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Abstrakt 

Denna studie utreder huruvida stigmatisering har någon inverkan på vårt språkbruk i 

kommunikationssituationer som behandlar psykisk ohälsa och sexualitet, samt huruvida går 

att urskilja någon skillnad mellan olika grupper av ungdomar på ungdomsmottagningar i 

Sverige. Utredningen grundar sig på tio intervjuer med personal på vederbörande 

ungdomsmottagningar och deras upplevelser. Resultatet visar att språkbruket kan begränsas 

till följd av olika faktorer där stigmatisering utgör en, främst när ungdomen har annan 

kulturell bakgrund i vilken stigmatisering är vidare utbrett. Andra faktorer som påverkar 

språkbruket i kommunikationssituationerna är tillgång till kognitiv förmåga, generations- och 

åldersklyftor samt abstraktionsnivån hos vissa begrepp, som t.ex. ångest. 
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1. Inledning 

 

Många tänker nog att acceptansen och öppenheten gentemot normbrytningar aldrig sett bättre 

ut än i nuläget. I förhållande till historien är det förvisso sanning i det, då stigmatisering är ett 

fenomen som funnits i årtusenden och begränsat och påbringat bestraffning för de människor 

som avvikit från normen i gravt större utsträckning än idag. En normavvikande sexualitet var 

fram till 1944 kriminellt i Sverige (Riksförbundet för sexuell upplysning 2010), och personer 

med psykisk ohälsa eller funktionshinder har ur ett historiskt perspektiv under lång tid levt 

under tvångsvård bakom stängda dörrar på institutioner avgränsade från samhället (Björkman 

2001:16). Trots de framgångar som skett förblir dock stigmatisering fortfarande ett problem. I 

och med att den psykiska ohälsan ökar bland Sveriges ungdomar (Folkhälsomyndigheten [1] 

2017:13) är det av största vikt att människor och deras personliga erfarenheter och svårigheter 

accepteras och uppmanas till öppenhet gällande sin problematik snarare än den tillslutenhet 

som stigmatisering i samhället ofta medför (Lundberg 2010:49). En viktig del i den 

utvecklingen är att kunna tala om stigmatiserade ämnen utan att skuldbeläggas. 

Trots fenomenets uråldrighet är det forskningsområde som behandlar relationen mellan 

stigmatisering och språk samt hur det yttrar sig i kommunikationssituationer ett relativt 

outforskat ämne. Detta trots att språket och möjligheten att kunna förmedla sig på ett 

välfungerande sätt är bland det viktigaste i mötet mellan människor. När det gäller psykisk 

ohälsa är det en oerhört viktig komponent för att förbättra den drabbades situation (Zolnierek 

& DiMatteo 2009:1) och för att när det gäller sexualitet öka kunskap och förståelse hos 

befolkningen. Detta är framför allt för ungdomarnas egen säkerhet, deras identitet och också 

omgivningen runtikring (Folkhälsomyndigheten [2] 2017:22). 

 

1.1. Syfte 

I denna studie ska jag utreda hur kommunikationen kring psykisk ohälsa och sexualitet ser ut i 

mötet mellan personal och ungdomar på ungdomsmottagningar i Sverige. Genom att 

genomföra intervjuer med personal på dessa ungdomsmottagningar hoppas jag kunna dra 

slutsatser om huruvida stigmatisering påverkar språkbruket, och därigenom bidra med ett 

perspektiv som ej belysts tidigare inom det forskningsområde som behandlar kommunikation 

inom vården. För att konkretisera ytterligare skall jag besvara följande frågeställningar:  
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• Har stigmatisering någon påverkan på språkbruket i kommunikationssituationer som 

behandlar psykisk ohälsa och sexualitet? 

• Är ordförrådet tillräckligt i dessa kommunikationssituationer? 

• Påverkas språket beroende på t.ex. ålder, kön och kulturell bakgrund enligt 

personalens upplevelse? 
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2. Teori 

 

Begreppet stigmatisering kan i många sammanhang vara komplicerat att förstå sig på.  Jag har 

i min redogörelse för begreppet valt att utgå ifrån Goffmans ([1972] 2011) teorier om 

stigmatisering utvecklade inom sociologi och antropologi. 

