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Sammanfattning 

Att bemöta psykisk ohälsa i människobehandlande organisationer är vanligt förekommande. För den 

professionella är det viktigt att ha en förståelse för vilka möjligheter och begränsningar som individen 

står inför. Detta för att kunna erbjuda ett gott bemötande och göra en rättvis bedömning. Oförståelse 

om psykisk ohälsa leder till felaktiga bedömningar och en ökning i stigmatisering. Syftet med denna 

studie är att undersöka ur ett narrativt perspektiv hur individer med psykisk ohälsa subjektivt beskriver 

den sociala omgivningens relevans i deras kamp mot psykisk ohälsa genom att granska fem 

självbiografier. Detta görs med en vetenskapsteoretisk utgångspunkt i socialkonstruktionismen. 

Empirin belyses med en Interaktionistisk teori om jaget, dramaturgiskt perspektiv och begreppet 

stigmatisering. Resultatet redovisas med hjälp av citat ur självbiografierna och analyseras under fem 

teman; ensamhet, att dela med sig av sin sjukdom, självbild, dåligt bemötande samt skam och skuld.  

 

Resultatet visar att berättarna upplever ett stöd av sin sociala omgivning när de blir bemötta med 

förståelse, stöttning och uppmuntran på rätt villkor. Vissa av berättarna upplevde att uppskattning gav 

dem en bättre självkänsla medan andra mådde sämre av beröm. Vidare visar resultatet att ett behov 

av stöd endast beskrivs under kristillfällen och när berättaren inte upplever att de har någon att 

kontakta. Berättarna beskriver övergripande negativa självbilder till följd av stigmatisering och dåligt 

bemötande utifrån deras sjukdom vilket också orsakar svårigheter i att tala om sitt tillstånd. I 

narrativen framställs de närmsta relationerna som källor till känslan av ensamhet och stöd. Den 

allmänna omgivningen framställs i relation till rädsla för stigmatisering och dåligt bemötande. 

Narrativen är konstruerade på ett sätt där berättaren framställs som både överlevare, offer, hjälte och 

bov vilket vidare visar på en komplexitet med psykisk ohälsa.  Vi anser att detta resultat visar på hur 

psykisk ohälsa och dess möjligheter och begränsningar är högst individuellt och innebär olika 

svårigheter för olika individer. Som professionell behövs en bättre kunskap för att kunna bemöta 

individen där han eller hon är nu och arbeta med empowerment. En bättre kunskap hos professionella 

kan hjälpa att minska stigmatiseringen av psykisk ohälsa.   

 

 

 

 

Nyckelord: Psykisk ohälsa, socialt nätverk, omgivning, stigmatisering, återhämtning, narrativ, 

självbiografi 
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1. Inledning 
Debatten kring psykisk ohälsa i Sverige är bred och innehåller många argument på båda sidor 

a diskussionen. Vanligt förekommande argument är att det antingen talas mer öppet om 

fenomenet idag jämfört med förut vilket resulterar i att det ‘upplevs’ vara ett växande 

problem, eller att det endast är känslor av nedstämdhet som inte nödvändigtvis är psykisk 

ohälsa. Socialstyrelsen (2013) argumenterar i sin studie “Psykisk ohälsa hos unga” huruvida 

denna ökning beror på en ökning i psykisk ohälsa, en ökad benägenhet att rapportera sin 

ohälsa eller skillnader i den subjektiva uppfattningen av vad nedsatt psykiskt välbefinnande 

innebär. Studien drar en slutsats utifrån resultaten att förekomsten av svår psykisk ohälsa 

bland ungdomar ökar, och att detta inte beror på en större benägenhet att rapportera sina 

oroskänslor.  

 
I arbetet med människor i olika utsatta situationer kommer psykisk ohälsa alltid vara ett 

område som behöver bemötas. Psykisk ohälsa är vanligt förekommande hos både äldre och 

unga (Wikman 2017, s. 73). Vilka aspekter som individen beskriver vara svårigheter i sin 

kamp mot psykisk ohälsa och på vilka sätt det sociala umgänget kan underlätta för denna 

kamp, anser vi vara en viktig kunskap i socionomens yrke. Kitchener, Jorm och Kelly (2018, 

ss. 4-5) beskriver hur individer med psykisk ohälsa ofta blir orättvist bedömda till följd av den 

’osynliga’ sjukdomen. Psykisk ohälsa skapar begränsningar och svårigheter för individen som 

inte är direkt synbara. En felaktig bedömning beror ofta på en oförståelse hos de 

professionella. Denna oförståelse till hur psykisk ohälsa påverkar individen leder till 

stigmatisering som ytterligare försvårar för individen att söka hjälp. Därmed är en ökad 

förståelse för psykisk ohälsa viktigt ur ett professionellt perspektiv. Socialtjänstens roll i 

behandlandet av psykiatriska sjukdomar tar vid när individen är ’medicinskt 

färdigbehandlad’. Det argumenteras i litteratur att socialtjänsten inte har tillräckligt med 

kunskap och förståelse för psykiatrisk behandling och behöver vidareutveckla sin kunskap för 

att kunna bemöta och bedöma individen rätt när de tar över vården (Börjesson & Börjesson 

2017, s. 37).  

 

Att bli frisk från psykisk ohälsa är en resa, en komplex och individuell färd som tar olika 

uttryck och innebär olika svårigheter beroende på vem som tar den. Målet är inte alltid att 

vara symptomfri, utan att återfå makten över sitt eget liv. Att ha en positiv och social identitet. 

Att skapa fungerande metoder för att möta och hantera diskriminering och stigmatisering. Ett 

socialt stöd beskrivs av forskning vara en av de viktigaste aspekterna för att skapa möjligheter 

för rehabilitering (Peter & Jungbauer 2018). En annan sida av forskningen beskriver 

svårigheten att vara social när man inte mår bra. Individens energi går åt till att bara vara 

människa, att stå och äta ordentligt. Det finns ingen ork kvar till att umgås med vänner och 

familj (Andersson, Denhov, Bülow & Topor 2015, s. 357-360). Vi anser att den professionella 

behöver ha en förståelse för återhämtningens komplexitet, samt hur den sociala omgivningen 

kan skapa möjligheter och begränsningar. 

 

Hur individens psykiska ohälsa påverkar och påverkas av det sociala umgänget är en fråga vi 

ställt oss tidigt när vi letat efter tidigare forskning, detta till följd av yrkesmässiga erfarenheter 
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och personlig nyfikenhet. Trots ett stort antal studier som hanterar ämnet saknade vi en 

fördjupning i individens subjektiva berättelse av att leva med psykisk ohälsa och det sociala 

umgängets relevans. I det sociala arbetet är den subjektiva beskrivningen och narrativa 

berättelser av stor betydelse (Thomassen 2007 s. 64). Den narrativa metodens användning 

ökar i forskning kring människans hälsa och ohälsa (Vindrola-Padros & Johnson 2014, s. 

1603-1604). Därmed kommer vår studie fokusera på individens narrativ angående psykisk 

ohälsa för att vidare fylla i den kunskapslucka vi upptäckt. Denna studie kan bidra med en 

ökad förståelse för individens möjligheter och begränsningar i återhämtningsprocessen utifrån 

deras narrativ. En ökad förståelse hos professionella motiveras i och med att en bättre 

förståelse underlättar för en rättvis bedömning, gott bemötande och minskar risken för 

orimliga krav som bidrar till stigmatisering. 

 
I föreliggande uppsats studeras den subjektiva beskrivningen av det sociala umgängets 

relevans under psykisk ohälsa genom en narrativ analys av fem självbiografier. Författarna av 

dessa biografier är våra informanter, och kommer under kommande uppsats benämnas 

’berättare’ utifrån ett narrativt perspektiv. Vi studerar, med en vetenskapsteoretisk grund i 

socialkonstruktionism och utgående ifrån interaktionistiska teorier om jaget, stigmatisering 

och ett dramaturgiskt perspektiv: hur individer med psykisk ohälsa beskriver den sociala 

omgivningens påverkan på deras återhämtning och vilka möjligheter och begränsningar som 

följer. Detta motiveras utifrån en kunskapslucka i det sociala arbetets forskningsfält, samt 

utifrån motiveringen att en ökad förståelse om psykisk ohälsa hos professionella minskar 

stigmatisering, förbättrar bemötande och vårdens kvalité i arbetet med individer med psykisk 

ohälsa (Börjesson & Börjesson 2017, s. 37; Kitchener, Jorm & Kelly 2018, ss. 4-5). 

 

1.1 Syfte 

Syftet med studien är att undersöka hur individer med psykisk ohälsa beskriver den sociala 

omgivningens relevans i kampen mot psykisk ohälsa. Denna kamp kan beskrivas vara en 

komplex återhämtningsprocess där målet är att återfå makten över sitt eget liv. Ämnet 

studeras genom en narrativ analys av självbiografier. Detta är viktigt att belysa för att öka 

förståelsen om psykisk ohälsa hos de professionella för att förbättra bemötande, bedömning 

och minska stigmatisering av psykisk ohälsa. Det narrativa perspektivet är av stor relevans i 

människobehandlande organisationer då de professionella tar del av brukarens narrativ. 

 

1.2 Frågeställningar 

• Hur beskriver individerna med psykisk ohälsa att den sociala omgivningen kan skapa 

möjligheter och begränsningar i deras återhämtningsprocess? 

• Hur beskriver berättarna att den psykiska ohälsan påverkar deras självkänsla och 

identitet? 

• Hur beskriver berättarna sitt behov av stöd från närstående? 
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1.3 Avgränsningar 

Denna studie hanterar självbiografier där författarna har erhållit en diagnos utifrån etablerade 

diagnossystem. Den hanterar således berättelser kring psykisk sjukdom. En definition av detta 

görs i 1.4.1. 

 

Sökord i eftersökning av forskning: Mental illness, stigmatization, self-stigmatization, 

recovery, social work, social capital, narrative research. Denna sökning har skett igenom 

Uniseach via Linköpings Universitets bibliotek. Peer-review artiklar som publicerats mellan 

åren 2009-2019. Vi kompletterar dessa med ett fåtal äldre artiklar som tidigare forskning 

grundats på. Detta motiveras eftersom vi ansåg att resultaten i dessa artiklar var 

informationsrika för vår studie samt att vi ville använda originalkällan av forskningen. Vidare 

har vi använt oss av både svensk och internationell forskning. Vi ville inte begränsa oss till 

endast svensk forskning utifrån egna åsikter om att psykisk ohälsa och dess symptom inte är 

beroende av samhällelig kontext. Vi anser att det hade varit intressant att analysera 

forskningen utifrån ett kulturbegrepp och se hur stigmatiseringen kan skiljas mellan olika 

kulturer. Däremot hade vi inte utrymme att ta med detta perspektiv i studien vilket innebär att 

vi använder oss av internationell och svensk forskning. 

 

Sökord i eftersökning av empiri: Självbiografier, psykisk ohälsa. Denna sökning har skett 

genom Googles sökmotor.  

 

1.4 Begreppsdefinitioner 

1.4.1 Psykisk ohälsa 

Folkhälsomyndigheten (2017) definierar psykisk ohälsa som en övergripande term som 

innefattar både psykiska besvär och psykisk sjukdom. Psykiska besvär innefattar känslor av 

ångest, oro och allmän nedstämdhet. Dessa symptom är vanliga under en påfrestande 

livssituation men är inte tillräckliga för att fastställa en diagnos. Psykisk sjukdom definieras 

vara det tillstånd där symtomen är tillräckliga för att fastställa en diagnos. Diagnoserna 

regleras utifrån etablerade diagnossystem. I denna studie hanteras psykiska sjukdomar, men vi 

använder termen psykisk ohälsa utifrån motiveringen att vår studie kan appliceras på psykisk 

ohälsa i form av både sjukdomar och besvär. Därmed kommer vi använda den övergripande 

termen. 

 

1.4.2 Återhämtning 

Att återhämta sig från psykisk ohälsa är inte nödvändigtvis detsamma som att bli frisk från en 

fysisk åkomma. Utifrån Topor och Borg (2008, ss. 20-23) kommer vi definiera 

återhämtningsprocess som den aktiva process som individen går igenom, i en strävan efter 

bland annat kontroll över sitt liv, en känsla av integritet och finna en mening med livet. Det är 

i det sammanhanget viktigt utifrån ett narrativt perspektiv att identifiera i vilken kontext som 

berättelsen konstrueras i. Majoriteten av självbiografier som hanteras i denna studie är skrivna 

av berättarna vid ett senare skede av återhämtningsprocessen, där de återfunnit makt över sitt 

liv och en känsla av integritet.  
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1.4.3 Stigmatisering 

Stigmatisering är ett teoretiskt begrepp som myntats av teoretikern Erving Goffman. 

Stigmatisering används för att beskriva en avvikande egenskap hos en person och innebär att 

personen tillskrivs negativa egenskaper. Att bli utsatt för stigmatisering kan innebära att 

individen blir behandlad annorlunda och blir utsatt för fördomar och negativa attityder. Det 

kan även leda till skamkänslor och en bristande självkänsla (Goffman & Matz 2011, s. 10;). 

 

1.5 Disposition 

Kapitel ett redovisar vår problemformulering, studiens syfte och frågeställningar, 

avgränsningar och begreppsdefinitioner. Kapitel två redovisar bakgrundsinformation om 

psykisk ohälsa som ett socialt problem, aktuella lagrum, socionomens roll samt narrativ 

relaterat till psykisk ohälsa. Kapitel tre redovisar tidigare forskning inom psykisk ohälsa i 

relation till det sociala nätverket. Kapitel fyra består av en teoretisk inramning och tar upp de 

teoretiska perspektiven och begrepp som kommer användas i analysen. Kapitel fem är en 

metodredovisning och beskriver den narrativa metoden, motivering och genomförande. Vi 

beskriver här vår empiri och slutför med en etisk diskussion. Kapitel sex är en 

resultatredovisning och analys som sammanställs under separata teman och utgår från en 

berättare i taget. I slutet av varje tema görs en analys relaterat till det specifika temat där vi 

använder oss av vår teoretiska inramning. Kapitel sju är vår diskussion kring analysen och där 

vi slutligen sammanställer vårt resultat i relation till studiens syfte och frågeställningar. I 

kapitel åtta kan ni läsa om våra kritiska reflektioner efter studien och vad vi anser att studie 

bidrar med. Vi sammanställer även några av våra funderingar om nya forskningsområden.   
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2. Bakgrund 
I detta kapitel kommer vi presentera en redogörelse över varför psykisk ohälsa är ett socialt 

problem, vilket lagrum som är aktuellt samt diskutera över socionomens roll i kampen mot 

psykisk ohälsa. Vi kommer även föra en redogörelse för den narrativa metoden i relation till 

psykisk ohälsa. 

 

2.1. Psykisk ohälsa som ett socialt problem 

Socialstyrelsen (2012) skriver i en rapport om psykisk ohälsa att det är ett allvarligt problem 

utifrån dess stigmatisering. Stigmatiseringen av psykisk ohälsa skapar hinder för individen att 

känna en möjlighet till att ta kontakt med professionella och söka hjälp. Socialstyrelsen 

beskriver att det är en vanlig uppfattning av omgivningen att individer med psykisk ohälsa är 

farliga, oförutsägbara och våldsamma. Denna fördom leder till att omgivningen reagerar med 

rädsla och tar avstånd. För att förbättra möjligheten till att behandla psykisk ohälsa krävs 

således att stigmatiseringen minskar.  

 

2.2 Lagbestämmelser 

Lag om psykiatrisk tvångsvård (SFS 1991:1128), LPT, reglerar huruvida individen kan tas till 

psykiatrisk vård med tvång. För att denna typ av tvångsvård ska komma att användas krävs att 

individen uppfyller olika kriterier som regleras i 3 § LPT. Vidare ska lagen om psykiatrisk 

tvångsvård ta hänsyn till om personen är en fara för sig själv eller för andra. LPT är aktuellt i 

denna studie då den har tillämpats i åtminstone en av berättarnas livshistoria och kommer 

återkomma i resultatredovisningen.  

 

Socialtjänstlagen (SFS 2001:453), SoL, är en ramlag som innefattar flera bestämmelser om 

till exempel olika gruppers rättigheter. I denna lag benämns bland annat i 5 kap 7§ att 

individer som på grund av fysiska, psykiska eller av andra skäl möter svårigheter i sin 

livsföring har rätt att leva ett liv och ta del av en gemenskap som alla andra. Som motiverat i 

inledningen till denna uppsats (se 1.) tar socialtjänsten vid när psykiatriska patienter är 

’medicinskt’ färdigbehandlande. Socialtjänsten arbetar främst utifrån lagbestämmelsen SoL. 

 

2.3 Socionomens roll i kampen mot psykisk ohälsa 

Under socionomdagarna 2018 presenterade socionomen Nika Söderlund (2018) hur 

socionomen har en viktig roll i kampen mot psykisk ohälsa. Nika uttrycker att hon tror att 

socionomen kan göra mycket för brukaren, så länge han eller hon kan beskriva sin situation 

och sina behov själva. Detta kan relateras till empowerment, där den professionelle endast 

vägleder individen till att själv hitta lösningar och individen ses som expert inom sin situation. 

Empowerment används som ett grundläggande verktyg i bemötande inom socialtjänsten (Eide 

& Eide 2006, ss. 16-20). Söderlund nämner att socionomen i kampen mot psykisk ohälsa ska 

främja empowerment, inkludera familj och nätverk i individens återhämtningsprocess och 

arbeta med hela familjen. Hon betonar att socionomen behövs för att kunna inkludera familjen 

och den närmaste sociala omgivningen i individens kamp (Söderlund 2018). Som beskrivet i 

2.1 hänvisar Socialstyrelsen (2012) i sin rapport att det största hotet mot psykisk ohälsa är 

stigmatisering. ”Första hjälpen till psykisk ohälsa” argumenterar för hur de professionella 
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behöver ha en bättre förståelse för psykisk ohälsa och hur sjukdomen påverkar individens 

möjligheter och begränsningar, för att kunna bemöta och bedöma individen på ett korrekt sätt. 

Oförståelsen kan annars leda till att bemötandet upplevs negativt för individen och leda till 

stigmatisering (Kitchener, Jorm & Kelly 2018, ss. 4-5).  

 

2.4 Narrativ och psykisk ohälsa 
Narrativ forskning är ett tillvägagångssätt för att ge röster åt annars socialt utsatta och 

marginaliserade grupper (De-Haene, Grietens &Verschueren 2010). Likt vi diskuterat ovan är 

ett stort hinder för individer med psykisk ohälsa stigmatisering. Att tala om sin ohälsa kan 

vara behjälpligt för individen i sin återhämtningsprocess. I den narrativa metoden finns en 

tanke om narrativ terapi, där berättandet i sig kan fungera som ett verktyg för att bearbeta 

känslor (Johansson 2005, s.116). I en avhandling om hjälpmedel på vägen mot återhämtning 

diskuteras hur formulerandet av erfarenheter och känslor är en viktig del av återhämtningen. 

