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Abstract 
The aim of the essay was to see how the respondents reasoned about different themes like, 
isolation, integration and barriers to integration, given that they had all been diagnosed with a 
psychosis diagnosis. The essay takes part of secondary data that had been gathered through 
interviews by researchers at the department of Research and Development Psychiatric South 
Stockholm during a 3 year period. To work with the interview data a qualitative interview 
analysis method was used. The interviews were analyzed against theories of social interaction, 
labeling, stigma and the theory of ”role exit”. The analysis showed that to be given a 
psychosis diagnosis is an indicator that one will be isolated from society in terms of work, 
economy and social relations. A more surprising find of this essay was that even though one 
is viewed as isolated in terms of the points given above, it does not mean that one necessarily 
want to strive for a full integration again. One possible interpretation of this find is that one 
thinks that one is more well off in the current situation than in an integrated situation.  
 
 
 
 
 
 
Key words: mentally ill*; mental disorder; psychosis; social integration; social exclusion; 
work; rehabilitation; vocational rehabilitation; stigmatization; discrimination, prejudice and 
normalization. 
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1	  Inledning/Problemformulering	  
Att ha ett arbete på den öppna arbetsmarknaden, ett socialt nätverk, en familj, att kunna 
försörja sig och att ha ett eget stabilt boende är faktorer som både kan ses som normala i 
normativ (önskvärd) bemärkelse och i statistisk (vanlig) bemärkelse (Tideman, 2004). Att 
sakna något eller några av dessa faktorer kan ses som onormalt, och statistik visar att personer 
med svåra psykiska problem som t.ex. psykos ofta saknar flera av nämnda faktorer. I stor 
utsträckning saknar de arbete, får sin försörjning via socialförsäkringssystemet, lever 
ensamma och saknar eget boende (Arvidsson, 2008; Statens Offentliga Utredningar [SOU], 
2006). På grund av detta kan man se på personer med svåra psykiska problem som att de lider 
av ett utanförskap. Målet med de insatser som ges personer med psykos är att de ska vara 
arbetsinriktade samt ha en normaliserande funktion (SOU, 2006). Men forskning visar att det 
är sällan som en person som diagnostiserats med psykos gör ett återinträde på 
arbetsmarknaden och klarar av att leva ett självständigt liv utan att vara beroende av 
socialförsäkringssystemet (SOU, 2006; Socialstyrelsen, 2010a). 
 
Att personer med svåra psykiska problem kan ses som en grupp som lider av ett utanförskap 
förklaras bl.a. med att psykosen i sig innebär allvarliga konsekvenser då det kan påverka ens 
verklighetsuppfattning och möjligheten att fungera som vanligt, exempelvis är det vanligt att 
psykosen leder till att man förlorar sitt arbete. Att förlora arbetet kan i sin tur leda till sämre 
ekonomi och att man förlorar sitt sociala sammanhang. Att drabbas av en psykos kan också 
innebära en roll- eller identitetsförlust. T.ex. kanske man inte längre kan sköta sitt arbete som 
tidigare eller fungera i sociala sammanhang på samma sätt som innan psykosen och därmed 
kan ens självuppfattning och identitet rubbas (Hydén, 1995). 
 
Den omvälvande händelse och de konsekvenser som det innebär att drabbas av en psykos är 
dock inte det enda som en person med psykosdiagnos behöver konfronteras med. Personer 
med allvarliga psykiska problem som personer med psykosdiagnos beskrivs också som att de 
blir diskriminerade och stigmatiserade i samhället på olika sätt, såsom på arbetsmarknaden, 
bostadsmarknaden och i sociala sammanhang (Angermeyer, Corrigan & Rüsch, 2005; Lauber 
& Sartorius, 2007; Gaebel & Bauman, 2003). Att vara stigmatiserad innebär att man av andra 
ses som avvikande och detta på ett sätt som är icke-önskvärt (Goffman, 2001). 
 
Vår förförståelse är efter att ha läst litteratur och tidigare forskning på området att det inom 
psykiatrin och i samhället i stort finns en pessimistisk syn på att personer med psykosdiagnos 
ska kunna tillfriskna och återhämta sig från psykosen. Detta beror bland annat på att man ser 
på psykosproblem som mer eller mindre kroniska. Schizofreni ses exempelvis som en kronisk 
sjukdom. Denna inställning finns trots att det faktiskt är många som återhämtar sig från sin 
psykos (Topor, 2004). Denna föreställning om psykosproblem kan leda till att man bemöter 
de som drabbats av psykos med en pessimistisk syn på deras återhämtning samt att de insatser 
som ges får formen av att vara symtomlindrande istället för att rikta sig mot ett återhämtande 
(Sundgren, 2005). 
 
När man väl drabbats av en psykos så verkar det som att livet för alltid kommer att vara 
annorlunda och som om ”kroniskt sjuk” blir ens nya identitet. Utifrån denna bakgrund och 
den pessimistiska bild som ges av ett liv efter att man drabbats av psykos, finner vi det 
intressant att undersöka hur personer med psykosdiagnos kan se på sina liv. Det vi vill 
undersöka är framförallt ifall respondenterna uttrycker ett utanförskap och hur de utifrån detta 
ser på sin situation och sin framtid. Hur ser de på att göra ett återinträde i det normala 



 7 

samhället? Och ifall de vill göra ett återinträde, vad ser de då som hinder för detta? Att 
undersöka vilka erfarenheter och tankar kring livet som personer med svåra psykiska problem 
själva har anser vi vara både intressant samt av stor vikt för att bredda kunskapsläget.  
 
I denna uppsats har vi gjort vissa avgränsningar. Vi kommer t.ex. inte att fördjupa oss i 
forskning kring återhämtning och forskning kring diagnosen psykos som i sig är intressant 
och relevant forskning men som vi inte har utrymme att behandla i denna uppsats. 
 
Vi skriver denna C-uppsats i samarbete med Forsknings- och Utvecklingsenheten inom 
Psykiatrin Södra i Stockholms län (FoU-enheten Psykiatrin Södra Stockholm). Vi har i vår 
uppsats fått tagit del av en del av de intervjuer som har samlats in via Uppföljningsstudien 
som bedrivs av FoU-enheten Psykiatrin Södra Stockholm. Uppföljningsstudien är en studie 
som syftar till att följa upp personer med psykossjukdomar. Vi har således i vår uppsats 
förmånen att ta del av det stora intervjumaterial som finns. Materialet består av 19 personer 
som blivit intervjuade flera gånger under tre års tid. Intervjupersonerna har valts ut genom att 
de var aktuella i Psykiatrin södra år 2004 och genom att de någon gång under åren 1997-2004 
registrerats i Psykiatrisk VårdSystem (PVS) under diagnosgrupperna 3 (schizofreni) eller 4 
(övriga psykotiska syndrom). 

2	  Syfte	  
 
Syftet med denna uppsats är att undersöka hur personer diagnostiserade med psykos kan reso-
nera kring ett återinträde i det ”normala” samhället. 
 

2.1	  Frågeställningar	  
-Uttrycker respondenterna ett utanförskap? 
-Strävar respondenterna efter ett återinträde? 
-Uttrycker respondenterna något som verkar hindrande för ett återinträde?  

3	  Uppsatsen	  innehåll	  och	  disposition	  
Uppsatsen är indelad i följande delar: inledning, syfte och frågeställningar, bakgrund, teore-
tiska perspektiv, tidigare forskning, metod, resultat, analys och slutligen en diskussion. I 
inledningen har vi försökt ge en bild av varför vi finner denna uppsats som relevant att göra 
och vi redogör därefter för syftet med uppsatsen samt frågeställningar. I bakgrundsavsnittet 
kommer vi att redogöra för centrala begrepp samt kortfattat försöka ge en bild av vad psykos 
är för något och även diskutera den problematik som finns kring svåra psykiska problem så-
som psykos och schizofreni. Efter detta avsnitt har vi valt att redogöra för våra teoretiska per-
spektiv. Att dessa kommer såpass tidigt i uppsatsen beror på att vi anser att dessa teorier 
beskriver och tar upp saker som kan ses som en bakgrund till den tidigare forskning som vi tar 
upp i avsnittet efter teoretiska perspektiv. Den tidigare forskningens innehåll fokuserar i 
denna uppsats på faktorer som kan ses som sammanhängande med utanförskap samt återin-
träde. Vi tar först upp normalitet och normalitetsfaktorer såsom arbete, ekonomi, boende och 
sociala relationer i förhållande till personer med svåra psykiska problem. Dessa faktorer anser 
vi är viktiga att ta upp för att kunna definiera och prata om ett utanförskap och ett återinträde i 
det ”normala” samhället. Sedan tar vi upp forskning som funnit att personer med svåra psy-
kiska problem kan ses som utanför samhället genom att de bli diskriminerade och stigmatise-
rade på olika områden i livet, vilket leder till social segregering och utanförskap. I 
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metodavsnittet har vi försökt att redogöra för hela vår arbetsprocess med denna uppsats. Efter 
metoden kommer resultat och analys, som vi tycker blev tydligast att ha i separata avsnitt. 
Slutligen kommer vår diskussion där vi har försökt knyta samman uppsatsen huvudsakliga 
delar; problem, metod samt resultat. 

4	  Bakgrund	  
  

4.1	  Begreppsanvändning	  
 

4.1.1	  Utanförskap	  och	  återinträde	  
När vi i denna studie pratar om ett eventuellt återinträde i det ”normala” samhället så utgår vi 
både från normalitet som den statistiska normalfördelningen och om normalitet som det 
normativa och önskvärda (Tideman, 2004). Vi utgår ifrån fyra faktorer när vi pratar om ”det 
normala samhället”; arbete, ekonomi, boende samt civil status/ socialt nätverk. Dessa faktorer 
är vanliga att utgå ifrån när man göra statistiska beräkningar och i undersökningar kring 
levnadsvillkor för olika grupper i samhället såsom personer med svåra psykiska problem (Se 
exempelvis Social Rapport 2010 där man belyser sociala konsekvenser av psykiska problem). 
När man talar om utanförskap är social isolering en vanlig markör. På grund av detta vill vi 
inte begränsa oss i denna uppsats genom att bara använda civil status som en 
normalitetsfaktor när det gäller sociala relationer. Vi kommer därför att behandla både 
respondenternas civila status och deras sociala nätverk.  
 
Att ha ett arbete, ett socialt nätverk, ett eget hem samt en stabil ekonomi att kunna försörja sig 
på är också faktorer som är eftersträvansvärda i sin normalitet i vårt samhälle. Att sakna flera 
av dessa faktorer i sitt liv kan alltså i denna mening ses som ett utanförskap. Med återinträde 
menar vi att man efter ett utanförskap åter träder in i samhället igen gällande dessa normativa 
faktorer. 

4.1.2	  Personer	  med	  svåra	  psykiska	  problem	  
Ett problem som uppstått när vi valt att skriva om psykiska problem och personer med svåra 
psykiska problem har varit att bestämma oss för vad vi ska kalla dessa personer. Detta verkar 
även vara ett förekommande problem inom forskningen på området. I den forskning vi läst så 
är det vanligt att man har ett inkonsekvent användande av begrepp. I forskning och offentliga 
dokument talar man ibland om en specifik diagnos, t.ex. schizofreni, och ibland talar man i 
mer generella termer. Vanligt förekommande är exempelvis följande benämningar: ”personer 
med psykiska funktionshinder”, ”personer med psykossjukdomar”, ”personer med 
schizofreniliknande tillstånd” eller ”psykiskt sjuka/störda personer”.  Även ”brukare”, 
”patienter” och ”klienter” är benämningar som används för att benämna dessa personer/ denna 
grupp.  I internationell forskning pendlar man vanligtvis mellan att benämna diagnoserna eller 
att mer generellt tala om ”mentally illness”. Även psykiatrin använder sig av en mångfald 
begrepp beroende på vilken sjukdom/ tillstånd/ störning eller diagnos som det är man vill 
beskriva.   
 
Att försöka hitta en korrekt benämning är därför problematisk, vi finner att det lätt blir att 
man antingen uttrycker sig för generellt eller för specifikt. Vidare följer värderingar eller 
tillskrivna egenskaper med vilket begrepp man än använder. Som exempel betonar ”brukare” 
att personen ifråga brukar, får stöd och insatser från socialtjänsten eller psykiatrin. ”Patient” 
betonar istället att personen är under vård. ”Personer med allvarlig psykisk sjukdom” eller 
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”personer med psykiska funktionshinder/funktionsnedsättningar” är ytterligare alternativ. 
Dessa begrepp betyder dock att man betonar ett sjukdomsperspektiv, eller ett biologiskt 
perspektiv, vilket vi inte vill göra i denna studie då man kan hävda att man faktiskt inte vet 
vad psykos är för något. Psykos går exempelvis inte att mäta och kan ses som subjektiva 
förändringar i upplevelsevärlden (Cullberg, 2000).  
 
Problemet med att forskning och offentliga dokument inte håller sig till en konsekvent 
användning av begreppen gör det svårt för oss att avgränsa oss på det sätt vi hade önskat. 
Även vi pendlar därför mellan att använda oss av generella begrepp om målgruppen och mer 
specifika diagnoser. Detta har varit svårt för oss att undvika när vi refererat och utgått ifrån 
tidigare forskning i uppsatsen. 
 
Vi har valt att göra följande avgränsningar. Vi använder begreppet ”personer med 
psykosdiagnos” när det handlar om målgruppen. När vi vill prata mer generellt så har vi valt 
att uttrycka detta genom att kalla dem ”personer med svåra psykiska problem” eller när vi vill 
tala i ännu mera generella termer ”personer med psykiska problem”. Begreppet psykiska 
problem innebär att personerna har problem av olika slag som är psykiska och som i olika 
grad inverkar på personernas liv.  
 
De personer som blivit intervjuade av personal på FoU-enheten Psykiatrin Södra Stockholm 
är indirekt våra respondenter i denna uppsats, och deras erfarenheter samt åsikter är det 
material som denna uppsats bygger på. När vi talar specifikt om dessa personer kommer vi 
således att i uppsatsen kalla dem för ”respondenterna” och i vissa sammanhang för 
”intervjupersonerna”.  
 

4.2	  	  Schizofreni-‐	  och	  psykosproblem	  
Nedan följer en kort beskrivning av vad schizofreni och psykos är för något och vi kommer 
även lyfta fram den problematik som kan finnas kring svåra psykiska problem. 

4.2.1	  Beskrivning	  av	  olika	  synsätt	  på	  svåra	  psykiska	  problem	  
Psykos och psykosproblem som schizofreni är problematiska diagnoser i den meningen att de 
inte går att mäta. Man kan alltså inte fysiskt mäta och utifrån det diagnostisera någon med en 
psykos. Dock finns det vissa kriterier som ska uppfyllas för att en psykos ska kunna 
diagnostiseras utifrån de diagnosmanualer som idag används inom sjukvården och psykiatrin. 
Det är främst två diagnosmanualer som man använder; DSM utifrån APA (American 
Psychiatric Association) och ICD utifrån WHO (World Health Organization). Dessa manualer 
är inte enhetliga och har olika definitioner för vissa diagnoser vilket ytterligare kan belysa 
problematiken med att kunna mäta och definiera psykosproblem (Topor, 2004). 
Diagnosmanualer och dess kriterier är ett mycket stort område som vi inte finner utrymme att 
ytterligare fördjupa oss i i denna C-uppsats.  
 