Kortfattat kan begreppet stigmatisering beskrivas som en social konstruktion där en viss 

person med en viss normavvikande egenskap kan bli skambelagd eller utstött ur gemenskapen 

på grund av den specifika egenskapen (2011:12). Goffman menar dock att fenomenet hör 

samman med samhälleliga faktorer snarare än personens egenskap i sig (2011:11). Beroende 

på vilket sammanhang personen befinner sig i eller vilken grupptillhörighet personen har så 

skiljer sig typen av stigmatisering åt, och egenskapen i sig behöver inte nödvändigtvis vara 

negativt laddad i andra sammanhang än det personen befinner sig i (ibid.). Exempelvis kan en 

individ med självskadebeteende eller nedstämdhet anses stigmatiserad bland sina 

klasskamrater men i samtal med t.ex. en psykolog hade personens tillstånd kunnat anses 

avvikande om personen i fråga inte hade upplevt svårigheter med sin psykiska hälsa. Den 

normavvikande egenskapen hos en person kan också fungera som en bekräftelse på 

grupptillhörigheten för en annan person som saknar den egenskap som skapat stigmatering i 

gruppen (ibid.). 

Typerna av stigmatisering brukar delas upp i tre huvudtyper (2011:12). Den första typen 

handlar om normavvikande fysiska egenskaper, som exempelvis missbildningar. Den andra 

typen av stigmatisering handlar om skillnader individer emellan när det gäller härkomst eller 

religion. Den tredje typen handlar om egenskaper som kan kopplas till personligheten hos en 

individ, vars beteenden och personlighetsdrag kan uppfattas som normavvikande i vissa 

sammanhang. Denna undersökning kommer främst att behandla den tredje typen av 

stigmatisering i vilken psykisk ohälsa och sexualitet ingår. 

Liksom stigmatisering kan begreppet psykisk ohälsa vara svårbegripligt då det är ett 

begrepp som innefattar flera aspekter av psykisk hälsa. Jag utgår här ifrån Forsell och Dalman 

(2004) i redogörandet för begreppet psykisk ohälsa. 

Enligt Forsell & Dalman kan psykisk ohälsa sammanfattas som ett generellt försämrat 

psykiskt tillstånd, men det behöver inte nödvändigtvis betyda att personen det gäller har en 

psykisk sjukdom. Psykisk ohälsa kan innebära att personen i fråga har en fullt utvecklad 

psykisk sjukdom som exempelvis bipolaritet, schizofreni eller depression som medför 

psykologiska störningar som drastiskt försämrar personens livskvalité (2004:3). Förutom de 

psykiska sjukdomar som finns, bland annat de som nämnts ovan, kan psykisk ohälsa också 
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innebära att en person uppvisar vissa psykologiska symptom som exempelvis 

sömnsvårigheter, ångest och oro. Detta är vanliga symptom ungdomar som söker sig till 

ungdomsmottagningar uppvisar. Att personen uppvisar dessa symptom behöver dock inte 

innebära att vederbörande har en fullt utvecklad psykisk sjukdom, även om de specifika 

symptomen också kan försämra livskvalitén hos personen (ibid.). 
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3. Tidigare forskning 

 

Kommunikation inom vården verkar vara ett väl utforskat ämne, där den mesta forskningen är 

från 2000-talet. Forskningen behandlar kommunikation mellan yrkesutövande och patient ur 

olika perspektiv, inklusive hur stigmatisering kan genomsyra interaktionen mellan 

samtalsparterna. Det första forskningsområde som ska presenteras nedan behandlar 

stigmatisering i vården. Detta område har tidigare övervägande fokuserat på kommunikation 

mellan vuxna personer. Forskningen inom detta område behandlar övervägande vård inom 

psykiatrin, och utgår ofta ifrån kommunikation mellan en yrkesutövande och en patient med 

fullt utvecklad psykisk sjukdom. Andra former av psykisk ohälsa behandlas således inte i lika 

stor utsträckning. Det andra forskningsområdet som behandlas nedan presenterar 

kommunikation inom vården. I likhet med det första forskningsområdet inriktas forskningen 

här till stor del på vuxna, och utgår till stor del ifrån språkvetenskapen. Forskningen som 

presenteras nedan har sammantaget syftet att utreda hur kommunikationen bidrar till en 

effektiv behandling, hur stor plats patienten tar i samtalet och huruvida patienten kan påverka 

sin behandling genom kommunikationen med den yrkesutövande samtalsparten. 