Dels för att få grepp om sina unika erfarenheter men också för att göra dem mer lättbegripliga 

och förståeliga. På detta vis kan erfarenheterna bli bearbetade. Kommunikation, om det är via 

tal, skrift eller andra uppträdanden, kan vara ett verktyg för att bryta tystnaden och 

ensamheten (Topor 2001, ss. 198-230). I en studie från 2011 diskuteras en ny 

behandlingsmetod som kombinerar kognitiv rekonstruktion och narrativa metoder för att 

behandla självstigmatisering hos individer med svår psykisk ohälsa. Den narrativa metoden 

appliceras i slutet av behandlingen och ämnar fungera som ett verktyg för individen att skapa 

en positiv självbild i sitt narrativ (Hansson, et al. 2017). Det kan diskuteras att framställningen 

av ett narrativ kan vara ett hjälpmedel för att skapa en kontinuitet och framtid för sin identitet 

och sitt jag. Ett narrativ kan även vara ett viktigt verktyg för individen för att kunna skapa och 

se en mening med livet. Det kan därmed motiveras att framställningen av ett narrativ under en 

period av sjukdom kan skapa en struktur och mening av annars osammanhängande känslor 

och erfarenheter (Mattingly 1998, ss. 104-108). Detta terapeutiska inslag av narrativ kan vara 

en hjälpande faktor i individens återhämtning.  
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3. Tidigare forskning 
I vår eftersökning av tidigare forskning kring psykisk ohälsa och det sociala nätverkets 

relevans fann vi flera studier som genomförts de senaste tio åren som hanterar psykisk ohälsa 

och socialt stöd (sökord se avgränsningar 1.3). Vår eftersökning resulterade dock i ett fåtal 

studier inom socialt arbete, dessa resultat gav oss inte ett tillräckligt fördjupat forskningsläge. 

Till följd av detta valde vi att komplettera vårt forskningsunderlag med tidskrifter inom till 

exempel psykiatrin och socialpsykologin. Detta för att skapa ett övergripande 

forskningsunderlag för vår studie att utgå ifrån då endast tidskrifter inom socialt arbete inte 

gav ett tillräckligt fördjupat forskningsläge. Att använda sig av psykiatriska tidskrifter 

motiverar vi ytterligare utifrån Börjesson och Börjesson (2017, s. 37) som beskriver hur 

socialtjänsten behöver ha en ökad kunskap av psykiatrisk behandling för att bättre bemöta 

individer med psykisk ohälsa. Med hjälp av forskning från flera verksamhetsområden kan vi 

förbättra kunskapen och skapa ett större forskningsfält att utgå ifrån. 

 

Gemensamt för studiernas resultat är att det sociala nätverket beskrivs ha en stor roll för 

individens möjlighet till återhämtning, detta till följd av det stöd som individen har behov av. 

Många studier använder begreppet självstigmatisering som kan skapa begränsningar i 

individens återhämtning. Vi har sorterat forskningen under de rubriker vi anser vara viktiga 

och sammanfattar de resultat vi funnit; att prata om sjukdomen med närstående (3.1), yttre 

stigmatisering och självstigmatisering (3.2), behovet av ett socialt stöd (3.3) samt att ha en 

öppen dialog (3.4).  

 

3.1 Att prata om sjukdomen med närstående 

Att stigmatisering påverkar individer med psykisk ohälsa visar Schulze och Angermeyer 

(2003, ss. 303-308) i deras intervjustudie. Stigmatisering kan ske på flera olika nivåer och 

bland annat orsaka ett negativt bemötande. Diagnosis talk är ett begrepp som Peter och 

Jungbauer (2018, ss. 7-9) använder i sin studie där de tar upp hur stigmatisering och 

framförallt hur rädslan för stigmatisering påverkar individens möjlighet att prata om sin 

diagnos av psykisk ohälsa. Ett flertal informanter beskriver i studien att berätta om sina 

diagnoser kan ha negativa konsekvenser, vilket bidragit till att majoriteten av informanterna 

är selektiva i vilka personer de väljer att berätta för. Informanterna diskuterar även hur socialt 

stöd kan vara både en hjälp och ett hinder i återhämtningsprocessen, där de menar att en 

relation som är påfrestande i form av nedvärderingar eller överbeskyddande kan skapa 

begränsningar för individens rehabilitering. Deras resultat utifrån informanternas beskrivning 

visar på en rädsla för att bli utsatt samt en reell stigmatisering försvårar för individen att söka 

socialt stöd. Detta är ett intressant resultat relaterat till vårt problemområde som visar på 

svårigheter att prata om sin sjukdomsbild. Vi har ett stort intresse i det informanterna 

beskriver, främst kring rädslan för att bli dåligt bemött gentemot det faktiskt goda bemötande 

de fått. Ett liknande resultat redovisas av Whitley och Campbell (2014, s. 3) i deras 

intervjustudie som beskriver att informanterna inte vanligtvis upplever stigmatisering, utan 

snarare upplever en potentiell risk för stigmatisering, som i sin tur leder till att informanterna 

ändrar sitt beteende och yttre för att dölja sin psykiska ohälsa.  
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Denna förändring i beteende och den potentiella stigmatiseringen kan relateras till svårigheter 

att tala om sin sjukdom och även skapa begränsningar i individens förmåga att söka 

professionell hjälp (Watson et al. 2017, s. 175). Denna potentiella risken för stigmatisering 

kommer vara av betydelse i vår studie när vi studeras berättarnas narrativ om psykisk ohälsa. 

  

3.2 Yttre stigmatisering och självstigmatisering 

Utöver den potentiella risken för stigmatisering som diskuterats ovan så visar andra resultat 

på en yttre stigmatisering och en självstigmatisering som påverkande faktorer för individens 

återhämtningsprocess. Kondrat och Teater (2009, s. 35) beskriver förhållandet mellan yttre 

stigmatisering och självstigmatisering; självstigmatisering är en process som innebär att 

individer förväntar sig att diskrimineras av samhället, vilket innebär att de internaliserar 

negativa attityder i sig själva. Internaliseringen skapar en bristande självkänsla och identitet, 

och kan ytterligare försvåra för individen att söka ett socialt stöd. Denna typ av stigma är våra 

frågeställningar baserade på och vi kommer undersöka detta djupare genom att se hur 

individerna själva beskriver denna bristande självkänsla och hur de i ett narrativt perspektiv 

framställer sig själva. 

 

Relaterat till detta har Schulze och Angermeyer (2003, ss. 303-308) undersökt hur 

stigmatisering påverkar individer med allvarlig psykisk ohälsa i sin vardag. Resultatet visade 

fyra dimensioner av stigma, varav en nivå är av stort intresse för vår studie: interpersonell 

interaktion som avser stigmatisering och diskriminering som upplevs i sambandet med sociala 

relationer. För de flesta patienter resulterade deras diagnos (schizofreni) i en minskning av 

sociala kontakter. Denna dimension av stigma kan relateras till att vara det som den 

potentiella stigman (se ovan) baseras på; en rädsla av att förlora sina sociala kontakter efter att 

ha fått sin diagnos. 

 

Relaterat till ett kommande tema i denna forskningspresentation har en studie genomförts 

utifrån diskussionen kring möjligheter och svårigheter att söka professionell hjälp. 

Informanterna beskriver flera anledningar till varför de inte söker professionell hjälp för sina 

psykiska besvär. En förekommande anledning är en rädsla för stigmatisering. Dels för 

sjukdomen men även för att de är i behov av ett professionellt stöd. Informanterna beskriver 

att deras vilja och motvilja att söka ett professionellt stöd är beroende av det sociala 

nätverkets attityder (Savage et al. 2016, s. 1669-1672) 

 

3.3 Behovet av ett socialt stöd 

Effekten av självstigmatisering kan beskrivas av flera olika faktorer, som Corrigan och 

Watson (2006, s. 47) förklarar i sin artikel. Stereotyper och fördomar angående personer med 

psykisk ohälsa påverkar individens egen uppfattning om sin situation. Påföljden blir att de kan 

uppleva en minskad självkänsla, hopplöshet och ilska. Ett liknande resultat i en annan artikel 

var att känslor av skam och hopplöshet försvårade för informanterna att hålla kontakten med 

det sociala nätverket. Informanterna beskrev att allt socialt stöd inte var hjälpsamt. Däremot, 

att ha åtminstone en person som trodde på informanten som en hel människa och inte 

reducerad till en diagnos uppgav de vara ovärderlig (Onken et al, 2002, ss. 35-54). Värdet av 
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ett socialt nätverk och att befinna sig i sociala sammanhang beskrivs däremot inte alltid på 

samma sätt. I Andersson, Denhov, Bülow och Topor (2015, ss. 357-360) beskrivs en skillnad 

mellan Loneliness - en brist på sociala kontakter som är problematiskt och försvårar för 

individen, och Aloneness - en brist i sociala kontanter men som inte upplevs vara 

problematiskt eller försvåra för individen. I denna studie beskriver vissa informanter att de 

saknade den nödvändiga energin att vara social och därför valde att vara ensamma, en socialt 

ihärdig kontakt i detta skede kan snarare förvärra situationen. Denna studies resultat kan 

vidare förklara vilka svårigheter som finns för individen att söka socialt stöd. Forskningen 

som beskrivits ovan visar att det sociala stödet är viktigt för individens återhämtning, men 

informanterna i denna studie beskriver att det inte alltid är så enkelt. 

 

Ytterligare en artikel som beskriver det sociala stödets värde är Tew (2013, ss. 6-9) som i sin 

artikel studerar vikten av olika kapital under individens rehabilitering. Relevant i vår studie är 

det sociala kapitalet. Tew visar att det spelar en stor roll för individen med ett starkt socialt 

kapital för att skapa möjligheter i individens återhämtningsprocess. Denna studie beskriver 

det sociala kapitalets relevans, det är däremot viktigt att ha i åtanke att 

återhämtningsprocessen är individuell och olika faktorer spelar olika stor roll. Topor och Berg 

(2008, ss, 88-89) beskriver detta i en diskussion kring familj och vänners relevans i 

återhämtningen. Här berättar de att olika faktorers värde i återhämtningen är individuellt. Att 

någonting som är viktigt för den ena kan vara oväsentligt för den andra. Däremot beskrivs att 

gemensamt för alla informanter var att en chans att lära känna någon och få möjligheten att 

vara öppen hade en stor betydelse. Vidare beskrivs i en annan studie att en individ i 

återhämtning från psykisk ohälsa har ett behov av stöd och hjälp från den sociala 

omgivningen. De behöver känna att det finns någon tillhands, och att den sociala 

omgivningen ger ’det lilla extra’ i form av energi och hjälp (Topor et al. 2006, s. 20) 

  

3.4 Att ha en öppen dialog 

Vikten av att minska stereotyper och fördomar om psykisk ohälsa diskuteras i flera artiklar. 

En studie undersöker hur studenters attityder gentemot psykisk ohälsa förändras efter kurser 

om ämnet och möjligheter till samtal med brukare. Resultatet visade att attityderna mot 

mentala sjukdomar i allmänhet hade förändrats i en mindre stigmatiserande riktning efter 

studenternas möjlighet att lära sig mer om psykisk ohälsa (Markström et al. 2009 , ss, 663-

664). Detta resultat kan relateras till fler studier som diskuterar dialogens relevans för 

kunskap om psykisk ohälsa. Detta betonas bland annat av Scheyett och Kim (2004, s. 50-52) 

och Covarrubias och Han (2011). Båda studierna menar att en öppen dialog skapar en djupare 

förståelse och minskar de professionellas och studenters negativa attityder. Detta härleds till 

vikten av att prata om psykisk ohälsa för att minska den potentiella stigmatiseringen, och 

förbättra individens möjligheter till att söka ett socialt stöd. Som Peter och Jungbauer (2018) 

diskuterat ovan finns rädslan av stigmatisering alltid i baktanke när individen ska delge 

information om sin ohälsa. Detta är ett stort hinder för individens möjlighet att söka hjälp, 

både professionellt och hos närstående. Denhov och Topor (2011, s. 422) berättar att i det 

professionella mötet har den professionella en stor möjlighet att motverka individens 
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självstigmatisering och skapa en hållbar relation, detta genom att själv ha en icke 

stigmatiserande attityd.  

 

De ovanstående artiklarna betonar vikten av att minska samhällets negativa attityder kring 

psykisk ohälsa för att skapa bättre förutsättningar för individen att söka hjälp och bli bemött 

på ett hjälpsamt och professionellt sätt. Denna studie tar avstamp i tidigare forskning som 

betonar den sociala omgivningen som en källa för stöd samt hur stigmatisering och 

självstigmatisering försvårar för individens återhämtning och möjlighet att tala om sin 

sjukdom. Som diskuterat i problemformuleringen till uppsatsen kan en oförståelse leda till 

bidragande stigmatisering och felaktiga bedömningar i mötet med en individ med psykisk 

ohälsa. Därmed anser vi att vår studie kommer vara betydelsefull. Vår studie ämnar belysa 

den subjektiva beskrivningen av psykisk ohälsa och det sociala umgängets relevans. Den 

subjektiva berättelsen är av stor betydelse för professionella inom socialt arbete. I en studie 

om narrativa metoder inom socialt arbete diskuteras dels hur narrativ kan bäras över olika 

klasser och utsatta grupper samt hur individens skapande av narrativ kan främja en känsla av 

empowerment (Riessman & Quinney 2005, ss. 404-405). Vi har upptäckt en kunskapslucka 

inom socialt arbete och den subjektiva fördjupningen i form av narrativen om den sociala 

omgivningens relevans i återhämtningen. Detta har motiverat studien och att vi har använt oss 

av andra verksamhetsområden i vårt forskningsunderlag. Därmed motiveras en studie inom 

socialt arbete som lyfter individens narrativ inom psykisk ohälsa och omgivningens relevans. 

En ökad kunskap inom detta kan bidra till ett bättre bemötande och främja empowerment i 

arbetet med individer med psykisk ohälsa. Vi hoppas att denna uppsats kan inspirera till att 

fler vill fördjupa sig inom ämnet, för att vidare belysa och ämna att förbättra samhällets 

attityd.  
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4. Teoretisk inramning 
I denna studie kommer vi använda socialkonstruktionism som en vetenskapsteoretisk 

utgångspunkt och för att skapa en förståelse för den narrativa metoden, begreppsanvändning 

och konstruktioner av samhälleliga fördomar. Denna förklaras i metodkapitlet. För att belysa 

vår empiri kommer vi använda en interaktionistisk teori om jaget, dramaturgiskt perspektiv 

samt det teoretiska begreppet stigmatisering. 

 

Våra kommande teorier är alla baserade på interaktionismen och är därmed motiverade att 

belysa vår narrativa empiri. Alla teorier fokuserar på den sociala interaktionen vilket är vad vi 

ämnar undersöka med vår studie.  

 

4.1 Interaktionistisk teori om jaget 

Jaget är inom denna teori en indelning av flera olika komponenter och utgår ifrån idén om 

“spegeljaget” som innebär att individen ser på sig själv så som han eller hon tror att andra ser 

på en. Teorin hävdar att individen utvecklar sin jaguppfattning genom att socialisera sig och 

att överta olika roller i sociala kontexter (Månsson 2013, ss. 169-175). Den generaliserande 

andre beskrivs vara av stor betydelse för hur individen uppfattar sig själv och står för 

samhället och omgivningen i stort. Individens egna känsla av identitet är beroende av hur 

individens upplever dess sociala umgänges attityder gentemot sig själv (Mead 1976, ss. 121-

123). En individ som tror att omgivningen ser med negativa ögon skulle därmed skapa och 

internalisera en negativ självbild. Individens identitet kan därmed beskrivas vara till stor del 

beroende av hur individen upplever andras attityder och om individen blir “stämplad” av en 

diagnos som präglas av negativa attityder skulle detta även drabba individens självbild. Den 

signifikante andre är ännu ett begrepp som används för att benämna de personer i vår 

omgivning som har extra stor betydelse för konstruktionen av vårt jag och vår självbild. Den  

signifikanta andra tar individen extra stor hänsyn till och deras reaktioner ger mer betydelse 

än den generaliserande andre (Trost & Levin 2011, s. 77). 

 

Det finns fler teorier som hanterar jaget och självbild varav en för oss intressant teori sker 

genom begreppet diskrepans. Diskrepans sker när våra olika jag och självbilder krockar med 

varandra. Det beskrivs att individen har flera självbilder, det faktiska, (hur vi är), det ideala 

(hur vi vill vara) och kravet (hur vi borde vara). Det ideala självet präglas av omgivningens 

förväntningar på individen. Diskrepans sker när de olika självbilderna inte lever upp till 

varandra, exempelvis när det faktiska självet och det ideala självet inte hör samman. Att inte 

leva upp till sitt ideala själv kan skapa negativa känslor som nedstämdhet, rädsla och ångest. 

Det kan även leda till att det upplevs som ett misslyckande och leda till att individen utsätter 

sig för självstraff (Makower 2019, s. 46). En ökad risk för diskrepans kan således ske om 

omgivningen ställer orimliga krav på individen som inte går att uppfylla. 

 

Meads teori om jaget härleds till att individens självbild och medvetenhet om sig själv skapas 

i en social interaktion, och inte att de härleds från biologiska faktorer. Det finns däremot 

andra teorier som hävdar att ens självbild är beroende av flera faktorer än bara den sociala, 

och tar upp psykologiska och biologiska faktorer som viktiga (Nilsson 2015, ss. 37-39). Detta 
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är av stor vikt i vår analys då vi använder denna teori för att belysa berättarnas självbilder. 

Alla berättare som hanteras i denna studie lider av olika psykiska sjukdomar som kan påverka 

deras självkänsla och syn på interaktioner med andra. Detta är någonting vi behöver ha i 

åtanke, då denna teori inte kommer kunna vara något svar på händelser utan endast en 

teoretisk möjlighet. Vi kan inte utesluta att berättarnas självbild påverkas av sjukdomen 

istället för deras sociala interaktioner. 

 

4.2 Stigmatisering 

Stigmatisering är ett begrepp som myntats av teoretikern Erving Goffman och används för att 

förklara en avvikande egenskap hos en individ som skapar ett negativt förtryck i samhället. 

Ett stigma förklaras vara när en egenskap skapar en klyfta mellan individen och den kategori 

som individen ’tillhör’. Denna klyfta beskrivs reducera individen till något mindre än en 

fulländad människa (Goffman & Matz, 2011, s. 10). Vid stämplingen av ett stigma tillskrivs 

individen negativa och nedvärderande egenskaper som reducerar personen (Ejmaes & 

Kristiansen 2013, s 82).  

 

Att bära ett stigma kan innebära att man blir misstrodd, reducerad som människa och går ofta 

hand i hand med skam. Skammen härstammar från de felaktigheter som stigmat har tillskrivits 

och alla dess negativa sidor. Individen med ett stigma blir ständigt påmind om detta och 

denna skam leder till en bristande identitet (Scheff & Starrin 2013 s. 169-190). Denna skam 

kan sägas vara det som forskning tillskrivit begreppet självstigmatisering. Internaliseringen av 

de negativa attityder och egenskaper som stigmat innebär leder till en reducerad självkänsla 

och negativ självuppfattning. Självstigmatisering sker utifrån hur individen förväntas bli 

bemött av samhället, och kommer därmed inte ifrån faktiskt upplevda erfarenheter utan kan 

ske även om individen inte blivit utsatt för fördomar och förtryck. Självstigmatiseringen 

grundas i individens förmodan att bli diskriminerad (Kondrat och Teater 2009). 

 

4.3 Dramaturgiskt perspektiv 

Dramaturgiskt perspektiv beskriver människans interaktion med andra och liknar det till en 

teaterscen, där alla personer är skådespelare som spelar ut olika roller. Interaktionen i sig 

benämns vara ett framträdande (Goffman 1959, ss. 17-19). Goffman benämner att 

interaktioner tar plats på olika scener. En personlig front beskrivs vara utseende, kläder, rank 

eller andra mer personliga miljöer. Varje utseende och personlig front inverkar en viss typ av 

förväntan på egenskaper, värderingar eller beteende. Framträdandet och rollen måste ske i 

samverkan med utseendet och miljön för att skapa en trovärdighet. I presentationen av sin roll 

kommer skådespelaren inkludera de samhälleliga egenskaper och värderingar som hör 

samman med rollen som spelas (Ibid. ss. 20-24; ss. 35-36). 

