten, 
försämrad ekonomi och känslor av utanförskap i samspelet med vänner och familj.  
 
Författarna visar på att de flesta individer i deras studie var väl medvetna om hur annorlunda 
de är i jämförelse med andra. Detta påverkade deras uppfattning om var de hörde hemma i 
samhället. De beskrev sig som isolerade från samhället och att samhället avvisade, och inte 
accepterade dem. De upplevde det som att deras familjer också vid vissa tillfällen inte ville ha 
med dem att göra. En intervjuperson beskriver detta: 
 

I just find it devastating. It can devastate your relationships with the ones you 
love, and it brings on a lot of stigma, through trying to get employment or 
people thinking you’re crazy, running around with a knife or something like 
that. There’s a lot of discrimination against people with mental illness…  
(Nathan et al. 2004, s. 815). 

 
Intervjupersonernas syn på framtiden präglades mycket av deras kämpande efter stabilitet i 
livet. Denna många gånger inte så framgångsrika kamp för stabilitet fick effekter för hur 
personerna upplevde sin framtid. Om deras framtid förutspåddes utifrån deras förflutna och 
rådande omständigheter när intervjuerna genomfördes blev upplevelserna av framtiden 
präglade av instabilitet och osäkerhet. Detta gjorde att många kände en hopplöshet inför 
framtiden. Slutsatsen som författarna drar av den kvalitativa undersökningen är att individer 
med bipolär sjukdom verkar uppleva att de inte kan påverka sin egen livssituation. De 
upplever att de inte är kapabla till att åstadkomma resultat för att påverka sin situation. Detta 
på grund av sin sjukdom och de livsomständigheter som följer av sjukdomen. Detta kan enligt 
författarna påverka deras syn på sig själva, upplevelsen av deras roll i samhället och deras syn 
på framtiden. 
 
 
4  Teoretiska utgångspunkter 
 
Här kommer nu de teorier som valts som redskap i förståelsen av intervjupersonernas egna 
upplevelser att presenteras. Till att börja med presenteras en beskrivning om diagnossystemets 
uppbyggnad följt av diagnosens betydelse för individen. Därefter definieras avvikande 



beteende. Efter det beskrivs Goffmans teori om stigmatisering som följs av teorier om 
stigmatisering och psykisk sjukdom. Kapitlet avslutas med maktbegreppet kopplat till 
stigmatisering. 
 
4.1  Diagnossystemets uppbyggnad 
 
Ordet diagnos kommer av de grekiska orden gnosis som betyder kunskap, vetande och dia  
som betyder genom, särskiljande (Haugsgjerd, 1999). 
 
Grunden till de psykiatriska diagnoser som vi har idag kom till under sekelskiftet, framför allt 
genom den tyske psykiatern Emil Kraeplin. Kraeplin utarbetade ett system där de psykiska 
sjukdomarna klassificerades utifrån deras förlopp till skillnad från tidigare system som 
fokuserat på sjukdomarnas likheter och olikheter (Haugsgjerd, 1999). 
 
1979 skedde en förändring när det nya amerikanska diagnossystemet DSM-III lanserades. 
DSM-III skapade nya uppfattningar om hur ett diagnossystem skall vara utformat och hur det 
ständigt bör utvecklas och förbättras. Forskare inom psykiatri ansåg att DSM-II gav alldeles 
för stort utrymme för subjektiva omdömen och för att det baserades på en rad omstridda 
teorier, såväl traditionella som psykodynamiska. Forskare förespråkade en ändring av 
diagnossystemet som betydde att läkaren vid sin bedömning skulle kunna följa en 
standardiserad procedur med exakta kriterier för vilken diagnos man skulle välja och vilka 
man skulle utesluta. Man ville göra diagnostiseringen mer pålitlig. Kriterierna skulle vara 
objektiva och beskrivande så att läkaren inte kunde blanda in den grundsyn som han eller hon 
bar på. Genom att skapa ett sådant diagnossystem fanns det hopp om att få fram en 
klassifikation som isolerade, reala åtskilda sjukdomsgrupper. Diagnoserna definierades nu 
noggrant. DSM-III har påverkat det internationellt tillämpade ICD-10 och är föregångaren till 
det amerikanska DSM-IV som båda används idag (Haugsgjerd, 1999).  
 
 DSM-IV bygger på precisa inklusions- och exklusionskriterier som är ateoretiska (Hausgjerd, 
1999). Med ateoretiska menas att diagnossystemet bryter mot varje form av orsaksförklaring. 
De psykiska fenomenen beskrivs utan tolkningar och orsaksförklaringar, så att de olika 
skolorna inom psykopatologin sedan kan bygga upp specifika förklaringsmodeller och teorier 
(Cullberg, 2001). Diagnossystemet är multiaxalt med fem axlar och syftet med det är att få en 
helhetsbild av komplexa kliniska situationer och beskriva olikheter mellan olika personer som 
fått samma diagnos (Hausgjerd, 1999). 
 
De fem axlarna är: 

1) Kliniska syndrom. Andra tillstånd som kan vara i fokus för klinisk utredning och 
behandling. 

2) Personlighetsstörningar. Mental retardation. 
3) Somatisk sjukdom/skada. 
4) Psykosociala problem och övriga problem relaterade till livsomständigheter. 
5) Global skattning av funktionsförmåga. 

 
DSM-IV och ICD-10 som båda används i Sverige skiljer sig endast åt i ett principiellt 
avseende och det är att DSM-IV är uppbyggt multiaxalt med fem axlar, medan ICD-10 endast 
innefattar syndrom och personlighet. Klassifikationerna har stor men trots nära samarbete 
ingen fullständig överensstämmelse. Båda har eftersträvat deskriptiva (förklarande) diagnoser, 
men båda har också svårt att komma ifrån inslag av orsaksförklarande diagnostik (Ottosson, 
2004). 



Det finns både fördelar och nackdelar med att diagnostisera enligt ett strikt diagnossystem och 
det är många som ser det som ett hot mot den enskildes unika problematik. Hausgjerd (1999) 
framhåller att diagnoser är kognitiva konstruktioner som skapats för bestämda syften. Syftet 
med att diagnostisera är att dela upp psykiskt lidande i grupper med gemensamma drag. Det 
är många olika vägar som leder fram till den punkt då en diagnos passar. Då det gäller att 
jämföra och förutsäga risker och möjligheter att planera åtgärder för stora grupper av 
människor, är diagnoser nyttiga. När det däremot handlar om att hjälpa enskilda individer är 
det viktigt att diagnosen inte hindrar behandlande personal från att se varje individ för sig och 
sjukdomen som en upplevd, unik erfarenhet. Cullberg (2001) menar på ett liknande sätt att ett 
statiskt synsätt på exempelvis ångest, innebär att man betraktar det isolerat och lösryckt från 
sitt sammanhang. Varje patient är unik och ska därför bemötas som ett unikt fall. Cullberg 
framhåller dock följande argument för vikten av diagnostik: 
 

• Diagnosen är uttryck för en modell för psykisk ohälsa som gör att de enskilda 
symtomen och upplevelserna/beteendena blir mera förståeliga (respektive förklarliga) 
för betraktaren. 

• Man kan lättare se samband och skillnader mellan psykiska störningar. 
• Rationellare behandlingsmetoder kan användas. 
• Förebyggande åtgärder kan föreslås. 

 
4.2  Diagnosens betydelse för individen 
 
Cullberg (2001) menar att det idag hos många vårdarbetare, speciellt icke-läkare finns ett 
utbrett motstånd mot diagnostik. Man upplever det som ett sätt att ”objektifiera” patienten. 
Personen sätts upp på en nål som en insekt, där diagnosen blir ett tecken på den avvikelse och  
det utanförskap som patienten med sitt fruktlösa sprattel bara kan bekräfta. Många patienter 
vägrar att acceptera en diagnos. De blir upprörda och känner att de inte tillåts fullt 
människovärde och integritet. Att exempelvis få höra att det på journalen står ”bipolär 
sjukdom” kan för många kännas kränkande. 
 

When I was diagnosed. I felt this is the end of my life. It was a thing to isolate me 
from other human beings. I felt I was not viable unless they found a cure. I didn’t 
even think in terms of improvement – I needed a cure. I felt flawed. Defective 
(Sayce, 2000 s. 69). 
 

Orden kommer från en man som fått en psykiatrisk diagnos. Sayce (2000) menar att det inte 
är konstigt att människor som blir diagnostiserade med en psykiatrisk diagnos reagerar med 
starka känslor. Sayce listar vanliga reaktioner som uppstår när människor får sin diagnos: 
 

Skam: ”Herregud, hoppas ingen får reda på det” 
Skräck: ”Vad kommer att hända med mig nu?” 
Isolering: ”Ingen vill vara med mig nu” 
Sorg: ”Mitt liv är över” 
Misstag: ”Det måste vara ett misstag” 
Ilska: ”Varför just jag? Det är orättvist” 
 

Sayce beskriver att människor som får en psykiatrisk diagnos stöter på reaktioner från 
omgivningen som sänker deras självkänsla, de möter en värld som tenderar att se och 
behandla dem som mindre värda. Rädslan som kommer ur dessa attityder som de möter i det 
vardagliga livet gör att många med en psykiatrisk diagnos försöker dölja den för sin 



omgivning. Många avslöjar bara sin diagnos för personer som de verkligen litar på med rädsla 
för att personer i den övriga omgivningen skulle få veta. 
 
Brattberg (1999) menar att det är mer komplicerat att ha en psykiatrisk än en somatisk 
diagnos. Det kan hänga ihop med att den psykiatriska diagnosen är mer kopplad till hur man 
är som person och hur omgivningen uppfattar personen med diagnosen. Diagnosen kan 
definiera en människa som avvikande ur både social och samhällelig synpunkt. Det betyder 
att identiteten som växer ur den psykiatriska diagnosen både är personligt upplevd och 
samhälleligt bekräftad. De svårigheter och problem som en person med en psykiatrisk diagnos 
uppvisar kan ju av omgivningen uppfattas som avvikande. Diagnosen har en stor social och 
psykologisk betydelse. Den påverkar nämligen individens syn på sig själv, men också 
omgivningens förhållningssätt och förväntningar på individen. Hydén (1995) menar att 
diagnostiseringen av en patient kan få påtagliga konsekvenser. För patienten har diagnosen 
betydelse vad gäller rättigheter och social status. 
 