Det finns inte tillförlitlig data när det rör risken att insjukna i psykos, men man räknar med att 
risken är ungefär dubbelt så stor som risken för att insjukna i schizofreni vilken ligger på 
0.8% i Sverige. Idag är det ca 30-40 000 personer i Sverige som behöver hjälp med samhällets 
insatser på grund av schizofreni (Stockholms läns landsting, 2008; Socialstyrelsen, 2010a).  
 
Nationalencyklopedin definierar psykos ”som samlingsnamn för sådana psykiska störningar 
där uppfattningar och värderingar av verkligheten är förändrade” (Nationalencyklopedin 
[NE], 2010). Stockholms läns landstins Regionalt Vårdprogram för schizofreni och 
schizofreniliknande tillstånd (2008) definierar psykos som ” Psykos är ett tillstånd då 
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verklighetsuppfattningen förändras och i varierande grad medför psykossjukdom nedsatt 
funktionsförmåga avseende psykologisk funktion, social samvaro och arbetsförmåga” 
(Stockholms läns landsting, 2008). 
 
Cullberg (2000) behandlar psykosbegreppet som fenomenologiskt. Det finns inte någon 
biologiskt definierad term som täcker begreppet eller som är en specifik markör för psykos. 
Psykos och schizofreni kan därför än så länge bara definieras med beteendetermer och som 
subjektiva förändringar i upplevelsevärlden (Cullberg, 2000).   
 
Psykos är ett allvarligt tillstånd som kan ha stora konsekvenser i den drabbades liv. Något 
som kan återspeglas i följande, inte helt oproblematiska, uttalande från Nationalencyklopedin: 
” Psykos innebär att den psykiska störningen kräver sluten vård, och på grund av risker för 
personen själv och omgivningen kan psykiatrisk tvångsvård behövas” (NE, 2010). 
 

4.2.2	  Svåra	  psykiska	  problem	  i	  förhållande	  till	  kronicitet	  och	  identitet	  
Det finns en tendens till att se psykosrelaterade problem som kroniska, detta trots att många 
faktiskt återhämtar sig från sina psykiska problem. Enligt Topor (2001) är schizofreni ett 
exempel som utgör urtypen för en kronisk psykiatrisk diagnos. Men viktigt i sammanhanget 
med diagnos är att kriterierna för olika diagnoser varierar över tid men även mellan länder, 
kulturer och olika psykiatriker. Topor (2001) menar att en diagnos inte ensam kan bestämma 
ifall det psykiska problemet är kroniskt eller ej. Att det finns en föreställning inom psykiatrin 
om psykos och schizofreni som kroniska sjukdomar kan bland annat ha en historisk förklaring 
då svåra psykiska problem som botats slutat att höra till psykiatrins fält. På så vis kan man 
alltså säga att det finns en slags inneboende pessimism kring psykiska problem inom 
psykiatrin. Inom medicinen ser man på sjukdomar som följande ett naturalförlopp, vissa 
sjukdomar har ett kortare naturalförlopp och kan botas. Kroniska sjukdomar ses således som 
långvariga sjukdomar som kan sträcka sig så långt som över ett helt liv. Istället för att bota en 
kronisk sjukdom koncentrerar man sig därför på att reducera symtomen (Topor, 2004).  
 
I förhållande till kronicitet blir begreppet återhämtning problematiskt då det finns en svårighet 
i begreppet återhämtning som hänger ihop med diagnostisering, kronicitet samt aspekter kring 
de psykiska problemens verkningar. En uppfattning har varit att man som patient är 
återhämtad när man är som man var innan de psykiska problemen; åter normal. Med stor 
variation gällande diagnoskriterier blir det dock svårt att fastställa någon enhetlig definiering 
av vad det innebär att vara fri från psykiska problem. När det gäller begreppet kronicitet 
innefattar ju det i sig en utgångspunkt att man inte kan bli frisk eller återhämtad. Om 
schizofreni är en kronisk sjukdom, hur kan man då tillfriskna från den? (Topor, 2004). 
 
Psykosen kan också innebära en identitetsförlust, som kan ses som dubbel i bemärkelsen att 
psykosen i sig kan leda till denna förlust men också de konsekvenser som psykosen för med 
sig, som exempelvis att bli intagen på psykiatrisk klinik och att förlora arbetet (Hydén, 1995; 
Topor, 2001). Att ha svåra psykiska problem kan påverka individens livsplaner, ambitioner 
och även identitet (Hydén, 1995). Socialstyrelsen (2010a) tar upp hur de psykiska problemen 
inverkar på livets olika aspekter, först genom problemens symtom som exempelvis kan vara 
ångest, humörsvängningar och hallucinationer. Sedan indirekt genom diskrimineringen av 
personer med psykiska problem. Även ifall man är fri från sina psykiska problem kan 
problemen alltså indirekt fortsätta att påverka ens liv. 
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5	  Teoretiska	  perspektiv	  	  
I följande avsnitt kommer vi att redogöra för våra teoretiska perspektiv. Perspektiven har 
samtliga sina rötter i teorin symbolisk interaktionism (Berg, 2007). Stämplingsteori (Berg, 
2007) och stigma (Goffman, 2001) är teoretiska perspektiv som kan hjälpa oss att tolka och 
förklara ett eventuellt utanförskap samt hinder till ett återinträde. Vi har även tolkat resultaten 
utifrån ”rollutgång” eller ”role-exit” (Ebaugh, 1988) som är en teori som handlar om huruvida 
en person kan gå från att ha en roll till en annan.  
5.1	  Symbolisk	  interaktionism	  
Symbolisk interaktionism är en teori som utgår ifrån att människor skapar sitt medvetande i 
växelverkan med andra och att vi i vår existens är helt beroende av andra (Berg, 2007). Vi 
skapar vårt medvetande, vårt tänkande jag, i interaktionen med andra genom att vi förmedlar 
symboler. Våra gester, beteenden och handlingar betyder någonting utöver det man direkt 
skulle kalla dem; de är symboliska. Det betyder att vi människor i interaktionen med andra 
läser in saker när vi ser en människa göra på ett visst sätt. Ser vi en person som beter sig 
avvikande läser vi genom våra erfarenheter in något i detta, och ofta kopplar vi även detta till 
någon värdering eller känsla. Enligt en av den symboliska interaktionismens mest kända 
pionjärer George Herbert Mead (1864-1931) så drar vi dock alltför lätt slutsatser utifrån 
människors beteenden. Det är därför viktigt att alltid utgå ifrån aktören eftersom meningen 
med beteendet annars kan gå förlorat. En viktig del av Meads symboliska interaktionism är 
hur jaget uppstår och skapas. Jagmedvetandet skapas genom att vi övertar andras syn på oss 
och gör den till vår egen (Berg, 2007). Utifrån symbolisk interaktionism, och denna grundsyn 
på hur jaget skapas i förhållande till andra, har vi valt att fördjupa oss i tre perspektiv: 
Stämplingsteori (Berg, 2007), Stigma (Goffman, 2001) samt Ebaughs (1988) teori om 
rollutgång (”role exit”). 
 

5.2	  Stämplingsteori	  och	  Stigma	  
Enligt stämplingsteorin (Berg, 2007) är det som är avvikande socialt konstruerat, det är skapat 
av människor i grupp som bestämmer vad som är norm i ett samhälle. Det finns även en 
maktaspekt inom stämplingsteorin då det är vissa som innehar makten i samhället att stämpla 
andra och bestämma vad som är avvikande beteende (Angelöw & Jonsson, 2000). När det 
gäller personer med svåra psykiska problem skulle det kunna vara psykiatrin som innehar 
denna makt. Enligt stämplingsteorin övertar vi andras bild och definiering av oss och gör den 
till vår egen. Blir man definierad som avvikare/psykiskt sjuk så blir man avvikande och 
psykiskt sjuk, det blir som en självuppfyllande profetia. Vi begår handlingar och beter oss 
som vi förväntas bete oss. Personer med svåra psykiska problem kan utifrån detta perspektiv 
bete sig som psykiskt sjuka eftersom de blir behandlade och sedda som detta (ibid.). 
 
Att ha svåra psykiska problem kan medföra ett stigma. Stigma är nära besläktat med 
stämplingsteorin och man kan säga att stigmatiseringen sker genom att individen blir 
stämplad av omgivningen på grund av att han har en egenskap (ej önskvärd egenskap) som 
inte passar in i den kategori som omgivningen placerat och förväntat sig honom i. Stigmat kan 
alltså sägas bero på att individen visar sig ha egenskaper som vi finner oförenliga med vårt 
mönster för hur en viss typ av individ bör vara (Goffman, 2001). 
 
Att ha ett stigma innebär alltså att man av andra ses som avvikande och detta på ett sätt som 
är icke-önskvärt. Att vara stigmatiserad innebär ofta att andra bara ser personens stigma. För 
en person med psykosdiagnos kan detta innebära att allt personen säger härleds till att det 
beror på personens psykiska problem. En person med psykosdiagnos kanske i längre 
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utsträckning passar sig för vad hon säger eller för att hamna i bråk då det vet att de får 
skulden eller att allt kommer att skyllas på det psykiska problemet. Stigmat innebär också per 
automatik att man blir diskriminerad. Ostigmatiserade personer/ grupper kanske känner 
sympati med den stigmatiserade men beter sig dock annorlunda mot denne, vilket innebär en 
diskriminering. Diskrimineringen, som kan vara oavsiktlig, leder i sin tur till att den 
stigmatiserades livsmöjligheter reduceras (Goffman, 2001). 
 
Det finns olika sätt att hantera/ förhålla sig till att vara stigmatiserad. Den stigmatiserade kan 
exempelvis välja att försöka dölja sina stigmatiserade egenskaper (ifall de inte är uppenbara) 
eller att försöka dölja de så mycket det går. En person med psykos kan ställas inför dilemmat 
att berätta för sin omgivning att hon exempelvis hör röster, eller att försöka dölja det. Ifall den 
stigmatiserade försöker dölja sin verkliga identitet från att bli känd så menar Goffman (2001) 
att han blir bemött av andra på felaktiga uppfattningar och att man också är tvungen att leva 
med dilemmat om när stigmat ska döljas och när det ska berättas. Stigmat ger också upphov 
till ett komplicerat förhållande mellan den stigmatiserade och ”de normala”. Både den 
stigmatiserade och ”de normala” kan exempelvis undvika kontakt och sammanblandning med 
varandra, vilket kan bero på osäkerhet inför den andres reaktioner och bemötande. Stigmat 
kan således leda till isolering för den stigmatiserade.  
 
Det finns dock sammanhang där den stigmatiserade kan känna sig accepterad och få känna 
gemenskap med andra. Dels tillsammans med andra som lider av samma stigma. En person 
med psykos kanske exempelvis kan slappna av då han blir intagen på en psykiatrisk klinik 
och inte behöver känna sig annorlunda. Dock är en viss ambivalens vanlig enligt Goffman 
(2001) då de första mötena med andra stigmatiserade ”tillhörande samma grupp 
stigmatiserade” inträffar. Personen kan reagera genom att inte vilja se sig själv som de andra 
eller så ser individen sig som normal i jämförelse med de andra som påstås vara lik honom 
(ibid.). Identifieringen och stödet till ”den egna gruppen” växlar därför ofta intensivt. Stigmat 
medför även en ambivalens inför det egna jaget. Ambivalensen kan exempelvis visa sig 
genom att personen beter sig mot personer med värre stigma såsom ”normala” beter sig mot 
honom själv. Ibland kan också sällskap med ”normala” personer få den stigmatiserade att 
känna sig mindre stigmatiserad, medan det i andra sammanhang kan förstärka stigmat. Den 
stigmatiserade har också samma normer och uppfattningar i samhället som ”de normala” har 
om vad som är acceptabelt och ej, samt strävar ofta själv efter att vara normal. Detta kan 
medföra skamkänslor inför det egna stigmat, och framförallt kring den stigmatiserade grupp 
som han anses tillhöra. Värst kan ambivalensen visa sig då den stigmatiserade i sällskap med 
en ”normal” person ser någon med samma stigma som han själv lider av (ibid.). 
 
Samhället klassificerar och kategoriserar människor, och vi tillhör alla grupper av olika slag. 
Det som utmärker en stigmatiserad person är enligt Goffman (2001) att han blir påtvingad en 
identitet av samhället som ”annorlunda” och ”avvikande” (ibid.). Dock måste vad som är 
avvikande ställas mot normen i samhället, det är normen som bestämmer vad som är 
acceptabla och önskvärda beteenden och att normativa värden ska uppfyllas. Goffman (2001, 
s. 134) menar att ”identitetsnormerna altstrar avvikelser såväl som efterrättelse”. Det är viktigt 
för individen att lyckas med att uppfylla normerna i ett samhälle, vilket när det gäller ett 
stigma inte är någon självklarhet. Stigmat är i många fall ett sådant som personen själv inte 
kan påverka, och att uppfylla normen blir en omöjlighet och utanför den stigmatiserades 
kontroll (ibid.). Det förhållandet kan då uppstå att den stigmatiserade stöder en norm och 
accepterar den utan att själv kunna uppfylla den, eller att den stigmatiserade tar avstånd från 
den gemenskap som vidmakthåller normen och därmed särskiljer sig själv från samhället 
(eller gruppen). Ett annat förfarande är att underkasta sig det faktum att man inte kan uppfylla 
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normen och att tillsammans med ”de normala” tyst komma överens om att hålla stigmat 
hemligt, som något man inte pratar om. Detta medför dock att man inte fullt ut blir accepterad 
utan förblir mer eller mindre underlägsen de andra (ibid.). 
 

5.3	  Self-‐Stigma	  
Angermeyer, Rusch och Corrigan (2005) lägger till ytterligare en dimension till stigma, 
nämligen self-stigma som på svenska kan översättas till självstigmatisering. 
Självstigmatisering är en process där personen övertar allmänhetens stereotypa, fördomsfulla 
och diskriminerande förhållningsätt och tillämpar det på sig själv. Självstigmatiseringen 
börjar med att personen blir medveten om de fördomar och stereotypa förväntningar som 
finns om honom, sedan blir personen så påverkad av allmänhetens stigmatisering att han själv 
börjar hålla med om dessa fördomar och stereotypa förväntningar. Nästa steg är att personen 
tar till sig detta känslomässigt vilket leder till en dålig självkänsla och självförtroende. 
Slutligen visar sig självstigmatiseringen sig också i beteende. Ifall personen exempelvis inte 
klarar av att sköta sitt arbete uppfylls andras och de egna fördomarna om hur en person med 
psykiska problem exempelvis är arbetsoförmögen, men att personen misslyckas med sitt 
arbete kan istället då förklaras med att självstigmatiseringen har hindrat personen från att 
klara av sitt jobb genom att personens dåliga självbild och självförtroende återspeglas i 
beteende. Självstigma skulle också kunna förklara varför en stigmatiserad person inte söker 
arbete eller varför en stigmatiserad person väljer att isolera sig från omgivningen.  
 