 

3.1. Stigmatisering i vården 

Lauber m.fl. (2006) utreder huruvida det förekom mer stigmatisering av patienter bland de 

yrkesutövande verksamma inom området som behandlar psykisk ohälsa i Schweiz. Materialet 

samlades in genom en telefonundersökning som forskarna sedan kunde dra slutsatser av med 

hjälp av genomförd regressionsanalys samt faktoranalys. Resultatet visade att stigmatisering 

av den tredje typen, d.v.s. den som relateras till beteenden och egenskaper, förekom hos den 

yrkesutövande i viss utsträckning i kommunikation med patienten. Stigmatisering av 

patienten berodde dock inte på kön eller ålder utan snarare på den yrkesutövandes 

arbetslivserfarenhet i vården som främst behandlar psykiska åkommor, men att 

stigmatiseringen minskade om den yrkesutövande parten ökade sin kunskap om patientens 

tillstånd (2006:57). 

Hassan m.fl. (2007) publicerade en studie med titeln Professional-patient communication 

in the treatment of mental illness: A review. Eftersom publikationen är en litteraturstudie har 

författarna inte genomfört egen forskning, utan studien baseras på tidigare forskning. Studien 

genomfördes med syftet att identifiera hur sjukdomssymptom hos patienten manifesteras och 
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påverkas av hur kommunikationen ser ut mellan yrkesutövande och patient inom psykiatrin. 

Resultatet visade att den ickeverbala kommunikationen vid behandling av depression knappt 

existerade hos patienten (2007:149) och att patienter med schizofreni i stor utsträckning 

använde sig av kroppsliga uttryck (2007:144). Terapeutens kommunikationsstrategier och 

metoder ledde till förbättring vid depression (2007:149). Dessutom varierade kvalitén på 

samtalen beroende på patientens och terapeutens olika agendor (2007:149). 

Andrewin & Chien (2008) utreder huruvida de attityder som finns bland läkare och 

sjuksköterskor som arbetar med personer sjuka i HIV och AIDS på sju sjukhus i Belize bidrar 

till ökad stigmatisering av sjukdomen. Resultatet visade att kvinnliga sjuksköterskor och 

religiösa medarbetare på sjukhusen uppvisade en mer dömande attityd gentemot patienterna, 

medan läkarna uppvisade en mer stigmatiserande attityd gentemot patienterna vad beträffar 

behandlingsåtgärder. De utförde fler tester utan patientens medgivande och uppgav 

information till obehöriga bland personalen i större utsträckning än de kvinnliga och religiösa 

sjuksköterskorna, vilket också var den mest frekvent förekommande form av diskriminering 

på arbetsplatsen i stort (2008:902). Dessutom hade kubanska medarbetare en mer 

stigmatiserad attityd gentemot patienterna än de beliziska medarbetarna (2008:903). 

År 2010 publicerades en svensk studie av Lundberg (2010). Denna studie hade två 

huvudsyften; att undersöka förekomsten av diskriminering bland personer med psykisk ohälsa 

samt att undersöka huruvida det finns ett samband mellan den upplevda diskrimineringen och 

bland annat självkänsla, sociala nätverk och den allmänna livskvalitén personen har. Den 

första delen i studien baseras på en tvärsnittsundersökning ur vilken Lundberg analyserat data. 

Andra delen i studien baseras också på data ur samma undersökning, men urvalet består av 

intervjuer med personer som i störst utsträckning rapporterat om diskriminering på grund av 

sitt psykiska hälsotillstånd. Resultatet visade att de allra flesta med psykisk ohälsa upplevde 

och hade erfarenhet av att i samhället diskrimineras. Dessutom bidrog psykisk sjukdom i 

många fall till att familje- och vänskapsrelationer samt arbetsmöjligheter försämras.  De flesta 

upplevde att bemötandet i vården förbättrats, men de flesta önskade själva kunna påverka sin 

vård i större utsträckning (2010:7). 

 

3.2. Kommunikation i vården 

År 1992 publicerades en antologi av Drew & Heritage (1992). Det gemensamma syftet för 

samtliga studier i antologin var att utreda hur interaktion på olika typer av arbetsplatser och 

institutioner såg ut med hjälp av samtalsanalys. En relevant studie i detta sammanhang som 
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ingår i samlingen är Heaths (1992) studie med titeln The delivery and reception of diagnosis 

in the general practice consultation. Syftet med denna studie var att analysera interaktionen 

mellan doktor och patient i sammanhang där diagnos skall ges. Resultatet visade att patienter 

ofta avböjer den yrkesutövandes inbjudan i samtalet när diagnos skall ges, och att detta kan ha 

bidragit till att patienter uppfattas som dåligt informerade om sina vårdalternativ (1992:143). 