Vidare beskriver Brattberg (1999) att den psykiatriska diagnosen kan bli en mer eller mindre 
integrerad del av en människas självbild. En människa som upplever en känsla av utanförskap 
kan bli delaktig i den grupp som har samma eller en liknande diagnos som hon själv. Vad 
diagnosen betyder på sikt för en människa hänger ihop med hur den påverkar hennes självbild 
och självkänsla. En psykiatrisk diagnos som en människa tar till sig med självkänslan intakt 
kan hjälpa henne att lämna ett svårdefinierat lidande till förmån för en känsla av helhet. Om 
denna självkänsla inte är bibehållen kan diagnosen få människan att känna att det är 
permanent fel på henne och att det inte finns något hopp. 
 
Brattberg visar också på vikten av att ha en diagnos. Diagnosen kan vara en viktig del när 
man ska börja bearbeta sin situation och komma in i en förnyelsefas. Utan diagnosen finns det 
en risk att man fastnar i förnekande och förvirring. Den blir viktig när man ska börja bearbeta 
sin situation och komma vidare i livet. Utan sin psykiatriska diagnos finns det risk för att man 
inte kommer ur förnekande, förvirring och kaos. Att få ett namn på det man lider av kan vara 
viktigt för människor. Diagnosen hjälper patienten att organisera sina mer eller mindre 
ångestväckande upplevelser till mer gripbara begrepp som hon kan relatera till. Diagnosen 
skapar ordning i kaoset som den diagnostiserade kan känna. Trots att diagnosen inte tar hand 
om alla skuldkänslor, till exempel de av existentiellt slag, så kan den bidra med en känsla av 
lättnad.  
 
Både Cullberg (2001) och Brattberg (1999) beskriver hur vissa som känner sig som offer för 
sin diagnos gärna går in i en passiv patientroll. Denna passiva roll underlättas när man har fått 
en diagnos. Diagnosen blir då en stor del av ens identitet, vilket kan leda till att det blir svårt 
att träda ur identiteten som diagnosen har bestämt. Ottosson (2005) tar upp det 
anmärkningsvärda i, och det skrämmande med att diagnosen ibland blir självuppfyllande. 
Detta skapas i interaktion med omgivning som bemöter och behandlar dem utifrån deras 
diagnos. Detta är vanligt och får ännu större slagkraft inom psykiatrin som ibland har en 
förmåga och se diagnosen och symtomen de möter istället för människan. Människan med 
diagnosen tenderar då till att inte bara ha sin diagnos, personen blir istället  sin diagnos. 
Sjödahl (2003) menar också att diagnosen kan bli självuppfyllande när den har ställts. När en 
psykiatrisk patient fått en diagnostisk stämpel på sig kan nästan allt den personen säger eller 
gör ses som stöd för att den första etiketteringen var riktig eller i varje fall inte helt oriktig. 
 
 
 



4.3  Avvikande beteende 
 
Talet om avvikande beteende är en relativt ny företeelse inom socialvetenskapen. Begreppet 
började användas i början av 1960-talet i ett försök att bryta med kriminologins snäva 
perspektiv på det straffrättsliga systemet. Det fanns andra problem i samhället än kriminella 
handlingar som inte kunde förstås i juridiska termer. Först när begreppet avvikande beteende 
introducerades blev det möjligt att, vid sidan av traditionella förbrytare, studera andra dittills 
outforskade grupper som bland annat handikappade, alkoholister, narkomaner och psykiskt 
sjuka. Det var grupper som skiljde sig från traditionella brottslingar genom att deras 
handlingar stred mot allmänt förekommande moraliskt beteende (Hilte, 1996). 
 
Avvikande beteende är en term för ett beteende som bryter mot gruppens eller samhällets 
normer. Vad som identifieras som avvikande är därför sammankopplat med den samhällstyp 
eller gruppstruktur som bedömningen av det avvikande beteendet utgår ifrån. Egenskaper hos 
gruppen eller samhället är avgörande för vad och vem som räknas som avvikande, och på 
vilket sätt avvikande beteende åtgärdas eller accepteras. Avvikande beteende förutsätter en 
föreställning om vad norm och normal står för. Norm står för det beteendet som anses vara 
förväntat och accepterat i olika sociala situationer och kulturella sammanhang. Norm är en 
handlingsregel om hur man bör handla eller om hur något bör vara. En individ som följer 
dessa handlingsregler i olika sociala och kulturella sammanhang betraktas således som normal 
(Nationalencyklopedin, 1989). 
 
Utifrån det som av omgivningen betraktas som avvikande beteende har olika 
förklaringsmodeller vuxit fram. I den här uppsatsen används teorin om stigmatisering. 
 
4.4  Teori om stigmatisering 

 
Grekerna skapade termen stigma för att beteckna kroppsliga tecken avsedda att 
påvisa någonting ovanligt eller nedsättande i en persons moraliska status. 
Tecknen skars eller brändes in i kroppen och gav tydligt vid handen att bäraren 
var slav, brottsling eller förrädare, en utstött person, en rituellt pestsmittad, en 
som man måste undvika, speciellt på offentliga platser (Goffman, 1972, s. 11). 

 
Varje samhälle avgör vad det är för medel som kommer till användning för att dela in 
människor i kategorier, och vilka drag av personlighet som uppfattas som vanliga och 
naturliga inom varje sådan kategori. Den sociala miljön som vi befinner oss i avgör vilka 
kategorier av människor som man troligast kan stöta på. De sociala spelregler som råder inom 
miljön gör det möjligt för oss att ha att göra med sådana människor som man räknar med att 
möta, utan att man behöver ägna någon uppmärksamhet åt den saken (Goffman, 1972). 
 
När vi däremot för första gången träffar en person som vi inte känner till, en främling, gör vi 
genast en bedömning för att kunna placera in personen i ett fack, vi kategoriserar utifrån 
personens olika egenskaper. Den vanligaste egenskapen är personens sociala identitet. Detta 
är en omedveten process som gör att vi utifrån vår bedömning har olika förväntningar och 
krav på hur personen bör agera och uppträda. De förväntningar vi har och de krav vi ställer på 
personen blir tydliga först när vi måste avgöra om personen levt upp till våra förväntningar 
och krav eller inte. Först då blir vi varse om att vi hela tiden hade vissa föreställningar om hur 
personen borde vara. Den karaktär som vi vid första anblicken tillskriver en person kallar 
Goffman en persons virtuella (skenbara) sociala identitet, medan de egenskaper som personen 
på riktigt besitter kallas för faktisk social identitet. När vi sedan umgås med personen och lär 



känna denne lite bättre kan det visa sig att hon har en egenskap som gör henne olik övriga 
personer som tillhör samma kategori. Om denna egenskap på något sätt inte tilltalar oss ändrar 
vi således vår uppfattning om henne. Från att ha varit en vanlig människa blir hon istället i 
våra ögon en utstött och kastmärkt människa. Att stämplas på detta sätt är enligt Goffman 
stigma (Goffman, 1972). Stigmatisering när den är som värst, är en utmaning för en persons 
humanitet. En människa som stigmatiseras är en människa som får sitt mänskliga värde 
ifrågasatt. Personen värderas och ifrågasätts och ses som mindre värd i andra människors 
ögon (Dovidio, Major & Crocker, 2000).  
 
Enligt Goffman (1972) har stigma två perspektiv som påverkar hur individer förhåller sig till 
den stigmatisering hon utsätts för. Tar den stigmatiserade individen för givet att det att hon 
skiljer sig från andra är uppenbart, eller tar hon för givet att omgivningen varken känner till 
saken eller lägger märke till den. Dessa distinktioner kallar Goffman misskrediterad och 
misskreditabel. 
 
Utifrån detta dubbla perspektiv menar Goffman (1972) att det finns tre typer av stigman som 
man kan urskilja. För det första finns det kroppsliga missbildningar av olika slag. För det 
andra finns det stigman som karaktäriserar personligheten. Det kan exempelvis vara psykisk 
sjukdom. Det tredje är betingade stigman som etnicitet, nation och religion. Dessa stigman 
kan förmedlas från generation till generation och kan drabba alla medlemmarna i en familj. 
Inom samtliga av dessa olika typer av stigma finns samma drag: En person som skulle 
accepterats i det vanliga sociala samspelet, har en egenskap som inte kan undgå 
uppmärksamhet. Detta gör att de personer hon möter kommer att vända sig bort från henne. 
Det trots att hennes övriga egenskaper motiverar det motsatta. Hennes övriga egenskaper tas 
det inte hänsyn till eftersom hon har ett stigma, hon avviker på ett sätt som omgivningen inte 
tycker är önskvärt. De som inte på ett negativt sätt avviker från de speciella förväntningar som 
detta gäller kallar Goffman för de normala.  
 
Vidare menar Goffman att det är hälsosamt för en människa att dagligen umgås med och ha 
en social kontakt med andra människor. Om en individ på grund av sitt stigma tvingas till 
isolering kommer hon troligtvis bli misstänksam mot andra människor, deprimerad och 
förvirrad. När sedan så kallade normala såväl som stigmatiserade människor kommer att 
umgås, kommer kanske den som är stigmatiserad fyllas av en känsla av att inte veta hur andra 
människor kommer att uppfatta henne. Det kan bli så att den stigmatiserade känner sig 
ifrågasatt och iakttagen och klassificerad utifrån sitt stigma. Individen känner sannolikt också 
att småsaker som hon tar sig för bedöms som tecken på märkliga eller anmärkningsvärda 
prestationer pga. stigmat. Detta får till följd att individen drar sig undan, vilket inte är så 
konstigt. De attityder som så kallade normala riktar mot en person med ett stigma samt de 
handlingar som vidtas gentemot en stigmatiserad är ofta av diskriminerande karaktär. Med det 
menas att normala använder sig av diskriminerande åtgärder som på ett effektivt sätt, men ofta 
oavsiktligt, i hög grad minskar den stigmatiserades livsmöjligheter. De så kallade normala 
bygger upp en stigmateori för att förstå och förklara den stigmatiserades underlägsenhet som 
samtidigt övertygar dem själva om att de är normala, och vilken fara den stigmatiserade 
representerar. Det ligger nära till hands att tillskriva folk en massa ofullkomligheter och icke 
önskvärda egenskaper på grund av en enda ofullkomlighet. 
 