5.4	  Rollutgång	  -‐	  att	  bli	  en	  före	  detta	  
Ebaughs studie från 1988 om rollutgång (”role exit”) handlar om möjligheten till att kunna 
utgå från en tidigare roll, om man exempelvis kan överge den stigmatiserade rollen som 
”psykiskt sjuk” eller bryta sig loss från stämplingen som ”alkoholist”. 
 
Rollutgång handlar alltså om att genom en process frigöra sig från en roll som är central för 
ens självidentitet för att därefter kunna integrera en ny roll. Ebaugh (1988) tar upp en rad 
olika exempel på rollutgång: nunnor som övergivit klosterlivet, alkoholmissbrukare inom 
Anonyma Alkoholister, transsexuella som genomgått könsbyte och personer som övergivit 
sina yrken. Rollutgången präglas enligt Ebaugh av olika faser. Den första fasen innebär ett 
ifrågasättande av den tidigare rollen, som exempelvis alkoholist. Denna fas är präglad av 
tvivel men, beroende på hur omgivningen tar emot de nya beteendena, så kan en förändring 
mot den nya rollen börja ske. Därefter blir förändringsbeteendena mot den nya rollen mer och 
mer medvetna, kanske söker man sig till en ny grupp som delar intressen eller egenskaper 
som den rollen man strävar efter innehar. Vändpunkten är då en händelse inträffar när 
personen ifråga på något vis måste upphöra med ambivalensen och bestämma sig, i denna fas 
kan exempelvis ett offentliggörande av rollförändringen ske. Sista fasen innebär skapandet av 
en ”före detta”, exempelvis ”före detta alkoholist” eller ”före detta psykossjuk”.  Att bli en 
före detta något innebär också att man skapat sig en ny roll, en roll som man måste förmedla 
till sitt sociala nätverk. Den nya rollen innebär dock också att man går in i nya sociala 
relationer där man kan bli bemött i den nya rollen.  
 
Förändringen inbegriper också social önskvärdhet. Möjligheten till att kunna frigöra sig från 
en roll och skapa sig en ny roll beror på huruvida samhället önskar denna nya roll och hur den 
passar ihop med samhällets normer (Ebaugh, 1988). Då psykosproblem ses som kroniska och 
svåra att återhämta sig från (Hydèn, 1995; Topor 2004) kan det vara svårt för en person med 
svåra psykiska problem att göra en rollutgång, eftersom rollutgången inte är något som är 
eftersträvansvärt i vårt samhälle då det inte ses som sannolikt att bli fri från sina psykiska 
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problem. 
 
En sista aspekt att ta hänsyn till vid en eventuell rollutgång är hur central personens tidigare 
roll varit för identiteten (Ebaugh, 1988). När det gäller personer med svåra psykiska problem 
kan det handla om hur pass integrerad personens identitet blivit i rollen som ”sjuk”. 
 

6	  Tidigare	  forskning	  

6.1	  Litteratursökning	  och	  avgränsning	  
Litteratursökningarna har genomförts under större delen av uppsatsens skrivande. 
Sökningarna har skett i databaser som; CSA – Social Sciences Subject Area; ERIC - Current 
Index of Journals in Education and Resources in Education Index; Libris; DIVA - Digitala 
vetenskapliga arkivet samt Google sökmotor. De sökord vi använt i de internationella 
databaserna är följande; mentall* ill*; mental disorder; psychosis; integration; social 
integration; social exclusion; work; rehabilitation; vocational rehabilitation; stigmatization; 
discrimination and prejudice. Urvalet i de internationella databaserna har gjorts genom att 
filtrera träffarna antingen på produktionsdatum eller på relevans. Sedan läste vi igenom 
abstracts utifrån ovanstående filter och valde ut artiklar som vi ansåg ha relevans för vår 
studie och dess syfte. De referenser som dessa artiklar redovisat har också lett oss vidare till 
relevant litteratur och forskning som fanns i artiklarna. Alla artiklar vi läst har varit kollegialt 
granskade.  
 
För sökningarna i LIBRIS och DIVA har vi använt svenska sökord som; Stigma; psykisk 
ohälsa; psykisk sjukdom; psykiska funktionshinder, fördomar; normalisering; arbete och 
återhämtning.  
 
Avgränsningar gällande tidigare forskning och litteratur har inte varit enkelt för oss då vi 
utgått från ett så stort empiriskt material. Till en början hade vi därför forskning som vi sedan 
smalnade av för att bara behålla det vi anser relevant för uppsatsens syfte och frågeställningar.  
En avgränsning vi gjort är att vi inte fördjupar oss i återhämtningsforskning. Detta är ett 
område som det finns mycket forskning kring och som ligger nära vårt forskningsområde men 
som det inte funnits utrymme att behandla mer djupgående. Vi har inte heller fördjupat oss i 
forskning kring psykosdiagnoser och psykiatrins förhållningssätt då vi fann att detta är ett 
alltför omfattande område för oss att ge oss in i. Det vi aktivt sökt forskning kring är personer 
med allvarliga psykiska problem i förhållande till utanförskap. Det vi då funnit är forskning 
kring diskriminering och stigmatisering, som leder till social segregering och utanförskap. 
Annan forskning vi tar upp i uppsatsen är kring normalitet och faktorer som kan ses som 
normala i normativ och statistisk mening. Detta för att när man behandlar utanförskap måste 
ställa detta mot vad som ses som ett ”normalt liv” eller ett ”normalt samhälle”. 
 
Nedan redogör vi för forskning kring vad som kan ses som normalt och avvikande. Vi 
redogör även för normalitetsfaktorer såsom arbete, ekonomi, boende och sociala relationer. 
Dessutom tar vi upp normalitet i förhållande till de insatser som ges personer med svåra 
psykiska problem. Därefter tar vi upp forskning som funnit stigmatisering och diskriminering 
som vanliga orsaker till att personer med svåra psykiska problem kan ses som utanför 
samhället och är socialt segregerade. 
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6.2	  Psykisk	  ohälsa	  i	  förhållande	  till	  normen	  
Psykisk hälsa, eller ohälsa, måste ställas emot vad som anses vara normalt; normen i 
samhället (Piuva, 2005). ”Psykisk hälsa” som begrepp beror i denna mening på hur man 
tolkar normalitet, man kan inte definiera vad som är avvikande/sjukt utan att samtidigt 
definiera vad som är normalt/friskt. 
 
Tideman (2004) menar att normalitet kan tolkas på olika sätt och han tar upp tre olika synsätt 
på normalitet; 
 

• Normalitet som den statistiska normalfördelningen 
• Normativ normalitet  
• Individuell eller medicinsk normalitet  

 
Med hjälp av statistik kan man kategorisera och klassificera människor utifrån vad som anses 
vara normalt. I normaliseringsarbetet med ”avvikande personer” såsom personer med svåra 
psykiska problem, är det den statistiska normaliteten som man utgår ifrån som norm och som 
det önskvärda. Detta gör man genom att anpassa miljön och göra den så normal som möjligt 
för personen, exempelvis ska funktionshindrade ha rätt till ungefär samma levnadsvillkor 
gällande ekonomi, arbete och boende som alla andra i samhället (Tideman, 2004). Normalitet 
kan också beskrivas som det som värderas som normalt i ett samhälle, det normala är då alltså 
också det som är eftersträvansvärt och önskvärt.  I den tredje synen på normalitet utgår man 
ifrån att individen är onormal och avvikande och genom normalisering ska kunna förändra sig 
och bli mer normal. 

6.3	  Normaliseringsprincipen	  och	  insatser	  
Förhållningssättet mot personer med svåra psykiska problem är något som har varierat över 
tid och därmed har även insatserna varierat. I Sverige antogs den nya psykiatrireformen 1995 
(Höglund & Alhström, 2000). Normalisering utifrån psykiatrireformen innebär att man ska 
sträva efter objektiva livsvillkor, istället för en subjektiv livstillfredställelse. 
Psykiatrireformen innebär också att livsvillkoren ska jämföras med ”normalbefolkningen”och 
levnadsnivån ska vara likvärdig med ”normalbefolkningen” (Denhov, 2005, s. 84). 
Psykiatrireformen kan ses som en samhälles-och attitydreform och syftet med den var bland 
annat att minska stigmatiseringen av personer med svåra psykiska problem (Markström, 
1995). 
 
Nationell psykiatrisamordning skriver i sitt slutbetänkande (SOU, 2006) att det vid vård av 
långtidssjuka psykotiska patienter ska finnas insatser som kan sammanfattas under två 
grupperingar, antipsykotisk läkemedelsbehandling och psykosociala behandlingsinsatser. När 
det gäller de psykosociala behandlingsinsatserna ska de vara normaliserande samt 
arbetsinriktade (SOU, 2006). 
 

6.4	  Arbete	  och	  ekonomi	  
Efter den stora psykiatrireformen 1995 var ett viktigt medel mot att nå målen med 
psykiatrireformen arbetslinjen som innebar att man ska lyfta fram de insatser som kan 
resultera i arbete istället för att ge ut passiva kontantutbetalningar (Denhov, 2005). En vanlig 
rehabiliterande insats för personer med svåra psykiska problem är arbetsverksamheter av 
olika slag, ex. daglig verksamhet. Detta beror bland annat på att det finns en syn på att arbete 
för med sig en rad positiva effekter för individen; trygghet, ett socialt sammanhang, 
självkänsla samt meningsfullhet i vardagen (Hydén, 1995; Krupa, 2004; Provencher et al., 
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2002; Rogers, 1995; Starrin & Janson, 2005; Waghorn & Lloyd, 2005; Institutet för 
utveckling av metoder i socialt arbete [IMS], 2006; Socialstyrelsen 2010a).  Hydén (1995) 
menar att arbetsinriktade insatser kan hjälpa personer diagnostiserade med psykos att skapa en 
ny social identitet.  Även i samhället i stort finns en stark tro på arbete som positivt för 
människan och den psykiska hälsan och för en återhämtning från svåra psykiska problem 
(IMS, 2006; Socialstyrelsen, 2010a).  
 
Arbetslöshet kan i jämförelse beskrivas som något mycket negativt i vårt samhälle.  
Andersson (2006) beskriver arbetslöshet som en ”svart diskurs” och att man som arbetslös 
blir externt kategoriserad och marginaliserad. Hon resonerar vidare, utifrån en historisk 
kontext om ”onda” och ”goda” fattiga, att man som arbetslös måste lida och att man för att 
räknas som välförtjänt arbetslös i vårt samhälle måste må dåligt över sin situation, eftersom 
det annars finns risk att den arbetslöse individen parasiterar på samhället eller utnyttjar 
välfärdssystemet (ibid.). Känslor som arbetslösa ”får” känna är enligt Andersson (2006) 
utanförskap, känsla av värdelöshet, skam, skuld, ilska, bitterhet, uppgivenhet, depression och 
handlingsförlamning. 
 
När man i offentliga dokument talar om utanförskap är arbete och inkomst en viktig statistisk 
markör på om man klassificeras som utanför eller inte (Socialstyrelse, 2010b). Även för 
personer med svåra psykiska problem verkar det som att arbete, att klara av att åter arbeta 
efter att man drabbats av psykiska problem, fungerar som en markör för hur pass bra ens 
återhämtning har blivit (Denhov, 2005). Trots den goda synen som finns på arbete inom 
många aspekter är arbetslöshet och brist på meningsfull daglig aktivitet ett omfattande 
problem bland personer med svåra psykiska problem, t.ex. är andelen personer med svåra 
psykiska problem som har arbete på den öppna arbetsmarknaden vanligen under 15 % (IMS, 
2006). Statistik visar att personer diagnostiserade med psykos är bland de fattigaste 
personerna i vårt samhälle, och att de i mycket större utsträckning är beroende av sin 
försörjning via socialtjänsten än genomsnittet. Att ha en dålig ekonomi är något som i sig kan 
vara stressande, och att ha det samtidigt som man lider av psykiska problem kan var än mer 
belastande (Topor, 2004).  
 
En aspekt som kan vara hindrande när det kommer till att få ett arbete på den öppna 
arbetsmarknaden är att arbetsmarknaden kan ses som allför krävande för personer med svåra 
psykiska problem. En förutsättning för att personer med svåra psykiska problem ska kunna 
delta på arbetsmarknaden är också att arbetsmarknaden är öppen för dessa personer. Mycket 
tyder på att svårigheterna för utsatta grupper att kunna konkurrera på arbetsmarknaden ökar 
(Waghorn & Lloyd, 2005; Tjänstemännens Centralorganisation [TCO], 2010) Ett exempel är 
Arbetsmarknadsenheten (AME) som är en rehabiliterande enhet inom kommunen som riktar 
sig till personer som saknar sysselsättning . Där gäller arbetslinjen, och målet är att få ett 
arbete, men många AME-enheter säger nej till personer med psykiska problem (SOU, 2006). 
 
När det rör ekonomin så har personer med en psykosdiagnos den lägsta disponibla inkomsten 
jämfört med personer som inte vårdats för detta. Inkomsten blir lägre ju längre tid som gått 
sedan sjukdomstillfället. Insjuknandet i en psykos medför alltså en långsiktig försämring av 
de ekonomiska villkoren (Socialstyrelsen, 2010b). Vidare finner man att det är en mycket 
högre sannolikhet att personer som vårdats för psykos har ekonomiskt bistånd än personer 
som inte vårdats för detta. I Arvidssons studie (2009) var det år 2006 86 % av urvalsgruppen 
som hade socialförsäkringssystemet som sin enda försörjning samtidigt som det endast var 14 
% som hade någon form av betald anställning innefattande heltidsanställning, 
deltidsanställning, vanliga och skyddade anställningsformer. 
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6.5	  Boende	  	  
Statistik kring boende för personer med svåra psykiska problem är svåröverblickad bl.a. p.g.a. 
problemet med definieringen av målgruppen. Nedan redovisas statistik från SOU (2006) som 
har människor med psykiska funktionshinder som målgrupp samt Arvidssons studie (2008) 
som har människor med svåra psykiska problem som målgrupp.  
 
SOU (2006) finner att människor med psykiska funktionshinder bor sämre än befolkningen i 
övrigt, men inte sämre än alla andra handikappgrupper. Av medicinskt färdigbehandlade 
patienter 2002 bodde knappt en femtedel i egen lägenhet och nästan en tredjedel under 
institutionsliknande förhållanden (SOU, 2006). En uppföljningsstudie av Arvidsson (2008) 
om människor med svåra psykiska problem visar att år 2006 bodde 60 % av urvalet i eget 
boende, 33 % bodde i gruppboende och 8 % bodde i någon form av institution. Av de 60 % 
som hade ett eget boende var det 70 % som hade någon form av stöd från Socialtjänsten. 
 