 

Under framträdandet är det vanligt att individen döljer en del av sitt jag för publiken, det kan 

vara egenskaper eller värderingar som inte passar till rollen eller misstag och händelser som 

på annat vis förstör individens ‘ansikte’ (Goffman 1959, ss. 42-45). Utöver framträdandet och 

scenen så finns det även det som kallas för backstage. Backstage beskrivs vara det utrymme 

där skådespelaren kan släppa sin roll, där kan skådespelaren slappna av och inte behöva tänka 
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på några framträdanden. Goffman beskriver att alla människor har ett moraliskt ansvar att 

under framträdandet följa vissa moraliska regler. Exempelvis får vi inte utsätta andra för 

övergrepp eller hotelser (Ibid. ss. 107-116). Detta moraliska ansvar innebär även att under 

framträdandet inte hota att röja en annans ‘ansikte’. Detta kan beskrivas utifrån begreppet 

förlägenhet. I en större interaktion med tre eller flera parter så kan hotandet av någons ansikte 

inte bara påverka parten som deltar i samtalet, utan hela gruppen den parten representerar och 

de parter som iakttar framträdandet. Detta till följd av vårt moraliska ansvar att inte röja eller 

hota andras ansikten (Goffman 1967, ss. 97-101). 

 

I vår studie kommer vi använda oss av det dramaturgiska perspektivet, interaktionistisk teori 

om jaget och självbilder samt stigmatisering och självstigmatisering för att förstå berättarnas 

narrativ. Alla teorier hänvisar till interaktionismen och belyser den sociala interaktionens 

påverkan på individen.   
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5. Metod 
I detta kapitel presenteras vår vetenskapsteoretiska utgångspunkt, studiens design, 

analysmetod, genomförande och empiri. Vi avslutar med en etisk diskussion och reflekterar 

kring validering av narrativa studier.  

 

5.1 Vetenskapsteoretisk utgångspunkt 

Hur man ser på kunskap och vad som definieras som kunskap kan beskrivas utifrån begreppet 

epistemologi. En mer vanlig skola av epistemologi, som vi utgår ifrån, är empirismen som 

menar att kunskapen grundas på erfarenheter som vi kan uppleva med våra sinnen. Vi utgår 

ifrån en ideologisk ontologi som ser världen som icke-materiell och att verkligheten skapas av 

situationer som individen identifierar som verkliga, verkligheten blir en subjektiv 

konstruktion (Sohlberg & Sohlberg 2013, ss. 59-75; ss, 98-100).  

  

5.1.1 Socialkonstruktionism 
Socialkonstruktionism är en vetenskapsteori som ser på världsliga och samhälleliga fenomen 

som konstruerade. Teorin innefattar även en utgångspunkt i maktförhållanden där det 

analyseras vad som får och inte får vara kunskap och regler i samhället (Wennerberg 2010, ss. 

80-82). Vikt läggs vid den språkliga interaktionen och att kunskapen skapas i en 

intersubjektiv kontext (Thomassen 2007, s. 205). Socialkonstruktionism ur ett narrativt 

perspektiv innebär att berättelsen som tolkas och analyseras är en kunskap som konstruerats i 

dialogen mellan informanten och publiken, i vårt fall genom självbiografierna och dess läsare. 

Den socialkonstruktionistiska teorin har betoning på språket. Ordets betydelse konstrueras 

utifrån hur människan använder det. I vår studie kan det betonas att innebörden av begreppet 

’psykisk ohälsa’ konstrueras efter hur människan använder det och vilka egenskaper som de 

tillskriver det (Wennerberg 2010, s. 61). Att se på världen som sociala konstruktioner kan 

däremot inte ta över och förklara allting som konstruktion. Det finns fortfarande strukturer 

som härstammar från andra faktorer, exempelvis biologiska eller psykologiska (Nilsson 2015, 

s. 250). I och med detta vill vi ta avstamp i att trots att det går att förklara psykiska sjukdomar 

som konstruktioner utifrån olika maktstrukturer, så anser vi att det fortfarande finns 

biologiska och psykologiska faktorer som inte är konstruerade av samhället. Med detta menas 

att även om avgränsning för när symptomen klassas som en sjukdom är konstruktioner av 

makt, så kan symptomen i sig vara psykologiska eller biologiska strukturer.  

 

5.2 Narrativ metod 

Narrativ analys hanterar texter i form av berättelser. Narrativa texter följer en viss 

systematiserad struktur och en viss ordning. De innehåller nästan alltid en början, en mitt och 

ett slut (Boréus 2015, s. 170). Historien som berättas är inte en sanning, utan är en 

konstruerad tolkning av sanningen ifrån informantens subjektiva perspektiv (Riessman 1993, 

ss. 4-17). I ett narrativ ges berättaren en möjlighet att konstruera ett jag, en identitet, och delge 

vem han eller hon är. Berättaren visar genom en berättelse sig själv, och kan även genom sitt 

narrativ uppmana andra att agera eller ta ställning. Narrativ är på detta sätt strategiska och 

målmedvetna (Riessman 2008, ss. 7-8). Berättelsen kan se annorlunda ut beroende på vem 

den är konstruerad inför, varför den är konstruerad och i vilken kontext. När en individ väljer 
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att skriva om sin berättelse kan det ses som en social interaktion med olika publiker (Livholts 

& Tamboukou 2015, ss. 33-34).  

 

Ett narrativ är därmed en möjlighet att framställa en identitet. Genom vad som berättas och 

hur det berättas visar berättaren på vem han eller hon är och vill vara. De identiteter som 

berättarna framställer kan vara påverkade av den kontext som berättarna befinner sig i, då 

identitet kan ses som en social konstruktion (Mishler 1999, ss. 16-19) Begreppet narrativ 

terapi beskriver hur människor som genomgår svåra händelser kan känna att berättandet blir 

en form av terapi och uppleva en känsla av befrielse (Johansson, 2005, s.116). Narrativ terapi 

kan även motiveras utifrån forskning kring kommunikationens vikt för återhämtningen. Att 

dela med sig av sina erfarenheter skapar möjligheter för individen att strukturera och bearbeta 

erfarenheter och känslor (Topor 2001, ss. 198-230). Vi ser de behandlande narrativen som en 

typ av överlevnadsberättelse. Överlevnadsberättelse kan definieras utifrån Hydén och Hydéns 

(1997, s. 189) reflektioner mellan överlevare och offer i sin narrativa studie. Överlevare 

beskrivs vara när berättaren definierar händelser som lett till allvarliga konsekvenser men att 

berättaren beskriver en kamp och en styrka genom narrativet. 

 

Det finns inte bara en narrativ metod - utan metoden finns på en mängd olika vis och med 

olika fokus beroende på forskarens inriktning. Majoriteten av alla narrativa undersökningar 

kretsar kring antingen helheten av berättelsen eller en enstaka del. Inom dessa två inriktningar 

kan man sedan fokusera på antingen innehåll eller form. Modellen vi utgår ifrån beskriver 

dessa som helhet - innehåll, helhet - form, del -innehåll och del - form. En inriktning på 

innehåll fokuserar på att undersöka vad som hänt, vilka som deltog och effekterna av 

händelserna. Ett fokus på innehåll handlar således om vad som beskrivs. En analys som 

undersöker form syftar mer på att undersöka strukturen av berättelsen, händelsernas ordning 

eller lingvistik, och syftar således till att svara på hur någonting beskrivs. De olika typerna av 

fokus är beroende av varandra då de annars endast ger en övergripande tolkning (Johansson 

2005, s 298-290).  

 

I narrativ forskning diskuteras hur narrativen utformas. Det tas upp tre kategorier, the 

narrated, the nonnarrated och the disnarrated. Vi kommer hantera narrated men definiera detta 

som vår analys av innehållet, samt benämna de instanser av disnarrated som vi kan identifiera. 

Narrated är de karaktärer och händelser som framställs i narrativet. The disnarrated är 

händelser som nämns i narrativet men som sedan inte sker. Disnarrated är en taktisk narrativ 

metod för att få publiken att visualisera sig en alternativ väg (Vindrola-Padros & Johnson 

2014). 

 

5.2.1 Vår tillämpning av den narrativa metoden 

Analysprocessen börjar i steget “läsandet” som Johansson (2005) beskriver vara en läsning 

och omläsning av materialet. I detta steg är det vanligt att tematisera eller koda materialet 

vilket innebär att man systematiskt styckar upp materialet under olika teman eller begrepp. 

Därefter går vi över till delen skrivandet där vi omformulerar det vi läst, sammanfattar och 

redigerar ordningen utifrån teman. Här tog vi ställning till hur vi ska framställa berättarnas 

röster, vem ska få höras och hur vi ger berättelserna rättvisa (Johansson 2005, s. 282-284). I 
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analysen fokuserar vi på det som tidigare beskrivits vara del - innehåll och form. Vi hanterar 

enskilda händelser i berättelsen och inte helheten. Detta eftersom vi endast intresserar oss för 

att undersöka det sociala umgängets relevans och inte hela livsberättelsen med psykisk ohälsa. 

Vi identifierar enstaka beskrivningar av händelser, och riktar in oss på det som benämns vara 

innehållet i berättelsen. Vi kompletterar detta med en analys av formen och identifierar 

metaforer, ofta använda beskrivningar samt likheter och skillnader mellan berättarna och hur 

de beskriver sina erfarenheter (Johansson 2005, s 298-290). Det är av väsentlig vikt att 

komma ihåg att en narrativ analys inte studerar en redogörelse för ett liv som det faktiskt 

utspelar sig, utan en konstruktion av historia, kultur och jaget. Det är således inte sanningar 

och en definitiv verklighet vi studerar utan berättarens tolkning och beskrivning av en 

subjektiv verklighet (Meuwisse, Swärd & Jacobsson 2015, s. 7) 

 

5.3 Designmotivering 

I en narrativ analys granskas berättelser som en konstruktion av verkligheten. Självbiografier 

är en subjektiv beskrivning av olika livshändelser (Johansson 2005, s. 223). Vi valde utifrån 

detta att granska självbiografier istället för ett alternativt tillvägagångssätt, som hade kunnat 

vara intervjuer. Vi anser att en självbiografi är en subjektiv beskrivning som inte går att få 

genom en intervju. En självbiografi är främst konstruerad av berättaren ensam och är inte 

påverkad av den interaktion som uppstår i en intervju. I ett muntligt narrativ handlar det inte 

bara om berättelsen utan även själva berättandet. Det handlar därmed om berättarens 

skicklighet att framföra ett narrativ, och berättandet blir en egen händelse, ett framträdande. 

Vidare så påverkas narrativet i en intervju av att berättelsen konstruerats utifrån intervjuarens 

frågor. Utgångspunkten för varför berättelsen skapats förändras därmed om man studerar ett 

narrativ utifrån intervjuer istället för självbiografier. I en intervjusituation har berättaren inte 

samma möjligheter att redogöra för sin berättelse som i ett skriftligt narrativ. En annan 

väsentlig del att ta ställning till är hur ett narrativ i form av en självbiografi är bearbetat i ett 

syfte att sälja vilket kan skapa konsekvenser i hur narrativet framställs. Vi måste därmed vara 

medvetna om att den verklighet som beskrivs i biografierna kan vara påverkade av ett 

kommersiellt syfte och inte nödvändigtvis gestaltar verkligheten så som berättaren tolkat den. 

Detta är däremot en möjlighet i alla narrativ då narrativ utgår från tolkningar av verkligheten 

och kan påverkas av flera faktorer. Den narrativa framställningen är således inte alltid 

objektiv i sig (Hydén & Hydén 1997 s. 18; Johansson 2005 ss. 24-25). Vidare diskuterade vi 

om bloggar eller forum kunde ge oss det narrativ vi ville undersöka. I och med att narrativ 

framställs i olika former med olika ändamål motiverades det att vi höll oss till en typ av 

narrativ med liknande form och inte blandade olika typer. Vi bestämde oss därmed för att 

endast förhålla oss till biografier eftersom vi hade tillgång till ett tillräckligt stort material och 

inte var i behov av att komplettera med andra källor. 

 

5.4 Urval 

Inom kvalitativ forskningstradition är ett syftesstyrt urval det mest vanliga. Det grundas i att 

forskaren medvetet väljer informationsrika informanter som kan generera data till studiens 

ändamål och besvara studiens frågeställningar. Slutmålet är således inte att generera ett 

resultat som går att generalisera över en större grupp, utan att få det mest informationsrika 
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resultatet utifrån de informanter som valts (Patton 2002, ss. 230-235). Biografierna har valts 

ut efter i vilken grad de presenterar de sociala relationernas roll under berättarens sjukdom, de 

skulle vara aktuella i representationen men inte extrema eller överdrivet avvikande från vad 

som presenterats i tidigare forskning. För en större variation i urvalet hade vi önskat fler 

manliga berättare, men då vi inriktar oss på en subjektiv beskrivning gestaltat i skönlitterär 

text så föll många biografier bort då de fungerade mer som handböcker, bland de som var 

kvar var Arvid Lagercrantz den enda manliga berättaren. Vidare diskuterade vi ifall det var 

relevant att förhålla oss till specifika utgivningsårtal. Däremot ansåg vi att berättelserna kunde 

utspela sig under olika årtal oavsett när biografin gavs ut. Därmed anser vi att det vi ämnar 

studera i materialet inte förändras beroende på när biografin var utgiven. Det vi ser som 

väsentligt är vad som framställs vara av betydelse för berättarna i deras narrativ. Som vi 

diskuterat i avgränsningar ser vi att kulturperspektivet hade varit intressant, vilket hade 

motiverat en större medvetenhet kring utgivningsårtalen, däremot har vi inte utrymme att 

inkludera detta perspektiv i denna studie.  

 

5.5 Material 

Genom att söka efter rekommendationer på internet med hjälp av sökorden ‘psykisk ohälsa’ 

och ‘självbiografier’ fann vi tio stycken självbiografier som vi valde ut till en första 

genomgång. I detta urval letade vi efter biografier som var skrivna skönlitterärt och vid första 

anblick verkade hantera berättarnas liv med psykisk ohälsa och sociala relationer. Vi valde att 

inte ta in fler biografier än 10 eftersom materialet då hade blivit för stort och svårläsligt för 

vår analys. Vi räknade med ett visst bortfall då vi inte visste exakt hur mycket av de sociala 

relationerna som skulle hanteras i biografierna. Vid mer ingående läsning fann vi att alla inte 

var skrivna på samma skönlitterära sätt samt att vissa inte var skrivna av en person med 

diagnos utan av en nära vän. Vi gick igenom de utvalda biografierna utifrån våra kriterier och 

valde även att endast läsa en självbiografi per berättare. Vårt slutgiltiga utfall blev fem 

självbiografier som beskrivs nedan.  

 

5.5.1 Mitt galna liv (2010) av Arvid Lagercrantz  

Arvid Lagercrantz berättar hur det är att leva med en psykisk sjukdom, bipolär och manisk 

depression.  I boken berättar han om sina kända syskon och sin uppväxt med stränga föräldrar 

som utvecklade mindervärdeskomplex hos. Hela sitt liv letade han efter att få beröm och att 

känna sig accepterad och omtyckt. Han skriver att det största problemet inte är den psykiska 

ohälsan utan att människor inte lyssnar och visar respekt. Arvids självbiografi är skriven långt 

efter händelserna ägt rum och ämnar vara en överlevnadsberättelse.  

 

5.5.2 Jag vill inte dö jag vill bara inte leva (2009) av Ann Heberlein 

I denna självbiografi berättar Ann Heberlein om sitt liv där hon försöker balansera sitt arbete, 

sin familj och en manodepressiv sjukdom, annars benämnd bipolär typ 2. Ann är teologie 

doktor, skribent och debattör. I denna självbiografi berättar hon om sin kamp mot 

manodepressiviteten, om tanken inför och planeringen av hennes. Anns narrativ är skriven 

under en svår period. Syftet är inte lika tydligt ämnat som en överlevnadsberättelse jämfört 

med de andra narrativen vi hanterar. Ann kompletterar detta narrativ med andra biografier 
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vars syfte kan vara annorlunda. Till följd av våra urvalskriterier kommer vi endast hantera en 

biografi per författare. 

 

5.5.3 Jag vet inte vart psykoser kommer ifrån (2012) av Pebbles Ambrose Karlsson 

Jag vet inte var psykoser kommer ifrån är en självbiografisk skildring av Pebbles vardag. 

Pebbles har haft flera psykoser som lämnat henne med en djup förvirring över vad som är 

verklighet och vad som är kvarlämningar av psykosen. Hon berättar hur hennes psykoser 

framställt sig och hur de har drabbat hennes vardag och relationer med hennes familj, vänner 

och arbete. Pebbles blev diagnostiserad med schizoaffektiv syndrom. Pebbles narrativ är även 

detta konstruerat som en överlevnadsberättelse. Pebbles var på god väg i sin återhämtning när 

narrativet utformades.  

 

5.5.4 Ibland mår jag inte så bra (2016) av Therese Lindgren  

Therese Lindgren är en framgångsrik youtuber och berättar i sin självbiografi hur hon efter 

sina första panikångestattacker blev sjukskriven till följd av ångesten och depression. Therese 

berättar vad sjukdomen och hennes bekräftelsebehov gjorde med hennes självbild. När 

Therese först valde att berätta om sin sjukdom på sin youtube kanal blev hon bemött av 

kommentarer som “attention-whore” (bekräftelse-hora) och hon beskriver hur hennes ångest 

kom att drabba hela hennes sociala liv. Therese narrativ är en överlevnadsberättelse som 

framställts längre fram i återhämtningsprocessen.  

 

5.5.5 Zebraflickan (2007) av Sofia Åkerman 

Sofia Åkerman beskriver sitt liv med självskadebeteende och ätstörningar. Hon berättar hur 

livet ser ut genom hennes ögon, med monstret Lucifer som aktiv följeslagare. Sofia har under 

flera år varit inlagd på barnpsykiatriska sjukhuset och beskriver hur det var att komma tillbaka 

till skolan och familjen efter flera år på barnpsykiatriska sjukhuset. Hon återgick till första 

klass i gymnasiet som 18 åring och berättar hur sällskapet Teaterlådan gav henne vänner, 

tillhörighet och värme. Sofias narrativ visar även den på en överlevnadsberättelse. Delar av 

denna kan med säkerhet sägas vara skriven en god väg in i återhämtningen. Detta narrativ 

följer inte en typisk tidslinje utformad från början till slut utan Sofia är den enda av våra 

berättare som pendlar mellan återhämtning-sjukdom, vilket innebär att hon kan beskriva sitt 

narrativ genom att pendla mellan årtalen.   

 

Trots att narrativens olika utformning och när i återhämtningsprocessen de är framställda så 

anser vi att de är lika viktiga att ta del av. Mötet med en individ med psykisk ohälsa kan ske 

under alla delar av processen, från svårt sjuk till långt fram i återhämtningen. Det är därmed 

viktigt att analysera olika delar av återhämtningen. 

 

5.6 Genomförande 

I genomförandet av denna studie har vi delat upp självbiografierna och därmed läst olika 

biografier. Innan vi bearbetade empirin gjorde vi eftersökning av tidigare forskning och 

granskade olika möjligheter till teoretisk inramning. Vi färdigställde dessa efter vår läsning av 

biografier. Vi kodade biografierna själva och sammanställde gemensamt under överenskomna 
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teman (se 6.). Därefter sammanställde vi händelserna under resultatet och genomförde en 

narrativ analys gemensamt. Vi diskuterade kontinuerligt olikheter och skillnader i narrativ och 

kopplade till händelserna som beskrivits.  