Enligt Goffmans (1972) teori om stigmatisering kan det finnas en diskrepans, bristande 
överensstämmelse mellan en individs virtuella och faktiska identitet. När denna diskrepans är 
uppenbar avskärs individen både från samhället och sig själv. Individen står ensam inför en 
värld som inte accepterar henne. I de flesta fall finns det dock andra människor i hennes 



närhet som accepterar henne för den hon är. Goffman urskiljer två sådana kategorier. Den 
första gruppen kallar Goffman de egna och är förstås de med samma stigma som hon själv. 
Av dessa människor kan hon få hjälp eftersom de vet hur det är att leva med stigmat som de 
delar. Det kan vara enskilda personer eller organisationer. Den andra gruppen kallas för de 
visa och det är de så kallade normala som av olika anledningar tar ställning för den 
stigmatiserade. Det kan vara människor som för att utnyttja sin ”visdom” väljer att arbeta på 
en arbetsplats för personer som på något sätt har ett stigma. En annan typ av vis person kan 
vara personer som står individen nära, till exempel barn, hustrun eller maken till någon som är 
stigmatiserad. 
 
Goffman (1972) anser att begreppet jag-identitet främst är människans subjektiva känsla av 
sin egen situation och sin egen kontinuitet tillsammans med de sociala erfarenheter hon har. 
Individen bygger upp sin jag-identitet precis som omgivningen bygger upp sin bild av henne. 
Författaren vill använda jag-identiteten till att försöka förstå vilka känslor personen har 
gentemot sitt stigma och hur de känslorna behandlas. För den stigmatiserade individen kan det 
finnas ambivalenta känslor för vilken grupptillhörighet hon ska ha. Att vara med den så 
kallade normala gruppen kan ge personen känslan av att hon inte har ett stigma, eller så 
försöker hon i fall hon kan dölja sitt stigma genom att spela en roll, anta en skenbar identitet. 
När personen är med sina likar kan hon få sitt stigma bekräftat, hon får känslan att hon är 
stigmat. 
 
4.5  Stigma och psykisk sjukdom 
 
Psykisk sjukdom är ett stigma som enligt omgivningen befläckar den personliga karaktären. 
(Biernat, M & Dovidio J.F, 2000). Corrigan och Kleinlein (2005) delar upp stigma av 
psykiskt sjuka i två grupper som båda, fast på olika sätt stigmatiserar en individ. Dessa är 
public och self stigma. Public stigma skiljer sig från self stigma. Public stigma är attityder och 
bemötande av stigmatiserande karaktär som psykiskt sjuka stöter på från omgivningen. Self 
stigma är det stigmat som den psykiskt sjuke tar in i sig själv, och utifrån det bygger personen 
upp sin självkänsla och självbild. 
 
Public stigma 
 
Corrigan och Kleinlein (2005) ställer upp tre begrepp som bygger upp modellen om public 
stigma. De tre begreppen leder enligt dem till att människor med psykisk sjukdom 
stigmatiseras av omgivningen. Dessa är: 
 

• Stereotyper: Fungerar som allmän attityd mot gruppen psykiskt sjuka. Allmänheten 
har negativa bilder av personer med en psykisk sjukdom. Dessa är t.ex. att de är 
farliga, inkompetenta och karaktärssvaga. 

 
• Fördomar: Stereotyperna som människor har om psykiskt sjuka leder till fördomar. 

Exempel på en fördom om psykiskt sjuka är att alla är farliga. Sådana fördomar kan 
leda till negativa känslomässiga reaktioner som (”Alla psykiskt störda skrämmer 
mig!”). 

 
• Diskriminering: Blir summan och beteendet av de stereotyper och fördomar som 

många i allmänheten bär på. Diskriminering av psykiskt sjuka kan till exempel vara 
att de har svårt att ta sig in på arbetsmarknaden, eller att de har problem med att 
skaffa sig en egen bostad. 



Angel, Cooke och Kovac (2005) menar att public stigma handlar om upplevd avvisning och 
diskriminering som den psykiskt sjuke möter från allmänheten. Denna stigmatisering kan ske 
från olika håll i samhället: 
 
Stigma och arbete 
 
Angel et al. (2005) påvisar att flertalet med psykisk sjukdom framhåller svårigheten med att få 
ett arbete på grund av stigmatisering från arbetsgivare. Författarna menar att individer med en 
psykiatrisk diagnos som har svårt att få jobb, ibland hittar på historier som förklarar varför de 
inte har arbetat vissa perioder i sitt liv. Andra som har arbete berättar inte om sin diagnos för 
sina chefer eller medarbetare. Det kan dock skapa problem de gånger sjukdomens symtom 
förvärras. Vid sådana tillfällen är det svårt att hålla sin sjukdom hemlig eftersom man då ofta 
måste vara borta från jobbet. 
 
Stigma och sociala relationer 
 
Stigma kan ha en stor inverkan på psykiskt sjuka när det gäller att forma och behålla sociala 
kontakter. För psykiskt sjuka med en diagnos kan det vara problematiskt med sociala 
relationer. Det är enligt författarna relativt vanligt att människor som har varit nära vän med 
den sjuke, vänder sig bort från denne när de får vetskap om att personen är psykiskt sjuk. 
Detta gör att man får svårt att lita på människor som även står en nära. Många är därmed 
restriktiva när det kommer till att berätta om sin sjukdom med rädsla för att bli avvisad (Angel 
et al. 2005). 
 
Stigma och vårdpersonal 
 
Angel et al. (2005) menar att professionella som arbetar med psykiskt sjuka generellt har goda 
avsikter med sina klienter. Därmed ser deras stigmatisering annorlunda ut i jämförelse med 
allmänhetens. De kan ha nedsättande attityder mot psykiskt sjuka. Dessa attityder kan verka 
genom förmyndaraktiga och tvingande behandlingar som patienten inte kan påverka. Patienter 
inom psykiatri kan på olika sätt stigmatiseras under vårdens process De skadliga attityder som 
patienter stöter på kategoriserar författarna som att patienterna: Avhumaniseras, blir 
behandlade som barn och har lågt ställda förväntningar på sig. 
 
Med avhumanisering menas att patienterna av vårdande personal ses och behandlas som om 
de inte hade något eget känsloliv och egna grundläggande rättigheter. Patienten reduceras då 
till sin diagnos och sitt symtom och blir inte behandlad och respekterad utifrån sin person. 
Avhumanisering hänger ofta samman med att man i vårdande yrken betraktar psykisk 
sjukdom som en sjukdom i hjärnan. Denna sjukdom anses vara kronisk, alltså något som 
patienten alltid kommer att leva med. Vidare säger författarna att professionella kan 
misslyckas med att se patienterna som människor med behov, precis som vilken människa 
som helst. Dessa behov kan vara viljan att jobba, bli förälder, eller att dela livet med en 
partner. 
 
Angel et al. (2005) menar att patienter med en psykiatrisk diagnos kan bli behandlade som 
barn. De blir överdrivet omhändertagna. Professionell personal tror att de behöver en förälder 
som tar beslut åt dem när de ger behandling. 
 
Patienter inom psykiatrin kan ha låga förväntningar på sig. Det hänger samman med att deras 
sjukdomar ses som kroniska av vårdande personal. De får höra att: ”Den här medicinen 



kommer du att få äta resten av ditt liv”. Patienter får därför pessimistiska budskap från läkare 
när de är under behandling, eller i kontakt med dem som lyder i stil med att de inte ska 
förvänta sig något tillträde till arbetsmarknaden. I de flesta fall har professionella goda 
intentioner när de meddelar sina patienter saker som dessa, men de kan fungera som 
dödsdomar, eller förstöra en viss förhoppning som den sjuke har (Angel et al. 2005). 
 
Self stigma 
 
Enligt Corrigan och Kleinlein (2005) lever vi i en kultur som är full av stigmatisering. Då är 
det inte konstigt att personer med en psykisk sjukdom accepterar dessa föreställningar som 
finns om dem. Detta gör att många med en psykisk sjukdom upplever sänkt självkänsla, sänkt 
självförtroende och osäkerhet för sin framtida existens. Begreppet självkänsla står för den 
uppfattning man har av sig själv i fråga om hur bra eller bristfällig man är i olika 
sammanhang. Det är en medvetenhet om den egna personens värde (Psykologilexikon, 2005). 
Författarna använder sig av samma tre begrepp för self stigma som de använde för public 
stigma. Det tre begreppen visar hur stigmatiseringen från omgivningen tas in i den egna 
personen och självkänslan: 
 

• Stereotyper: De bilder och föreställningar som finns ute i samhället om psykiskt sjuka 
leder till att dessa får negativa tankar om sig själv. De lever med dessa bilder dagligen 
och får tankar om sig själva som säger att de till exempel är karaktärssvaga och 
inkompetenta. 

 
• Fördomar: Stereotyper leder till fördomar om psykiskt sjuka. Fördomar som hos 

omgivningen framkallar exempelvis ilska och rädsla inför psykiskt sjuka, tas in i den 
psykiskt sjuka och leder till låg självkänsla och lågt självförtroende. 

 
• Diskriminering: Stereotyper och fördomar leder till att psykiskt sjuka diskrimineras. 

Det betyder att de misslyckas med att skaffa sig ett arbete och att misslyckas med att 
få en egen lägenhet. 

 
Angel et al.(2005) menar att en person som upplever self stigma utvecklar en stereotyp 
förståelse om sin psykiska sjukdom i samspel med omgivningen. Denna negativa stereotyp 
sätter individen på sig själv. Denna stereotypiska självbild gör att individen räknar med att bli 
avvisad av andra människor, och därmed automatiskt drar sig undan från sociala kontakter 
och relationer. De blir tillbakadragna i sitt förhållningssätt och de upplever en sjunkande 
självkänsla. Detta undvikande av kontakter, tillbakadragna förhållningssätt och sjunkande 
självkänsla kan av andra ses som underligt socialt beteende, och det kan i sin tur leda till en 
ond cirkel av tillbakadragande beteende. En viktig aspekt av self stigma är att individer i en 
del fall agerar med föreställningen att de kommer att bli avvisade fast de egentligen inte blir 
det. Upplevda erfarenheter av self stigma gör att många psykiskt sjuka helt och hållet drar sig 
undan från social interaktion, eller starkt begränsar sina kontakter med andra psykiskt sjuka 
personer. Dessa handlingar förstärker bara isoleringen från det ”vanliga” samhället samtidigt 
som de vidmakthåller stigmatiseringens onda cirkel. 
 
Corrigan och Kleinlein (2005) menar att många med en psykiatrisk diagnos är medveten om 
de stereotyper som existerar om dem. Bara för att man känner till denna stigmatisering 
betyder inte det att man behöver sätta den stämpeln på sig själv. Många psykiskt sjuka känner 
till de stereotyper och fördomar som finns om dem, men behöver inte nödvändigtvis hålla 
med om dessa. Alla som diagnostiseras med en psykisk sjukdom och som drabbas av den 



stigmatisering som förekommer reagerar inte med sjunkande självkänsla. Tvärtemot så 
använder de fördomarna som bränsle för att uttrycka sin ilska mot de bilder som målas upp 
om dem. Andra drabbas varken av sjunkande självkänsla eller ilska, de verkar ignorera 
effekterna av de fördomar som finns om psykiskt sjuka. 
 