Andersson (2005) talar om ett eget hem som en materiell och symbolisk konstruktion. Materi-
ell i den meningen att det är ett fysiskt rum som man själv kontrollerar. Den som bor i ett eget 
boende kan själv välja vem som får komma in och det som händer inne i ens hem är privat. 
Detta är en kontrast mot ett boende under institutionsliknande former som ofta innefattar en 
offentlighet av ens privatliv, t.ex. är det vanligt med delade toaletter på hem för vård och bo-
ende (HVB-hem) (Andersson, 2005). Även i SOU (2006) betonar man vikten av ett eget hem 
och lyfter fram bostadsfrågan som den enskilda faktor som har störst effekter på den enskildes 
levnadsförhållanden, ”bostaden har mycket stor betydelse, den kan vara människans trygga 
bas och förutom skydd mot kyla och nederbörd tillfredsställer den grundläggande behov av 
säkerhet, avskildhet och kontroll” (SOU, 2006, s. 241).	  Andersson (2005) tar även upp en 
tredje aspekt av ett eget hem och menar att det egna hemmet även kan ses som en ”normalite-
tens boning”. Det egna hemmet skapar förutsättningar för ett självständigt liv bl.a. genom att 
man i ett eget hem inte längre direkt styrs av en överordnad organisation. 	  
 

6.6	  Sociala	  relationer	  
En del forskning visar att även sociala relationer och närmare personliga relationer kan 
drabbas negativt som en konsekvens av att få en psykos. Statistik visar att det är en högre risk 
för en person med psykos att leva ensam samt att drabbas av separation från ett pågående 
förhållande (SOU, 2006; Socialstyrelsen, 2010b). En anledning till detta som lyfts fram i 
forskning är att det är mindre chans att hitta en partner efter att man fått en psykos 
(Socialstyrelsen, 2010b; Schulze & Angermeyer, 2003; Angell, Cooke & Kovac, 2005). 
Svårigheten med att hitta en partner beskrivs bero dels på psykosen i sig och det 
oförutsägbara förlopp som en psykos kan innebära. Men även rädslor och stigmatiseringen av 
personer med svåra psykiska problem beskrivs som en orsak till svårigheterna med en nära 
relation (Schulze & Angermeyer, 2003; Angell, Cooke & Kovac, 2005). Kvinnor och män 
som har svåra psykiska problem ses ofta som oförmögna att skaffa sig ömsesidiga och 
utveckla varaktiga relationer (Borg, 2008). Samtidigt framhäver informanterna i Borgs studie 
(2008) vikten av att ha familj, vänner och att vara inkluderad i både den lokala miljön och i 
samhället i stort.  
 
SOU (2006) finner att personer som vårdats på en psykiatrisk klinik lever ett liv som präglas 
av brist på andra sociala kontakter annat än med professionella. Dessa personer deltar inte 
heller aktivt i fritids- och kulturlivet och har ofta ett sämre socialt nätverk än andra. Bristen på 
daglig sysselsättning ses som ett av de största problemen och siffror på andel personer med 
sysselsättning varierar mellan 38 % till 50 % beroende på studie (SOU, 2006).  
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6.7	  	  Stigmatisering	  och	  diskriminering	  i	  förhållande	  till	  svåra	  psykiska	  problem	  
Personer med svåra psykiska problem lider inte bara av sjukdomen utan också av det stigma 
och den diskriminering som de psykiska problemen medför, vilket kan sägas utgöra en andra 
påfrestning på personen förutom de psykiska problemen i sig (Corrigan, 2004; Andersson et 
al., 2006; Högberg, Magnusson, Ewertzon & Lützen, 2006; Gaebel & Baumann, 2003; 
Lauber, Nordt, Falcato, & Rössler, 2004; Schulz & Angermeyer, 2003).Angermeyer, 
Corrigan och Rüsch (2005) tar upp hur psykiska problem innebär ett stigma som leder till 
diskriminering på flera områden som på arbetsmarknaden och bostadsmarknaden. De tar upp 
tre viktiga faktorer gällande stigma: stereotyper, fördomar samt diskriminering. De menar att 
människor tillskriver egenskaper till grupper som de anser är annorlunda dem själva och 
skapar stereotyper. Med dessa stereotyper medföljer också specifika fördomar och 
förväntningar. Fördomarna leder i sin tur till diskriminering. Till exempel kan 
diskrimineringen på arbetsmarknaden bero på att arbetsgivaren har fördomar mot personer 
med psykiska problem och inte vill ha personer med psykiska problem runt omkring sig. För 
att man ska tala om stigma måste man enligt Angermeyer et al., (2005) också ta upp en social, 
ekonomisk och politisk maktdimension.  Man måste helt enkelt ha makt för att kunna 
stigmatisera någon. De tar exempelvis upp att det blir svårt att tala om att personer med svåra 
psykiska problem skulle kunna stigmatisera vårdpersonalen, eftersom de inte står i 
maktposition gentemot personalen (Högberg, Magnusson, Ewertzon, & Lützén, 2006). 
 
Stigmat som följer svåra psykiska problem ses som ett hinder för återhämtning och social 
integrering. Vanligaste konsekvenserna av stigmatiseringen av schizofrena är: socialt 
avståndstagande, exkludering och att vara diskriminerad vid boende och jobbtillfällen (Gaebel 
& Baumann, 2003; Lauber et al 2004; Lauber & Sartorious 2007). Bilden av den med svåra 
psykiska problem som farlig, oberäknelig och våldsam är något som anses vara en stor 
anledning till stigmatiseringen av dessa personer (Lauber & Sartorious 2007; Schulze & 
Angermeyer 2003; Gaebel & Bauman 2003; Lauber, Nordt, Falcato & Rössler, 2004).  
 
En studie om World Psychiatric Associations antistigma-program, Open Doors Program, i 
Tyskland av Gaebel & Baumann (2003) finner att det råder ett starkt stigma mot människor 
med en schizofrenidiagnos. Studien visar vidare att det sociala avståndstagandet från personer 
med svåra psykiska problem ökar ju närmare relation med personen som situationen kräver. 
Av de 7246 personen som intervjuades i Gaebel & Baumanns studie (2003) var det 10 % som 
var rädda för att prata men någon med schizofreni. 16 % av de intervjuade kände obehag inför 
tanken att jobba bredvid en schizofren, 33 % tyckte det var problematiskt om en grupp på 6-8 
schizofrena skulle flytta in i grannskapet, 40 % motsätter sig att dela ett rum med en 
schizofren som på ett sjukhus t.ex. och över 70 % skulle inte tänka sig att gifta sig med någon 
med schizofreni. Andra studier bekräftar det faktum att det sociala avståndstagandet ökar ju 
närmare relation till en person svåra psykiska problem som en situation kräver (Lauber, 
Nordt, Falcato & Rössler, 2004; Schulze & Angermeyer 2003). 

6.8	  Antistigmatiserande	  åtgärder	  
Stigmatiseringen av personer med svåra psykiska problem är inte något som är begränsat till 
samhället. Diskriminering och stigmatisering förekommer även av professionella inom 
psykiatrin (Lundberg, 2010). Därför kan man se antistigmatiserande insatser mot psykiatrin 
som mer kostnadseffektiva än antistigmatiserande insatser mot samhället i stort (Gaebel & 
Baumann, 2003; Lauber & Sartorious 2007). En faktor som verkar bidra till att minska det 
sociala avståndstagandet till människor med svåra psykiska problem är att ha någon form av 
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personlig relation med en person med svåra psykiska problem. Människor som känner någon 
som är schizofren, eller är det själva, känner ett mindre socialt avståndstagande än de som inte 
har någon relation till någon person med svåra psykiska problem (Gaebel & Baumann, 2003).   
 
Anderson et. al., (2006) har i sin studie intervjuat personer med svåra psykiska problem kring 
vilka hinder och möjligheter de ser för att kunna leva ett gott liv. De finner att respondenterna 
har uppfattningen att allmänheten har en mycket negativ bild av personer med psykiska 
problem. De trodde inte att man med psykiska problem kan bli anställd och att arbetsgivaren, 
liksom samhället i stort, ser det psykiska problemet istället för kompetensen de har. I och med 
att man inte ser det som möjligt att få ett arbete så blir även möjligheterna till att kunna 
påverka sin ekonomiska situation liten. Även socialt ansåg respondenterna att de psykiska 
problemen medför ett stigma. Dessa faktorer hänger också samman och leder till en ond 
cirkel. Man kan säga att respondenterna i den här studiens syn på sin framtid var negativ 
(Andersson, et al., 2006). 
 
Som lösning på personer med svåra psykiska problem och dess segregering i samhället brukar 
normalisering samt integrering framhållas (Tideman, 2004; SOU, 2006;). Granerud och 
Severinsson (2006) har i sin studie undersökt hur personer med svåra psykiska problem 
upplever möjligheten till social integrering. De finner att det är viktigt att man i arbetet med 
personer med svåra psykiska problem fokuserar på att respondenterna ska bli socialt 
integrerade då de behöver uppleva att de tillhör en social gemenskap och att de är en del av 
samhället. Liknande tankar uttrycks av respondenterna i Schulzes & Angermeyers (2003) 
fokusgrupp studie där respondenterna uttrycker att de hade behövt hjälp med att åter 
integreras i samhället men att denna hjälp saknades från sjukvården. 
 
Corrigan (2004) menar att diskrimineringen och fördomarna kring personer med psykiska 
problem kan minska med hjälp av ökad kunskap om psykiska problem. Corrigan (2004) tar 
upp tre stycken anti-stigmatiserande faktorer: att protestera mot diskrimineringen, utbilda om 
svåra psykiska problem samt att skapa kontakt. Även Högberg, Magnusson, Ewertzon & 
Lützen (2006) resonerar i sin studie kring antistigmatiserade åtgärder och vilken effekt de kan 
anses ha. Högberg et al., (2008) tar upp Socialstyrelsens rapport Socialstyrelsen följer upp och 
utvärderar 1999:1 i sin studie där Socialstyrelsen lyfter fram vikten av utbildning av 
allmänheten om svåra psykiska problem för att minska stigmatiseringen. Högberg et al., 
(2008) är dock kritisk avseende effekten av antistigmatiserade åtgärder av dessa slag eftersom 
han funnit att personer med utbildning om psykiska problem inte nödvändigtvis har mindre 
fördomar än personer utan sådan utbildning.  
 
I Tyskland genomfördes antistigmatiserade åtgärder som en del av World Psychiatric 
Association antistigmatiseringsprogram. Åtgärderna visade sig dock ha små effekter och det 
har inte gått att fastställa att de små effekter som man noterade var till följd av de 
antistigmatiserande åtgäderna (Gaebel et al., 2007; Lauber & Sartorious, 2007). Även andra 
studier finner att stora antistigmatiserande kampanjer har små effekter på stigmatiseringen av 
personer med svåra psykiska problem (Schulze & Angermeyer, 2003). Vidare har vissa 
forskare funnit att en ökad medicinsk förståelse av t.e.x. schizofreni kan leda till att det 
sociala avståndstagandet av personer med psykiska problem faktiskt ökar (Lauber & 
Sartorious 2007; Lauber, Nordt, Falcato & Rössler, 2004).  
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7	  Metod	  
  

7.1	  Upp-‐studien	  
Denna uppsats skrivs i samarbete med Forsknings- och Utvecklingsenheten inom Psykiatrin 
Södra i Stockholms län (FoU-enheten Psykiatrin Södra Stockholm). Vi har i denna uppsats 
tagit del av en del av de intervjuer som har samlats in via Uppföljningsstudien som bedrivs av 
FoU-enheten Psykiatrin Södra Stockholm. Uppföljningsstudien syftar till att följa upp 
personer med psykosdiagnoser. Vi får således i vår uppsats förmånen att ta del av det stora 
intervjumaterial som finns. Materialet består av 19 personer som blivit intervjuade flera 
gånger under tre års tid. Intervjupersonerna har valts ut genom att de var aktuella i Psykiatrin 
Södra Stockholm år 2004 och genom att de någon gång under åren 1997-2004 registrerats i 
PVS (Psykiatrisk VårdSystem) under diagnosgrupperna 3 (schizofreni) eller 4 (övriga 
psykotiska syndrom). Intervjuerna har genomförts av FoU-enhetens personal och 
intervjupersonerna har fått välja platsen för var intervjuerna skulle äga rum. Intervjuerna har 
varit halvstrukturerade utifrån teman kring insatser från brukarnas sociala nätverk, brukarnas 
egna insatser och från offentliga vårdgivare samt brukarnas värdering av dessa insatser. 
Intervjuerna har spelats in och transkriberats, samt anonymiserats (Bülow, Denhov, 
Holmqvist, Karlsson, Matsson, Topor, 2009).  
 

7.2	  Respondenterna	  och	  urval	  
Utifrån det material som innehåller intervjuer med 19 personer gjordes ett urval på 4 personer 
som vi fick ta del av inför denna uppsats. Urvalet gjordes av personal på FoU-enheten 
Psykiatri Södra Stockholm och det fanns mellan 4-6 intervjuer per respondent. Sammanlagt 
består vårt material i denna uppsats av 16 intervjuer som utgör 447 sidor. Urvalet av 
respondenterna skedde utifrån en önskan om en viss spridning i ålder och kön. I denna 
uppsats har vi inte gett utrymme till någon diskussion om kön, etnicitet eller ålders betydelse 
för resultaten. Vår önskan om att vi ändå ville ha en viss spridning beror delvis på att vi ifall 
vi enbart hade haft kvinnor eller män, eller enbart äldre eller yngre som respondenter, varit 
tvungna att analysera resultaten utifrån just dessa faktorer. En avgränsning vi har gjort i denna 
uppsats är således att inte analysera resultaten utifrån kön, etnicitet eller ålder utan bara 
utifrån respondenterna som olika och unika individer.  
 
Intervjuerna genomfördes av samma person under en 3-årsperiod och varje intervju varade i 
ca en och en halv timme. Nedan följer en kort beskrivning av respondenterna som kommer till 
tals i denna uppsats. I de intervjuer vi har läst är respondenterna namngivna som ex. IP1, IP2, 
IP3 och IP4. För att underlätta läsningen har vi valt att namnge dem. 
 
IP1: Peter är född på 70-talet och är sjukpensionär. Peter är uppvuxen i ett annat land men 
kom till Sverige som ung. Han har aldrig haft ett arbete på den öppna arbetsmarknaden. Dock 
deltar Peter aktivt i arbetsverksamheter. Peter beskriver sig som konstnär och har många 
intressen. Han har också ett stort socialt nätverk med många vänner. 
 
IP2: Anna är född i Sverige på 60-talet och pendlar mellan att vara arbetssökande, student, 
sjukskriven och att få sin försörjning genom Socialtjänsten. Anna har en konstnärlig 
utbildning och även en yrkesutbildning inom service. Anna har ett litet socialt nätverk och 
umgås främst med sin mamma på fritiden.  
  
IP3: Gunnel är född i Sverige på 50-talet och är sjukpensionär. Gunnel deltar i 
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arbetsverksamheter och tycker annars om att pyssla i hemmet. Hon har ett litet socialt nätverk 
och beskriver att hon saknar ett socialt umgänge.   
 
IP4: Lars är född på 60-talet i Sverige och är sjukskriven och får sjukbidrag. Lars har jobbat 
under många år innan han fick en psykos. Lars har många vänner och umgås även mycket 
med sin bror och sina föräldrar. Han har också flera intressen som musik och växter. 
 
Alla respondenter bor i hyreslägenheter i Stockholmsområdet och är samtliga ensamstående. 
Alla har en diagnos inom gruppen övriga psykoser och en av männen har även en 
schizofrenidiagnos. De har alla haft kontakt med psykiatrin under flera års tid och två av 
respondenterna har haft kontakt med psykiatrin sedan de var väldigt unga. 