 

5.6.1 Kvalitét i en narrativ studie 

Narrativ analys handlar om tolkningar och därmed problematiseras vilket värde en tolkning 

har i forskning. Det är viktig att vara medveten om att det inte finns en ’absolut sanning’, men 

samtidigt är alla analyser inte lika ’goda’. Därmed behöver den narrativa forskningen verktyg 

för att bedöma huruvida analysen är god, utan att bedöma om den är ’sann’. Traditionella 

kriterier för att granska och värdera forskning är: generaliserbarhet, validitet, reliabilitet. Det 

kan dock argumenteras att det är svårt att tillämpa dessa kriterier i narrativ analys eftersom 

berättelsen som en verkligheten kan förstås och analyseras på ett antal olika sätt. Det finns 

således ett urval av kriterier som bör användas vid bedömning av validering i narrativ 

forskning: övertygande (håller analysen), insiktsfullhet (originaliteten), sammanhang (olika 

delar av tolkningen skapar en fullständig bild), pragmatisk nytta (kan studie ligga till grund 

för andras arbete). Många av dessa kriterier är svåra för forskaren själv att bedöma. Det är inte 

en fungerande checklista som forskaren kan bocka av. Det kvarstår därmed en befintlig 

svårighet i att bedöma den narrativa forskningens kvalité. I sista hand handlar det om att 

forskaren ska dela med sig av sina egna reflektioner och tankar på ett överskådligt och 

begripligt sätt (Lieblich, Tuval-Maschiach & Zilber 1998, ss. 171-173; Riessman 2008, s. 

184).   

 

I kvalitativa studier är det önskvärt med transparens och trovärdighet vilket vi ämnar tillämpa 

i denna studie. Transparens i en kvalitativ studie kan beskrivas vara att studien ska vara 

kritiserbar. Vi måste därmed beskriva en tydlighet i hur vi gått tillväga och visa våra steg i 

tillvägagångsättet. Eventuella brister i studien ska inte döljas utan alla steg ska vara synliga 

och möjliga att kritisera. Transparens bidrar till studiens trovärdighet. Trovärdighet i en studie 

kan ökas ytterligare genom triangulering. Triangulering är när en studie tillämpar flera 

perspektiv antingen genom metod eller perspektiv. Till följd av brist av utrymme i studien har 

vi inte tillämpat triangulering utan ämnar öka trovärdigheten i studien genom transparens 

(Svensson & Ahrne 2015, s. 25). För att öka trovärdigheten i vår studie har vi även använt oss 

av citat för att belysa våra tolkningar. 

 

Vår studie kan påverkas av narrativens framställning och dess bakomliggande faktorer. Även 

om narrativen i stor del kan sägas vara framställda som överlevnadsberättelser så är de 

fortfarande konstruerade i ett kommersiellt syfte. De kan vara vridna på ett sådant sätt att de 

ska väcka känslor och fånga läsaren. För att undvika detta hade vi behövt analysera narrativ 

framställda under intervju. Detta diskuteras i tidigare kapitel där vi även problematiserar 

narrativets framställning i en intervjusituation. Narrativ i sig kan beskrivas vara manipulativa 

i den utsträckning att syftet bakom påverkar vad som berättas och hur det berättas (Riessman 

2008, ss. 7-8). Vi behöver således vara vaksamma i vår analys och betona att vår tolkning och 

är en av många. Denna studie kan komma att generera ett annorlunda resultat genom att 

narrativen läses av andra forskare eller belyses med andra teorier. Denna studie kan inte 

generera en absolut sanning utan endast lyfta fram en möjlig tolkning av många. Däremot är 
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syftet med studien att lyfta fram subjektiva berättelser vilket den narrativa metoden är bäst 

lämpad för.  

 

5.7 Etisk diskussion  

Forskningsetik innebär att hela tiden ta ett etiskt ställningstagande, detta vill säga att valet av 

metod och tillvägagångssätt måste väljas med hänsyn till att inte utsätta personerna som 

medverkar i studie för risk, skada eller offentliggörande av personlig och känslig information 

(Kalman & Lövgren 2012, s.101). Relaterat till vår studie har berättarna tagit ett beslut att 

offentliggöra sina berättelser och därmed kommer användandet av deras material inte utsätta 

dem för risk för röjande av personlig information. Vi kommer reducera risken för att negativt 

påverka berättarna av biografierna genom att vara noggranna med att inte förvränga deras 

berättelser och skilja mellan våra tolkningar och deras faktiska beskrivningar (Codex 

Forskningsetiska riktlinjer ss, 8-11). För att minska risken för personliga värderingar i texten 

har vi använt oss av många citat i studien. Med hjälp av citat bidrar vi till att respektera 

berättarens egna röster. Vi behöver däremot reflektera kring huruvida vår uppsats kan komma 

att bidra till stigmatisering av psykisk ohälsa i form av komplement till existerande attityder 

eller nya typer av fördomar. Larsson (2015, s. 22) diskuterar etiskt värde i vetenskapliga 

texter genom att beskriva hur grupper kan drabbas av de konklusioner och tolkningar som 

forskare gör. Han anser att man måste vara försiktig i slutsatser och ta hand om 

konsekvenserna av en studie. Genom att inte dra snabba slutsatser som kan leda till att 

oskyldiga drabbas negativt får studien ett högt etiskt värde. Vi behöver därmed vara 

noggranna med hur vi presenterar berättarnas röster, hur vi särskiljer deras berättelser från 

våra tolkningar och vara medvetna om att våra slutsatser kan påverka den grupp vi ämnar 

studera. Vi anser dock att uppsatsens bidrag till forskningsläget och möjligheterna den ger 

väger tyngre än risken för att innehållet bidrar till vidare stigmatisering.  

 

Slutligen vill vi problematisera användandet av biografier som är skapade av en författare 

under en period av svår sjukdom. Alla författare har skapat deras narrativ under olika perioder 

i deras resa. Från svårt sjuka till långt fram i återhämtningen. Narrativen är därmed personliga 

och innehåller känslig information trots att de är ’offentligt material’. Vi vill däremot betona 

att narrativen är lika viktiga att ta del av oavsett när de är framställda. Det narrativ som är 

framställt under en svår period är sårbart och känsligt, men kan bidra med mycket stor 

kunskap i hur psykisk ohälsa kan påverka individen. Vi har under framställningen av denna 

studie ämnat visa hänsyn till vilka delar av narrativen vi lyfter fram, och endast förhålla oss 

till de händelser i narrativen som vi anser ger oss kunskap. Vi har varit noggranna med att inte 

ta fram de svåraste och mest personliga delar av narrativen om vi inte ansett att 

kunskapsbidraget varit av mycket stor vikt för denna studie. Vi har således förhållit oss till det 

som benämns vara individskyddskravet, att skydda individen mot insyn i personliga och 

känsliga livsförhållanden (Larsson 2005, s. 22). Vi ämnar skydda berättarna mot onödig insyn 

i känsliga livsförhållanden genom att endast inkludera händelser som är mycket betydelsefulla 

för studiens syfte. 
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6. Resultatredovisning och analys 
Resultatet presenteras under ett flertal teman som identifierats efter läsning och kodning av 

materialet. De teman vi kunde urskilja ur materialet är; 

1. Ensamhet  

2. Att dela med sig av sin sjukdom 

3. Självbild 

4. Dåligt bemötande 

5. Skam och skuld 

Presentationen av våra resultat sker löpande under varje tema. Varje berättare presenteras var 

för sig. I slutet av varje tema presenteras en analys relaterat till resultaten för det temat samt 

en narrativ analys. 

 

6.1 Berättarna om ensamhet 

Berättarna beskriver i sina självbiografier händelser där känslan av att vara ensam 

förekommer. Två typer av ensamhet identifierades, dels där berättaren antingen beskriver en 

känsla av att inte ha någon att tala med och ingen som svarar när de försöker. Men även en 

självvald ensamhet där berättaren inte vill umgås med någon eller på andra vis ta en kontakt. 

 

6.1.1 Ann om ensamhet 

Ann beskriver att i väntrummet till St. Lars psykiatriska mottagning är alla ensamma. Ann 

beskriver olika typer av människor hon kan möta i väntrummet, och vilka som brukar vara 

ensamma och inte. Slutligen beskrivs att det inte spelar någon roll, för när de sitter där så 

låtsas de inte om varandra. Denna beskrivning är intressant då den visar att det kan finnas 

människor runt omkring men det viktigaste i väntrummet är att inte se på varandra och inte 

låtsas om varandra. 

 

Här kan vi tolka en känsla av att vara osynlig. Ann beskriver att det finns andra personer runt 

omkring, men hon är ändå ensam. Ann berättar att hon lämnat St. Lars psykiatriska 

mottagning och är i en svår period av sin sjukdom. Hon sitter i bilen och får flera samtal från 

personer som vill att hon ska höra av sig till dem. 

 

Undrar varför krigskorrespondenten inte ringer. Undrar varför min man inte undrar. 

Varför i helvete ringer inte han? Vi har iallafall varit gifta i sexton år. Det räknas 

väl ändå som något? Undrar hur många mail som ligger i min inbox och väntar på 

svar. Undrar varför ingen egentligen bryr sig om mig på riktigt.  

 

(Ann, ss. 47- 48). 

 

Värt att notera i detta stycke är hur Ann beskriver att hon har flera samtal och e-post som 

väntar, men det är inte rätt personer som hör av sig till henne. Vi tolkar en känsla av ensamhet 

i detta stycke. Med det menar vi att i hennes kris beskrivs en saknad av en kontakt med 

hennes man och krigskorrespondenten. Som en fortsättning i temat ensamhet kommer vi ta 

upp en till händelse från Ann. Detta stycke handlar om avslutade vänskapsrelationer. 
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Mina vänner var redan hårt prövade. Varje fest, varje kväll på krogen, ja herregud, 

varje biokväll slutade med att jag storgrät eller fick en ångestattack eller låste i mig 

på toaletten eller hotade med att hoppa ner från ett eller annat tak. Jag var en pain 

in the ass. Jag var för jävla jobbig redan innan det där […] Jag kan knappast 

klandra dem för att de övergav mig. Det gör ändå ont. Och jag kommer aldrig - 

aldrig - att förlåta dem. […] De gjorde sig onåbara, otillgängliga. De bara försvann. 

Helt plötsligt var jag utan vänner.  

(Ann, s. 71)  

 

Här beskriver Ann hur hennes sjukdom eskalerat efter en våldtäkt och att hennes sjukdom 

gjort så att hennes vänner gått vidare. Detta är någonting som beskrivs av fler berättare på 

olika nivåer. Intressant i detta stycke är hur Ann beskriver sig själv som ‘en pain in the ass’. 

Vidare använder Ann begreppet ‘försvann’ för att beskriva hur hon förlorat hennes vänner, 

detta begrepp kommer vara återkommande hos andra berättare.  

 

Ann beskriver en förståelse för varför hennes vänner undvek henne. Hon uttrycker att ‘jag kan 

knappast klandra dem för att de övergav mig’. Denna underliggande mening om att personen i 

fråga uttrycker antingen en förståelse eller en typ av positivitet till att relationer avbrutits 

kommer tas upp av flera berättare.  

 

6.1.2 Pebbles om ensamhet 

Pebbles levde under en lång period med flera psykoser efter varandra. I ett stycke berättar hon 

om hur en viktig relation tog slut och relaterar detta till hur hon inte kunde göra sin del i 

sambolivet. 

 

Han lämnade mig till slut. Sommaren 2007 bestämde han sig. Han flyttade ut i 

september. Han orkade inte mer. Han gjorde allt. Han skickade mina barn till 

skolan på morgonen, jobbade hela dagen, oroade sig för mig och tog hand om allt 

hushållsarbete. Jag är dock glad att han väntade med att lämna mig tills jag mådde 

lite bättre,  

(Pebbles, ss. 70-71) 

 

Pebbles beskriver att hennes sjukdom även drabbade hennes partner, och att han upplevde en 

trötthet till följd av att hon var orkeslös. Hon beskriver vidare vad hon tror är anledningen till 

att hon förlorat vänner under hennes sjukdom.  

 

Kanske har jag tur som har så bra kompisar. Några har visserligen bett mig dra åt 

helvete och vill aldrig mer prata med mig. Jag sa antagligen något ovanligt 

puckat… Några har jag nog förlorat för att det faktiskt är jobbigt att ha relationer 

med människor som mår dåligt. Man får respektera att människor faktiskt inte 

orkar  

(Pebbles, s. 96) 

 



 

 23 

Pebbles berättar i detta stycke att hon har en förståelse för att hennes vänner lämnade henne. 

Denna förståelse återfinns även i tidigare stycke där hon beskriver hennes relation med sin 

partner. Hon betonar att man behöver respektera det. Pebbles beskriver att hon ‘troligtvis sagt 

något ovanligt puckat’, och nedsätter sig själv. Detta gjorde även Ann i tidigare kapitel. Det är 

värt att notera hur Pebbles valt att skriva ‘ovanligt puckat’, där denna beskrivning kan visa en 

antydan till att hon anser att hon i många sammanhang säger ‘puckade’ saker, men att till 

dessa vänner sagt något som är mer än puckat.   

 

6.1.3 Arvid om ensamhet 

Arvid beskriver hur han under en period var inlagd på psykiatriskmottagning och hur han 

anser att hans vänner kunde skapa en skillnad i tillvaron.  

 

Jag tror att vännen eller den anhöriga ska inse att de främst kan betyda något 

genom att visa att de tycker om den sjuke och ge som tecken på omsorg, en 

blomma, en kaka eller den egna morgonrocken. När jag låg på sjukhus uppskattade 

jag besök men stanna inte så länge! När man äter medicin blir man snabbt trött. 

Inse också att du har ett begränsat inflytande över sjukdomen.  

(Arvid, s. 224) 

 

I detta stycke beskriver Arvid att han uppskattar anhörigas stöd, men att han inte orkar så 

långa besök. Vidare förklarar han att han på grund av sin trötthet ville vara ensam. Detta kan 

relateras till en självvald typ av ensamhet. Arvid beskriver att han var upptagen med sin 

sjukdom och hade inte ork över till att vara social.  

 

Vidare i temat ensamhet beskriver Arvid hur han hade svårt att vara social med skötare eller 

vårdare på mottagningen när han var inlagd.  

 

Olika vårdare eller skötare kanske de kallas, förde då och då samtal med mig. Men 

det var svårt för jag levde i min egen värld. De ville nog lotsa mig mot 

verkligheten, vilket jag inte hade lust eller möjlighet till just då.  

(Arvid, s. 194) 

 

Här beskriver Arvid att han inte hade lust eller möjlighet att prata eftersom att han levde i sin 

egen värld. Även detta kan relateras till en svårighet att vara social under sin sjukdom. Arvid 

beskriver här att han var fast i sin egen värld och därför inte kunde vara delaktig i samtalen 

som skötarna försökte ha med honom.  

 

6.1.4 Sofia om ensamhet 

Sofia beskriver hur hennes vänner gått vidare när hennes sjukdom eskalerat.  

 

Jag hade inte så många vänner längre. För tre år sedan, när jag kom till psyket, 

hade det varit betydligt fler [...] såg jag dem vända mig ryggen en efter en efter att 

ha ursäktat sig med att säga “förlåt Sofia, men jag kan inte se sånt här. Jag älskar 

dig för mycket för att se dig därinne, på det där… stället.” Men deras kärlek måste 
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ha dött med tiden för jag såg dem alltmer sällan. De försvann på något mystiskt 

sätt.  

 

(Sofia, ss. 17-18) 

 

Sofia beskriver att hennes vänner gått vidare efter att de själva uttryckt att de hade svårt att se 

henne inlagd. Sofia beskriver detta genom att använda begreppet “försvann”. Vidare beskriver 

hon att hennes umgängeskrets till en början varit stöttande och varit aktiva i att försöka hjälpa 

Sofia, men att när hennes sjukdom inte blev bättre så gick de vidare.  

 

I detta styck beskriver Sofia att vännerna sagt ‘på det där...stället’. I denna beskrivning går det 

att urskilja en typ av värdering, där beskrivningen lyder “stället” och inte mer specifika 

begrepp så som “barnpsyk” eller “avdelningen”. Det Sofia beskriver i detta stycke tolkar vi 

som en känsla av att bli lämnad. Ett återkommande tema bland berättarna när deras vänner 

och närstående inte längre orkar eller på grund av andra orsaker går vidare. Vi tolkar här en 

känsla av ensamhet som från hennes sida inte var frivillig. I ett stycke berättar Sofia om är 

hon ansåg sig vara i behov av stöd. Hon beskriver att hon försöker ringa till flera vänner och 

även hennes terapeut. Men att hon inte kommer fram till någon. Hon beskriver “Varför var de 

aldrig hemma när jag behövde dem? Varför var jag alltid ensam?” (Sofia, ss. 64-65) 

 

Sofia ger flera exempel på ensamhet, självvald och ofrivilligt. I det ovan nämnda citatet 

nämner hon hur hennes vänner aldrig fanns där när hon behövde dem. Här använder Sofia 

bestämda begrepp som innebär att det upplevs ’alltid vara’ på detta sätt. Med dessa begrepp 

kan vi urskilja en känsla av hopplöshet och ensamhet.  

 

6.1.5 Therese om ensamhet 

Therese beskriver flera händelser där en isolering från hennes bekantskapskrets resulterar i en 

känsla av ensamhet. Bland annat beskriver hon hennes tid som sjukskriven och hur sociala 

medier fick henne att må dåligt.  

 

Det blev såklart en hel del slösurfande, men Facebook och andra sociala medier var 

det värsta jag visste. Det var som ett slag i magen att mötas av den tomma inkorgen 

varje gång jag loggade in, […] Det jag under flera år kallat vänner fanns inte där 

när jag behövde dem som mest utan smsade bara inför helgen för att höra om jag 

skulle med ut på krogen. De hade varit vän med “Fest Tessan” som drack shots och 

bar utmanade kläder på Stureplan, men ville inte riktigt kännas vid den Therese 

som blivit utbränd och nu låg hemma i sängen och stirrade in i väggen hela 

dagarna.  

(Therese, ss. 19-20) 

 

Här beskriver Therese att hennes sjukdom förändrat henne, att hon gått från Fest-Tessan till 

utbrända Therese. Här tolkar vi en känsla av att vara övergiven och isolerad. Therese 

beskriver att hennes vänner inte var där när hon behövde dem som mest. Denna beskrivning 

återfanns även hos Sofia, som nämnde att ingen svara när hon behövde dem. Här har dels en 

övergivenhet som går att tyda hos de andra berättarna med, samt uttrycket “De är inte här när 
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jag behöver dem”, som vi tyder som ett behov av ett stöd som inte uppfylls och därmed 

orsakar en känsla av ensamhet. Therese beskriver detta vidare i kommande stycke där hon 

berättar hur hennes umgängeskrets såg ut efter ett år av sjukskrivning.  

 

Mina vänner hade slutat höra av sig för länge sedan eftersom jag i ett års tid, om 

inte mer, alltid tackat nej till de aktiviteter de föreslagit - om jag ens svarat 

överhuvudtaget. Inför dem skämdes jag […] jag hade svårt att acceptera att min 

hjärna inte längre fungerade som den brukade.  

(Therese, s. 114)  

 

I detta stycke beskriver Therese hur hennes vänner slutat höra av sig efter hennes sjukdom 

eskalerat och Therese inte har haft orken att delta under aktiviteter. Här kan vi tyda en 

förändring i identitet, Therese beskriver det som att hon inte är samma högpresterande tjej 

vilket hon skäms över och att de slutat höra av sig eftersom hon inte svarade. Therese 

beskriver hur hon själv ser på att umgås med vänner under hennes sjukdom.  

 

Att träffa en vän var inte längre någonting roligt och lustfyllt utan blev en uppgift 

lika stor som ett berg att bestiga. Att orka sätta på sig ett leende, borsta håret och 

klä sig för att sedan spela “normal” tog all energi och gjorde mig utmattad i flera 

dagar efteråt.  