4.6  Stigmatisering och makt 
 
Enligt Björkman (2005) krävs det makt för att kunna stigmatisera. Stigmatisering är till stor 
del betingat av en tillgång till social, ekonomisk och politisk makt som tillåter att man gör 
skillnad på människor. Denna skillnad leder till att stereotyper skapas. I vissa situationer är 
maktförhållandena uppenbara medan det i andra sammanhang många gånger förbises och tas 
för givna och ses därför som oproblematiska. När människor tänker på psykisk sjukdom finns 
det en tendens att fokusera på de attribut som dessa tillskrivs, snarare än att se vilka 
maktförhållanden som finns mellan dessa personer och dem själva. Björkman menar att även i 
dessa situationer är makt en förutsättning för skapandet och bibehållandet av stigmatisering. 
Avvikarsituationer handlar enligt Hilte (1996) om makt. I en avvikarsituation har den som 
stigmatiserar ett moraliskt övertag, den stigmatiserade blir föremål för en degradering. Ju mer 
effektivt en individ eller grupp av individer kan peka ut andra som medlemmar av en 
avvikande kategori, desto snabbare kan den som stigmatiserar betrakta sig själv som en 
moralisk och riktig person. Man höjer upp sig själv genom att nedgradera andras identitet. 
 
Cullberg (2001) menar att det finns ett maktförhållande inom psykiatrin. Man kan se det i 
nivån mellan läkare och övrig personal och som tydligast mellan personal inom psykiatrin och 
patienten. Personalen är ständigt på den friska sidan som ger patienten vård och behandling. 
Patienten är på den sjuka sidan och förväntas ta emot den vård och behandling som han får 
vare sig han vill det eller inte. I detta förhållande blir den psykiatriska diagnosen något som 
förstärker det redan rådande maktförhållandet. 
 
 
5  Resultat  och analys 
 
Resultat och Analysavsnittet är upplagt på följande vis. Först sker en kort presentation av 
intervjupersonerna. Intervjupersonernas diagnos får också en kort beskrivning. Resultaten av 
det empiriska materialet redovisas, samt en analys kommer att göras utifrån mitt valda 
teoretiska perspektiv. Det utskrivna intervjumaterialet utmynnade i fyra teman som 
intervjuerna huvudsakligen kretsade kring. Dessa är: Att få diagnosen, omgivningens 
bemötande och sociala relationer, kontakten med psykiatrin och självkänsla. 
 
5.1  Presentation av intervjupersonerna 
 
Erik 
 
Erik är 57 år, ensamstående och förtidspensionerad. Erik har haft depressioner sedan många år 
tillbaks. För fyra år sedan fick han diagnosen bipolär sjukdom. Bipolär sjukdom kallades 
tidigare för manodepressiv sjukdom, men den beteckningen använder man sig inte av i lika 
stor omfattning längre. En människa som har bipolär sjukdom växlar över tid i stämningsläge. 
Från att vara manisk som är ett starkt uppskruvat stämningsläge kan personen gå in i en 
depressiv fas med ångest och depression (Cullberg, 2001). 
 



Maria 
 
Maria är 28 år och ensamstående. Från det att hon var 19 år fick hon under några år de 
diagnoser hon idag har. Marias huvudsakliga diagnos är OCD som står för obsessive 
compulsive disorder. Maria har även panikångest och återkommande depressioner. OCD heter 
på svenska obsessiva-kompulsiva störningar och det innebär att man har tvångssyndrom. 
Tvångssyndrom innebär att man har tvångstankar eller tvångshandlingar som kan vara 
besvärande för den drabbade (Cullberg, 2001). 
 
Anna  
 
Anna är 43 år, gift och har två barn. Anna är sjukskriven, men ska inom kort börja en 
arbetspraktik. För tio år sedan fick Anna diagnosen depression. Förra året ändrades den till 
bipolär typ 2. Bipolär sjukdom typ 2 innebär att sinnessvängningarna inte är lika starka som 
under bipolär sjukdom. 
 
5.2  Att få diagnosen 
 
Brattberg (1999) menar att diagnosen kan vara en viktig del när man ska börja bearbeta sin 
situation och komma in i en förnyelsefas. Den blir viktig när man ska komma vidare i livet. 
Utan sin psykiatriska diagnos finns det en risk för att man inte kommer ur förnekande, 
förvirring och kaos. Att få ett namn på det man lider av kan därför vara viktigt för människor. 
Trots att diagnosen inte tar hand om alla skuldkänslor, så kan den bidra med en känsla av 
lättnad. När intervjupersonerna fick beskriva sina upplevelser av att få sin diagnos uttryckte 
sig Anna på det här sättet: 
 

Det kändes som, ja att man blir trodd, en bekräftelse på att jag är faktiskt 
sjuk. Det finns en diagnos för det här, jag är inte bara hemma och låtsas 
som ungefär… det är en vanlig sjukdom också för den delen inom 
psykiatrin, så det kändes bra. 

 
Maria hade blandade känslor när hon fick sina diagnoser. Känslor av lättnad beskriver hon på 
det här sättet: 
 

Skönt att få ett namn på det jag hade eller har, jag hade liksom inte, jag 
visste att jag hade något, men jag visste liksom inte vad och det var väldigt 
frustrerande. OCD som är min kanske största diagnos…den var det nog 
bara skönt  att få veta, för jag har förstått så mycket i efterhand, om hur jag 
var när jag var yngre och så…så det var nog mer en aha-upplevelse att få 
den faktiskt. 

 
Maria upplevde det också som jobbigt att få sina diagnoser. Sayce (2000) menar att 
människor som får en psykiatrisk diagnos ofta reagerar med starka känslor. En av dessa 
reaktioner som kan komma till uttryck är skräck. Det var något som Maria delvis reagerade 
med: 
 

Det är ju inte roligt, och det är ju inget man vill ha liksom, men idag har jag 
väl accepterat det lite mer kanske, det krisade rätt bra då när jag fick dem. 
Jag var så pass ung och då kanske det var lite skrämmande. 

 



Till en början hade diagnosen ingen större innebörd för Erik:  
 

Den här diagnosen då den har ju till en början varit en beteckning, jag har 
inte riktigt förstått vad den egentligen står för. Sen så, till en början så hade 
den ingen effekt alls tycker jag annat att det vart som ett paket. Det som 
hände då det var väl att man helt plötsligt kunde säga att det här har du och 
det hänger förmodligen ihop med att du har gener, att det är ett arv som 
orsakat det. 

 
Intervjupersonerna har olika uppfattning om deras diagnoser stämmer överens med det de har 
känt. Samtliga är pålästa om sina diagnoser. Maria som har tre stycken diagnoser tycker att de 
verkar stämma. Hon har läst om sina diagnoser och skaffat mycket information på egen hand. 
Hon tycker inte att psykiatrin lärt henne något om hennes diagnoser utan hon har hittat egna 
vägar för att lära sig mer om dem. Hon är även engagerad i en organisation som rör psykiskt 
sjuka. Brattberg (1999) menar att en diagnos kan göra så att man känner sig delaktig i en 
grupp som har samma eller liknande diagnos som en själv. Så har det blivit för Maria. 
Engagemanget fyller en mening och gemenskap i hennes liv: 
 

Jag är aktiv i en organisation, så jag kan väldigt mycket om diagnoserna, så 
jag är väldigt insatt i det, jag svarar på andras frågor på hemsidan, så ja, 
jag är rätt duktig på det. 

 
Erik tycker att diagnosen stämmer på ett sätt, men han vill inte enbart se sin sjukdom som en 
följd av hans genetiska arv:  
 

Lider du av manodepressivitet så är utgångspunkten att det här har du i 
resten av ditt liv, det är liksom inget mer snack om det…diagnosen den 
stämmer på så vis att det är känslosvängningar, det är inget snack om det 
och då är det ju antingen över dagarna eller över flera dagar eller över en 
lång period./…/ För att när jag ser tillbaks på mitt liv så tycker jag att det 
finns komponenter som har betingat att det har blivit ett slags 
manodepressivitet, att det har vuxit fram en känslighet som sen fått 
konsekvenser av att, ja, att man blivit sjuk helt enkelt. 

 
Anna uttryckte en lättnad över att ha fått sin diagnos. Trots det tycker hon inte att den 
stämmer: 
 

Så det tyckte jag kändes bra, även om jag inte tyckte den var riktigt ställd 
då, men det var skönt att få en diagnos i alla fall./…/ Jag har en bipolär 
sjukdom nu då, så det känns bra…sen vilken typ av bipolär det var, det är 
inte så noga, men den är bipolär i alla fall. 

 
Maria var sedan tidigare engagerad i en organisation. Både Anna och Erik har funderat över 
att gå med i organisationer eller föreningar som arbetar med psykiskt sjuka. Anna säger: 
 

Jag är inte med i någon intresseförening eller något, men jag skulle mycket 
väl kunna tänka något sånt, för att träffa andra och se hur de löser olika 
problem och så, det kan ju vara bra. 

 



Erik är idag med i en organiserad fritidsaktivitet som inte är kopplad till psykisk sjukdom som 
han funderar på att sluta med. Erik har också funderingar över att gå med i en organisation 
som är kopplad till psykiskt sjuka, men han är tveksam. Erik säger: 
 

Jag har funderat på att eventuellt gå med i det här som är kopplat just till 
mentala sjukdomar…det känns samtidigt lite tungt, man har ju lite fördomar 
om vilka människor som är där. 

 
Här kan man fråga sig vad det är för känslor som Erik har gentemot sin diagnos. Erik vill i det 
här fallet inte identifiera sig med andra som är i samma situation som han själv. Goffman 
(1972) använder sig av begreppet jag-identitet för att försöka förstå vilka känslor personen har 
gentemot sitt stigma och hur de känslorna behandlas. Erik har i det här fallet ambivalenta 
känslor för om han ska tillhöra organisationen med psykiskt sjuka eller inte. Enligt Goffman 
kan individen ha delade känslor för vilken grupptillhörighet hon ska ha. Att vara med den så 
kallade normala gruppen kan ge personen känslan av att hon inte har ett stigma. När personen 
är med sina likar kan hon få sitt stigma bekräftat, stigmat blir starkare eller så får hon känslan 
att hon är stigmat. Att gå med i organisationen för psykiskt sjuka verkar bara stärka Eriks 
känsla av att han har sin diagnos. 
 