	  

7.3	  Tillvägagångssätt	  

7.3.1	  Kvalitativ	  metod	  och	  sekundäranalys	  	  
I denna uppsats är vi ute efter att fånga upp respondenternas tankar, erfarenheter och 
föreställningar. För att uppfylla detta syfte har vi valt att använda oss av kvalitativ metod för 
att bearbeta och analysera materialet. Materialet är sekundärdata i form av intervjuer som har 
samlats in av forskare på FoU-enheten Psykiatrin Södra i Stockholm. Vi har gjort en 
kvalitativ sekundäranalys av intervjuerna. Databehandlingen och analysen är också 
inspirerade av den hermeneutiska traditionen och den hermeneutiska cirkeln (Kvale & 
Brinkmann, 2009). 
 

7.3.2	  Databehandling,	  tolkning	  och	  analys	  	  
Det första vi gjorde innan vi helt hade bestämt oss för att skriva om detta område var att utan 
några strikt definierade hypoteser läsa igenom en intervju per respondent var. Vi fann direkt 
materialet intressant och mycket tankar och idéer dök upp. Till en början hade vi därför 
ganska svårt att avgränsa. Där började en process då vi läste forskning, för att sedan gå 
tillbaka till materialet, och sedan återigen läsa ny forskning. Till sist hade vi jobbat oss 
igenom forskning till den grad att vi slutgiltigt kunde bestämma oss för syfte och 
frågeställningar. Man kan säga att vi pendlat ganska mycket mellan olika idéer, riktningar och 
frågor till materialet. Vi har också läst i intervjuerna med jämna mellanrum och funderat på 
olika teorier. Analysen av materialet kan sägas ha skett under hela processens gång, utifrån 
olika kontexter. Först som en del för sig, sedan i förhållande till sin helhet och tidigare 
forskning, sedan åter igen som en del. Utifrån detta skulle man kunna säga att vi tolkat 
materialet utifrån principen om den hermeneutiska cirkeln, då vi hela tiden rört oss mellan 
delen och helheten för att få en så djup förståelse av meningen i materialet som möjligt (Kvale 
& Brinkmann, 2009). 
 
Enligt den hermeneutiska tolkningstraditionen ska man betrakta texten som autonom och 
texten ska förstås utifrån sin egen referensram. Detta är något vi tänkt på under processens 
gång och en av anledningarna till att vi hela tiden återgått till att läsa mer forskning och 
litteratur på området, då vi behövde ha kunskap om den kontext respondenterna befinner sig i. 
Genom denna process har vi också under ett tidigt stadium förstått hur lite förförståelse och 
kunskap vi har på området, men under ett senare stadium kunnat känna att denna kunskap om 
området vuxit och att vi utifrån detta kunnat förstå respondenterna allt bättre. Dock måste 
man också vara medveten om den förförståelse man har genom den kontext man själv 
befinner sig i, i den kultur och i det samhälle vi formats av och hur detta påverkar tolkningen 



 22 

av intervjuerna. Detta är något vi reflekterat mycket över under uppsatsens gång.  
 
När vi formulerat syfte och frågeställningar och det var dags att börja koda materialet hade vi 
redan en ganska god uppfattning om innehållet och kategorier samt teman hade redan vuxit 
fram utifrån att vi redan läst och ställt frågor till intervjuerna. Vi genomförde dock var för sig 
en form av meningskodning där vi gick igenom intervjuerna utifrån kategorierna som skapats 
och markerade textsegment och citat. Detta resulterade i sin tur i ett ganska stort material. Vi 
jämförde också våra olika kodningar och kunde se att vi kodat materialet både på liknande 
sätt men också att den ene ibland hade tänkt på något ur en aspekt som den andre missat. 
Utifrån våra kodningar enades vi om det centrala i texten som vi lyfter fram i uppsatsen i våra 
resultat och belyser genom att lyfta fram citat. 
 
Vi har tolkat intervjuerna med fokus på meningen och med det har vi gått utöver det som sägs 
direkt för att kunna göra en djupare tolkning av texten. Med detta menas inte att vi har 
uttryckt en annan mening än vad respondenterna har utan att vi utifrån vår självförståelse, 
kunskap och med teoretiska perspektiv har tolkat respondenternas uttalanden (Kvale & 
Brinkmann, 2009). 
 
Vi har som sagt inte kunnat påverka materialet genom intervjuerna eller transkribering. Dock 
kan man säga att vi genom att ha gjort vissa antaganden utifrån intervjuerna påverkat 
materialets riktning. Varje individ har sin egen förförståelse och gör sina egna antaganden 
utifrån en text och en text kan därmed ha olika innebörd för olika uttolkare. Vi har som 
uppsatspar ibland haft liknande tolkningar och ibland har våra tolkningar skilt sig åt. Till sist 
är detta något som vi tycker har varit positivt då vi kunnat komplettera varandras tolkningar 
och göra analysen mer nyanserad. Man skulle kunna säga att tolkningen av meningen i 
intervjuerna slutligen nådde fram till en god gestalt där vi båda ansåg att texten var fri från 
ologiska sammanhang och en slags mättnad av materialet infann sig (Kvale & Brinkmann, 
2009). 
 

7.3.3	  Teorireflektion	  
När vi har valt teoretiska perspektiv att tolka materialet med så har vi utgått ifrån några olika 
faktorer. Dels finner vi symbolisk interaktionism som i linje med vår uppfattning om hur 
individer samspelar och påverkar varandra. Symbolisk interaktionism är den övergripande 
teorin som vi använder, och utifrån denna har vi de teoretiska perspektiven stämplingsteori 
och stigma. Stämplingsteori och stigma är teorier som används i forskning kring personer med 
psykiska problem. Då vi ville undersöka ifall respondenterna upplever ett utanförskap och 
ifall de strävar efter ett återinträde ansåg vi att stämplingsteori och stigma kunde vara bra 
verktyg till att kunna tolka bidragande faktorer till utanförskap och hinder till återinträde. 
Rollutgång var en teori vi ville använda för att vi ville ha med ytterligare en dimension, 
nämligen ifall man kan bli fri från en roll som exempelvis ”psykiskt sjuk”. Vi har i denna 
uppsats använt teorin för att tolka ifall våra respondenter ser sig själva som ”psykiskt sjuka” 
eller ifall de har frigjort sig från denna roll och skapat sig en ny. I förhållande till vårt syfte 
och våra frågeställningar är denna teori relevant för att vi tycker att det är intressant att 
undersöka ifall en strävan efter ett återinträde sammanfaller med en rollutgång från rollen som 
”psykiskt sjuk”. 
 
När vi tolkat materialet så har vi kunnat förklara respondenternas skildringar med de 
teoretiska perspektiven. Med hjälp av stämplingsteori och stigma har vi kunnat förklara en del 
av resultaten. Det finns dock en risk att man bara ser det man vill se utifrån teorierna, 
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beroende på vad man vill finna. Att använda stämplingsteori och stigma kan till exempel leda 
till en onyanserad tolkning då det är lätt att man bara ser respondenternas uttalanden i ljuset 
av stigmatisering och stämpling. Respondenternas uttalanden och beskrivningar har därför 
tolkats utifrån flera perspektiv. Vi har även under processens gång hela tiden försökt att tänka 
utanför ramarna och vända och vrida på resultaten genom att testa och diskutera alternativa 
tolkningar och förklaringar. 

	  

7.3.4	  Metodreflektion	  
Enligt Kvale och Brinkmann (2009) är det i mötet mellan intervjuaren och den intervjuade 
som kunskap skapas. Det material som man får fram genom intervjun är alltid påverkat av 
samspelet mellan intervjuaren och den intervjuade där intervjuaren har en mycket viktigt roll 
gällande vilken kunskap som frambringas ur intervjun. Kunskapen är bland annat beroende av 
hur intervjuaren ställer frågor, följer upp frågor och vilken slags kontakt som uppstår mellan 
intervjuaren och den intervjuade. Vi har inte kunnat påverka materialet gällande dessa 
aspekter då denna uppsats bygger på sekundärdata. En nackdel med sekundärdata som 
Bryman (2001) tar upp är att man inte har kunskap om den sociala kontexten där intervjun tog 
plats och hur ovan nämnda aspekter påverkar materialet. Fördelen vi ändå ser med att göra en 
sekundäranalys är att det är ett mycket rikt material vi fått tagit del av, både avseende omfång 
men framförallt kvalitet. Intervjuaren, som tillhör forskningsgruppen på FoU-enheten 
Psykiatrin Södra Stockholm, och varje respondent sågs ett flertal gånger under en längre 
tidsperiod och i materialet tycker vi oss se att intervjuaren och respondenterna skapat sig en 
personlig relation vilket vi tror berikar materialet då samtalet dem emellan ter sig naturligt 
och öppet. Vi hade inte inom ramen för denna uppsats kunnat etablera den kontakten eller haft 
samma kunskap som intervjuaren hade ifall vi själva hade genomfört intervjuerna. En styrka i 
att arbeta med materialet som vi har gjort har varit att empirin har fått ett stort utrymme i den 
här uppsatsen.  Uppsatsen började med empirin och har under hela processens gång, från 
början till slut, varit det som har stått i fokus i denna uppsats.  
 

7.3.5	  Validitet	  och	  reliabilitet	  	  
När man talar om validitet i kvalitativa studier är en aspekt av det om man mäter det man 
avser att mäta eller med andra ord, om man fångar in det man avser att fånga in. Utifrån Kvale 
och Brinkmann (2009) är andra aspekter av validiteten beroende av undersökarens förmåga 
att kontrollera, ifrågasätta och tolka sina upptäckter. Under arbetets gång har vi försökt att 
pröva alternativa tolkningar till de resultatmönster vi funnit. När vi börjat se en koppling ta 
form utifrån våra resultat har vi försökt att ifrågasätta dessa förklaringar genom att hitta 
alternativa sätt att tolka de kopplingar vi funnit. Vi är två personer som studerat 
intervjumaterialet. Vi har kodat materialet var för sig och sedan diskuterat det vi funnit. Under 
arbetets gång har vi funnit att materialet ibland haft olika innebörder för oss. Detta har vi 
försökt tagit fasta på och på så sätt fått en form av undersökartriangulering vilket bör ha höjt 
validiteten i denna studie. En undersökartriangulering kan öka säkerheten i resultatbilderna då 
olika undersökare har prövat varandras tolkningar (Larsson, 2005). Även under arbetet med 
resultat och analysen har vi prövat och kontrollerat varandras tolkningar.  
 
Reliabiliteten i en kvalitativ studie är bl.a. beroende av resultatens konsistens, tillförlitlighet 
och inre logik (Kvale & Brinkmann, 2009). En hög reliabilitet är exempelvis ifall andra 
forskare kan finna samma resultat utifrån samma material. Att vi har varit två personer som 
tolkat resultaten skulle därmed kunna sägas stärka även studiens reliabilitet i detta avseende. 
Eftersom vi varken medverkat vid intervjuerna eller vid transkriberingsprocessen av 
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intervjuerna kan vi inte veta eller påverka ifall någon fråga har blivit missförstådd eller ifall 
något skrivits fel i transkriberingen. Ett sätt att stärka reliabiliteten är också genom att låta 
olika personer skriva ut samma avsnitt ur en intervju (Larsson, 2005), vilket vi inte haft 
möjlighet till. Transkriberingen har genomförts av en professionell transkriberare genom 
FoU-enheten Psykiatrin Södra Stockholm och en av fördelarna med att använda sig av 
sekundärdata kan ses som just det att man kan få ta del av material som insamlats av personer 
med mer erfarenhet och kunskap (Bryman, 2001). Eftersom intervjuerna genomförts vid ett 
flertal tillfällen under tre års tid kan man även säga att respondenternas svar utsatts för en 
form av konsistensprövning. När vi läst intervjuerna har vi observerat att vissa respondenter 
ändrat åsikter i vissa frågor och hur andra teman varit mer konstanta över tid. En stor fördel 
har för oss varit att vi haft en nära kontakt med personen som genomfört intervjuerna och som 
känner till allt om materialet. Flera gånger har vi därför under uppsatsens gång samtalat med 
henne om intervjuerna, respondenterna och kontexten som de ingår i vilket har varit till hjälp 
för oss och vår förståelse av materialet.  
 

7.3.6	  Generaliserbarhet	  	  
Tanken med att generalisera utifrån intervjustudier är att intervjupersonerna skildrar 
förhållanden som kan iakttas även i andra sammanhang. Ett sätt att se på generalisering är 
således att det som kommer fram under intervjun ska kunna representera en mer allmän 
aspekt som även kan gälla andra människor i liknande situationer (Sohlberg & Sohberg, 
2009). Vi har tagit del av ett intervjumaterial med fyra respondenter. Dessa respondenter hade 
kontakt med den psykiatriska vården samt hade alla en diagnos inom gruppen övriga 
psykoser. Respondenterna beskriver liknande förhållanden som de lever i samtidigt som de 
som individer upplever dessa förhållanden på olika sätt. Vi anser att det är svårt att utifrån 
denna studie generalisera resultaten till att gälla alla personer med en psykosdiagnos och som 
har kontakt med psykiatrin. Något som hade kunnat ge oss andra resultat är ifall vi hade haft 
ett annat urval. Våra respondenter är bara några personer av många som har erfarenheter och 
tankar kring undersökta teman i denna uppsats.  Däremot anser vi att det vi finner i studien 
ändå kan säga något om den situation som dessa personer fungerar i då respondenterna i 
många aspekter skildrar liknande erfarenheter.  
 
 

7.3.7	  Etik	  
Etiska problem vid just sekundäranalys är att vi personligen inte fått tillstånd av 
intervjupersonerna att göra en andra analys av materialet (Bryman, 2001). Materialet som vi 
får se det är dock genomarbetat utifrån kraven på konfidentialitet och personerna är därmed 
anonyma för oss. Studien är också godkänd av Regionala etikprövningsnämnden i Stockholm 
(Topor, Mattsson, Denhov, Bülow, & Holmqvist, 2009). Innan vi började arbeta med 
intervjumaterialet fick vi skriva på ett sekretessavtal där vi gick med på att inte flytta på 
intervjuerna i sin helhet från FoU-enheten Psykiatri Södra Stockholms lokaler. Däremot har vi 
fått flytta på citat från intervjuerna. En av anledningarna till att man inte får flytta på 
intervjuerna är för att de i sin helhet utgör närmast levnadsberättelser och därmed uppfylls 
inte kravet på konfidentialitet. Vi har gett intervjupersonerna namn för att underlätta 
läsningen och har försökt att inte redogöra för detaljerat om deras liv med hänsyn till 
ovanstående aspekter.  

8	  Resultat	  
I detta avsnitt redogör vi för våra centrala resultat, först utifrån ifall respondenterna uttrycker 
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ett utanförskap. Utifrån dessa resultat redogör vi sedan för ifall respondenterna strävar efter 
ett återinträde i det ”normala” samhället. Då vi funnit att flera av respondenterna inte strävar 
efter ett återinträde så har vi under en rubrik beskrivit vad dessa respondenter strävar efter 
istället för ett återinträde. Slutligen har vi under en rubrik beskrivit de faktorer som 
respondenterna beskriver som hindrande ett återinträde. 