Ruusuvuori (2001) utreder i vilken utsträckning den yrkesutövande interagerar med 

patienten respektive sjukhusjournaler för att utreda patientens problematik, då detta har 

rapporterats vara ett problem enligt många patienter. Denna studie behandlar kroppsspråk 

snarare än språkbruk, men de båda går hand i hand. Det resultat som framkom pekar på att 

genom att studera verbal och ickeverbal kommunikation ökade chanserna för att de 

yrkesutövande kunde bemöta patienten på ett välfungerande sätt (2001:1106). 

Haskard Zolnierek & DiMatteo (2009) utreder i sin studie hur korrelationen ser ut mellan 

den yrkesutövandes kommunikation med patienten och patientens strävan att efterleva det 

som den yrkesutövande förmedlar. Det visade sig att det är 19 % högre risk att det som 

förmedlas i kommunikationen mellan båda parter inte efterlevs om den yrkesutövande är 

inkapabel till att förmedla sig på ett korrekt sätt i kommunikationssituationen (2009:1). 

År 2012 publicerades antologin Med språket som arbetsredskap – Sju studier av 

kommunikation i vården (2012). Det gemensamma syftet för samtliga studier var att utreda 

språkets vikt för arbete inom vården i stort och hur det fungerar som arbetsredskap. En 

relevant studie i detta sammanhang som ingår i samlingen är Ericsson & Ottesjös (2012). 

Syftet med denna var att analysera hur ansvar tilldelas i kommunikationen ur olika perspektiv 

och hur stor delaktighet patienten har i kommunikationssituationen, det vill säga hur mycket 

patienten får komma till tals angående sin egen vård. Resultatet pekar i ett av fallen på att mer 

motivation krävs i interaktionen för att ansvarstilldelningen skall bli effektiv. Att engagera sig 

fullt ut i kommunikation genom att svara, lyssna och genom att ge patienten utrymme att delta 

aktivt i samtalet bidrog till ökad motivation hos patienten. Däremot förekom också monolog 

som samtalsstil i kommunikationen, vilket inte bidrog till att patienten hade lika stor 

möjlighet att påverka sin vård då denna utestängdes från samtalet i större utsträckning 

(2012:88). 

Butalid (2015) utreder hur förändringsförloppet inom yrket generellt påverkar 

kommunikationen i mötet mellan yrkesutövande och patient. Butalid menar att 

yrkesutövningen är kontextuellt bunden och speglar hur praktiken sett ut vid ett visst tillfälle. 

Hon försökte fastställa om det också speglas i hur och om kommunikationen förändras. 

Resultatet visade att mellan den första undersökningen av patienter och yrkesutövande, som 
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genomfördes på 1980-talet, och den senaste undersökningen som genomfördes i början på 

2000-talet hade kommunikationen mellan yrkesutövande och patient förändrats i och med att 

riktlinjer för den sortens vård, det vill säga för hypertoni, och kommunikation kring det 

infördes. Kommunikationen följde det förväntade förändringsförloppet och ökade i kvalitet 

mellan parterna i samtalet (2015:36). 

 

3.3. Slutsatser av tidigare forskning 

På grund av att den tidigare forskning som genomförts på det stora hela endast behandlar 

respektive ämne när det gäller mötet mellan yrkesutövande och vuxna patienter avser jag 

undersöka ungdomsmottagningar. Ungdomsmottagningar är en typ av samlingsplats för 

ungdomar av olika kön, ålder, social grupp och kulturell tillhörighet med tankar om de ämnen 

som behandlas i uppsatsen och som kan uppleva svårigheter med att hantera dessa, och därför 

anser jag det vara av vikt att också representera hur språket kan tänkas påverkas i 

sammanhang då kommunikationen sker mellan ungdomar och yrkesutövande. Jag avser alltså 

bygga vidare på hur kommunikationen mellan yrkesutövande och patient ser ut och hur den 

används som arbetsredskap, och därav tar jag alltså framför allt med mig den forskning som 

har detta i fokus. Dock avser jag inte vidare undersöka det forskningsområde som utreder 

huruvida det förekommer stigmatisering av den andra samtalsparten i samtalet, utan snarare 

huruvida utomstående stigmatisering åtföljer respektive samtalspart in i rummet och skapar 

hinder i kommunikationen ur ett helhetsperspektiv. 
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4. Metod och material 