5.3  Omgivningens bemötanden & sociala relationer  
 
Intervjupersonerna har stött på stigmatisering i kontakter med vänner och andra i 
omgivningen och samtliga är medvetna om att det finns fördomar om psykiskt sjuka.  
 
Anna berättar om en händelse för tio år sedan som påverkat hennes liv mycket enligt henne 
själv. Hon hade arbetat tolv år med sitt drömyrke när hon för första gången kom i kontakt med 
psykiatrin. Anna fick diagnosen depression. Hon blev av med sitt arbete och flera av hennes 
arbetskamrater som tidigare varit nära vänner vände henne ryggen. Anna berättar:  
 

Eftersom jag inte var fast anställd då så fick jag inte fortsätta jobba längre, 
för att de kunde inte ha någon som var sjuk som jobbade inom det där…så 
jag fick ju gå. 

 
Hon beskriver sina upplevelser av stigmatisering på detta sätt: 
 

Väldig bitterhet, mycket bitter, det har påverkat mitt liv väldigt mycket det 
där för det var drömyrket mitt och jag jobbade tolv år med det och trivdes 
så jättebra…jag trivdes bra med arbetskamraterna och vi hade en jättebra 
grupp som jag jobbade i. Alla tog hand om alla…så det var trist…och sen 
det här efteråt att de ringer inte, de som man umgåtts med nästan dagligen 
då, helt plötsligt träffar man ju ingen då för att jag är psykiskt sjuk…så att, 
ja det har varit hårt att smälta den biten, den sociala biten. De var ju 
väldigt nära kompisar till mig, mina arbetskamrater, och även de tyckte att 
det var rätt va, jag skulle inte jobba längre…så att…men det är gammalt nu. 

 
Anna upplevde det som att hennes tidigare vänner och arbetskamrater vände sig bort från 
henne. Anna hade jobbat på arbetsplatsen i tolv år och hade sina riktiga vänner där och var en 
omtyckt medarbetare. Utifrån Goffmans (1972) teori om stigmatisering betyder detta att 
Annas vänner vänder sig bort från henne trots att hennes övriga egenskaper motiverar det 
motsatta. Hennes övriga egenskaper tas det inte hänsyn till eftersom hon har ett stigma. I det 



här fallet är stigmat en diagnos som kallas depression. Enligt Annas vänner avviker hon på ett 
negativt sätt och det får den tråkiga konsekvensen att hon mister sina vänner från sitt arbete. 
Det är enligt Angel et al. (2005) relativt vanligt att människor som varit nära vän med den 
sjuke vänder sig bort från denne när de får vetskap om att personen är psykiskt sjuk. 
 
Efter vad Anna gick igenom när hon blev sjuk första gången är det inte konstigt att hon tycker 
det är ett problem att söka jobb när man har en psykiatrisk diagnos: 
 

Söka jobb är ju ett problem. Vad har du varit sjukskriven för sista året? Då 
kommer man ju med den här diagnosen som man har då, och det kanske kan 
vara ett problem, det är ju inte alla arbetsgivare som vill anställa någon 
som är bipolär. 

 
Angel et al. (2005) påvisar precis det som Anna berättar om. Flertalet med psykisk sjukdom 
framhåller svårigheten med att få ett arbete på grund av stigmatisering från arbetsgivare.  
 
Maria är medveten om att människor kan ha fördomar om psykiskt sjuka. Maria berättar om 
en händelse som hon uppfattade som stigmatiserande mot henne. Maria skulle få en ny 
kontaktperson och hon förklarar det inträffade så här: 
 

Jag har fått frågan om jag är farlig av en tjej. – Nej inte speciellt! Eeh, det 
var när det var så mycket om mordet på Anna Lindh. Det var en tjej, hon 
skulle eventuellt bli min kontaktperson men det blev hon inte. 

 
Corrigan och Kleinlein (2005) menar att stereotyper, fördomar och diskriminering leder till att 
människor med psykisk sjukdom stigmatiseras. En stereotyp som enligt författarna 
förekommer är den att psykiskt sjuka personer är farliga. Något som kontaktpersonen i det här 
fallet kunde tänka sig att Maria var.  
 
Erik är väl medveten om de attityder och fördomar som finns mot psykiskt sjuka. Han 
beskriver det på det här sättet: 
 

Jag tror att det finns en stor rädsla alltså, till att börja med. Nästa steg är ju 
fördomar då liksom, och för att komma ifrån den här rädslan då måste man 
liksom utnyttja fördomar för att fjärma sig från de här människorna som 
har de här sjukdomarna, att kunna placera dem i något läge där man inte 
behöver bry sig. 

 
Erik upplever en stigmatisering ur ett bredare perspektiv. Han berättar om hur svårt det kan 
vara att leva med en psykisk sjukdom. Han får ständigt försöka skaffa fram nya läkarintyg och 
upplever att han ibland får kämpa för att hålla sig flytande. Han tycker att skyddsnätet runt 
honom är knapphändigt. Han beskriver det på det här sättet: 
 

Det är ju inte bara det att man får det sämre för att man är sjuk, det blir så 
att skyddsnätet försvinner allt mer. Som jag uppfattar det är både A-kassa 
och sjukpenning liksom helt borta nu./…/ det jag tänkte säga var det att 
under det här året om jag skulle ha ett jobb, då skulle jag fortfarande ha 
den här sjukersättningen, jag skulle aldrig få något mer./…/ Men som jag 
upplever det så är det som en tratt där man så att säga fångas upp allt mer 
till en viss punkt, sen är det ett hål i den där tratten, när man har ramlat ner 



där då är det precis tvärtom. Då vidgas den här jävla tratten…till slut nere 
på botten så har man inget grepp kvar alls alltså. 

 
Alla intervjupersoner är medvetna om att det existerar fördomar om psykiskt sjuka. Rädslan 
som kommer ur dessa attityder som de möter i det vardagliga livet gör att många med en 
psykiatrisk diagnos inte berättar om den för sin omgivning (Sayce, 2000). Maria är noga med 
vilka hon berättar för. Hon vill försäkra sig om att personen som hon berättar för kommer att 
finnas kvar i hennes liv. Maria ser det som en säkerhetsåtgärd för att hon vill att människor 
ska se henne för den hon är. Hon verkar orolig för att människor ska bedöma henne utifrån 
hennes diagnoser.  Hon har inte berättat det för alla goda vänner till familjen, och det tog ett 
tag innan hon berättade för sina släktingar. Det finns tillfällen då hon gömmer sitt stigma och 
hittar på lögner för att inte behöva berätta om att hon har psykiatriska diagnoser. Maria säger: 
 

Man måste liksom känna in lite, och är det människor man vet har fördomar 
mot allt och alla så säger man ju inget, utan då får man hitta på små saker 
hela tiden och ljuga om vad man gör eftersom alla frågar vad man gör jämt. 

 
Erik är ganska öppen med sin sjukdom när det kommer till människor som står honom nära. 
Han talar hellre om att han är psykiskt sjuk än om att han är manodepressiv. Erik säger så här: 
 

Jag har försökt vara ganska öppen faktiskt./…/ Men jag tror så här, att de 
människor som man har en kommunikation med och som man har lite 
personligare kommunikation med, där är det i alla fall lättare att säga som 
det är, men ju längre ifrån de kommer ju mindre kommer det ut. 

 
Anna har haft vänner som vänt sig bort från henne på grund av att hon insjuknade i 
depression. Enligt Angel et al. (2005) kan det betyda att man får svårt att lita på människor 
som står en nära. Många är därmed restriktiva med att berätta om sin sjukdom med rädsla för 
att bli avvisad. Anna har trots det som inträffat inte några problem med att berätta om att hon 
har en diagnos. Anna säger: 
 

Jag går ju inte på stan och säger att jag har en diagnos, det gör jag inte, 
men däremot med kompisar eller de jag inte träffat på länge. Då kan jag 
berätta att nu har jag legat inne i två månader så jag har fått den 
diagnosen, det kan jag ju säga, att de klassar mig som bipolär, ja det säger 
jag. 

 
Relationer med vänner och nära har stundtals varit problematiskt för intervjupersonerna. 
Intervjupersonerna har olika erfarenheter och upplevelser av sina relationer med familj och 
vänner. Anna tappade flera vänner när hon fick sluta på sitt jobb och hon har även haft vänner 
utanför arbetet som vänt henne ryggen: 

 
Det är ju människor som har försvunnit som har varit kompisar förut som 
jag inte har någon kontakt med nu, efter det här då. Vet inte om de blivit 
rädda eller?/…/Jo det är väl mest att man har mistat vänner som man 
trodde att man hade på grund av diagnosen…inte uttalat så, men alltså i 
och med att jag blev sjuk så drog de sig undan. 

 
Anna har vid flera tillfällen stött på bemötanden och attityder som är stigmatiserande av 
människor som stått henne nära. På grund av att hon blev sjuk har vänner vänt henne ryggen.  



 
Eriks umgänge och relationer med vänner har minskat med åren. Den viktigaste personen för 
honom idag är hans bror och två vänner som han träffar sporadiskt. Han tycker att han har 
passiviserats av sjukdomen och av att vara arbetslös. Han tror att sjukdomen kan ha påverkat 
kontakten med folk som står honom nära men också folk som inte är i hans närmsta krets: 

 
Jag är rädd kanske att det kan påverka allt från de närmaste till folk i 
fjärran. De konsekvenser som det kan få…det kan ju vara alltifrån att de vill 
lägga sig i mer än nödvändigt i ens liv till att man drar sig undan från mig. 

 
Erik uttrycker att han inte riktigt passar in utifrån att han inte har egen familj och barn. 
Relationerna till hans vänner har därmed mer och mer försvunnit: 

 
Alltså vad som har hänt under mina år, det har liksom krympt på något sätt 
beroende på att sjukdomen har gjort att man blivit begränsad. De har tynat 
bort…eller liksom tynat bort? Det har väl både berott på mig och de 
människorna./…/ Alltså fixar man sig inte ett familjeliv själv och de andra 
gör det då riskerar man så att säga…inte frysas ut men glida ifrån dem tack 
vare att familjen tar den största delen av deras tid. 

 
Maria umgås mest med sina föräldrar, personer på en öppen verksamhet för psykiskt sjuka 
och sin kontaktperson. Hon har några som hon pratar i telefon med och hon har ett stort 
kontaktnät över Internet. Maria uttrycker även hon en känsla över att inte passa in: 

 
Man passar inte in i den här nio till fem normen brukar jag kalla det. Att 
man jobbar och har barn och hela det, så det är ju, det är ju klart. 