(Therese, s. 114) 

 

I detta stycke beskriver Therese att hennes sjukdom hindrat henne från att hålla kontakten 

med hennes vänner och att den stora utmattning hon upplever inför att vara social blir ett 

hinder i hennes kontaktskapande. Detta kan tolkas vara både en ensamhet som är 

problematisk för Therese men även vara en förklaring för varför hennes sociala nätverk 

kraftigt minskat under hennes sjukdomsperiod. Therese beskriver hur en aktivitet som besök 

från en vän gått från någonting roligt till någonting utmanande, som hon uttrycker det: att 

bestiga ett berg. Vi kan i Therese skildring urskilja två olika sorters ensamhet. En frivillig 

distans - i Therese fall till följd av skam och en trötthet där orken för att socialisera sig inte 

finns till, samt en ofrivillig ensamhet där vänner gått vidare till följd av en förändring i 

identitet och en konsekvens av den frivilliga distansen. I nästa stycke beskriver Therese hur 

hon tänkte när hon för första gången fått veta att hon haft en panikattack.  

 

[...] slogs av tanken att jag borde ringa någon och berätta vad som hade hänt. [...] 

Men jag föreställde mig att ingen skulle förstå. Inte för att jag har empatilösa 

föräldrar och vänner, men jag kunde bara anta att de levde med samma fördomar 

som jag.  

(Therese, s. 40) 

  

Här beskriver Therese en frivillig distans. Rädslan för hur hennes sjukdom kommer tas emot 

orsakar svårigheter i att ta en kontakt. Detta tolkar vi vara ett stort hinder för henne. Therese 

beskriver att hon hade egna fördomar som orsakade rädslan. Denna stigmatisering som 

Therese själv hade gjorde det svårt för henne att dela med sig av sin sjukdom.  
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6.1.6 Analys av Ensamhet 

Under dessa kapitel kommer vi knyta an teoretiska begrepp och ta fram narrativa skillnader 

och likheter i resultatet. Detta för att tydliggöra och belysa det berättarna beskriver. Inom en 

narrativ metod är begreppens användning av stort intresse eftersom vilka begrepp berättaren 

använder kan ha olika innebörd för olika personer, men det kan också vara aktiva val för hur 

berättaren vill framställa sin berättelse och sin identitet (Riessman 2008, ss. 7-8). Grundat i 

detta kommer berättarens olika val av begrepp, ord och formuleringar vara av stor vikt i vår 

analys.  

 

En intressant narrativ analys av formen sker i Sofias skildring av ensamhet där hon förklarar 

hur hennes vänner ursäktade sig med att säga ‘se dig på det där… stället’. Vi kan inte med 

säkerhet säga varför Sofia väljer att beskriva det så, eller vad begreppet ’barnpsyk’ innebär 

för Sofia. I en narrativ framställning kan bakomliggande faktorer för användandet av 

begreppet vara av stort intresse. I vår mening kan denna framställning innebära att Sofia, 

genom sitt narrativ, vill betona den svårighet som fanns i form av stigmatiserande fördomar 

och attityder. Omgivningen ställs inför en situation där de behöver förena Sofia med 

någonting negativt som psykisk ohälsa innebär, och väljer att utesluta det negativa begreppet i 

deras ursäkt. En annan analys kan göras utifrån Goffmans dramaturgiska perspektiv där 

människor i interaktion med andra har ett moraliskt ansvar att inte hota någons ansikte. I 

Sofias fall kan detta relateras till hur de inte vill förena Sofia med begreppet ’barnpsyk’ i ett 

försök att låta henne behålla sitt ansikte. Goffman beskriver detta genom att benämna hur 

förlägenhet eller känslor av skam kan drabba alla involverade parter i en interaktion om detta 

moraliska ansvar brister. Detta kan även relateras till vad Ann beskriver ske i väntrummet till 

psykiatriska mottagningen, där alla som väntar låtsas som att de inte ser någon, de sitter i 

tystnad och ignorerar varandra. Även detta kan bero på ett moraliskt ansvar att inte hota 

någons ansikte och låta dem behålla deras roller (Goffman 1967, ss. 97-101). Goffman 

beskriver att en person har sina roller som en frontstage, och deras egna privata jag som ett 

dolt backstage. Att vara klädd och ha utseendet utifrån den roll individen spelar i det 

vardagliga livet och sedan åka till den psykiatriska mottagningen som kan vara en del av 

personens backstage kan också innebära att personens ansikte hotas. Deras roll förlorar 

legitimitet och de blir istället identifierade som deras backstage, deras personliga jag 

(Goffman 1959, ss. 42-45; ss. 107-116). Det moraliska ansvar som beskrivs ovan kan tänkas 

relatera till en önskan att inte träda in på någon annans backstage. Detta kan utifrån denna 

beskrivning leda till en känsla av ensamhet. 

 

I en narrativ analys är det intressant att nämna att Sofia och Ann båda använder begreppet 

“försvann” när de beskriver hur deras relationer med vänner tog slut. Med denna beskrivning 

kan vi tolka att berättarna upplevde att vännerna avslutade relationen utan att ge en anledning 

till varför. Dessa narrativa beskrivningar visar sedan på en förståelse för varför och kan vara 

ett sätt att skydda andras ansikten utifrån det dramaturgiska perspektivet beskrivet ovan. 

Berättarna kan framställa en förståelse i deras narrativ för att inte hota sin omgivnings 

ansikten. I ett narrativt perspektiv är det viktigt att analysera hur narrativet påverkas av vilken 

publik den är menad för. I biografier är publiken dold vilket kan innebära att berättarna vill 

skydda omgivningens ansikten för att de inte ska ta del av ett narrativ där de framställs på ett 



 

 27 

negativt sätt (Goffman 1967, ss. 97-101). Karaktärer som framställs som viktiga i detta tema 

är oftast vänner eller närmaste familj. Det är således den närmaste omgivningen som 

framställs som den mest relevanta källan för individens känsla av ensamhet och saknad av en 

nära kontakt. I en av Thereses beskrivningar kan vi urskilja det som kallas för disnarrated. 

Therese beskriver att hon slogs av tanken att ringa någon men valde att inte göra det. 

Disnarrated är en taktik för att i sitt narrativ visa på alternativa vägar och tankesätt (Vindrola-

Padros & Johnson 2014). Therese vill med detta visa att hon hade kunnat ringa och berätta 

men fortsätter med att beskriva varför hon valde att inte göra det.  

 

Therese och Sofia använder beskrivningar som lyder “de var inte här när jag behövde dem” 

när de berättar om sina vänner. Här tolkar vi ett behov av sociala kontakter som inte uppfylls 

och därmed en känsla av ensamhet. Therese beskriver om hur hennes egna fördomar agerade 

som ett hinder. Therese insåg vilka negativa egenskaper som förknippades med den stämpel 

hon tilldelades när hon bokade tid på en psykiatrisk mottagning. Denna insikt är det som 

skapar skamkänslor hos individen och successivt kan leda till självstigmatisering (Scheff & 

Starrin 2013 s. 169-190).  

 

I Anns beskrivning framställs ett behov av en kontakt och även om det är många som hör av 

sig så är det inte rätt personer. Här kan vi relatera till det som i interaktionistisk teori om jaget 

beskrivs vara den signifikante andre. I individens omgivning finns vissa personer som har ett 

större inflytande över konstruktionen av självet och vars kontakt, förväntningar och reaktioner 

har en extra stor betydelse för individen (Trost & Levin 2011,  s. 77).  

 

Pebbles, Therese, Sofia och Ann beskriver alla olika händelser på ensamhet som inte varit 

frivillig. Arvid beskriver däremot fler händelser där han upplevt att han inte orkat eller haft 

möjlighet att vara social. Utifrån Andersson, Denhov, Bülow och Topors (2015) begrepp 

Loneliness - en brist på sociala kontakter som upplevs problematisk, och aloneness - brist på 

sociala kontakter som inte upplevs problematiskt, kan vi tolka att Arvid beskriver ett större 

urval av händelser där aloneness förekommer. Arvid benämner bland annat att han var i sin 

egen värld, samt att han var för trött för att orka vara social längre stunder. Therese nämner 

också denna typ av hinder och beskriver detta genom en metafor: det var som att bestiga ett 

berg. Ett bra exempel på en ensamhet när det inte är självvalt är när Sofia och Therese 

beskriver att deras vänner inte var där när de behövde dem. Det visar på en ensamhet som är 

problematisk och ett behov av en social kontakt och ett stöd som inte uppfylls.  

 

6.2 Att dela med sig av sin sjukdom 

I detta tema kommer vi ta fram olika stycken som hanterar berättarnas beskrivningar av 

möjligheter och begränsningar inför att dela med sig av sin sjukdom.  

 

6.2.1 Ann om att dela med sig av sin sjukdom 

Ann diskuterar i sitt inledande kapitel hur hon upplever att det är att tala med människor om 

sin psykiska ohälsa.  
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Därför ringer man inte till någon när man inte orkar leva. Sånt skrämmer folk. Sånt 

skrämmer skiten ur folk [...] Nej, man utsätter inte folk för sin ångest [...] Det är 

inte god ton. Det är taktlöst. Dålig smak. Ofint. Man ringer inte sin mamma eller 

sin bror. Det är onödigt. Dramatiskt. Dumt.  

(Ann, ss. 17-18) 

 

Hon beskriver här hur det är ofint och dålig smak att tala om sin ångest. I ett kommande 

stycke beskriver Ann hur hon faktiskt talade med någon om sin panikångest eftersom han 

råkade ringa när Ann var på väg till psykiatriska akutmottagningen. Hon berättar att personen 

bytte samtalsämne för att sedan lägga på och att hon inte har hört från honom sedan dess.  

 

6.2.2 Pebbles om att dela med sig av sin sjukdom 

Pebbles berättar hur hon reagerar under en psykos när hon samtalar med personalen på den 

psykiatriska mottagningen. 

 

Jag pratade med en kvinna som var anställd där på psykakuten och jag sa att jag 

förstod. Självklart var jag inte förföljd. Det var bara ett påhitt. De sa att jag har fått 

en psykos, en förlossningspsykos det är inte helt vanligt efter en förlossning. Till 

slut fick vi åka hem. Jag tänkte att jag aldrig mer ska knysta om mannen och alla de 

andra som förföljer mig. Då hamnar man på psyket.  

(Pebbles, ss. 56-57) 

 

Här berättar Pebbles hur hon håller med sköterskorna för att få åka hem med sin dotter. 

Rädslan över att förlora sina barn yttrar sig i att hon blir mer rädd för att prata om vad hon 

upplever och skapar en vidare känsla av att hon är ensam och isolerad i sin psykos.  

 

6.2.3 Arvid om att dela med sig av sin sjukdom 

I Arvids självbiografi beskriver han många händelser där han har blivit bemött av förståelse 

och acceptans när han berättar om sin sjukdom. Han beskriver i sin självbiografi hur hans 

halvbror Olof spelar en stor roll i hur han besvarar Arvids öppenhet. 

 

När jag i mitten av 1960-talet fick en mani skrev han i ett brev att han hyste varm 

vänskap för mig och var full av tro på mina möjligheter. Och att jag ägde den 

styrka och sundhet som övervann alla kriser. Han avslutade med att hoppas att vi i 

framtiden ofta skulle ha kontakt.  

(Arvid, s. 107) 

  

I detta stycke förklarar Arvid vilken typ av stöd han fick från sin halvbror Olof. Intressant är 

hur Arvid beskriver att Olofs brev gav honom styrka att övervinna sina kriser. 

 

I hela sin självbiografi skriver Arvid att han hade haft stöd och fint bemötande från 

omgivningen. Arvid beskriver i sin självbiografi att han alltid varit öppen med sin sjukdom. I 

en diskussion beskriver han vad han tycker och tror om psykisk ohälsa och att det är ett 

tabubelagt ämne. Han beskriver “problemet är bara att många av oss inte vill berätta, för att vi 

tror att vi kommer att få svårigheter om folk i vår omgivning får höra att vi varit på psyket.” 
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(Arvid, s. 222). Här beskriver Arvid att även om han har varit öppen om sin sjukdom så har 

han en förståelse till varför det är svårt att prata om och vilka rädslor som finns. I denna 

diskussion berättar Arvid att han tror att för att bekämpa tabun av psykisk ohälsa behöver fler 

vara öppna och prata om sin sjukdom.  

 

6.2.4 Sofia om att dela med sig av sin sjukdom 

Sofia beskriver en händelse, när hon på natten haft en svår attack av ångest och oro. Sofia 

beskriver då att hon ringer till de få personer hon känner som inte har något emot att bli 

väckta klockan tre på natten. Sofia beskriver det som “De blev inte irriterade av att bli väckta” 

(Sofia, s. 31). Här kan vi tolka hur Sofia känner att det är viktigt att hon inte blir bemött av 

någonting annat än förståelse när hon väljer att prata med någon. 

 

I ett senare kapitel beskriver Sofia att hon får en inbjudan till ett kalas från två av 

’teatertjejerna’ på Teaterlådan. Sofia beskriver vidare hur kalaset gick, och berättar att hon vid 

middagen berättar om sin anorexia och sina olika turer till sjukhuset och psykiatrin. Sofia 

beskriver att hon använder sig av sin sjukdom som en barriär mellan henne och de andra. 

Sofia har inte svårt att berätta om sin sjukdom, utan ser det tvärtom som ett sätt att försvara 

sig på. Sofia berättar ofta att hon pratar om sin sjukdom och benämner det som 

”sjukdomsskölden” som hon håller upp. Vid ett tillfälle beskriver hon att rektorn kallar in 

henne på sitt kontor och säger att hon inte får prata om sin sjukdom mer. Sofia berättar att hon 

blir upprörd, eftersom hennes sjukdom var allt hon kunde prata om (Sofia, s. 110). Sofia 

beskriver därmed inte svårigheter i att prata om sin sjukdom, utan snarare att hon använder sig 

av sjukdomen som en sköld. Detta i sin tur blir problematiskt eftersom Friska Sofia hamnar i 

skymundan.   

 

6.2.5 Therese om att dela med sig av sin sjukdom 

Efter Thereses första panikattack blir hon rekommenderad att ringa till psykiatriska 

mottagningen. Hon beskriver hur detta samtal gick till och hur hon reflekterade. 

 

Jag presenterade mig artigt med för och efternamn och berättade sedan sakligt för 

Lars-Lars om de symptom jag upplevt tidigare under dagen, om besöket på 

akutmottagningen och att läkaren rekommenderat mig att kontakta psykiatrin. 

“Även om jag själv inte bedömer mig vara i behov av psykisk hjälp”, tillade jag 

snabbt, som i ett försöka att behålla min värdighet.  

(Therese, s. 39) 

 

Här beskriver Therese dels hur hon berättar att hon blivit rekommenderad att ringa, vilket 

frånsäger henne ett eget initiativ att ta kontakt med psykiatrin. Vilket hon understryker genom 

att säga att hon inte är ”i behov av psykisk hjälp” (Therese, s. 39). Therese beskriver även i 

temat Ensamhet (se 6.1.5) att hon efter sin första panikångestattack funderade på att ringa sina 

föräldrar och berätta, men till följd av hennes förutfattade meningar valde att inte berätta 

(Therese, s. 40). Här kan vi tolka att Thereses egna fördomar är ett hinder för att kunna dela 

med sig av sin sjukdom. 
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Therese blev under sin sjukskrivning aktiv på den sociala plattformen Youtube. Hon beskriver 

i sin självbiografi att det tog lång tid för henne att acceptera sin psykiska ohälsa och flera år 

innan hon gick ut med det till sina tittare på Youtube. Hon beskriver hur hon blev bemött av 

sina tittare efter hon delat med sig av sin sjukdom.  

 

När jag berättade om mina problem för mina tittare på Youtube så tog jag makten 

över situationen. Jag slutade vara en slav under skammen. Men psykisk ohälsa är 

stigmatiserat och kantat av negativa associationer, det märker jag mitt 

kommentarsfält varje dag. Jag blir misstrodd, ifrågasatt och förminskad.  

 

 (Therese, s. 140) 

 

Här beskriver Therese vilka attityder hon blivit bemött av när hon delat med sig av sin 

sjukdom, men hon benämner även att hon genom att berätta och dela med sig av sjukdomen 

”slutade att vara en slav under skammen”. Här kan vi tolka att trots negativa kommentarer så 

gav öppenheten henne någon typ av positiv konsekvens.  

 

6.2.6 Analys av att dela med sig av sin sjukdom 

Berättarna berättar i detta tema om olika händelser där de antingen berättar eller inte berättar 

om sin sjukdom. I övergripande drag har berättarna olika erfarenheter av temat ’att dela med 

sig’. 

 

Att agera och få en bättre självkänsla utifrån hur personen blir bemött går att förklara utifrån 

en symbolisk interaktionistisk teori om jaget. Jaget skapas i en social interaktion och där 

grundas självkänsla och identitet utifrån vilka reaktioner vi får och upplever att vi får från den 

sociala omgivningen (Månsson 2013, ss. 169-175). Vi kan även urskilja hur berättarna 

beskriver den signifikanta andre, vissa utvalda personer som betyder extra mycket för dem 

(Trost & Levin, 2011,  s. 77). Arvids brev från hans halvbror Olof är, ur den symboliska 

interaktionismen, den signifikanta andre som förändrar Arvids syn på sig själv. Begreppet 

spegeljaget skulle i detta fall innebära att Arvid ser på sig själv så som han tror att andra ser 

på honom. Att personen får höra uppskattning och ett stöd kan innebära att personen börjar 

förändra sin självbild. Denna liknelse går att använda även på de andra berättarnas händelser 

och kan agera som en förklaring till hur det kommer sig att förståelse är en viktig del i 

berättarnas beskrivningar. Arvid beskriver Olof som extra signifikant för honom. Sofia 

beskriver hur hon på nätterna ringer till några speciella utvalda. Detta kan relateras till teorin 

om jaget där omgivningens bemötande formar individen i fråga. Det är däremot viktigt att ha i 

åtanke att denna teori om jaget inte hanterar de fall där en sjukdom kan påverka självbilden. 

Självbilden är inte nödvändigtvis ett resultat av reaktioner från andra, utan kan härledas till 

andra faktorer som påverkar, exempelvis biologiska och psykologiska faktorer (som 

exempelvis berättarnas sjukdomar) och inte bara den sociala interaktionen (Nilsson, 2015, s. 

37-39).  

  

Att prata om psykisk ohälsa beskriver Ann vara fel, och vi kan tolka att hon beskriver det vara 

tabubelagt. Arvid diskuterar även hur han ser på tabu och vad som krävs för att det ska 
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minska. Han uppmanar att man ska vara öppen och tala om sin sjukdom men beskriver även 

att han kan förstå hur rädslan för att bli dåligt bemött gör det svårt. Detta kan agera som en 

förklaring till varför flera av berättarna väljer att inte dela med sig av sin sjukdom, men 

svårigheter att tala om sjukdomen kan även förklaras av stigmatisering och skamkänslor. 

Therese beskriver hur hennes samtal med psykiatrikern ’Lars-Lars’ gick till och hur hon 

behövde frånskilja sig eget initiativ till kontakten och ”behålla sin värdighet”. Hon beskriver 

även vilka kommentarer som bemötte henne när hon delade med sig av sin sjukdom för sina 

tittare på Youtube. Sofia frånskiljer sig från de andra genom att beskriva hennes sjukdom som 

en sköld och att när hon inte får tala om sin sjukdom så har hon inget kvar att prata om.  

 

Detta resultat överensstämmer med tidigare forskning. Exempelvis Peter och Jungbauer 

presenterar i deras studie ”Diagnosis Talk” (2017, ss. 4-7) att informanterna hade olika 

erfarenheter av att dela med sig av sin sjukdom, och även fått olika respons av omgivningen 

när de delat med sig. Detta kan relateras till vårt resultat där Therese ofta blivit bemött av 

negativa kommentarer medan Arvid beskriver sig ha blivit bra bemött. Det är även viktigt att 

notera att Therese är en offentlig person på nätet vilket kan innebära att hon blir bemött på ett 

annorlunda sätt.  