 

Den huvudsakliga metod uppsatsen baserar sig på är genomförande av intervjuer med 

personal från ett flertal olika ungdomsmottagningar i Sverige. Med de specifika ämnen jag 

skall utreda i åtanke, det vill säga psykisk ohälsa och sexualitet, är ungdomsmottagningar 

relevanta med tanke på att de är en typ av samlingsplats där människor med olika erfarenheter 

av respektive ämne möts. 

 

4.1. Intervjuer 

I denna undersökning skall jag använda mig av en kvalitativ metod för insamling av material i 

form av intervjuer då jag anser att svaren blir mer detaljrika och utvecklade i en intervju och 

informanten kan bidra med exempel (Patel & Davidson 2016:83). Jag anser det också vara av 

värde att man som intervjuare kan ställa följdfrågor till informanterna och i större 

utsträckning delta i samtalet (2016:82). Därav är intervjuer mer lämpligt än enkäter i denna 

undersökning. Jag har valt ut sex ungdomsmottagningar från olika städer i västra Sverige. 

Urvalet av informanter består av barnmorskor, kuratorer och psykologer som arbetar på olika 

ungdomsmottagningar i Sverige.  

 

Tabell 1. Översikt över informanter 

Informant 1 Barnmorska Kvinna 

Informant 2 Barnmorska Kvinna 

Informant 3 Kurator Kvinna 

Informant 4 Psykolog Kvinna 

Informant 5 Kurator Kvinna 

Informant 6 Barnmorska Kvinna 

Informant 7 Barnmorska Kvinna 

Informant 8 Barnmorska Kvinna 

Informant 9 Kurator Kvinna 

Informant 10 Kurator Kvinna 

 

Intervjuerna har genomförts på telefon och har spelats in med hjälp av en mobilapplikation 

vid namn Call Recorder, med enda syftet att underlätta för min egen del när det kommer till 
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analysdelen av uppsatsen. Jag har tagit kontakt med informanterna på arbetsplatserna via 

deras mejl eller telefon under de allmänna telefontider respektive har och därigenom har vi 

bestämt tid för intervju vid ett senare tillfälle. Intervjuerna har i genomsnitt tagit ca 10 

minuter att genomföra, där den kortaste utgör 6:18 minuter medan den längsta utgör 31:26 

minuter. Jag har grovt transkriberat intervjuerna, och kommer i resultatet använda mig av citat 

ifrån dessa transkriberingar för att styrka sammanställningen. 

Intervjuerna består av fyra övergripande frågor som representerar mina frågeställningar: 

 

1. Hur upplever du att det är att kommunicera om stigmatiserade ämnen i ditt arbete? 

2. Upplever du att språket påverkas av att det är ett stigmatiserat ämne? 

- Om ja, på vilket sätt upplever du att språket påverkas av stigmatisering? 

3. Upplever du att du och de som kommer till dig har tillräckliga språkliga verktyg 

för att man skall kunna tala om stigmatiserade ämnen på ett välfungerande sätt? 

- Om ja, för vilka stigmatiserade ämnen upplever du att det saknas språkliga 

verktyg? 

- Om ja, vilka språkliga verktyg upplever du saknas för att kunna närma sig ett 

stigmatiserat ämne på ett välfungerande sätt? 

4. Upplever du att det är skillnad i att tala om stigmatiserade ämnen med olika 

grupper, t.ex. beroende på ålder, kön, social grupp m.m.? 

- Kan du beskriva skillnaderna? 

 

När det gäller intervjufrågorna har jag utgått ifrån Kvale & Brinkmanns (1997:85) sju stadier i 

genomförandet av mina intervjuer. Liksom skrivprocessen har jag klargjort syftet och planerat 

mitt intervjuupplägg utifrån syftesformuleringen med de forskningsetiska principerna 

(Vetenskapsrådet 2002) i åtanke. Tanken bakom frågeformuleringarna var givetvis att de 

sammantaget skulle representera syftet med undersökningen och tillsammans bilda en bra 

grund för att syftesformuleringen väl skulle kunna besvaras. Jag omformulerade frågorna ett 

flertal gånger för att anpassa terminologin efter mottagaren och intervjuguiden jag utformade 

blev mer av en riktlinje eftersom jag var tvungen att anpassa mig efter den riktning samtalet 

tog. Ett problem som uppstod i samband med intervjuerna var att majoriteten av frågorna 

överlappade varandra till den grad att informanten i vissa fall i princip redan besvarat 

nästkommande frågor i de föregående. Det var således svårt att hålla frågorna åtskilda. 