 
Maria hade tidigare vänner som inte var sjuka. Dessa har hon idag ingen kontakt med. Hon 
träffar istället människor som har en psykiatrisk diagnos som hon själv på den öppna 
verksamheten för psykiskt sjuka. Maria säger så här: 
 

Jag kan känna mig väldigt underlig när jag är med normala människor, 
men är jag här till exempel så känner jag mig aldrig underlig eller konstig 
eller annorlunda, utan här är jag liksom…det spelar ingen roll. I andra 
sammanhang kan jag visst känna mig väldigt malplacerad, det gör jag 
ibland…ja, konstig och så. 

 
Maria tycker att hon skiljer sig från andra. Hon har brutit kontakten med sina vänner som inte 
var sjuka och umgås istället med personer som är psykiskt sjuka. Maria beskriver att hon 
känner sig annorlunda när hon är med så kallade normala personer som inte har en diagnos. 
Maria verkar fyllas av en känsla av att inte veta hur andra människor uppfattar henne. Enligt 
Goffman (1972) kan den stigmatiserade känna sig ifrågasatt och iakttagen och klassificerad 
utifrån sitt stigma i kontakten med så kallade normala. Individen känner att saker som hon tar 
sig för bedöms som märkliga eller anmärkningsvärda på grund av stigmat. Det verkar vara 
fallet med Maria när hon väljer att inte ha någon kontakt med vänner som inte är psykiskt 
sjuka. Maria väljer att umgås med vänner som är på en öppen verksamhet för psykiskt sjuka. 
Där känner hon sig trygg. Där accepterar människor henne för den hon är. Enligt Goffman 
(1972) umgås hon med de egna och de är i det här fallet personer med en psykiatrisk diagnos. 
Här känner Maria en gemenskap eftersom människorna där vet hur det är att leva med stigmat 
som de delar. 



 
5.4  Kontakten med psykiatrin 
 
Samtliga intervjupersoner har någon gång upplevt stigmatisering i kontakten med psykiatrin. 
Erik har aldrig fått någon riktig relation med psykiatrin och hans upplevelser vittnade om en 
ganska omfattande upplevd stigmatisering. Maria och Anna hade båda upplevt bemötanden av 
stigmatiserande karaktär men var i nuläget nöjda med sina kontakter inom psykiatrin. 
 
Maria är mycket nöjd med hur situationen är just nu. Hon är väldigt nöjd med sin kurator som 
hon går hos varannan vecka. Hon är mycket nöjd med sin läkare som hon haft i flera år och de 
ses nu var tredje månad. Maria tycker att kuratorn och läkaren ser henne och bryr sig om 
henne som person och hon upplever sig i nuläget inte bemött utifrån sina diagnoser. Maria 
berättar också att det inte alltid varit bra möten med psykiatrin. Maria har upplevt tillfällen då 
hon känt sig reducerad till sina diagnoser. Det Maria berättar här symboliserar detta på ett 
tydligt sätt: 
 

Man tar ju in så pass mycket för jag har så långa tentakler. Jag ser ju om 
någon sitter med journalen i knäet…sånt tycker jag inte om…eller om 
någon sitter och bläddrar och kollar och – Jaha, nu ska vi se ja, 
nittiosex…och så sitter de så där och det hatar jag. 

 
Patienter inom psykiatri kan på olika sätt stigmatiseras under vårdens process. Maria upplever 
det här som att hon inte bemöts och respekteras utifrån sin person. Maria ser det som att hon 
reduceras till sina diagnoser och sitt symtom och detta stärker hennes känsla av att hon har 
sina diagnoser, som att de vore viktigare än henne själv som person. Angel et al. (2005) menar 
att detta förhållningssätt från vårdanställda avhumaniserar patienten i kontakten med 
psykiatrin, patienten stigmatiseras eftersom den reduceras till sin diagnos och symtom. 
 
Erik har dåliga erfarenheter av psykiatrin. Hans upplevelser av psykiatrin präglas av 
maktlöshet. Han har fått byta läkare flera gånger och han har även fått byta kontaktsköterska 
vid ett antal tillfällen. Det händer mycket runt honom och det är inget han kan påverka. Detta 
har gjort att han aldrig riktigt fått någon relation till någon inom psykiatrin. När han ofta får 
möta olika läkare tycker han att det påverkar bemötandet: 
 

Träffar man dem bara en gång då är man bara ett paket, absolut. 
 
Precis som Maria tycker Erik att han vid vissa tillfällen reduceras till sin diagnos. Angel et al. 
(2005) menar att avhumanisering av patienter inom psykiatrin ofta hänger samman med att 
man betraktar psykisk sjukdom som en sjukdom i hjärnan. Sjukdomen anses vara kronisk, 
alltså något som patienten alltid kommer att leva med och de kommer att få ta medicin resten 
av sitt liv för sjukdomen. Detta upplever Erik när han är i kontakt med psykiatrin. Han tycker 
inte att man löser allt med mediciner eftersom han inte ser sin sjukdom som något kroniskt, 
han menar att det finns en annan orsak än arv och gener till att han har blivit sjuk.  
 

Jag har funderat på det här och har väl tänkt att egentligen skulle man 
behöva psykoterapi för man löser väl ingenting med de här medicinerna./…/ 
Lider du av manodepressivitet så är utgångspunkten att det här har du 
resten av ditt liv./…/ Det intressanta är vem jag är som person och vad jag 
har för historia och varför jag hamnat där jag hamnat. Det måste ju finnas 
någon slags logik, det kan ju inte bara vara gener som så att säga, jag 



menar det är som att skylla på att en människa inte är så jävla stark för att 
de bryter ihop helt enkelt. 

 
Erik upplever en stigmatisering i att ha sin sjukdom när han uttrycker detta. Han upplever det 
som stigmatiserande att av psykiatrin klassas som kroniskt sjuk. Detta förstärks när läkare 
menar att han måste äta medicin resten av sitt liv för att stabilisera sin sjukdom. Erik berättar 
att han vid ett tillfälle tog upp med en läkare att han trodde att det kunde finnas andra orsaker 
till att han var sjuk: 
 

Jag var ju inne på en sak att ena orsaken jag tyckte till att jag hade blivit 
sjuk, det var det att det var så jävla höga prestationskrav hemma. Då direkt 
kom hans svar att det drabbas vi ju alla av ungefär. 

 
När psykiska sjukdomar ofta ses som kroniska kan patienterna få lågt ställda förväntningar på 
sig. Patienter kan få pessimistiska budskap av personal inom psykiatrin när de är under 
behandling eller i kontakt med dem som lyder i stil med att de inte ska förvänta sig så mycket 
av livet (Angel et al.). Erik berättar: 
 

Min läkare tipsade om en sak, men då känns det ungefär som…jag sa det till 
henne att jag vill hålla på med sånt som stimulerar mig. Jag vill inte bara 
gå till ett ställe där man åker ut i skogen och grillar korv liksom./…/ Jag 
har resurser som man skulle kunna använda. 

 
Erik uppger att han känner en maktlöshet i kontakten med psykiatrin. Han tycker att man som 
patient inte har någon delaktighet i vad som sker i behandlingen. Han vill att man som patient 
ska ha ett större inflytande i det som sker. Det är tydligt att Erik upplever det som att 
journalen där hans historia inom psykiatrin finns dokumenterad symboliserar en slags 
maktlöshet och stigmatisering. Erik förklarar: 
 

Jag tänker på det här med läkarjournaler, den här journalen som man 
beskriver patienten i, alltså där skulle det vara så att patient och läkare är 
överens om vad som skrivs./…/ Så att man liksom är delaktig i det där, så 
att man inte blir det här jävla kollit av diagnosen, det här jävla liket som 
körs hit och dit men som blir allt mer utanför bland annat beroende på det 
här då, för man måste även som sjuk få vara en människa…att vara en 
diagnos, det är inte speciellt roligt./…/ Det är ju liksom etsat, det är etsat i 
papperna, man är ju fångad i sin egen diagnos, man är fångad i den 
beskrivning som man har i de här papperna. Jag skulle helst vilja att man 
gick igenom de här papperna emellanåt och retuscherade dem höll jag på 
att säga, men att man slängde de mesta och hade kvar bara en viss struktur. 

 
Anna är precis som Maria i dagsläget nöjd med psykiatrin. Hon är nöjd med läkarna och den 
kurator som hon nu har. Anna tycker att det är bra att hon har sin diagnos de gånger hon söker 
för akut vård. Den gör att det är lättare att läggas in för vård: 
 

Jag menar står det att man har den här sjukdomen i journalen så är det inte 
så mycket tveksamheter när man kommer in för då vet de. Kommer man dit 
utan en diagnos då ska de ju ha ut en därifrån så fort som möjligt, men jag 
har den här diagnosen i bakgrunden nu då, så nu kan jag kräva hjälp om 
jag säger så. 



Men även Anna har upplevelser av stigmatisering från viss personal inom psykiatrin. Vissa 
personers attityder och bemötande upplever hon som stigmatiserande. Hon känner sig ibland 
ifrågasatt när hon söker akut vård. Hon får ofta försvara sig och förklara att hon verkligen är 
sjuk och mår dåligt: 
 

Man får försvara sig hela tiden, försöka överbevisa dem om att jag mår 
faktiskt dåligt för de tycker att man ska åka hem igen. 

 
Vissa av personalen tror inte att Anna kan handskas med sina mediciner på ett riktigt sätt. Hon 
säger att de tror att hon försöker lura dem på mediciner. Detta bemötande upplever hon på det 
här sättet: 
 

Jag känner att de ser ner på mig…nej, jag har väldigt svårt för sånt där, 
tycker det är kränkande. 

 
5.5  Självkänsla 
 
Intervjupersonerna har upplevt stigmatisering och är medvetna om de fördomar som finns. 
Bara för att man känner till denna stigmatisering betyder inte det att man behöver sätta den 
stämpeln på sig själv. Många psykiskt sjuka känner till de stereotyper och fördomar som 
existerar, men behöver nödvändigtvis inte hålla med om dem. Alla som diagnostiseras med en 
psykisk sjukdom och som drabbas av den stigmatisering som förekommer reagerar inte med 
sjunkande självkänsla (Corrigan & Kleinlein, 2005).  
 