 

I detta tema skiljer sig narrativen åt. Dels tar de upp olika erfarenheter och händelser men de 

framställs även på olika sätt. Olika omgivningar har bemött individen och de har olika syn på 

vad det innebär att dela med sig. Beskrivningarna som framställts har i högre grad hanterat 

professionella och den generella omgivningen som karaktärer, till skillnad från temat 

ensamhet som i högre grad nämnde vänner och familj som väsentliga. I och med detta tolkar 

vi att omgivningen kan delas upp i två teman, den nära relationen och den större 

omgivningen. Dessa grupper innebär olika svårigheter och möjligheter. Vi kommer 

återkomma till detta i ett senare tema.  

 

6.3 Självbild 

I detta tema samlas beskrivningar av berättarna som på olika sätt hanterar deras fördomar om 

psykisk ohälsa och i de händelser där deras psykiska ohälsa påverka deras självbild.  

 

6.3.1 Ann om självbild 

I temat ensamhet berättar Ann om en händelse där hon vill att rätt personer ska höra av sig till 

henne. I samma stycke beskriver Ann en fundering över vem hon är bakom sin fasad.  

 

Undrar om någon enda människa i hela världen vet vem jag är. Undrar om jag vill 

att någon ska veta vem jag är på riktigt. Jag är ju så bra på att ljuga.  

 

(Ann, s. 48). 

 

Värt att notera i detta stycke är hur Ann ställer sig en fråga om hon verkligen vill att någon 

ska få lära känna henne på riktigt. Ann diskuterar här hennes sanna jag gentemot en typ av 

fasad, där hennes beskrivning är att hon kanske inte vill att någon ska se hennes sanna jag och 

få lära känna henne på riktigt. 
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6.3.2 Pebbles om självbild 

Pebbles självbiografi beskriver hennes liv från de första yttringarna av sjukdomen och framåt. 

Pebbles gör inte en distinkt skillnad mellan hur hon ser på sig själv innan eller efter 

sjukdomens första yttring. Vidare beskriver hon sig själv med hjälp av negativa adjektiv. Hon 

beskriver sig säga ”ovanligt puckade saker” och att hon har ”blivit knäpp” (Pebbles, s. 96-97). 

Dessa kan ur ett narrativt perspektiv vara metoder för att framställa sig själv och sin identitet 

(Riessman 2008, ss. 7-8). 

 

6.3.3 Arvid om självbild 

Arvid beskriver sin negativa självbild och att hans bekräftelsebehov till stor del orsakade ett 

försämrat mående.  

 

Jag vill vara duktig och få beröm men pappa kan bara uppskatta mig för vad jag 

gör. Hela livet har jag sedan kämpat för att känna mig accepterad och därför velat 

vara duktig. 

Jag trodde och tror alltjämt att den ångest jag då och då känner beror på att min 

självbild är att jag är en person som har svårt för sig.  

(Arvid, s. 164) 

 

I citatet ovan beskriver Arvid hur hans föräldrar påverkade hans självbild. Känslan att bli 

avvisad och att inte duga har gjort att Arvid fortsättningsvis ville vara duktig. Arvid ville ta ett 

stort ansvar och få beröm. Arvid beskriver hur detta såg ut när han var liten.  

 

Vi kände oss inte omtyckta som barn men kämpade på för att bli uppskattade. Men 

den som bara blir uppskattade når ju aldrig ända fram. Det är som med moroten 

som hänger och dinglar framför nosen - man når den aldrig. Uppskattningen kan 

aldrig ersätta känslan av att bli omtyckt för den man är. Uppskattad blir man för det 

man gör.  

(Arvid, s. 96) 

 

Arvid beskriver i citatet att han strävade efter att vara omtyckt, men att han missförstått och 

trodde att om han blev uppskattad så var han även omtyckt. Han använder sig av en metafor 

för att beskriva hur det upplevdes. “Som en morot som hänger och dinglar framför nosen - 

man når den aldrig.” Här tolkar vi att Arvid känner ett behov av yttre beröm för sin egen 

självkänsla.  

 

6.3.4 Sofia om självbild  

Sofia beskriver ett kalas hos teatertjejerna, som vi även lyft fram i ett tidigare tema. Sofia 

beskriver i denna händelsen att hon håller upp sjukdomsskölden framför sig och är rädd för att 

låta de andra tjejerna se riktiga Sofia. Hon beskriver hur hon tänkte efter kalaset:  

 

Jag hade haft en fantastisk kväll. Men jag ångrade att jag hållit sjukdomsskölden 

framför mig. Varför lät jag dem inte se det som fanns bakom. Kanske var det för att 
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jag inte visste själv vad som fanns bakom skölden. Hur såg egentligen Sofia ut? Jag 

vågade inte släppa min dräkt. Den sjuka Sofia var i alla fall bäst på något. Hon var 

ju självskadarnas drottning.  

(Sofia, s. 88)  

 

Här beskriver Sofia att hon är osäker på vem hon är om hon inte är sjuka Sofia, som hon 

beskriver är “självskadarnas drottning”. Här kan vi tolka en fundering över identitet, och en 

osäkerhet i vem hon egentligen är. I en annan händelse berättar hon att hon är tillbaka på 

skolan efter att hon varit inlagd på psykiatriska mottagningen. Sofia beskriver dels att hon inte 

känner att hon passar in samt att hon är rädd för att misslyckas. 

 

Jag kom till skolan och försökte göra vad som förväntades av mig och passa in 

bland Converse-skor, killproblem och insparksfester [...] Och skulle jag misslyckas 

kunde jag lika gärna göra det ordentligt, så att folk inte behövde tvivla på vilken 

sorts människa jag var. Jag var en Zebraflicka. 

(Sofia, s. 40) 

 

Sofia berättar att hon känner att hon är en Zebraflicka, inte en av de normala ungdomarna. För 

att försäkra sig att alla andra vet om detta så skadar Sofia sig själv. Sofia reflekterar mycket 

om sin identitet och vem hon är. Sofia beskriver det som att hon inte kan de regler som gäller 

i de andra ungdomarnas värld. Detta förklaras i ett avsnitt om hur hon tar sig an sitt jag efter 

att hon får en placering utifrån lagen om psykiatrisk tvångsvård (1991:1128), LPT, “Jag var 

diagnostiserad som en fara för mig själv och klassad som ett tvättäkta psykfall. Jag hade inte 

längre något värde som en frisk människa.” (Sofia, s. 92). Sofia beskriver att hon med ett LPT 

inte längre har samma värde som en frisk människa. Här tolkar vi att hon ännu en gång tar an 

sig sjukdomen som en identitet.  

 

6.3.5 Therese om självbild 

Therese berättar i flera stycken och olika händelser hur hennes egna fördomar om psykisk 

ohälsa har påverkat hennes självbild efter hon blivit sjuk. Therese beskriver bland annat hur 

hon reflekterar när hon ska hämta ut antidepressiva mediciner på apoteket för första gången. 

Hon benämner sig vara “en sådan som behöver ha lyckopiller för att fungera” (Therese, s. 79), 

och hur mycket hon skäms för det.. Hon beskriver vidare: 

 

Ja, det kanske låter superdramatiskt när jag skriver att jag “brottas med min 

psykiska ohälsa”. Jag kände precis likadant första gången en läkare nämnde mitt 

namn och “psykisk ohälsa” i samma mening. Jag trodde seriöst att han skulle be 

sköterskorna att ta på mig en tvångströja, spänna fast mig på en bår rulla in mig i 

en isolerad cell med vadderade väggar. Orden psykisk ohälsa förde mina tankar till 

en mentalpatient som precis tuggat av sig ena armen, eller något annat som hämtat 

ur en skräckfilm.  

(Therese, s. 14) 
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Här beskriver Therese hur hennes egna fördomar drog hennes tankar till en urtypisk 

mentalpatient som tagen från en skräckfilm, och att hennes fördomar förlade henne med en 

rädsla för att bli inlagd med en tvångströja.  

 

6.3.6 Analys av självbild 

I detta kapitel framställs berättarnas syn på sina självbilder och identiteter. De beskrivningar 

som framställts kan återigen kopplas till teorin om jaget och hur vi skapar vår självbild i en 

social interaktion utifrån vilka reaktioner vi får och upplever att vi får från andra. Teorin om 

jaget handlar i stora drag om att individen bedömer sig själv utifrån andras reaktioner och 

bemötande (Månsson 2013, ss. 169-175). En annan intressant tolkning kan ske utifrån det 

dramaturgiska perspektivet (Goffman 1959, ss. 20-24; ss. 35-36) där Sofia beskriver att hon 

håller upp sjukdomen framför sig och ångrar att hon inte låter någon se friska Sofia. Här kan 

relateras till de olika roller vi spelar och Sofia beskriver sin roll som Zebraflicka som en mer 

trygg och säker roll som hon kan utföra väl, medan hennes roll som friska Sofia är svår att 

framträda. Svårigheter i att veta vem som finns bakom fasaden eller sjukdomen är en 

gemensam tolkning från flera berättare.  

 

Therese beskriver i hennes narrativ hur hon nu är en “sådan person” och i denna beskrivning 

går att märka en stor värdering i orden. Hon lägger till hur hennes tankar går direkt till en 

mentalpatient med tvångströja, och hon beskriver en typisk skräck-karaktär som psykisk sjuk. 

Therese beskrivning som ”en sådan” grundas i en del egna fördomar. Dessa fördomar kan 

härleda dels utifrån samhälleliga fördomar och olika egenskaper som hör till stigmatiseringen. 

Det är i dessa fall intressant att berättarna inte bara beskriver händelser där stigmatisering 

orsakar dåligt bemötande (dessa händelser sammanfattas i kommande tema), eller hur 

självstigmatisering orsakar en dålig självkänsla - men de beskriver även att deras egna 

fördomar som ställer till problem härstammar från en allmänt konstruerad stigmatisering i 

samhället (Scheff & Starrin, 2013 s. 169-190). Exempel blir när Therese upplever en rädsla 

över att bli instängd i en isoleringscell i samma sekund som hon får höra att hon lider av 

psykisk ohälsa.  

 

Pebbles beskriver sig själv utifrån begrepp som vanligtvis klassas som negativt. Pebbles 

beskriver sig som “ovanligt puckad” eller ”knäpp”. Likt vi diskuterad i temat ensamhet (se 

6.1.6) kan detta utifrån ett narrativt perspektiv av formen vara en medvetenhet för att 

framställa sin identitet eller utifrån det teoretiska begreppet självstigmatisering. Denna typ av 

självstigmatisering innebär att individen tillskriver sig de negativa attityder som finns 

gentemot denna typ av stämpel och innebära att individen internaliserar de negativa 

attityderna i deras självbild och identitet (Scheff & Starrin 2013 s. 169-190). Gemensamt 

bland alla narrativ är att de framställer en negativ självbild genom att använda negativa 

adjektiv. De karaktärer som berättarna framställer är främst sina egna jag i relation till 

omgivningen. I detta tema är det relevant att diskutera den framställda identiteten i ett narrativ 

i relation till påverkande faktorer inom sjukdomen. Likt vi diskuterat ovan är 

självstigmatisering en bidragande faktor till individens negativa självkänsla och självbild. 

Detta går att relatera till den narrativa framställningen i och med att berättaren i sitt narrativ 

presenterar en identitet. Genom vad som berättas och hur det berättas framställs en karaktär 
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utifrån vem berättaren vill vara eller upplever sig vara (Mishler 1999, ss. 18-19). Att dessa 

berättare presenterar negativa självbilder kan relateras till en självstigmatisering snarare än en 

önskan att framställas negativ. Berättarna visar genom dessa beskrivningar på en negativ 

självbild vilket kan förklaras utifrån en självstigmatisering och en internalisering av negativa 

begrepp. Vi har diskuterat i metodpresentationen att vi ser dessa narrativ som 

överlevnadsberättelser, utifrån en definition av Hydén och Hydén (1997, s. 189). Gemensamt 

i narrativen är att trots att de presenterar en negativ framställning av självbilder och att de 

genom sina narrativ visar sin sjukdom och en medvetenhet kring detta, så framställs en kamp 

mot sjukdomen och en vilja att komma vidare i återhämtningsprocessen. Trots att ett av 

narrativen skiljer sig åt och inte har ett positivt, stärkande slut så kan vi se denna kamp 

gestaltas genom narrativet. Detta eftersom att berättaren alltid visar på svårigheten med att ta 

sig fram genom egna reflektioner, men att narrativet fortsätter framåt ändå. Berättarna visar 

därmed en negativ självbild och en medvetenhet kring sjukdomen, men etablerar inte en 

identitet som endast ’sjuk’. Sofia diskuterar till exempel hur hon har flera identiteter, sjuka 

Sofia och friska Sofia.  

 

6.4 Dåligt bemötande 
Här samlas beskrivningar av berättarna som på olika sätt kan relateras till att de antingen 

upplever sig misstrodda, att de får ta del av andras fördomar om psykisk ohälsa eller blir 

allmänt dåligt bemötta.  

 

6.4.1 Ann om dåligt bemötande 

Ann beskriver ett möte med en man som hon benämner “målarprofessorn.” Målarprofessorn 

skulle måla tavlor till patienterna på en låst avdelning inom psykiatrin. Efter en traumatisk 

händelse beskriver Ann att han tappade lusten. Ann beskriver vidare hur hon försökte berätta 

för professorn att bara för att man sitter på en låst avdelning behöver man inte vara 

våldsverkare.  

 

Professorn ville inte lyssna på det örat. Han hade bestämt sig. Han hade väl läst för 

många kvällstidningar. När media diskuterar psykiatri, psykvård och psykiskt sjuka 

så är det nästan uteslutande i relation till vansinnesdåd, ondska, våld och 

perversioner. Man kan ju lätt få intrycket att våra mentalsjukhus är fyllda av 

potentiella mördare. Men det stämmer inte. [...] Herr målare valde alltså att tänka 

sig att hans konst framförallt var en gåva till personalen. Dessa hjältar. Hjältar som 

orkar möta Ondskan varje dag.  

(Ann, ss. 98-99) 

 

Här beskriver Ann hur målarprofessorn benämner personalen som hjältar och patienterna som 

“ondskan”. Ann beskriver även hur hon upplever att medier tar fram en våldsam bild av 

’psykiskt sjuka’ som i stora drag påverkar dessa fördomar, och att hon beskriver att utifrån 

medias framställning är mentalsjukhusen “fyllda av potentiella mördare”, men att de 

egentligen är en större fara för dem själva än för någon annan. Vidare i stycket beskriver Ann 

att hon i samtalet med målarprofessorn kände att hon inte kunde berätta för honom att hon en 

gång varit inlagd på en stängd psykiatrisk avdelning, eftersom att hans syn på psykiskt sjuka 
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var så pass negativ. Här kan vi tolka att Ann upplever en rädsla för hur hon kommer bli 

bemött om hon berättar om sin sjukdom.  

 

6.4.2 Pebbles om dåligt bemötande 

Ur Pebbles självbiografi har vi tagit fram en händelse som kan falla in i temat dåligt 

bemötande. Denna beskrivning kommer när Pebbles är inlagd under en psykos och berättar 

om en panikångestattack. Hon jämför den med en enstaka händelse där hon haft en lika svår 

attack. 

 

Jag har bara fått en liknande, riktigt svår attack en gång på väg till jobbet på 

Gustavsberg när jag skulle arbetsträna. Den hade jag fått på tunnelbanan. Jag hade 

blivit tvungen att kliva av på första bästa hållplats. Jag hade först satt mig på en 

bänk men till slut fick jag lägga mig ner. Där låg jag i flera timmar innan jag kunde 

åka hem igen. Bänken där på slussen var lite smal, så till slut hade jag lagt mig på 

golvet på plattformen. Det är konstigt att man kan ligga där så länge utan att någon 

bryr sig.  

(Pebbles, s. 74) 

 

Här berättar Pebbles om hur hon är osynlig på tunnelbanan när hon mår dåligt. Hon 

reflekterar över hur hon inte blir sedd och att ingen reagerar.  

 

6.4.3 Arvid om dåligt bemötande 

I den stora helheten beskriver Arvid att han upplevt en bra förståelse från sin omgivning men 

att det fanns några enstaka händelser där han upplevt sig dåligt bemött. I självbiografin 

berättar han om sin första upplevelse där han upplevde sig misstrodd över hans sjukdom. 

Under en period då han arbetade på ett fartyg var han väldigt sjuk, men andre styrman litade 

inte på detta utan trodde att Arvid bara var lat och inte ville arbeta. 

 

Andre styrman var fortfarande inne på att jag inne på att jag var frisk - felet var nog 

bara att jag inte ville arbeta. För att se hur det egentligen var med min sjukdom 

förde han mig till sin hytt.  

(Arvid, s. 43). 

 

Arvid blev i detta citat bemött med en attityd som sade att “han bara var lat” och beskriver 

även senare i berättelsen att han blev ’straffad’ för det. Arvid beskriver att han kände sig 

förlamad, reducerad och förminskad i händelsen. Arvid kommenterar inte händelsen vidare i 

fortsättningen av berättelsen vilket är intressant utifrån ett narrativt perspektiv. Här skiljer sig 

Arvids skildringar sig från de andra berättarna som beskriver mer reflekterande och tar med 

fler känslor i sina beskrivningar. Arvid är saklig och strukturerad i sina beskrivningar.  

 

Även i skoltiden beskriver Arvid att han varit med om dåliga upplevelser till följd av att han 

inte blir förstådd. Han beskriver att han upplevde sig misstrodd för att han hade läs och 

skrivsvårigheter och varje gång han blev underkänd skrev hans lärare upp hans namn på 

tavlan. Arvid blev igen påmind att han är dålig och inte räcker till. 
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Skoltiden upplevde jag som ett enda stort misstroende [...] Professorn fann att jag 

led av sådana speciella läs- och skrivsvårigheter [...] Jag visade intyget för min 

lärare, men skrev jag dåligt på proven så blev betyget dåligt oavsett vad professorn 

intygat. Vår lärare brukade skriva upp på svarta tavlan hur det gått på proven [...] 

Därmed framgick det tydligt vilka som var underkända.  

(Arvid, s. 39) 

 

Här beskriver Arvid i fyra olika citat hur hans skoltid förvärrade hans självbild genom ett 

dåligt bemötande och brist i positiv respons. Han blev ständigt påmind om hans misslyckande 

eftersom hans lärare skrev upp hans namn på tavlan varje gång han fick underkänt.  

 

6.4.4 Sofia om dåligt bemötande 

Sofia berättar om en händelse av flera där det kommer ett samtal från rektorn eftersom att 

Sofia lider av en psykisk sjukdom. 

 

Förra våren, när jag hade varit och hälsat på ett grannbarn i skolan, hade vi fått ett 

samtal hem från rektorn på lågstadiet.  

- Vi kan inte ha sådana som hon bland barnen. Hade hon sagt till mamma. Det har 

ringt flera mammor hit och sagt att de inte vill att hon är på skolområdet. Jag blev 

så ledsen. Om de bara hade vetat hur mycket jag älskade barn, och om de hade sett 

hur jag hade ägnat hela förmiddagen åt att rita personliga namnskyltar till var och 

en av barnens bänkar.  

(Sofia, s. 126) 

 

Här beskriver Sofia hur hon inte längre får vara på lågstadiets skolområde då föräldrarna är 

oroliga när hon är nära deras barn. Sofia beskriver inte att rektorn specificerar varför men 

tillägger efter stycket att “så trodde mammorna att jag var en satanistisk, psykiskt rubbad 

tonårstjej som säkert helt plötsligt skulle gå bärsärkagång. Sånt kunde ju psykfall göra” 

(Sofia, s. 127). I denna händelse kan vi urskilja hur hennes ärr och hennes diagnos skapar en 

innebörd och ger föräldrarna tankar om vem hon är utan att de har träffat henne.  