8.1	  Uttrycker	  respondenterna	  ett	  utanförskap?	  
 
Alla respondenterna saknar arbete på den öppna arbetsmarknaden, är ensamstående och har 
det svårt ekonomiskt. De bor alla i hyreslägenheter runt om i Stockholm. Anna och Gunnel 
beskriver hur deras situation blivit en ond cirkel. De menar att avsaknaden av ett arbete leder 
till dålig ekonomi samt social isolering. Anna beskriver sin situation såhär: 
 
”Men det känns som jag går bara i cirklar, jag kommer ingen vart,… det är det som gör mig så trött, tror 
jag, för jag kommer ingenstans hur jag än bär mig åt liksom. Alltså man är stämplad mer eller mindre som 
patient, jag ser mig själv som en patient framför allt annat, det har tagit överhanden mot att vara något 
yrke.” 
 
När det gäller arbete så känner sig Anna mindervärdig då det arbete hon utfört under flera års 
tid bestått av sysselsättning utan lön. Hon anser att om hon varit värd någonting hade hon fått 
lön. Hon beskriver också vikten av arbete för det sociala livet och menar att ett jobb är 
någonting andra människor har att prata om, medan hon själv bara har problem att berätta för 
människor hon träffar. Anna säger att ett arbete i första hand inte handlar om själva pengarna, 
utan att det handlar om social status och om att ett arbete stärker ens självkänsla och 
självförtroende, vilket i sin tur öppnar upp för att skapa och utveckla sociala relationer med 
andra människor. Anna känner sig istället mindervärdig och som en ”loser”:  
 
”jag har inget jobb, jag har inga pengar, jag har ingen hälsa, jag har inget vett i huvudet…(förställer 
rösten), alltså då… det är ju dömt att misslyckas, man kan lika bra gå och lägga sig, liksom.” 
 
Avsaknaden av arbete är något som även påverkar respondenternas ekonomi. Samtliga 
respondenter pratar om att de ständigt lever på gränsen och hur det är sällan som de kan unna 
sig något roligt. Peter pendlar dock mellan att ibland uttrycka att han känner sig nöjd med sin 
ekonomi och ibland att han har jättedålig ekonomi. Att gå på bio, restaurang eller att kunna 
köpa något nytt är nöjen som respondenterna sällan ägnar sig åt, och i de fall man ändå gör 
det får man ångest över det och känner sig ovärdig att roa sig eftersom man inte arbetar och 
egentligen inte har råd. Den onda cirkeln beskrivs också som svår att sluta eftersom att ha ett 
arbete inte känns som trovärdigt inom den närmaste framtiden. Anna lånar pengar av sin 
mamma, och även Lars behöver ibland låna av sina föräldrar. Att behöva låna pengar för att få 
det att gå runt varje månad resulterar i skulder. Anna menar att det är oerhört jobbigt att 
hamna i beroendeställning till sin mamma och detta bidrar till att hon känner sig 
mindervärdig.  
 
Gunnel och Anna beskriver också ett socialt utanförskap, och Gunnel känner sig även 
understimulerad. Anna beskriver hur sjukdomen alltid finns med henne i sociala situationer.  
Hon säger att hon känner sig normal, då hon inte längre hör röster eller är sjuk, men att hon 
indirekt ändå måste dras med sin sjukdom. Ett problem hon berättar om är huruvida hon ska 
berätta om sin sjukdom för bekanta eller ej. Hon uttrycker rädsla för omgivningens reaktioner 
på att hon har en psykisk sjukdom. Hon menar också att det finns en bild av psykiskt sjuka 
som farliga och oberäkneliga. Här talar Anna om en bekant som uttryckt fördomar om 
psykiskt sjuka: 
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”Och det är inte bara hon som har, det har väl gemene man också. För varje gång man hör talas om 
någon psykpatient då har dom antingen tagit livet av sig eller dödat någon, så det är ju inte så käckt att 
säga då att man har psykiska besvär. ” 
 
För samtliga respondenterna är de svåra psykiska problemen något som funnits med dem 
väldigt länge. Gunnel hade sin första kontakt med psykiatrin på 70-talet och har sedan dess 
varit inlagd på psykiatriska kliniker många gånger. Anna växte upp med två bröder som hade 
allvarliga psykiska problem och drabbades sedan själv av psykos redan i unga år. Anna har 
haft arbeten och även gått flera utbildningar, men menar att hela livet förändrades i och med 
psykosen. Peter drabbades också som ung, och har aldrig haft ett arbete. Han beskriver också 
livet fram till psykosen som traumatiskt då han blev misshandlad av sina föräldrar som barn, 
och då de levde på existensminimum och ibland inte hade råd med mat. Peter beskriver ett liv 
där han redan som liten kände ett utanförskap. Lars jobbade under många år på ett bygge 
innan han fick sin psykos, men uttrycker att han alltid tyckte att det var för krävande och 
stressande att arbeta. Lars är sjukskriven sen en tid tillbaka och försörjer sig på sjukbidrag. 
Gunnel och Anna berättar om hur hela livet förändrades i och med psykosen. Anna beskriver 
hur psykiatrin och det svåra psykiska problemet präglat hennes förmåga till att leva ett 
normalt liv: 
 
”hela livet havererar ju p.g.a. det, man kan inte bilda familj, man kan inte ha ett vanligt yrkesarbetande liv 
utan man bara bollas runt som någon slags boll.” 
 
Peter beskriver hur utanförskapet, i den meningen att man är annorlunda, ”ej normal”, 
framförallt blir tydligt när man är sjuk, och hur skönt det då kan vara att bli intagen på en 
psykiatrisk klinik där man kan få vara sig själv, där det är ok att vara annorlunda och konstig 
och där man slipper människor som stirrar på en. 
 
”Det går ju inte att vara sjuk på stan, det går ju inte. Man är ju hispig. Och det lugnar ju ned sig 80-90 
procent när man kommer in på [avdelningen] liksom.” 
 
Samtidigt som Peter tycker att det kan vara skönt att få vara med andra som också har 
psykiska problem för att undvika att människor stirrar på en, kan han ibland störa sig på 
vänner som inte kan hålla sina psykiska problem i schack. Peter berättar exempelvis om att 
han tycker att det blir pinsamt ibland när han deltar i utflykter som psykiatrin anordnar och 
vissa av deltagarna drar oönskad uppmärksamhet till sig genom att inte bete sig ”normalt”.  
Den som tydligast pratar om ett utanförskap av respondenterna är Anna. De övriga pratar om 
sina liv som annorlunda liv i mer eller mindre negativ bemärkelse. Ingen av respondenterna 
har ett arbete på den öppna arbetsmarknaden, alla är ensamstående samt har det svårt 
ekonomiskt. Detta kan ses som att alla uttrycker ett utanförskap i förhållande till ”det 
normala” samhället, om man ställer det mot de faktorer som beskrivs som normala i normativ 
och statistik mening. Det vi finner intressant är dock att detta utanförskap inte för alla behöver 
betyda ett utanförskap i negativ bemärkelse. 

8.2	  Strävar	  respondenterna	  efter	  ett	  återinträde?	  
Vi har funnit att det bara är en av respondenterna som kan sägas sträva efter ett återinträde i 
det ”normala” samhället. Två av respondenterna uttrycker att de inte skulle ha tid med ett 
normalt liv med arbeten på den öppna arbetsmarknaden. Peter har ett socialt liv och många 
intressen som fyller hans dagar och menar att han inte skulle ha tid med ett arbete. 
 
”Käka, hitta på vad jag ska göra, ska jag sitta hemma?, ska jag gå ut?, alltså… saker  
händer ju hela tiden. Själva prylen är ju, har jag upptäckt, att det är ett fulltidsarbete, fulltidsjobb, bara att 



 27 

överleva, eller inte för att bara överleva, utan för att leva, liksom. ” 
 
Även Lars uttrycker att han inte vill ändra på sin situation, och att han inte skulle orka eller ha 
tid med ett arbete. Lars påpekar dessutom att han nu fått kamrater utanför jobbet, så han får ta 
del av ett socialt liv utan att ha ett arbete. Han har dessutom flera intressen som uppfyller hans 
tid. När Peter pratar om sin ekonomi är det i samband med att den är svår att förbättra med 
tanke på att han aldrig kommer att arbeta, samtidigt som han ibland pratar om att han tycker 
att han har mycket pengar. Men ett återinträde i samhället i bemärkelsen att skaffa ett arbete 
på den öppna arbetsmarknaden och kunna försörja sig själv är inte aktuellt för varken Peter 
eller Lars. Peter uttrycker sin framtid såhär: 
 
”Ja, precis, jag kommer ju att leva så här. ” 
 
Peter och Lars strävar inte efter ett återinträde i det ”normala” samhället. Lars har i dagsläget 
sjukbidrag, men menar att han vill sjukpensionera sig så han slipper tänka mer på att arbeta. 
Peter och Lars är alltså nöjda med den annorlunda livssituation som de befinner sig i.  
 
Gunnel intar en mellanställning då hon vill ha ett mer socialt liv, och känner sig 
understimulerad på arbetsverksamheterna samt önskar sig en bättre ekonomisk situation. 
Gunnel strävar också efter normalitet: 
 
”Nu vill jag bara vara normal och ha ett normalt liv.” 
 
Trots att Gunnel uttrycker ett utanförskap då hon inte känner sig tillfredsställd med sitt liv 
varken socialt, arbetsmässigt eller ekonomiskt så finner vi inte att Gunnel direkt strävar efter 
att göra ett återinträde i det ”normala samhället”, hon är sjukpensionerad och har inga 
förväntningar på att komma ut på arbetsmarknaden eller att kunna förändra sin ekonomi.  
 
Anna är den av respondenterna som kan sägas tydligt strävar efter ett återinträde. Hon är 
aktivt arbetssökande och ser ett arbete som lösningen på mycket annat. Hon menar att ett 
arbete kan medföra sociala kontakter, en bättre ekonomi och en bättre självkänsla och 
självförtroende. Hon tror att hitta ett jobb som man trivs med är grunden för en god hälsa. 
Anna berättar att hon börjat studera och att detta var en stor sak för henne gällande 
självförtroendet: 
 
”det som har hänt under det här året när jag har studerat det är att ”oj då, jag kan visst studera, jag 
klarar av det”, för jag har varit borta så länge från studier så jag var lite osäker på om jag skulle klara av 
det. ” 
 
Det Anna nu vill ha är dock ett jobb, en inkomstkälla. Men det går inte lätt och hon oroar sig 
mycket för framtiden. 
 
”nu är jag fortfarande arbetssökande igen då, men jag känner att det är tungt, det är jobbigt att söka och 
inte få något napp.” 
 

	  

8.3	  Strävar	  respondenterna	  efter	  något	  annat	  än	  ett	  återinträde	  i	  det	  ”normala”	  
samhället?	  
 
Respondenterna uttrycker alla olika saker som de strävar efter, och deras liv och åsikter om 
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livet är väldigt olika. Peter vill inte skaffa sig ett vanligt jobb på den öppna arbetsmarknaden 
utan är nöjd med att ta del av de insatser som erbjuds honom: 
 
”S: Skulle du vilja jobba någon stans och göra något? 
 
I: Nej, jag vill ju göra det som finns tillgängligt liksom, inom psykiatrin liksom. [namn på 
arbetsverksamhet], kurser och så där.” 
 
Peter ger i intervjuerna ett aktivt och socialt intryck, som att han lever ett liv där det alltid är 
något nytt på gång. Han beskriver sina dagar som fulla med olika aktiviteter eller intressen. 
Han har mycket vänner, och även en flickvän som han dock bara nämner kort. Han beskriver 
sig också som en känd person inom vissa konstnärskretsar: 
 
”Ja, absolut, och jag är en ganska känd målare, det är jag, det är jättekul att måla, man får respekt från 
alla kidsen. (fniss). ” 
 
Peter är konstnärligt lagd och målar därför mycket, han håller också på med musik samt 
berättar att han ska börja designa kläder. Han berättar också att han har gjort egna tidningar 
som han har sålt en hel sommar. Peter berättar även om hur han försöker komma runt 
problemet med att han blir av med sin sjukpension ifall han tjänar egna pengar. När han 
exempelvis säljer en tavla eller gör något annat projekt som han får betalt för vill han därför 
hellre få saker istället för pengar. Trots att han har fullt upp för det mesta uttrycker Peter att 
han ibland känner sig uttråkad: 
 
”Alltså efter det att jag slutade på silversmidet så satte jag mig ned och tänkte efter på den tiden där. ”Vad 
ska jag göra nu då? Jag måste ju ha någonting att göra”. Då ringde jag runt och [namn på kompis2] som 
är min kompis och har en butik sa ”Du kan hänga här” och då ringde jag försäkringskassan och frågade 
”Om jag hänger i hans butik utan att göra något, får man göra det om man inte har det som jobb, om jag 
kanske kommer dit två tre timmar i taget två gånger i veckan?” ”Det är okej”, sa hon. Jag kan vara där, 
hänga, sitta och kolla, prata, dricka kaffe och sådär. Det är helt okej. Det är en jävligt schysst pryl, att man 
får hänga i hans butik.” 
 
Även Lars uttrycker att han har fullt upp i sitt liv. Ett stort intresse för Lars är exempelvis 
musik och Lars spelar ett instrument, något som tar upp mycket av hans tid. Förut brukade 
han oftare delta i arbetsverksamheter:  
 
”Förut gick jag dit alla dagar i veckan, fast nu har jag fått så mycket att göra hemma så jag kommer inte 
dit något mer.” 
 
Peter deltar aktivt i olika verksamheter och tar del av insatser av olika slag. 
Arbetsverksamheter beskriver Peter som något man kan välja bland, och vissa verksamheter 
är riktigt roliga medan andra beskrivs som mindre bra. Peter kritiserar ibland 
arbetsverksamheterna för att vara passiviserande: 
 
”Och så blev jag så trött på alla som var sjuka där som bara sitter och tittar ned i marken. ”Vad fan, kom 
igen nu!” Och så får jag föra samtal, annars sitter de bara tysta. Jag blir så trött på det där, jag fick spel 
och bara ”nu vänder jag och går”. Jag fattar inte själva prylen alltså. Skulle du sitta där i tre år och bara 
stirra ned i marken? Alltså efter ett och ett halvt skulle jag börja fatta att ”kom igen nu, lite mer 
”interactions”, lite mer prestanda där.”  
 
Peter strävar efter att fortsätta leva som sjukpensionär och att fortsätta ta del av psykiatrins 
insatser. Detta gör också att Peter kan få fortsätta att ägna sig åt de saker han tycker är roliga 
utan att det blir för mycket för honom, som han menar att ett arbete skulle vara. Peter kan 
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alltså sägas ha byggt sig ett rikt socialt liv, med sysselsättning, utanför det normala samhället. 
Peter strävar alltså efter att få fortsätta leva som han gör nu. 
 
”Det är jättekul. Och sen att jag är sjukpensionär är ju egentligen ett plus för då kan jag verkligen göra 
det jag vill. Det är jätteschysst tycker jag för jag har haft jobbigt hela livet och äntligen har man hittat… 
landat, hittat sig själv. Och sen är det väl ett konstnärsliv också, konstnärligt liksom, och måla någon 
bild.” 
 