Anna som beskrivit om hur hon blev av med sitt jobb och hur flera av hennes vänner vände 
henne ryggen när hon blev sjuk har idag en god självkänsla. Hon har ett bra stöd från sin 
familj och goda vänner som bidrar till att hennes självkänsla är god. Hennes självkänsla har 
inte påverkats på grund av den stigmatisering som hon upplevt. Anna beskriver sig själv: 
 

Jag uppfattar mig som ganska lugn. Jag blir inte uppstressad så lätt, bra på 
att organisera saker när det händer någonting. Så är jag social…tycker om 
att vara bland folk om jag mår bra. Trivs väldigt bra med att vara med 
vänner och få bekräftelse och så där. Jag är ingen ensamvarg, i normala 
fall så vill jag ha folk omkring mig. Andra uppfattar mig som smårolig så 
där, alltid skämtsam och duktig på att arbeta och jobba, och social då och 
sånt. 

 
De attityder och bemötanden som är av stigmatiserande karaktär reagerar Anna mot. Hon 
känner själv att det är ett friskhetstecken att hon säger ifrån. Corrigan och Kleinlein (2005) 
menar att individer kan använda stigmatiseringen som bränsle för att uttrycka sin ilska mot de 
bilder som målas upp om dem. Anna säger: 
 

Förut har jag väl bara tagit emot, men jag har börjat reta mig. Det är nog 
ett friskhetstecken att jag börjar reta upp mig på sånt där, att jag törs säga 
ifrån. 

 
Det som mestadels påverkar Eriks självkänsla på ett negativt sätt är hans kontakter med 
psykiatrin. Där upplever han sig stigmatiserad. Men han låter inte den stigmatiseringen ta över 
hans egen person och självkänsla. Han vet om sina starka sidor och accepterar inte den bild 



som han tycker att psykiatrin har förmedlat till honom. Erik beskriver sig själv på det här 
sättet: 
 

Jag ser på mig själv som en väldigt fysisk person, jag har god fysik./…/ 
Andra sidor är att hålla på med sånt som jag är intresserad av. Jag tror att 
andra uppfattar mig som en glad människa som ger roliga reflektioner och 
sen så ser de mig precis som jag sa, som en fysisk person som trivs i natur 
och fjäll. 

 
Erik tycker att hans kontaktnät har tunnats ut. Han har en bror som betyder mycket för 
honom, två kompisar som han ibland träffar och så deltar han i en organiserad fritidsaktivitet 
vissa kvällar i månaden. Att Erik är ensam mycket beror delvis på att sjukdomen isolerat 
honom och att han trivs ganska bra med att vara ensam. Erik upplever inte att det är en 
sjunkande självkänsla som ligger till grund för att han lever att relativt ensamt liv. Om sin 
ensamhet säger han: 
 

Jag är nog ganska enstörig av mig…och det är klart det har väl betingats 
alltmer av situationen också men jag trivs nog ganska bra själv också, det 
är bara ibland att man liksom känner att fan det är inte så jävla kul att vara 
ensam. 

 
Maria umgås idag inte med någon vän som inte är psykiskt sjuk. Hon har brutit kontakten 
med dem som hon kände att hon inte ville ha i sitt liv. Hon känner sig konstig i kontakten med 
så kallade normala personer.  Angel et al. (2005) menar att en person som upplever self 
stigma utvecklar en stereotyp förståelse om sin psykiska sjukdom i samspel med 
omgivningen. Denna negativa stereotyp sätter individen på sig själv. Denna stereotypiska 
självbild gör att individen räknar med att bli avvisad. Maria berättar om att hon ibland 
gömmer sin diagnos med rädsla för att personer i hennes närhet ska avvisa henne: 
 

Nu är jag mer försiktig än vad jag kanske var tidigare, jag vill lära känna 
personen, och jag vill se liksom vad det är för person och om den personen 
blir kvar i mitt liv. Min svägerska tog det ett tag innan jag berättade det 
för…jag ville liksom se om hon fanns kvar. 

 
Anledningen till att Maria inte umgås med personer som inte är psykiskt sjuka tycks bero på 
att hon delvis inte ser sig själv som normal. Under åren har hon delvis utvecklat en stereotyp 
förståelse om sig själv när hon umgås med så kallade normala. Hennes självkänsla har därmed 
till viss del sjunkit. När Maria berättar om hur hon uppfattar, och hur hon tror att andra 
uppfattar henne säger Maria: 
 

Jag uppfattar mig inte som normal, det gör jag inte…för då vore jag ju 
liksom inte psykpatient. 

 
Vid några tillfällen under intervjun jämför sig Maria med jämnåriga som idag har familj och 
barn. Detta stärker hennes känsla av att inte vara som andra och att hon har ett stigma: 
 

Självklart så vill jag ha barn och så det vill ju alla och vid en viss ålder 
klämtar ju klockorna och det blir väldigt påtagligt att folk omkring skaffar 
barn och att man inte själv gör det, eller har gjort det än så länge…nu 
känner jag ju att skulle det bli nu så skulle jag bli en äldre mamma än 



genomsnittet kanske…man ser gamla klasskompisar i tidningen och sådär, 
såna där BB-bilder, och då blir man hyfsat bitter ett par dagar. 

 
Självbilden och känslan att inte vara normal har inte Maria när hon är med personer som hon 
känner väl och som hon litar på. När hon är på den öppna verksamheten för psykiskt sjuka så 
känner hon sig trygg och aldrig annorlunda eller konstig eftersom de accepterar Maria för den 
hon är. När Maria berättar om hur hon uppfattar sig själv när hon är med människor som hon 
känner sig trygg med målas en annan bild upp: 
 

Snäll konstnärlig…ja, andra uppfattar mig nog som snäll./…/ Min mamma 
tycker jag är väldigt god, konstnärlig tycker många, jag är duktig att skriva. 

 
Maria har en god självkänsla när hon är tillsammans med andra som precis som hon har en 
psykiatrisk diagnos. 
 
 
6  Diskussion 
 
Upplevelser av stigmatisering som intervjupersonerna i en här sudien uttryckte stämmer 
relativt väl överens med tidigare forskning inom området. Stigmatisering som Anna, Maria 
och Erik upplevt gick att återfinna i den tidigare forskningen inom området. Dinos et al. 
(2004) studie visade att en stor del av respondenterna upplevt stigmatisering från 
omgivningen och från kontakten med psykiatrin. Det var något som samtliga intervjupersoner 
i den här studien upplevt. Den lättnad som Anna och Maria beskriver över att få sin diagnos 
var något som en stor del av respondenterna i Dinos et al. (2004) studie också upplevde. 
Studien som Link et al. (2004) genomförde visade att stigmatiseringen som respondenterna 
upplevde påverkade deras självkänsla på ett negativt sätt. Till viss del har självkänslan 
påverkats negativt för två av intervjupersonerna i denna studie, men inte alls till den grad som 
respondenterna i Links studie där en tredjedel uppgav att de kände sig som totalt misslyckade 
människor. Studien som Lim et al. (2004) genomfört visade att deras intervjupersoners vardag 
många gånger handlade om att kämpa för att hitta en stabilitet i vardagen. Det genomsyrar 
enligt mig intervjuerna med Anna, Maria och Erik. De kämpar med problem som inte bara är 
deras psykiska utan även med problem som kommer ur möten med folk i deras omgivning. 
 
Ingen av intervjupersonerna upplevde sig stigmatiserade när de fick sin diagnos. Anna kände 
en lättnad, det blev som en bekräftelse på att hon faktiskt var sjuk. Maria hade blandade 
känslor av både lättnad och rädsla medan diagnosen för Erik bara var en beteckning. Det 
verkar som att diagnosen i ett tidigt skede inte är förknippat med stigmatisering för 
intervjupersonerna. Den verkar snarare stå för en förklaring för vad det är som de känt under 
ganska lång tid. Här kan man ställa sig frågan om den lättnad som de beskriver är ett bevis på 
att de varit stigmatiserade innan de fick sin psykiatriska diagnos. Är det så att 
intervjupersonerna gått och burit på känslan av att vara avvikande och upplevt sig 
stigmatiserade långt innan de fick sin diagnos, och att lättnaden som de nu känner är att de fått 
en förklaring till varför saker i deras liv varit problematiskt i vissa avseenden? Eller har 
diagnosen varit startskottet för den stigmatisering som de upplevt? 
 
I ett längre perspektiv har diagnosen i alla fall fått en annan betydelse än bara lättnad för 
intervjupersonerna. Deras inträde i rollen som sjuk har inneburit stigmatisering av dem på 
grund av omgivningens fördomar om psykiskt sjuka. Anna har förlorat sitt arbete och flera 
nära vänner. Maria umgås idag enbart med vänner som har en psykiatrisk diagnos på en 



öppen verksamhet för psykiskt sjuka, hennes tidigare vänner har hon brutit all kontakt med. 
Erik tycker att hans sociala liv har tunnats ut med tiden i och med att han blev sjuk. Samtliga 
är väl medvetna om de fördomar som existerar om psykiskt sjuka. Att det förekommer 
fördomar om psykiskt sjuka historiskt och att fördomarna lever kvar än idag har jag redan 
berättat om i inledningen. Psykiskt sjuka kallas inte så sällan av allmänheten för 
nedvärderande ord. Ord som dum, tokig, galen och psykfall är bara några. Denna 
stereotypiska förståelse drabbar Anna, Maria och Erik och gör deras tillträde till den sociala 
sfären problematisk. En del av den negativa bild som finns av psykiskt sjuka bidrar media 
med. Det går sällan eller aldrig att få information om lyckade behandlingar eller artiklar om 
tillfrisknade patienter. Istället läser vi om den psykiskt sjuke som mejar ner folk med sin bil 
på öppen gata i Stockholm. Undrar om majoriteten av allmänheten någonsin sett eller minns 
en film som framställer en psykisk sjuk person som en människa som längtar efter familj och 
barn eller efter att bara ha ett arbete att gå till. Majoriteten har nog sett en seriemördare vars 
främsta kvalité är att han är psykiskt sjuk. Människor som utvecklar den här stereotypa bilden 
av psykiskt sjuka har troligtvis sällan eller aldrig haft kontakt med någon som är 
diagnostiserad med en psykiatrisk diagnos. Det jag ställer mig undrande till då är det som 
intervjupersonerna uttrycker. Framförallt det Anna berättar. Flera goda vänner sedan många år 
vänder henne ryggen när hon blir diagnostiserad med depression. Det är personer som hon 
varit vän med i många år. Raserar stereotypa bilder och fördomar om psykiskt sjuka den 
vänskap som funnits under flera år? Det Anna upplevt i och med att hon för första gången 
kom i kontakt med psykiatrin vittnar om fördomar som finns och att de kan få skrämmande 
konsekvenser. Omgivningen definierar henne som psykiskt sjuk och det får sociala 
konsekvenser för Anna. När vänner vänder en person ryggen förefaller det handla om rädsla 
som kommer ur dessa fördomar man tidigare haft. Som vän eller anhörig blir man möjligtvis 
rädd för att närma sig någon som varit i kontakt med psykiatrin och fått en diagnos. Man vet 
inte hur man ska förhålla sig till något som är okänt och det som är okänt och främmande 
skrämmer en.  Denna rädsla gör således att man blir försiktig och undviker kontakt med den 
som är sjuk. Är det delvis allmänhetens rädsla och försiktighet som bidrar till att 
intervjupersonerna har upplevt stigmatisering? Denna försiktighet var något som jag märkte 
hos mig själv i intervjuerna med Anna, Maria och Erik. Min försiktighet hindrade mig från att 
ställa vissa frågor och följdfrågor. Är det på det sättet att det delvis är allmänhetens och 
omgivningens avvikande förhållningssätt som bidrar till att gruppen ofta känner sig 
stigmatiserad? Rädsla och försiktighet gör nog att vi förhåller oss på ett avvikande sätt till en 
person med psykisk sjukdom när de givetvis vill bli behandlad som vilken så kallad normal 
människa som helst. Detta uttrycker intervjupersonerna i studien på ett tydligt sätt. De har alla 
en psykiatrisk diagnos men självklart anser sig Anna, Maria och Erik vara mer än bara sin 
diagnos. 
 