 

6.4.5 Therese om dåligt bemötande 

Therese beskiver i ett avsnitt hur hon blev bemött av negativa kommentarer när hon berättat 

om sin sjukdom på sin kanal på Youtube.  

 

Men psykisk ohälsa är stigmatiserat och kantat av negativa associationer, det 

märker jag mitt kommentarsfält varje dag. Jag blir misstrodd, ifrågasatt och 

förminskad. Jag möts av kommentarer från hobbypsykologer som kallar mig 

“attention-whore” och som förklarar att psykisk ohälsa är ett i-landsproblem. Jag 

läser att jag är “skör”, “bräcklig” och “svag”. 

 (Therese, s. 140) 

 

Här beskriver Therese vilka attityder hon blivit bemött av när hon delat med sig av sin 

sjukdom. Genom hennes beskrivning kan vi reflektera över vilka attityder som finns gentemot 
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psykisk ohälsa, speciellt bland den målgrupp som är hennes tittare. Therese får höra dels att 

hon är en “attention-whore” (uppmärksamhets-hora) och utifrån denna attityd endast söker 

uppmärksamhet och bekräftelse och i sådana fall får den genom att prata om psykisk ohälsa. 

Hon får även höra att det är ett i-landsproblem, vilket lägger till mer skamkänslor i måendet. 

Detta kan tänkas komma ifrån tanken om att det finns värre mer verkliga sjukdomar och 

företeelser i världen att må dåligt över. Therese får även höra att hon är svag och bräcklig.  

 

6.4.6 Analys av dåligt bemötande 

I detta tema hanteras många beskrivningar av allmänna fördomar och negativa attityder 

gentemot psykisk ohälsa. Therese beskriver vilka attityder som möter henne. Bland annat får 

höra att hon är “svag”. Detta kan relateras till Arvids beskrivning om att han fick höra att han 

var “lat”. Båda dessa fördomar kan beskrivas utifrån en tanke om att psykisk ohälsa inte är så 

allvarlig som det låter. Therese beskriver även att hon får höra att psykisk ohälsa är ett i-

landsproblem. Denna attityd är intressant och kommer återkomma under kommande kapitel 

(se temat skuld och skam 6.5). Denna attityd kan tänkas komma ifrån en känsla av att inte ha 

“rätt” att må dåligt, när “det finns så många som har det värre” i exempelvis svältande länder 

eller krigsdrabbade länder.  

 

Ann och Sofia beskriver händelser där psykiska sjukdomar har lett till tankar om 

våldsutförare eller på annat vis aggressiva beteende. Sofia beskriver att hon tror att 

föräldrarnas uppfattning handlar om “satanistiskt psykiskt rubbad tjej som kan gå 

bärsärkagång när som helst” (Sofia, s.127). Båda dessa uppfattningar handlar om en 

stigmatiserande uppfattning om psykiskt sjuka och att de är våldsamma och instabila.  

 

Arvids beskrivelser kretsar inte lika mycket om stigmatisering, utan han benämner att han i 

stort sett oftast varit gott bemött. Hans beskrivning handlar således mer om händelser där han 

blivit stämplad med negativa begrepp som “misslyckad”, till exempel i hans beskrivning av 

skoltiden när hans lärare alltid skrev upp de elever som misslyckats på ett prov för alla att se. 

Detta beskriver Arvid bli en ständig påminnelse om att han är misslyckad. Utifrån teorin om 

jaget kan dessa begrepp sedan bli en påtaglig del av hans självbild då han upplever att det är 

så omgivningen ser på honom (Månsson 2013, ss. 169-175). Vidare beskriver Arvid en 

händelse där han blir ställd inför krav på ett beteende som han inte kan leva upp till. De 

negativa känslor som uppstår i samband med orimliga krav är till följd av diskrepans och sker 

i de instanser där vårt faktiska själv inte lever upp till vårt ideala själv (Makower 2019 s. 46). 

Risken att en individ med psykisk ohälsa blir bemött av orimliga krav är hög till följd av den 

osynliga sjukdomen och en oförståelse för hur individen är påverkad av sin sjukdom.   

 

De karaktärer som framställts i dessa beskrivningar är mestadels karaktärer inom skola eller 

arbete, så som elever och kollegor. Vi reflekterar kring huruvida detta kan relateras till högre 

krav på individen i fråga, men det är ingenting vi kan diskutera med någon säkerhet utifrån de 

beskrivningar vi sammanfattat. Vidare framställs omgivningen i stort som relevanta 

karaktärer. I detta tema benämns inte vänner eller familj lika mycket som i tidigare temans 

beskrivningar, vilket är intressant. Det kan utifrån detta reflekteras kring ifall de mest 

förekommande källorna för dåligt bemötande i berättarnas narrativ kommer från omgivningen 
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och de personer som inte är i nära relation med berättaren själv. Detta relaterar vi till en 

oförståelse för individen och dess förutsättningar, vilket kan resultera i orimliga krav och 

stigmatiserande attityder. En beskrivning som använder disnarrated teknik är Ann som 

beskriver att hon funderade på att berätta för målarprofessorn att hon också varit inlagd på en 

stängd avdelning. Här visar Ann hur hon hade kunnat berätta för mannen och hur detta hade 

påverkat händelsen betydligt.  

 

6.5 Skam och skuld 

I detta tema presenteras olika beskrivningar av händelser där berättarna upplever känslor av 

skam eller skuld. Skillnaden mellan skam och skuld kan beskrivas genom att känslor av skam 

kommer ifrån en upplevelse av att vi är fel, medan känslor av skuld grundas i en upplevelse i 

att vi har gjort fel. Således kan skuld sägas grundas i hur vi beter eller har betett oss och skam 

grundas i hur vi uppfattar oss själva (Carlander 2006, s. 48-49). 

 

6.5.1 Ann om skam och skuld 

Ann beskriver fler händelser där temat skam och skuld föreligger. Ann tar ofta upp hennes 

barn som en hållpunkt och ibland även som en grund för skamkänslor. Hon beskriver:  

 

Jag är så ledsen för att allt i mitt liv har gått fel. Åt helvete. så jävla fel. Jag är så 

ledsen för att jag gör människor så illa. jag är så ledsen för att jag inte klarar av att 

älska mina barn och min man på det sätt de förtjänar.  

(Ann, s. 48) 

 

I detta stycke beskriver Ann dels att hon mår dåligt över att hon gör människor illa och skadar 

dem. Hon går vidare till att beskriva att hon inte klarar av att älska hennes familj så som hon 

tycker att de förtjänar. Här kan vi tolka en del skamkänslor, över att inte klara av att känna så 

som hon borde. Hon beskriver vidare om sina barn “Jag har tre fina barn. Älskade barnen 

mina. Det blir så svårt när jag tänker på er. Ibland blir jag så rädd. Rädd att ni är lika mig. För 

lika. För jag är en dålig människa.” (Ann, ss. 49-50). 

 

Här beskriver hon en förhoppning om att barnen inte ska bli som hon. Ann fortsätter med att 

skriva “Ja jag vet att världen är full av skit.” Hon beskriver att hon är väl medveten om de 

katastrofer och lidande som finns i världen, så som trafficking, människohandel, pedofili och 

barnsoldater. Hon beskriver olika världskatastrofer och vilka lidanden som människor kan 

tänkas utstå i andra delar av världen. Hon avslutar stycket med att skriva “Såna avgrunder av 

smärta. Vilken rätt har då jag att sitta här i min kökssoffa på Österlen och ha ångest? Så jävla 

självupptaget.” (Ann, ss. 64-65). 

 

Här beskriver Ann en skuldkänsla som en konsekvens av hennes mående där hon beskriver att 

det finns så mycket lidande och katastrofer i världen och hon ställer sig frågan vilken rätt hon 

har att må dåligt. Detta kan liknas med Therese som tog emot kommentarer om att psykisk 

ohälsa var ett i-landsproblem 
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6.5.2 Pebbles om skam och skuld 

Pebbles berättar i sin självbiografi att det är en enstaka händelse under hennes psykoser som 

hon benämner vara det värsta.  

 

Det värsta jag gjorde var att jag trodde i min psykos att min yngsta dotter (som då 

var 8 år) var dotter till [...] och sa det till henne. [...] Efteråt har det varit svårt att 

förmedla till ett barn att hennes mamma har blivit knäpp. På riktigt. Är det något 

jag ångrar under min psykos så är det det.  

(Pebbles, s. 69) 

 

Här beskriver Pebbles att hennes psykos direkt drabbade hennes dotter när Pebbles berättar 

om sina teorier om att hennes yngsta dotter har en annan pappa. Denna händelse urskiljer 

Pebbles som den händelse hon ångrar mest under sin psykos. Hon går vidare till att beskriva 

att hon tycker det är viktigt att man låter någon annan ta hand om barnen när man är sjuk, för 

det är så lätt att det drabbar dem runt omkring. 

 

6.5.3 Arvid om skam och skuld 

Arvid beskriver att han var tacksam för sin fru och sina vänner för allt stöd som de gett till 

honom men ändå kände han skuldkänslor över att han inte gör mer i hemmet.  

 

Jag hade vaknat tidigt på morgonen och haft svårt att sitta stilla. Jag kände mig 

också pressad av familjesituationen. Det var arbetsamt att vara hemma. Jag tyckte 

att jag la för stor börda på min hustru, eftersom jag hade svårt att orka med 

familjens aktiviteter.  

(Arvid, s. 211). 

 

Här beskriver Arvid att han skuldbelägger sig för att han inte orkade med det han behövde 

göra, och att han fann hemma-situationen arbetsam. Vidare berättar Arvid i sin biografi att 

han kände sig dåligt när någon visade honom uppskattning för att han kände att han inte 

förtjänade det. Vår tolkning är att han upplevde obehag och en typ av skuld när någon 

uppskattade honom för det han gjorde bra. 

 

Då kom det ett blomsterbud men en jättebukett. Det var Reuters som ville tacka. 

Jag blev inte alls glad utan kände ångest. Inte kunde lilla jag vara värd en så stor 

uppskattning. Feststämningen försvann. Vid många andra tillfällen då jag har fått 

beröm har jag känt obehag samtidigt som jag också blivit glad.  

(Arvid, s. 164). 

 

Här beskriver Arvid att han får ångest av tecken på uppskattning, och benämner det bero på 

att han inte var värd det. Detta tolkar vi som en känsla av skam, att Arvid beskriver att han 

inte upplever att han har gjort sig förtjänt av någon uppskattning. 

 

6.5.4 Sofia om skam och skuld 

Sofia beskriver om flera tillfällen där hon skäms. Dels har hon flera reflektioner där hon 

benämner sig själv med negativa egenskaper. Hon skriver exempelvis “jag är så äcklig” 
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(Sofia, s. 162) eller “varför gjorde jag så? Var jag helt dum i huvudet?” (Sofia, s. 26) Utöver 

dessa beskrivningar berättar Sofia om varför hon skäms över sin sjukdom.  

 

Jag skämdes, för jag önskade verkligen att jag haft en sjukdom som syntes utanpå, 

en som alla kunde se och förstå hur ont den gjorde. Det kändes groteskt och 

förbjudet att önska en sådan sak, men vanliga människor förstod att en person med 

ett stort operationssår kunde ha fruktansvärt ont. De kunde däremot inte begripa att 

en ung tjej, som såg glad ut, kunde ha så ont i själen att hon kräktes i sängen för att 

ångesten gjorde så ont.  

(Sofia, s. 23) 

 

Här beskriver Sofia att det faktum att hennes sjukdom inte syns utanpå är ett stort hinder för 

henne. Hon saknar att människor runt omkring kan se och förstå att hon har ont. Vidare 

förklarar hon att hon skäms eftersom hon önskar att hon hade en synlig sjukdom istället.  

 

Sofia beskriver att hon ofta funderade på varför hon mådde som hon gjorde, och att hon 

önskade att hon hade en logisk förklaring som kunde förklara varför hon mådde så dåligt och 

inte var som alla andra. Hon beskriver att hon utan våldtäkter och misshandel i sitt liv inte 

hade rätt att må som hon gjorde. Denna beskrivning är intressant då liknande företeelser 

förekommit i två andra berättares beskrivningar.  

 

6.5.5 Therese om skam och skuld 

Som nämnt i ett tidigare kapitel har Therese beskrivit när hon hämtar ut sina antidepressiva 

mediciner på apoteket för första gången, och Therese beskriver att hon nu “är en sådan 

person, som behöver lyckopiller för att fungera” (Therese, s. 79). Hon går vidare till att 

beskriva hur hon kände.  

 

Jag berättade för apotekaren att jag skulle hämta ut ett recept och när hon efter att 

ha knappat på sin dator en stund frågade om det var recept på Sertralin [...] Jag 

skämdes så mycket där och då att jag bestämde mig för att absolut inte berätta 

något för mina föräldrar eller vänner. Jag ville inte att de skulle bli besvikna på mig 

eller se mig som misslyckad, de skulle inte få veta att jag nu blivit en sådan.  

(Therese, s. 79) 

 

Therese beskriver här en skamkänsla över att vara sjuk och att behöva äta antidepressiva. Hon 

beskriver längre fram i sin biografi att hon alltid hämtade ut sina mediciner direkt innan 

stängning så det skulle vara så lite folk som möjligt. Intressant är att hon benämner sig ha 

blivit “en sådan”.  

 

6.5.6 Analys av Skam och skuld 

I detta tema framkommer flera händelser där berättarna beskriver att de inte upplever sig ha 

rätt att må dåligt. Ann och Sofia beskriver båda reflektioner där de framhäver hemskheter i 

världen och att de därför inte har rätt att må dåligt. Sofia beskriver att hon söker efter en 

logisk förklaring. Som nämns i temat ovan (se temat dåligt bemötande 6.4.5) så blir Therese 
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bemött av kommentarer om att psykisk ohälsa är ett i-landsproblem. Detta, utifrån teorin om 

stigmatisering (Scheff & Starrin 2013 s. 169-190), kan innebära att fördomar om att psykisk 

ohälsa endast drabbar de som är traumatiserade, kan leda till att individer upplever 

skuldkänslor för att de inte känner att de har blivit ‘tillräckligt traumatiserade’ för att bli 

sjuka. Denna tanke kan vara vanligt förekommande utifrån samhälleliga fördomar. Denna 

fördom kan vara en av de negativa egenskaper som tillskrivs individer med psykisk ohälsa; att 

de antingen endast letar efter uppmärksamhet eller att det inte har rätt att må dåligt om de inte 

har varit med om fruktansvärda katastrofer. Arvid beskriver i sin självbiografi att han 

upplever att han inte har rätt att ta emot uppskattning vilket ger honom skuldkänslor.  

 

I detta tema berättar Sofia att hon upplever en skamkänsla över att hon önskar att hon hade en 

sjukdom som syntes. Att ha en osynlig sjukdom tas upp av flera berättare som något 

problematiskt. Pebbles beskriver till exempel (se 6.4.2) hur hon ligger på marken i en 

ångestattack och är osynlig. Detta kan även relateras till stigmatiseringen om “rätten att må 

dåligt”, och att det eventuellt kan vara lättare att förklara sitt mående om sjukdomen är synlig. 

Det kan även utifrån det dramaturgiska perspektivet handla om att inte hota någons ansikte 

eller av moraliska ansvar inte reagera gentemot någons backstage. Detta i relation till hur 

psykisk sjukdom ses som tabu och stigmatiserat kan mena att människor i deras omgivning 

undviker att reagera gentemot tydligt besvärliga episoder i ett försök att inte tillskriva dem 

med psykisk ohälsa och därmed avslöja deras backstage. I relation till roller och krav 

sammanfattas även händelser där berättarna beskriver att de inte kan leva upp till de roller de 

har (Goffman 1967, s. 97-101). Till exempel berättar Arvid att han inte kan ta hand om 

hemmet på det sätt han borde, och Pebbles beskriver att hennes teorier under en psykos 

drabbat hennes dotter och skapat stor ånger. 

 

Vidare inom temat skamkänslor med ett narrativt perspektiv av formen beskriver Therese att 

hon skäms för att ha blivit “en sådan”. Therese tillskriver sig själv negativa egenskaper i dessa 

beskrivningar, och Sofia gör likadant när hon benämner sig själv som “ful” och “äcklig”. Att 

berättarna tillskriver sig med negativa egenskaper har hänt under flera teman. Vi kan 

konstatera att skamkänslor och tillskrivningar av negativa egenskaper är vanligt 

förekommande i berättarnas beskrivningar och att narrativen har en övergripande negativ 

framställning av jaget. 

 

Arvid beskriver hur han upplever känslor av ångest och nedstämdhet när han tar emot 

uppskattningar. Ann beskriver att hon känner sig ledsen när hon tycker att hon inte kan älska 

sina barn så som de förtjänar. I båda dessa beskrivningar kan vi tolka en diskrepans. 

Diskrepans sker när individens olika själv inte lever upp till varandra. Det faktiska, ideala och 

kravfulla självet. I både Arvids och Anns beskrivningar kan vi tolka att de inte upplever att 

deras faktiska jag lever upp till deras ideala jag, denna klyfta kan skapa känslor av 

nedstämdhet, ångest och misslyckande. Det ideala självet beskrivs vara beroende av yttre 

omgivningens förväntningar på individen, likt den generaliserande andre som skapar normer 

och regler för individen att anpassa sig efter. Arvid har under alla teman beskrivit händelser 

där han känt sig misslyckad eller inte känt att han lever upp till det han önskar. Detta kan 

tolkas vara en diskrepans mellan hans faktiska och idealiska själv. Diskrepans kan även 
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förklara varför den osynliga sjukdomen upplevs problematiskt. Då det blir lättare för 

omgivningen att ställa krav som individen inte känner att de kan leva upp till (Makower 2019 

s. 46). 

 

I detta tema framställs den närmsta familjen och berättaren själv som viktiga karaktärer. Vi 

kan relatera beskrivningarna till orimliga krav som diskuteras ovan, dess krav kommer främst 

ifrån personen själv. Även i beskrivningar som hantera familjen och barn. Till exempel i Anns 

beskrivning där hon skriven att hon inte älskar sina barn så som hon borde, detta krav kan 

sägas vara grundat i en samhällelig konstruktion men kommer främst inifrån henne själv.  
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7. Diskussion 

Syftet med denna studie är att undersöka hur individer med psykisk ohälsa beskriver den 

sociala omgivningens relevans i deras kamp mot psykisk ohälsa med hjälp av ett narrativt 

perspektiv. Vi kommer sammanfatta våra resultat för att besvara studiens frågeställningar och 

föra en narrativ diskussion. För att underlätta kommer vi besvara varje frågeställning under 

separata rubriker.  

 

7.1 Den sociala omgivningen skapar möjligheter och begränsningar  
I denna studie redovisas hur den sociala omgivningen på olika vis kan agera både som ett stöd 

och som ett hinder för individens välmående och återhämtning. De händelser som beskriver 

omgivningen som ett stöd har vi sammanfattat under bemötande och förståelse.  

 

Ett gott bemötande och en förståelse relaterar vi till den interaktionistiska teorin om jaget och 

den generaliserande andre som formar vår självbild efter hur vi tror att vi blir uppfattade. Med 

hjälp av teoretiska begrepp som generaliserande andre och signifikanta andre kan detta 

beskriva hur individen behöver positiva reaktioner för att kunna skapa en positiv självbild. 

Därmed kan vi dra slutsatsen om att det är viktigt för individer att bli bemötta på ett bra sätt, 

bli sedda och förstådda, med risk för att annars utveckla en negativ självbild och självkänsla.  