Däremot ledde detta också till att informanten i vissa fall hade möjlighet att vidareutveckla 

sitt tidigare svar utifrån den nya frågan, och svaret blev på så vis mer nyanserat. Till en början 



 

11 

var också syftet att avgränsa språkbruket till huruvida ordförrådet påverkas av stigmatisering i 

dessa sammanhang, men i praktiken blev det svårt att tillämpa eftersom ordförrådet är 

förankrat i andra aspekter av språkbruket och således påverkar de varandra i mötet på en 

ungdomsmottagning. Därför har jag i min syftesformulering valt att utgå ifrån språkbruket i 

stort eftersom en avgränsning på det sätt jag avsåg inte var möjlig i detta sammanhang. 

Däremot kvarblir ett visst fokus på ordförrådet. I vissa fall var dessutom terminologin olika 

för båda parterna i intervjun trots den anpassning jag gjort efter mottagaren i förberedande 

syfte och i vissa sammanhang har jag fått specificera vad jag åsyftar i stunden och bistå med 

exempel. Då har det oftast varit möjligt att komma runt missuppfattningar och hinder som 

uppstått i samtalet, men med det i åtanke kunde intervjuguiden omarbetats ytterligare med 

bland annat färdiga exempel och en än mer mottagaranpassad terminologi för att förebygga 

hinder och öka förutsättningarna för att informanten på bästa sätt kan formulera sina svar. 

Istället har jag anpassat detta i den rådande kommunikationssituationen. Hade ytterligare 

åtgärder vidtagits vad beträffar detta hade också intervjuguiden bättre förankrats i uppsatsens 

syftesformulering och således ökat förutsättningarna för att denna skulle kunna besvaras på 

bästa sätt. 

Min roll som intervjuare kan beskrivas som relativt tillbakadragen. Jag har agerat som 

lyssnare i första hand och ställt följdfrågor om nödvändigt. I övrigt har jag endast vid de 

tillfällen det behövts bistått med bekräftelser på att jag förstått informanten rätt med 

eventuella frågor och sammanfattande kommentarer efter att respektive informant besvarat 

frågan. Vid några tillfällen har en kortare diskussion uppstått efter att samtliga frågor 

besvarats som en sorts reflektion över uppsatsen och ämnet i stort, men dessa diskussioner 

tillhör tekniskt sett inte intervjun och har därför utelämnats i uppsatsen. Under intervjun har 

jag alltså lämnat företräde åt informanten och ej deltagit aktivt i samtalet förrän efter 

intervjun. 

Eftersom uppsatsen utgår ifrån en arbetsplats där stigmatisering inte skall förekomma har 

jag sökt vara noga med att mina avsikter som intervjuare inte uppfattas som ett försök att 

utreda huruvida informanterna stigmatiserar de ungdomar som besöker dem, eftersom mitt 

syfte inte är att sätta dit informanten på något sätt. Jag har i min roll som intervjuare försökt 

styrka mina avsikter genom att sakligt presentera att jag utreder huruvida stigmatisering på ett 

övergripande plan kan tänkas sätta spår i ordförråd och andra aspekter av språkbruket och 

därigenom skapa hinder i kommunikationen. 

Efter genomförandet av intervjuerna har jag sammanställt dem och det material som 

samlats in. Därefter har jag analyserat materialet och dragit slutsatser om det som sedan 
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nedtecknas i rapporten. Materialets verifiering diskuteras i metodkritiken samt i 

slutdiskussionen. 