Vilka åtgärder kan samhället då vidta för att minska fördomarna som leder till 
stigmatiseringen av psykiskt sjuka? Ska man starta kampanjer som minskar fördomar hos 
allmänheten eller kan man genom utbildning i tidig skolålder bekämpa problemet? Ska 
stigmatiseringen bekämpas från andra hållet? Det vill säga att de som blir stigmatiserade får 
hjälp av professionella att handskas med den stigmatisering som de upplever från dem som 
stigmatiserar. En kombination av dessa angreppssätt verkar enligt mig det bästa sättet för att 
reducera stigmatiseringen av personer med en psykiatrisk diagnos.   
 
I kontakten med psykiatrin hade samtliga upplevt sig stigmatiserade. Anna och Maria var i 
nuläget nöjda med situationen medan Erik upplevde en ganska omfattande stigmatisering. Jag 
tycker att det maktförhållande som råder inom psykiatrin löper som en röd tråd i deras 
upplevelser av stigmatisering i kontakten med psykiatrin. I den psykiatriska vården finns det 



en tydlig hierarki. Vi har läkarna som är de som bestämmer om allt väsentligt och vi har de 
övriga yrkeskategorierna med kuratorer, psykologer, sjuksköterskor och vårdare som alla vill 
vara med och göra sin röst hörd. Alla vill vara med och ta beslut som rör patienterna. 
Maktförhållandet är som tydligast i relationen mellan patient och övrig personal. Personalen 
är på den friska sidan som ger vård och behandling och bestämmer över allt väsentligt. 
Patienterna är på den sjuka sidan och får behandling som de förväntas att ta emot vare sig de 
vill det eller inte (Cullberg, 2001). Den makt som vårdarbetare besitter och den maktlöshet 
som Anna, Maria och Erik upplever är tydlig när de talar om kontakten med psykiatrin. 
Journalen där diagnosen och deras historia inom psykiatrin finns dokumenterad symboliserar 
den makt som psykiatrin besitter och den maktlöshet som Erik och Maria upplever i kontakten 
med psykiatrin. I detta maktförhållande blir diagnosen ett instrument som ytterligare bekräftar 
det rådande maktförhållande som redan finns. De fördelar som finns med diagnostik handlar 
mest om fördelar som psykiatrin har nytta av i sin yrkesutövning. För individen handlar det 
om att placeras i ett fack med avgränsade diagnoskriterier där diagnosen avgränsas från 
normalitet. Visst är diagnosen ett nödvändigt arbetsverktyg men fel använd kan den göra stor 
skada hos den enskilde individen. Cullberg jämför diagnosen med en yxa: En yxa är 
nödvändig för att hugga ved med, men fel använd är den också ett livsfarligt vapen (Cullberg, 
2001). Erik uttrycker en önskan om att få ha mer inflytande över det som sker runt honom 
med medicinering, diagnos och andra beslut som rör hans person. Erik accepterar inte 
psykiatrins förklaring till varför han blivit manodepressiv och han ifrågasätter medicinering 
och behandling. Han tycker att han ställs in i en garderob som flyttas hit och dit och han vet 
inte vart garderoben flyttas. När Erik inte köper psykiatrins förklaringar och sätter sig emot 
dessa verkar det som att han blir betraktad som en besvärlig patient. Då är frågan om inte 
stigmatiseringen och det rådande maktförhållandet från psykiatrins sida blir ännu mera 
omfattande? För att kunna handskas med Erik som i deras ögon anses vara besvärlig verkar 
det som att de använder sig ännu mer av den makt som de besitter. Kan det vara så att Eriks 
vilja att vara delaktig i det som sker spär på det rådande maktförhållandet mellan honom och 
psykiatrin och stigmatiseringen han upplever blir ännu mer omfattande? Upplevs han av 
personal inom psykiatrin som besvärlig och får därmed ännu mindre att säga till om än om 
han hade intagit en passiv patientroll och underkastat sig all behandling utan att ifrågasätta 
den? Är det så att personal delvis förväntar sig att patienter ska inta en passiv patientroll där 
det inte förväntas något av personen? En konsekvens av det kan bli att man som patient i 
psykiatrin passiviseras och vänjer sig vid att andra fattar viktiga beslut som gäller en själv. 
Ingen av intervjupersonerna har enligt mig intagit en passiv patientroll som diagnosen kan 
bidra till, utan samtliga uttrycker att man själv vill ta ansvar för sin livssituation och även 
bestämma på vilket sätt man vill låta andra hjälpa och vilka som ska hjälpa. Det är viktigt att 
vårdpersonal inom psykiatrin är uppmärksam på hur man använder sina maktmedel så att inte 
patienten blir stigmatiserad. Diagnosen får definitivt inte missbrukas och får inte vara något 
som vårdpersonal enbart ser i kontakten med patienten. Det finns en person bakom diagnosen 
som är unik och mycket mer än de kriterier som ställs upp i en psykiatrisk diagnos. För mig 
framstår det som lite underligt att intervjupersonerna har upplevt sig stigmatiserade av 
vårdpersonal inom psykiatrin. Borde inte professionella vara medvetna om den stigmatisering 
som patienterna kan tänkas uppleva i kontakten med psykiatrin, och försöka förhindra att den 
förekommer? Vårdpersonal måste vara uppmärksam på vem inom psykiatrin som har makt att 
bestämma, över vad, över tid och över vilka delar av patienternas liv?  
 
De gamla totala institutionerna med totalansvar för patienterna, där maktstrukturen var tydlig 
och där vården gick ut på att planera och reglera patientens liv in i minsta detalj har nu bytts 
mot öppnare vårdformer. Trots det så tyder min undersökning på att det gamla 
maktförhållandet delvis verkar leva kvar. Maktförhållandena är inte lika synliga, men frågan 



är om inte de öppnare vårdformerna för psykiskt sjuka som finns idag delvis är en 
motsvarighet till de institutioner som fanns fast i en öppnare form? 
 
Även om man som individ i vissa fall upplever sig stigmatiserad och att man dessutom blir 
placerad i avgränsade diagnoskriterier där den psykiatriska diagnosen ger den statiska synen 
på individen behöver inte det innebära att man blir sin diagnos och ett objekt för andras vilja. 
Det har Anna, Maria och Erik visat i den här studien. De är alla aktiva subjekt som brottas 
med problem som inte enbart är deras psykiska problem utan även med problem som uppstår 
ur omgivningens stigmatisering. Trots det så har de inte reducerats till sina diagnoser och 
intagit en passiv sjukroll.  
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Bilaga 1 

 
Information 

 
Jag heter Stefan Düsing och läser sista och sjunde terminen på socionomutbildningen vid 

Mittuniversitetet i Östersund. I utbildningen ingår det att skriva en examensuppsats och det 

har nu blivit dags för mig att skriva den. Under sjätte terminen på utbildningen gjorde jag 

praktik på en vuxenpsykiatrisk avdelning. Jag kom då i kontakt med människor som hade en 

diagnos och fick funderingar kring det. Jag har valt att skriva om hur det är att leva med en 

psykiatrisk diagnos och vilka konsekvenser det kan tänkas ha i vardagen. Att du ställer upp 

och berättar om dina erfarenheter och kunskaper är viktigt, och till stor hjälp för mig i mitt 

uppsatsarbete. 

 

 

 

 

• Intervjun görs vid ett tillfälle.  

• Intervjun är frivillig och du kan avbryta vårt samarbete. 

• Intervjun spelas in på band och det är bara jag som kommer att lyssna på banden. Efter 

att jag skrivit ut intervjun kommer banden att raderas. 

• Jag kommer att ta bort det du berättat som gör att det går att känna igen dig som 

person. Du kommer att få läsa det jag skrivit och ge mig ditt godkännande att använda 

mig av det du berättat för mig i min uppsats. 

• Efter intervjun kan vi bestämma ett nytt möte om det är något du undrar över eller om 

det är något jag behöver fråga dig om. 

 

 

 

Tack för att du ställer upp! 

 
 
 
 



 
 
 
Bilaga 2 

 
 
 

Intervjuguide 
 

• Ålder, civilstånd. 
• Viktiga anhöriga. Vänner, viktiga personer och sociala relationer. 
• Arbete. Fritidssysselsättning, aktiviteter. 
• Boende. 

 
 
Frågor om deras Självbild och omgivningens bemötanden: 
 
Hur uppfattar du dig själv? Hur uppfattar andra dig, familj, vänner och andra som du stöter på 
i det dagliga livet? Hur ser du på dem? Hur bemöter människor dig i allmänhet, personer du 
känner och personer som du inte känner så bra? 
 
Frågor om diagnosen:  
 
När fick du diagnosen? Vad vet du om den? Är den riktig? Påminns du om att du har den? 
Försöker du gömma den eller kan du berätta för personer om din diagnos? Hur påverkar 
diagnosen dina sociala kontakter och relationer, i så fall på vilket sätt? 
 
Frågor om psykiatrin: 
 
Hur ofta har du kontakt med psykiatrin? Hur ser kontakten ut? Vilka personer möter du där? 
Hur är bemötandet från vårdpersonal som du möter?  
 
 
 
 
 