 

I narrativen kunde vi även utläsa att det vanligaste förekommande karaktärsframställningar i 

relation till omgivningen som stöd är familj, kärleksrelationer och vänner. Vi kunde i 

resultatet se att den närmaste omgivningen, så som familj och vänner var oftare hänvisade till 

som en källa av stöd. I dåligt bemötande och att dela med sig var familj och vänner inte lika 

vanligt förekommande. Vi relaterar detta till att källorna för dåligt bemötande oftast gestaltats 

av individer som inte varit nära berättaren och därmed inte haft samma förståelse. 

 
Detta leder oss till de instanser där den sociala omgivningen inte har bidragit med stöttning. 

Detta har vi kunnat sammanfatta under olika teman, dels på grund av en distans som individen 

tar utifrån rädsla för stigmatisering eller egna fördomar, men även till följd av dåligt 

bemötande och oförståelse från omgivningen. 

 

En aktiv stigmatisering av psykisk ohälsa kan innebära att de drabbade inte vågar tala om sin 

sjukdom eller söka hjälp för sina besvär. Denna distans som skapas kan även utifrån teorin om 

jaget leda till ytterligare negativa självbilder. Det diskuteras av Mishler (1999, s. 16-19) att 

individens identitet är en social konstruktion. Detta i relation till teorin om jaget som 

beskrivet ovan kan innebära att individen utvecklar en negativ självbild och bristande 

identitet. Whitley och Campbell (2014, s. 3) redovisar att många av deras informanter 

beskriver den potentiella risken för stigmatisering som det som drabbar dem mest. Detta 

utifrån att denna risk formar deras självpresentation och bidrar till att de gömmer sin sjukdom 

för att inte uppleva fördomar eller negativa attityder. Vi diskuterar i temat ensamhet (se 6.1.6) 

hur den psykiska sjukdomen kan bli en del av individens backstage och att rädslan för att 

avslöja någons backstage kan leda till att individens upplever sig ensam eller osynlig.  
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Vi har sammanfattat flera beskrivningar som problematiserar den osynliga sjukdomen. Att bli 

ignorerad eller uppleva sig osynlig under svåra episoder kan bero på ett moraliskt ansvar 

beskrivet av Goffmans dramaturgiska perspektiv, att inte avslöja någons backstage eller hota 

att röja någons ansikte. Att reagera på någons ångest eller närvaro på en psykiatrisk avdelning 

kan innebära att individens backstage avslöjas (Goffman 1959, ss. 42-45). Den osynliga 

sjukdomen kan relateras till en oförståelse som därmed orsakar ett dåligt bemötande och 

risker att omgivningen ställer orimliga krav.  

 

Orimliga krav kan relateras till den osynliga sjukdomen och en oförståelse för hur individen 

påverkas av sjukdomen. När individen blir bemött med orimliga krav skapas en diskrepans 

mellan det faktiska självet och det ideala självet. Det ideala självet kan ses vara det friska 

jaget där individen vill klara av samma moment som han eller hon klarade av innan 

sjukdomen eskalerat. Det faktiska självet är individens jag i nutiden. Kraven kan således 

komma både utifrån och från personen själv. Diskrepans kan orsaka känslor av nedstämdhet 

och ångest och försämra individens mentala hälsa (Makower 2019 s. 46). I studiens resultat 

går det att urskilja två teman, där diskrepans sker antingen utifrån personens egna krav eller 

diskrepans i samband med omgivningens krav. Oavsett om kraven som ställs på individen är 

från individens egna värderingar eller från omgivningen så kan det härledas till en samhällelig 

konstruktion där normer och krav grundas.  

 

Kitchener, Jorm och Kelly (2018) beskriver hur de professionellas oförståelse leder till ett, för 

individen, dåligt bemötande och felaktig bedömning som vidare bidrar till stigmatiseringen. 

Denna studies resultat bekräftar att oförståelse och den ’osynliga’ sjukdomen är problematiskt 

för individen. Detta leder oss till resultat från tidigare forskning där informanter beskriver att 

de vill bli igenkända som en hel människa, inte reducerad till en diagnos (Onken et al 2002, 

ss. 35-54). Det den tidigare forskningens resultat och vårt resultat i denna uppsats beskriver 

kan tänkas vara en känsla av att bli behandlad utifrån sitt stigma, och en önskan att umgänget 

ser förbi sjukdomen och behandlar dem utifrån deras hela jag. Detta kan problematiseras 

utifrån den professionellas roll att vara medveten om individens begränsningar och 

möjligheter under kampen mot psykisk ohälsa, men samtidigt att inte reducera individen till 

en diagnos. Utifrån detta motiveras ett arbete med empowerment i mötet med brukaren (Eide 

& Eide 2006, ss. 16-20).  

 
Vi har således ett resultat som visar att den sociala omgivningen både kan fungera som ett 

stöd och som ett hinder. Omgivningen skapar möjligheter när de är uppmärksamma, lyssnar 

och bemöter med förståelse och acceptans. De vanligaste karaktärer som framställs bidra med 

stöd är nära vänner och familj. Med andra ord människor i det närmaste nätverket. 

Omgivningen skapar aktivt hinder under återhämtningen i de instanser där de bemöter utan 

förståelse eller ställer orimliga krav. Här är de vanligaste karaktärerna vänner som övergivit, 

skola eller arbetsplats samt omgivning och samhället i stort. Ett annat hinder för 

omgivningens stöd är individens egna fördomar och en aktiv stigmatisering som ökar risken 

för individen att självmant isolera sig. Isolering kan i sin tur leda till en bristande identitet, 

utifrån idén om att identiteten är en social konstruktion (Mishler 1999, s. 16-19). 
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7.2 Självkänsla och identitet 
I resultatet har vi analyserat berättarnas beskrivningar av deras självkänsla och identitet. Vi 

har tolkat att berättarna framställer övergripande negativa självbilder. Narrativ handlar om att 

framställa en berättelse och dess karaktärer. I den narrativa analysen kan det analyseras hur 

berättaren väljer att presentera sin identitet (Mishler 1999, s. 16-19). De utvalda narrativen är 

gemensamma i den utsträckning att de framställer negativa självbilder, utan att presentera sig 

själva som ‘endast sjuka’. Alla narrativ diskuterar sjukdomen men lägger tonvikt på hur livet 

utvecklat sig i samband med sjukdomens eskalering och hur de har tagit sig framåt i 

återhämtningsprocessen. Berättarnas egna karaktärer framställs som en kamp om att återfå 

makten över sitt liv. Narrativen är gemensamma i stor utsträckning i och med att de fokuserar 

på en handling där den huvudsakliga konflikten i narrativet är sjukdomens eskalering och 

svårigheten den ställer på vardagen. Narrativen kan således säga vara överlevnadsberättelser, 

som ämnar visa för publiken att det går att återhämta sig från en psykisk sjukdom. Vi vill 

däremot diskutera att vi i vissa händelser kan ana en beskrivning av offer, där de är i 

underläge till sjukdomen (Hydén & Hydén 1997 s. 104). Vi vill därmed argumentera att vi 

kan se en egen typ av narrativ i dessa biografier. Det kan sägas vara berättarens egen karaktär 

som framställs som både bov (sjukdomen), hjälte (kämpar mot sjukdomen), offer (under 

krisen) och överlevare (strävan efter återhämtning). Handlingens fortgång präglas av både 

händelser som offerbeskrivningar och överlevnadsbeskrivningar. Detta visar även på 

komplexiteten med psykisk ohälsa, där individen präglas av multipla självbilder och 

identiteter som även präglar deras narrativ.  

 

 Att alla berättare väljer att presentera en negativ självbild för deras karaktär i narrativet kan 

vara för att göra deras narrativ mer trovärdigt i relation till hur de faktiskt utspelade sig och 

hur deras känslor var, men kan också bero på en etablerad självstigmatisering. Vi kan i 

narrativen utläsa vissa händelser som beskriver en känsla av självstigmatisering, detta i de 

händelser där berättarna visar att de upplever känslor av ångest i samband med fördomar. Till 

exempel när berättarna beskriver att de inte har rätt att må dåligt för att det finns de som har 

det värre.  

 
Det dramaturgiska perspektivet och teorin om jaget kan även förklara varför berättarna 

beskriver negativa självbilder. Den aktiva stigmatiseringen som finns bidrar till att berättarna 

upplever svårigheter att söka ett socialt stöd, som i sin tur utifrån teorin om jaget är väsentligt 

för att individen ska kunna utveckla en positiv självbild. Utan en social interaktion med 

positivitet och gott bemötande kan individens självbild aktivt försämras. I temat dåligt 

bemötande beskrivs olika händelser där oförståelse orsakar negativa upplevelser. Vi kunde 

urskilja två teman i resultatet där berättarna beskriver svårigheter i att dela med sig eller där 

berättarna föredrar att dela med sig av sin sjukdom. I de instanser där berättarna inte upplevde 

det svårt att dela med sig berodde det antingen på att de inte upplevt sig ha blivit dåligt 

bemötta till följd av sin sjukdom eller för att de ville gömma sig bakom sin sjukdom. De 

instanser som framställdes som svårigheter att dela med sig berodde i stora drag på egna 

fördomar eller erfarenheter av dåligt bemötande. Dessa bemötanden kan härledas till 

oförståelse som bidrar till stigmatiseringen. Teorin betonar hur interaktionen spelar en 

väsentlig roll för individens självbild (Mead 1976, ss. 121-123). 
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Ur ett narrativt perspektiv har vi studerat vilka begrepp som berättarna väljer att inkludera i 

sina narrativ. Detta påverkar även hur begreppen tas emot och vilka tankar som väcks. 

’Psykiskt sjuk’ kan i vissa sammanhang införa tankar om negativa eller våldsamma 

egenskaper. Våldsutförare kan på olika vis framställas i media som ’psykiskt sjuka’ vilket 

vidare bidrar till fördomen. I studiens framställning av narrativen benämns dels psykiskt sjuk i 

form av nedvärderande klang, samt benämns psykiatrin som ‘psyk’ vilket även bidrar till en 

negativ klang av begreppet. Det kan även diskuteras hur berättarna har internaliserat en 

stämpel som just ’psykiskt sjuk’ genom narrativen, vilket även präglar deras framställning av 

identitet.  

 

Vi har i detta stycke sammanfattat och besvarat hur berättarna presenterar sin identitet och 

självkänsla i narrativen. Alla narrativ följer en gemensam uppsättning där berättarens egen 

karaktär framställs som hjälte, bov, överlevare och offer. Det presenteras genomgående 

negativa självbilder vilket kan förklaras utifrån interaktionistisk teori om jaget, 

självstigmatisering samt ett dramaturgiskt perspektiv. 

 

7.3 Behov av stöd  
Vi sammanfattar ett fåtal händelser där berättarna upplevt ett behov av stöd. Detta behov 

beskrivs i samband med kriser där de inte upplever att de får en social kontakt. Det diskuteras 

till exempel i temat ensamhet (se 6.1) att berättarna beskriver att deras vänner ’inte var där när 

de behövde dem’. Dessa beskrivningar kan relateras till Andersson, Denhov, Bülow och 

Topor (2015, s. 357-360) som tar upp begreppen Loneliness och Aloneness. Loneliness 

beskrivs vara när individen beskriver ett behov av en social kontakt som inte uppfylls vilket 

för dem upplevs problematiskt. Berättarnas behov av stöd från närstående kan i denna studie 

relateras till deras känslor av loneliness. I berättarnas andra beskrivningar finns således inte 

ett en direkt antydan till ett behov, vilket kan bero på att deras behov av stöd redan upplevs 

vara tillgodosett. Istället beskriver berättarna olika händelser där den sociala omgivningen 

fungerat som ett stöd utan berättarnas initiativ. Det kan även diskuteras att beskrivningarna 

som hanterar ett behov av stöd kan sammanlänkas till karaktärens framställning som offer, där 

sjukdomen är i överläge och berättaren befinner sig i en kris utan hjälp.  

 

Vi har i denna diskussion ämnat besvara studiens frågeställningar och syfte. Omgivningen 

beskrivs vara ett stöd när individen blir bemött med förståelse och acceptans. De mest 

omnämnda karaktärerna för det sociala stödet var de närmsta relationerna, som vi tolkar bero 

på en ökad förståelse för individens situation och behov. Omgivningen skapar begränsningar 

för individen när de bemöter med oförståelse eller ställer orimliga krav. Detta tolkar vi bero 

på den osynliga sjukdomen vilket ökar risken för ett dåligt bemötande. Vi tolkar att detta är 

anledningen till att narrativen främst beskriver den avlägsna omgivningen vara källan för 

dålig bemötande och oförståelse. De negativa självbilderna relaterar vi till den sociala 

interaktionen och hur viktigt det är att bli positivt bemött. Vi diskuterar även hur 

stigmatisering och självstigmatisering kan orsaka negativa självbilder och svårigheter i att 

dela med sig, vilket i sin tur ökar risken för individens isolering och därmed brist på social 
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interaktion. Behovet av stöd beskrivs när berättarna har ett behov av en social kontakt som 

inte uppfylls.  

 
Vi kategoriserar narrativen under ett gemensamt tema. Narrativen ämnar visa på sjukdomens 

svårigheter, men visar att det finns en utväg. Ett av narrativen skiljer sig åt på detta plan då 

narrativets slut inte ämnar vara positivt. Detta narrativ är även skrivet under en svår period 

och inte under tiden för återhämtning som de andra. Vi sammanfattar dock narrativen under 

en egen typ av berättelse, där boven, hjälten, offret och överlevaren alla framställs i samma 

karaktär, berättaren själv. Vi har i resultatet diskuterat vilka karaktärer och händelser som 

framställts i narrativen. Karaktärerna skiljer sig åt beroende på vilket tema men vi kan se två 

olika grupperingar, de närmaste relationerna som familj och vänner, samt omgivningen och 

samhället i stort så som skola, arbete, bekanta eller andra som inte har en direkt relation till 

berättaren. I känslor av ensamhet eller skam och skuld framställs de närmaste relationerna 

som viktiga, medan det i dåligt bemötande och dela med sig av sin sjukdom framställs 

omgivningen och samhället som viktiga. Här kan vi härleda narrativets utformning till 

diskussionen kring oförståelse och orimliga krav som förts ovan.  

 

Avslutningsvis vill vi betona hur den psykiska ohälsan är problematisk på flera nivåer. Dels är 

den osynlig vilket innebär en större risk att både den professionella och den sociala 

omgivningen ställer orimliga krav till följd av oförståelse eller att de inte vet att 

problematiken finns. Resan är även högst individuell och komplex och innebär olika 

svårigheter för olika individer. Komplexiteten kan även gestaltas utifrån narrativets 

utformning där berättaren framställs som offer och överlevare. Vårt resultat har tematiserats 

för att skapa kategorier av händelser, men erfarenheterna som berättarna beskriver är olika. Vi 

betonar således hur viktigt det är att bemöta varje individ individuellt och att främja 

empowerment. Vi kan aldrig vara helt säkra på vilka svårigheter denna människa står inför 

och vilka attityder individen blir bemött av. Vår studie ämnar belysa den subjektiva 

berättelsen om erfarenheter kring psykisk ohälsa och den sociala omgivningens relevans. Vi 

har i denna uppsats tagit fram fem berättares narrativ och analyserat utifrån interaktionistiska 

teorier.  

 

Denna studie kan bidra med ökad förståelse kring komplexiteten i återhämtningsprocessen 

och hur omgivningen kan underlätta för individens återhämtning. Som professionell är det 

viktigt att bemöta med förståelse och kunskap för att bemöta och bedöma korrekt utifrån 

individens möjligheter och begränsningar. En ökad kunskap kan leda till minskade 

stigmatiserande attityder.  
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8. Slutord 
I detta kapitel kommer vi redogöra för en kritisk reflektion av vår studie och härleda våra 

reflektioner till de kriterier som diskuteras i metodkapitlet. Vi kommer även analysera vår 

studies kunskapsbidrag och nämna olika områden som vi anser skulle vara relevanta för 

framtida forskning.  

 

8.1 Kritisk reflektion 

Detta är en studie gjord utifrån en narrativ analys, vilket innebär att vi inte kan generalisera 

eller tala om någon faktisk sanning i vårt resultat. Däremot har vi kunnat granska subjektiva 

berättelser vilket i ett arbete med människor är av stor vikt. Brukarens berättelse är alltid i 

fokus i mötet med människor och arbete med behandling eller utredning. Brukarens berättelse 

kan således ses som ett muntligt narrativ. Däremot måste vi reflektera över hur mycket 

tolkning som narrativ forskning innebär. Vi har kopplat beskrivningar till teori för att belysa 

och vidareutveckla vår förståelse. Men i den narrativa forskningen analyseras tolkningar av 

verklighet, utifrån publikens tolkningar ur personlig kontext och erfarenhet. Det kan således 

inte talas om sanningar av verkligheter och detta kan ses som en nackdel i narrativ forskning. 

Vi har i studien relaterat berättarnas beskrivningar till teorier om självbild och självkänsla, 

stigmatisering och dramaturgi. Vi vill inte att resultatet ska bidra till vidare stigmatisering av 

gruppen utan att den ska visa på olikheter och hur psykisk ohälsa i stort är individuellt och 

komplext. Utifrån kriterier för validering av narrativa studier argumenteras att forskaren själv 

inte kan bedöma kvalitén i den narrativa studien. Vi anser däremot att våra resultat 

överensstämmer väl med tidigare forskning och att studien har uppfyllt sitt syfte. Vi har 

ämnat visa på en transparens i vår studie genom att vara tydliga med våra resonemang och 

vårt tillvägagångsätt. En kritik i våra valda teorier är däremot att de fokuserar på den sociala 

interaktionen och inte benämner hur psykologiska faktorer kan påverka individens självbild. 

Vi kan inte med säkerhet säga att våra utvalda interaktionistiska teorier tillräckligt belyser 

berättarnas framställningar. För att vidare belysa detta krävs kunskaper inom psykologiska 

och psykiatriska teorier då berättarna har psykiatriska sjukdomar som kan påverka deras 

interaktioner och självbilder.  

 

8.2 Studiens kunskapsbidrag 

Denna studie belyser subjektiva berättelser av psykisk ohälsa och hur det sociala umgänget 

påverkar och påverkas av sjukdomen. Som socionom är det viktigt i mötet med psykisk 

ohälsa att utifrån bemötande och empowerment vara medveten om möjligheter och 

begränsningar på individens villkor. Med en ökad kunskap kan vi även arbeta mot en ökad 

förståelse. Denna studie anser vi kunna vara ett medel för att öppna upp för diskussion och 

möjlighet att tala om psykisk ohälsa, i en förhoppning om att minska stigmatiserande 

attityder. Den psykiska ohälsans största fiende är stigmatisering och för att kunna erbjuda bra 

bemötande krävs en minskning i stigmatisering och en bättre kunskap hos de professionella.  

 

8.3 Framtida forskning 

En intressant reflektion som vi blev ställda inför under vår studie är huruvida det finns 

narrativa skillnader i framställningen av biografierna utifrån ett genusperspektiv. Vi kunde i 
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vår studie konstatera att Arvid har ett tydligt och strukturerat narrativ utan så många 

framställningar av egna reflektioner eller beskrivningar av känslor och tankar. I jämförelse 

med våra andra berättare som alla är kvinnor så skiljer sig narrativen väldigt mycket. Då vi 

inte analyserat utifrån genus och endast har en manlig berättare kan vi inte dra några slutsatser 

om detta, men vi anser att det vore en intressant narrativ analys för framtida forskning att 

inkludera ett genusperspektiv i narrativa undersökningar. En vidare reflektion vi ställts inför 

är skillnader i stigmatiseringen av psykisk ohälsa utifrån ett mångkulturellt perspektiv. Vi har 

inte använt oss av kultur i vår studie men anser att det skulle vara ett intressant perspektiv för 

att vidare belysa stigmatisering av psykisk ohälsa.  
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