Även Lars strävan handlar om att få fortsätta leva som han gör, att slippa behöva arbeta. Han 
vill ha lugn och ro runt omkring sig. Det Lars uttrycker en strävan efter är att få bli 
sjukpensionär så att han slipper fundera mer på att behöva arbeta.  
 
Gunnel strävar som sagt efter att få leva ett normalt liv. Med normalt liv menar hon att slippa 
psykoserna och att få vara frisk. Men Gunnel skulle också vilja ha mer utmaningar när det 
gäller sysselsättning då hon anser att arbetsverksamheterna är understimulerande, att skaffa 
sig ett arbete i ”det normala” samhället ser hon dock inte som önskvärt. Gunnel önskar också 
att träffa någon då hon känner sig ensam.  
 
”...man skulle vilja ha någon liksom, du förstår, jag har ingenting sånt alls. Men det gör mig ingenting, 
men det skulle vara bra att ha någon att prata med liksom, kanske en kram eller någonting, det saknar man 
ju. ...” 
 
Det Anna strävar efter är ett arbete med lön, en bättre ekonomi samt bättre sociala relationer/ 
utöka sitt sociala nätverk, d.v.s. faktorer som kan innebära ett återinträde i det ”normala” 
samhället. 

8.4	  Hinder	  för	  återinträde?	  
I detta avsnitt redogör vi för hinder för ett återinträde. Eftersom flera respondenter inte strävar 
efter ett återinträde kan detta avsnitt också sägas vara en beskrivning av orsaker till att man 
inte vill in i det normala samhället igen. Vi finner också i detta avsnitt beskrivningar av hur en 
av respondenterna har känt sig illa bemött av psykiatrin och andra professionella. Detta är 
något som indirekt kan ses som hindrande ett återinträde då respondenten beskriver hur de 
inte har varit uppmuntrande till att respondenten ska klara av ett återinträde. 
 

8.4.1	  Psykosen	  som	  hinder	  
Något som beskrivs som hindrande ett återinträde är det psykiska problemet, psykosen, i sig. 
Detta är något som både Peter, Lars och Gunnel uttrycker. Peter som lever både ett socialt och 
aktivt liv menar att det trots allt är på grund av rösterna och de svåra psykiska problemen som 
han inte kan jobba. Peter menar att de psykiska problemens inverkan på hans förmåga 
varierar, och ger som exempel att han hade svårigheter att komma till intervjun: 
  
”Ja, men jag kom ju knappt in här imorse p.g.a. mina röster. ” 
 
För Gunnel är rädslan för att psykosen ska komma tillbaka konstant: 
 
”Nej, jag orkar inte med det. Jag vill inte ha dom där psykosnojjorna något mer, jag fixar inte det något 
mer, jag gör inte det, det får vara bra nu det där, jag fixar inte det en gång till, då blir jag tokig på riktigt.” 
 
Lars, som har sjukbidrag, men som vill bli sjukpensionär, menar att han inte skulle klara av 
den stress som ett arbete innebär. Redan innan psykosen tyckte han att det var väldigt 
påfrestande att arbeta, och idag vill han bara kunna då vila när han behöver. Även för Anna 
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innebär det psykiska problemet ett hinder, men mer indirekt. Anna känner sig normal och 
frisk, men fortfarande som stämplad som en patient. Annas funderingar kring vem hon är är 
återkommande: 
 
”Jag känner att jag är någon sån där konstig ”borderlinare” som inte… jag är inte tillräckligt sjuk för att 
vara bland dom sjuka, och inte tillräckligt frisk för att vara bland dom friska, jag befinner mig i något 
slags gränsland där jag inte riktigt vet vilken fot jag ska stå på. Men egentligen så… ja, jag kanske inte… 
jag kanske hör hemma bland tråkmånsarna (skrattar). ” 
 
Anna som på många sätt kämpar mot ett återinträde i samhället stöter på alla möjliga 
svårigheter. När det gäller socialt uttrycker hon att det är jobbigt att inte kunna berätta om 
sina psykiska problem och hon är rädd för omgivningens reaktioner ifall de fick reda på 
”sanningen” om henne. Hon berättar om att när hon påbörjade en yrkesutbildning så hade hon 
svårigheter med det sociala. Hon kände sig osäker och kände att hon inte kunde hänga med de 
andra i samma tempo, vilket hon bland annat förklarar med att hon varit socialt isolerad under 
en ganska lång tid. Samtidigt känner sig Anna friskare bland andra ”friska”: 
 
”Nej, utan jag känner att när jag är bland friska människor då blir jag friskare själv, men är jag bland 
sjuka människor då börjar jag bete mig konstigt jag också.” 
 

8.4.2	  Bemötande	  från	  psykiatrin	  och	  andra	  professionella	  	  
Anna är genomgående mycket kritisk mot psykiatrin och det bemötande hon fått från 
professionella. Hon anser att bemötandet många gånger har varit nedvärderande, respektlöst 
och oförstående inför den jobbiga situation man befinner sig i när man har en psykos: 
 
”Och en del som jobbar inom psykvården tycker jag faktiskt är olämpliga att jobba där, för dom nästan ser 
ner på patienterna och tilltalar dom på ett sätt som om man vore en hund, ”skärp dig nu!”, ”sitt!”, ”ät din 
mat!”, liksom lite… jag vet inte… dom kanske är utarbetade och väldigt trötta på sina patienter, men jag 
tycker att lite vanlig hederlig vänlighet är väl inte så svårt att åstadkomma, och att tala till patienten som 
en jämlike och inte som någon… som ett barn eller hund som ska uppfostras. ” 
 
Hon menar också att arbetsverksamheterna är som ”vuxendagis” och att de är passiviserande. 
Hon är också förbannad på att man kan få gå år ut och år in på arbetsverksamheter utan att få 
lön. Hon ser det som ett straff i sig, att det ska straffa sig att vara sjuk. Såhär beskriver Anna 
situationen efter att hon drabbats av psykos: 
 
”Ja, så det vände upp och ner på alla mina framtidsplaner, att jag blev väldigt… jag kände mig väldigt 
skadad efteråt, jag fick inget faktiskt stöd att komma tillbaks till arbetslivet utan dom lämnade mig stick i 
stäv.” 
 
Anna berättar vidare: 
 
”Ja. Och jag känner… jag har ju gått på ett ställe som heter […] som är en träfflokal för… ja, det är både 
pensionärer och folk i min ålder och yngre också, men jag känner att när jag har gått där har jag blivit så 
passiviserad, man blir liksom omhändertagen, det ställs inga krav på en, man går bara dit och man kan 
delta i matlagning, bakning, man kan väva mattor eller måla korgar, det finns lite olika aktiviteter, men det 
är ju inget jobb, man kan ju inte försörja sig, utan det är mer som ett… ja, som ett… förr så var dom på 
mentalsjukhus men nu har man planterat ut dom lite här och var, det finns olika… Men då känns det som 
att man är liksom stämplad, att ”nu går det inte att komma tillbaks där vi var förut”. ” 
 
Anna säger också att hon ibland tror att personalen känner sig mer trygg när patienterna är 
sjuka: 
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”ibland kan jag känna det som att personalen känner sig mer trygg när patienten är sjuk, för då (skrattar) 
är allt som det ska, så om man inte är tillräckligt sjuk då är det något konstigt (skrattar). ” 
 
Anna är också kritisk mot systemet i sin helhet, hon anser att det är för mycket styrning och 
för lite uppmuntran till att komma ut i samhället igen.  
 
”Så säger soc en sak ”ska du inte börja arbetsträna?” och så säger arbetsförmedlingen ”ja, men ska du 
inte hitta en praktikplats?” och så säger jag själv ”jag vill ha ett riktigt jobb”, en riktig lön och en riktig 
semester liksom.” 
 
 
Anna säger också att psykiatrin har stämplat henne som sjuk och inte tar något hon säger på 
allvar. Hon berättar om hur det är acceptabelt för en frisk människa att bli upprörd, men en 
sjuk människa som blir upprörd är hysterisk. När det gäller att skaffa sig ett arbete känner sig 
Anna ibland svag, och att hon inte kan mäta sig med kraven som finns på hur man ska vara 
som människa. Hon tycker att det känns som att man måste vara en supermänniska för att 
kunna få ett jobb. Ett stort problem för Anna är att hon vid anställningsintervjuer måste 
förklara varför hon har så stora glapp i sitt liv där hon inte gjort någonting, det blir svårt för 
Anna att inte berätta om sitt psykiska problem. Man skulle kunna säga att hinder för Anna är 
det psykiska problemet men kanske framförallt de efterverkningar som psykosen fört med sig: 
att hon hindras socialt då hon är rädd för att avslöja sitt ”riktiga jag” med en historia som en 
person med svåra psykiska problem, att hon inte vill berätta för arbetsgivare att hon haft 
psykiska problem och därmed inte kan berätta vad hon har gjort under alla år, att hon känner 
sig ”stämplad” som patient av samhället och av psykiatrin, en stämpling som gör att hon har 
svårt att se sig som frisk. 
 

9	  Analys	  
I följande avsnitt kommer den analys som vi har gjort utifrån resultaten. Analysen består av 
de tolkningar och förklaringar som vi har gjort med hjälp av våra teoretiska perspektiv; 
stämplingsteori, stigma och rollutgång utifrån teorin symbolisk interaktionism. Under den 
första rubriken finner man tolkningar gjorda utifrån stämplingsteori (Berg, 2007) och stigma 
(Goffman 2001). Under den andra rubriken har vi tolkat resultaten utifrån Ebaugh (1988) teori 
om rollutgång. Vi har också kopplat våra resultat till tidigare forskning där vi finner det 
relevant och intressant. 
 

9.1	  Stämpling	  och	  stigma	  	  
Alla respondenterna uttrycker ett annorlunda liv i någon form ifall man ställer deras 
skildringar mot det ”normala” samhället och de faktorer som kan ses som normativa och 
vanliga att ha i sina liv. Peter och Lars ser dock inte sig själva som utanför samhället i den 
bemärkelsen att de vill göra ett återinträde. Peter pratar om ett annorlunda liv som han trivs 
med och inte heller Lars pratar om ett utanförskap i negativ mening och strävar därför inte 
heller efter ett återinträde. Lars är nöjd så länge han slipper arbeta igen och verkar trivas med 
sin nuvarande livssituation. Gunnel uttrycker ett missnöje och ett utanförskap men strävar 
ändå inte efter ett återinträde. Anna uttrycker ett utanförskap som hon försöker ta sig ur och 
hon eftersträvar ett återinträde in i samhället, något som hon kämpar för varje dag.  Det hon 
helst av allt önskar är att få ett riktigt arbete. 
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När Peter pratar om sitt utanförskap så får vi inte intrycket att det är något som han lider 
speciellt mycket av.  Han gillar sitt liv på det stora hela som innehåller de faktorer som man 
kan se som centrala när man pratar om att leva ”normalt”: han har sysselsättning och ett rikt 
socialt nätverk. Det som skiljer Peter från att leva ”normalt” är att sysselsättningen Peter gör 
är något som sker antingen svart eller i form av psykiatrins arbetsverksamheter och att hans 
ekonomi består av sjukpension. Peters sociala nätverk består främst av personer som också 
har psykiska problem. På det stora hela verkar Peter vara nöjd med sitt liv. 
 
När Peter pratar om sig själv som sjuk kan man dock se hur det psykiska problemet även 
innebär ett stigma, då vill Peter helst hålla sig borta från ”normala” för att slippa känna sig 
utstirrad. Ibland är det tvärtom, då vill Peter inte umgås med andra som har psykiska problem 
eftersom han tycker att de drar med honom i pinsamma situationer.  Goffman (2001) menar 
att stigmat just kan innebära denna ambivalens gällande den egna ”gruppen” och ”de 
normala” i samhället. Man skulle kunna tolka det som att Peter uttrycker denna ambivalens 
genom att ibland skämmas för att visa sig med andra som har psykiska problem, och ibland 
vilja gömma sig från ”de normala” på en psykiatrisk klinik för att få vara ”konstig” ifred.  
 
Goffman (2001) menar också att stigmat medför att personen inte kan påverka sin situation 
och att den stigmatiserade inte kan uppfylla normen i samhället oavsett om han försöker. 
Detta kan i sin tur leda till att en stigmatiserad person väljer att ta avstånd från den gemenskap 
som vidmakthåller normen och väljer att särskilja sig från samhället. Utifrån detta skulle man 
kunna tolka det som att Peter och Lars har hittat ett förhållningssätt där de valt att ta avstånd 
från ”det normala samhället” och istället skapa sig en identitet i ett annorlunda liv, ett liv där 
det inte är samma normer som råder som i det ”normala” samhället. Att ta avstånd och skapa 
sig ett annorlunda liv där andra normer råder kan vara en lösning för att slippa känna sig 
underlägsen. Ifall den stigmatiserade istället väljer att försöka delta i gemenskapen med ”de 
normala” i samhället blir detta enligt Goffman (2001) inte på jämlika villkor utan man förblir 
underlägsen de andra.  Anna, som på ett helt annat sätt än de andra respondenterna kämpar för 
att göra ett återinträde i det normala samhället, lever sitt liv med ständiga känslor av att vara 
underlägsen. Även när Anna pratar om det sociala utanförskapet och hur hon försöker hålla 
sina psykiska problem hemliga när hon träffar nya människor stämmer uttalandena väl 
överens med Goffmans stigma. Goffman (2001) menar att en strategi för en stigmatiserad 
person är att försöka dölja stigmat.  Ifall den stigmatiserade försöker dölja eller hindra sin 
verkliga identitet från att bli känd så menar Goffman (2001)att hon blir bemött av andra på 
felaktiga grunder och att man får dras med dilemmat om när stigmat ska döljas och när det 
ska berättas. 
 
Anna berättar också om hur hon känt sig illa behandlad av psykiatrin och av vårdpersonal. 
Hon har även känt att personalen känner sig tryggare med henne när hon är sjuk och hur hon 
inte tas på allvar, eller hur allting tolkas annorlunda bara för att hon är sjuk. Ett av de sätt som 
Goffman (2001) menar att andra bemöter stigmatiserade personer på är just att allt tillskrivs 
stigmat, Anna kan inte vara upprörd för saker längre utan hennes humörsvängningar beror 
helt och hållet på det psykiska problemet/stigmat. Det Anna berättar stämmer också överens 
med vad tidigare forskning säger om att stigmatisering och diskriminering även förekommer 
inom psykiatrin och bland personal (Lundberg, 2010; Lauber & Sartorius, 2007). Peter, Anna 
och Gunnel tar också upp hur arbetsverksamheterna ibland känns passiviserande och 
understimulerande.  
 
Stigmat kan också enligt Goffman (2001) bli personens identitet till den grad att personen 
ifråga inte skulle veta vad han skulle göra utan stigmat. Samtliga respondenter uttrycker att 
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det psykiska problemet påverkar många, om inte alla, aspekter av deras liv och att deras 
psykiska problem funnits med dem länge. Enligt stämplingsteorin så kan personer med 
psykos bete sig som psykiskt sjuka eftersom de hela tiden blir behandlade och sedda som 
detta. Detta är en process som slutar med att personen som av andra definieras på ett visst sätt 
slutligen tar över denna bild och ser sig själv som avvikare/psykiskt sjuk. Det blir personens 
identitet. Stämplingsteorin menar också att vissa har makten att stämpla. Anna berättar 
exempelvis om hur hon känner sig stämplad som patient framför allt annat, och om hur hon 
känner att psykiatrin bemöter henne som sjuk och som mindre vetande. Anna anser också att 
hon inte fått någon hjälp från psykiatrin eller någon annan professionell med att ta sig ut i 
samhället igen, utan att hon snarare känner att de ”vill” ha henne sjuk för att de ska veta hur 
de ska bemöta henne. Detta är en åsikt som även uttrycks i Schultz & Angermeyer (2003) 
studie där respondenterna saknade hjälp från sjukvården att åter etablera sig i samhället. Anna 
uttrycker själv hur hon känner sig stämplad och hennes svårigheter med att ta sig ut i 
samhället igen skulle kunna tolkas som att Anna tagit över andras bild av sig själv som 
sjuk/patient framför allt annat. Det kan också förklaras med ”self-stigma” (Angermeyer, 
Rusch och Corrigan 2005). Det kan tolkas som att Anna, som också beskriver hur hon har 
dåligt självförtroende och känner sig underlägsen andra, har övertagit andras stigmatisering 
och nu stigmatiserar sig själv.   
 

9.2	  Ett	  annorlunda	  liv	  	  
Gunnel uttrycker att hon känner sig som normal, men ändå inte. Peter berättar om ett aktivt liv 
där han får vara kreativ och skapande, men menar att han ändå inte skulle klara av ett jobb på 
grund av sitt psykiska problem. Även Lars finner ett arbete på den öppna arbetsmarknaden 
som alltför stressande och krävande, men har fullt upp om dagarna med sina intressen. Anna 
beskriver sig själv som frisk, men ändå inte, och att hon fortfarande, trots att hon är frisk, 
framför allt annat ser sig själv som patient. Anna verkar hela tiden vara på väg in i samhället 
igen, men hindras av sina tidigare psykiska problem på olika vis.  
 
Anna vet inte riktigt själv ifall hon är en före detta (f.d) patient, eller ifall hon fortfarande är 
sjuk. Enligt Ebaugh (1988) studie om rollutgång måste en person för att kunna skapa sig en 
ny identitet integrera sin tidigare roll med en ny samt frigöra sig från en roll som är central för 
ens självbild. Anna skulle exempelvis för att kunna skapa sig en ny identitet som f.d patient, 
istället för patient, behöva frigöra sig från rollen som patient och skapa sig en ny roll. Ebaugh 
menar att denna rollutgång sker genom olika faser individen måste gå igenom, där den första 
fasen innebär ett ifrågasättande av den tidigare rollen. Anna beskriver verkligen hur hon 
ifrågasätter sig själv som fortfarande sjuk/patient. I den andra fasen ska individen mer aktivt 
handla och bete sig mot den nya rollen, exempelvis genom att söka sig till en ny grupp som 
delar de intressen som den nya rollen har. Även detta gör Anna aktivt, då hon exempelvis vill 
umgås med ”friska” och då hon försöker skaffa sig nya sociala kontakter genom sin 
utbildning. Även hennes jobbsökande kan ses som ett steg mot denna nya roll. Till sist måste 
något ske där individen upphör med ambivalensen och där skapandet av en ”f.d” sker. Anna 
verkar fortfarande befinna sig i ambivalensen och har inte ännu genomgått en rollutgång som 
psykiskt sjuk, eftersom hon fortfarande ser sig som en patient ibland och ibland som en frisk 
person. Den avgörande händelsen för Anna skulle kunna vara ifall hon fick ett arbete. Att det 
verkar så svårt att frigöra sig från rollen som patient kan också förklaras med vad Ebaugh 
säger om roller och social önskvärdhet, att den nya rollen mycket beror på ifall den är 
önskvärd i samhället eller ej.  
 
Topor (2001) menar att det krävs en vilja samt makt och kontroll över det egna livet och 
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förmågan att kunna stå emot pessimismen som finns angående återhämtning från svåra 
psykiska problem för att kunna gå ur, eller bryta rollen som ”sjuk” eller ”patient”. Anna 
verkar ha viljan och hon ser sig själv till och med som frisk från psykosen. En tolkning kan 
vara att Anna ännu inte klarar av att bemöta och stå emot den negativa bild om psykiska 
problem som finns både hos allmänheten och hos professionella inom psykiatrin.  
 
Ännu en aspekt att ta hänsyn till vid en eventuell rollutgång är hur central personens tidigare 
roll varit för identiteten. När det gäller personer med svåra psykiska problem kan det handla 
om hur pass integrerad personens identitet blivit i rollen som ”sjuk” (Topor, 2004). För de 
övriga respondenterna kan man tolka det som att rollen som ”sjuk” är ännu mer integrerad i 
deras identitet då Gunnel, Lars och Peter inte strävar efter ett återinträde utan är mer eller 
mindre nöjda med sina annorlunda liv. Utifrån Angermeyer, Rusch och Corrigan (2005) och 
deras ”self-stigma” kan det även vara så att Lars, Peter och Gunnel har gett upp för att de 
stigmatiserat sig själva som oförmögna till att kunna göra ett återinträde i det normala 
samhället. 
 
Att tre av respondenterna uttrycker att de inte strävar efter ett återinträde kan tolkas som att de 
på grund av sina psykiska problem inte förstår sitt eget bästa, d v s att de inte förstår att man 
kan ha ett bättre liv i det ”normala” samhället. Man kan också se respondenternas uttalanden 
som att de har tillägnat sig föreställningen om att de är arbetsoförmögna och inte klarar av att 
leva ett självständigt liv, och att de sedan genom självstigmatiserande berättelser reproducerar 
denna föreställning. 
 
Ovanstående resonemang betyder att man utgår ifrån att ett återinträde, det normala, är det 
bästa för alla och att de egentligen skulle vilja göra ett återinträde, bara de kunde. Tre av våra 
fyra respondenter; Lars, Peter och Gunnel, uttrycker dock att de inte strävar efter ett 
återinträde, och två av våra respondenter ser inte sig själva som utanför i en negativ 
bemärkelse. Det Peter och Lars beskriver är liv som de är nöjda med, liv som är fulla av 
intressen, aktiviteter och sociala relationer. Det är annorlunda liv eftersom det är liv skapade 
utanför det ”normala” samhället, men det innehåller samtidigt en del av de faktorer som anses 
önskvärda i det normala samhället. Man skulle kunna tolka detta utifrån Ebaugh (1988) om 
rollutgång som att Lars och Peter faktiskt gjort en ”f.d”, en rollutgång, då de har skapat en roll 
där den centrala identiteten inte är som sjuk. Peter och Lars beskriver roller där de är aktiva 
och där de har sociala sammanhang och vänner som uppskattar deras personer. I dessa 
sammanhang är det inte rollen som sjuk som är central, utan det är exempelvis konstnären 
Peter och musikern Lars som beskrivs. Varken Lars eller Peter uttrycker att de är ensamma, 
understimulerade eller diskriminerade. Det som Peter och Lars inte har, och som kan sägas 
vara den tydligaste skillnaden mellan deras liv andra ”normalas” liv, är ett lönearbete som kan 
ge dem ekonomiska fördelar. Men de vill inte ha ett arbete eftersom de menar att de skulle må 
sämre av att arbeta och eftersom de skapat sig ett liv som inte har plats för ett arbete.  
 
Man kan säga att det Lars och Peter har gjort är att de har ställt sig utanför den norm som 
säger att man inte kan ha ett tillfredsställande liv utan att ha ett arbete. Peter och Lars 
beskriver tillfredsställande liv utan att ha ett arbete, och utan att sträva efter ett arbete. Kanske 
kan man se det som att Peter och Lars har skapat sig annorlunda liv där det råder andra 
normer än i det ”normala” samhället. 

10	  Avslutande	  diskussion	  
Syftet med denna studie var att undersöka hur personer diagnostiserade med psykos kan 
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resonera kring ett återinträde i det ”normala” samhället. De frågeställningar vi har ställt till 
materialet och indirekt till respondenterna är ifall de uttrycker ett utanförskap, och ifall de 
strävar efter ett återinträde. Ytterligare en fråga var ifall respondenterna uttrycker några 
faktorer som kan ses som hindrande ett återinträde. Vår förförståelse när vi började skriva 
denna uppsats var att personer med allvarliga psykiska problem är en utsatt grupp i samhället, 
som är socialt segregerade och ofta beroende av socialförsäkringssystemet för sin försörjnings 
skull. Vår förförståelse kan också sägas ha varit att personer med allvarliga psykiska problem 
som lever utanför samhället strävar efter ett återinträde och ett mer normalt liv. 
 
Vi har gjort en kvalitativ sekundäranalys av det material som samlats in via 
Uppföljningsstudien som bedrivs av FoU-enheten Psykiatrin Södra Stockholm och som syftar 
till att följa upp personer med psykosdiagnoser. Utifrån ett material bestående av flera 
intervjuer som gjorts med 19 personer har vi fått tagit del av fyra personers intervjuer till 
denna uppsats.  
 
 Våra resultat visar att man kan tala om att alla respondenterna lever ett liv utanför det 
”normala” samhället ifall man med det normala samhället menar att ha vissa normativa och 
vanliga faktorer i sina liv som arbete, bostad, kunna försörja sig samt att ha ett socialt nätverk. 
Ingen av våra respondenter har ett arbete på den öppna arbetsmarknaden och de har alla en 
dålig ekonomi och är beroende av socialförsäkringssystemet. Två av våra respondenter, Anna 
och Gunnel, uttrycker dessutom att de känner sig socialt isolerade. Det som kan ses som 
intressant är att det bara är en, Anna, av våra fyra respondenter som strävar efter ett 
återinträde i det normala samhället. Gunnel intar en mellanposition av våra respondenter då 
hon inte uttrycker att hon lever ett tillfredsställande liv, men ändå inte strävar efter ett 
återinträde. Två av våra respondenter, Peter och Lars, beskriver nämligen liv som de är nöjda 
med och trivs med. De beskriver liv där de får vara aktiva och kreativa, med många sociala 
relationer och intressen. Utifrån detta kan man snarare tala om att respondenterna lever 
annorlunda liv än att de lever i utanförskap. Hinder för återinträde, eller orsaker till att man 
inte vill göra ett återinträde, är för alla respondenterna psykosen i sig. Alla respondenter, utom 
Anna, menar att de inte skulle orka med ett arbete på den öppna arbetsmarknaden. Anna 
uttrycker indirekta konsekvenser av psykosen som hindrande ett återinträde. Anna beskriver 
exempelvis hur hon varit socialt isolerad på grund av psykosen, vilket har medfört problem 
och svårigheter med den sociala kompetensen och mötet med andra människor. Hon berättar 
också om hur hon har ett alltför stort glapp i sitt CV som måste förklaras när hon söker arbete 
och att hon inte vill berätta för människor om sina psykiska problem. 
 
De teoretiska perspektiv som vi använt oss av för att tolka materialet i denna uppsats är 
stämplingsteori (Berg, 2007), stigma (Goffman 2001) samt rollutgång ”role-exit” (Ebaugh, 
1988). Utifrån dessa teorier kan vi tydligt se hur stämpling och stigmatisering från 
allmänheten hindrar åtminstone en av våra respondenter, Anna, från att göra ett återinträde. 
Även Peter och Gunnel nämner stigmatisering men verkar inte se det som ett större problem i 
sina liv.  Utifrån Annas uttalanden har vi också funnit att stämpling och stigmatisering även 
kan förekomma inom psykiatrin och från professionella.  
 
Utifrån rollutgång har vi funnit att Anna, som strävar efter ett återinträde, trots att hon ser sig 
som frisk från sin psykos fortfarande ser sig som en patient och att hon därför inte gjort en 
rollutgång. En analys är att de övriga tre; Peter, Lars och Gunnel, fortfarande har rollen som 
”sjuk” som central för deras identitet och att det är därför som de inte uttrycker en strävan 
efter ett återinträde. När det gäller Peter och Lars skulle man dock också kunna tolka det som 
att de faktiskt gjort en rollutgång då de byggt sig annorlunda liv som de tycker om. 
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Annorlunda liv som kan ses som utanför det normala samhället, där deras roller inte är som 
”psykiskt sjuka” utan som personer där andra saker är centrala för deras identitet och roll, som 
exempelvis deras konstnärliga intressen. Intressant är att Peter och Lars bedömer att de skulle 
må sämre av att arbeta, i motsats till vad forskning säger om arbete och det syfte som de 
normaliserande och arbetsinriktade insatserna ska ha. Peter och Lars kan därför sägas stå 
utanför den norm som råder i det ”normala” samhället och som säger att man måste ha ett 
arbete för att kunna leva ett tillfredsställande liv.  
 
Våra resultat kan ses som provocerande i den bemärkelsen att vi lever i en kultur där det inte 
anses moraliskt riktigt att leva ett tillfredsställande liv samtidigt som man är arbetslös och 
beroende av staten för sin försörjnings skull. Andersson (2006) resonerar kring hur man i vårt 
samhälle för att vara en ”välförtjänt” arbetslös ska lida och skämmas, eftersom det annars 
finns en risk att det ses som att man parasiterar på samhället eller utnyttjar andra för sin 
försörjnings skull.  
 
Dock kan man också se på våra resultat som att det är positivt att åtminstone två av våra 
respondenter beskriver liv som de är nöjda med och som de anser är tillfredsställande. Att de 
kan leva tillfredställande liv är något som är möjligt på grund av det statliga samt kommunala 
stödet som de får, bland annat i form av ekonomiskt stöd. Ekonomiskt stöd är en insats som 
kan ses som ouppmärksammad men vars betydelse blir väldigt tydlig i denna studie. Utan det 
ekonomiska stödet hade respondenternas liv troligen sett väldigt annorlunda ut. 
 
Det som skulle kunnat ge oss andra resultat är ifall vi hade haft ett annat urval. Våra fyra 
respondenter har alla olika tankar, erfarenheter och åsikter. Andra respondenter hade kanske 
gett oss helt andra resultat. Alla våra respondenter är födda på 50-, 60- samt 70-talet. 
Intressant hade varit att haft ett urval med mycket yngre personer och undersöka hur de ser på 
ett återinträde, kanske är strävan efter ett ”normalt” liv större då. Vi tror också att resultaten 
hade blivit annorlunda ifall vi inte hade gjort en sekundäranalys. Personen som genomfört 
intervjuerna med dessa respondenter hann bygga upp en relation med respondenterna då de 
sågs flera gånger under en längre tid. Om vi själva genomfört intervjuerna så tror vi inte att vi 
hade fått varken ett lika rikt eller stort material som detta vi har fått tagit del av. 
 
Till vidare forskning skulle vi vilja föreslå en annan urvalsgrupp, exempelvis en urvalsgrupp 
med yngre personer. Även en kvantitativ undersökning på samma område skulle vara 
intressant då man skulle kunna se hur många personer med svåra psykiska problem som vill 
göra ett återinträde efter att de drabbats av psykos. Slutligen tror vi att en kvalitativ 
intervjustudie som undersöker professionellas syn och tro på personer med psykos och deras 
förmåga till återhämtning samt till ett återinträde skulle vara intressant. 
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