 

4.2. Etiska överväganden 

Med denna form av tillvägagångssätt för insamling av material krävs det att vissa extra 

åtgärder vidtas. Eftersom olika människor och erfarenheter och perspektiv på 

problemställningen skall utgöra basen i undersökningen är det av största vikt att 

informanterna är skyddade och väl informerade om sin roll i undersökningen. Av den 

anledningen har ett antal åtgärder vidtagits för att säkerställa ovanstående rättigheter hos 

informanterna. Informanternas identitet kommer ej att kunna identifieras i uppsatsen. Endast 

yrkesbefattning och kön redovisas i det resultat som framkommer av intervjuerna i och med 

att det kan vara relevant för resultatet. Jag har av den anledningen valt att inte heller namnge 

de ungdomsmottagningar jag tagit kontakt med under materialinsamlingens gång eftersom det 

heller inte är relevant för resultatet, och dessutom hade kunnat bidra till att informanternas 

identiteter lättare kunnat avslöjas. Samtliga informanter har underrättats om detta och lämnat 

medgivande innan intervjuerna har påbörjats, och också när det gäller inspelningarna av 

intervjuerna har samtliga informanter lämnat medgivande innan de påbörjats. 

När jag tagit kontakt med informanterna har jag framställt syftet på samma sätt som jag 

gjort i avsnitt 1.1. där syftet behandlas. Jag har däremot förenklat det i samtalet med 

deltagarna vad beträffar terminologin eftersom en del facktermer ingår i uppsatsens 

syfteframställning. Om det efterfrågats har jag skickat ett sammanfattande dokument med 

uppsatsens syfte, metod och material i kortfattad version samt mina kontaktuppgifter. 

Materialet förvarar jag i min mobiltelefon, eftersom de automatiskt sparas i den 

mobilapplikation jag använt för att spela in intervjuerna. Telefonen har lösenord, vilket 

innebär att materialet inte är tillgängligt för någon utomstående även om mobiltelefonen 

skulle komma bort. Efter uppsatsen är slutförd och publicerad på DiVA sparas ljudfilerna 

under en rimlig tidsperiod för att eventuella brister skall kunna granskas vid behov och 

därefter raderas ljudfilerna. 

 

4.3. Metodkritik 

Precis som med alla typer av metod finns det i vissa sammanhang nackdelar med att använda 

intervjuer som insamling av material. Vad beträffar specifikt den undersökning jag skall 
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genomföra är en nackdel med att endast intervjua personal på ungdomsmottagningarna att de 

ungdomar som indirekt inkluderas i uppsatsen inte har möjlighet att uttrycka sig om hur 

stigmatisering kan tänkas inverka på språket. Resultatets validitet blir på så vis begränsat i 

den bemärkelsen att båda parter i kommunikationen ej inkluderas. Jag bedömde dock detta 

som det bästa tillvägagångssättet baserat på begränsad tid till att utföra projektet. Vid 

inkludering av minderåriga krävs målsmans tillstånd vilket hade resulterat i en mycket 

omfattande process då det redan från start hade varit problematiskt att få kontakt med 

informanter som varit villiga att delta. Jag bedömde att personalens upplevelser kunde utgöra 

en bra grund för undersökningen, även om det innebär att jag i min uppsats endast skrapar på 

ytan. Vidare forskning där även ungdomarna i fråga får komma till tals om sina upplevelser 

kan tänkas vara ett nästa steg i forskningen som berör denna problematik. 

Att basera undersökningen på intervjuer med personal som arbetar på 

ungdomsmottagningar kan också påverka resultatets validitet på ett negativt sätt, eftersom 

ungdomsmottagningar är en samlingsplats där ungdomar skall kunna tala fritt om ämnen som 

traditionellt varit stigmatiserade och ungdomarna är därför medvetna om det när de besöker 

en ungdomsmottagning. Detta kan medföra att ungdomarnas språk påverkas mer av 

stigmatisering i andra kommunikationssituationer än det påverkas i den som uppstår på en 

ungdomsmottagning. Dock kvarstår det faktum att det varit problematiskt att hitta informanter 

tillräckligt insatta i hur stigmatisering kan tänkas påverka språkbruket i mötet mellan 

människor någon annanstans än i ett forum där sagda ämnen behandlas i de 

kommunikationssituationer som uppstår. Dessutom är en grundläggande utgångspunkt i 

uppsatsen att utreda i vilken utsträckning och på vilket sätt föreställningar om psykisk ohälsa 

och sexualitet påverkar kommunikationssituationer där dessa ämnen generellt inte är 

stigmatiserade, och i vilken utsträckning utomstående samhällelig stigmatisering åtföljer 

ungdomen respektive personalen in i rummet och skapar eventuella hinder i samtalet. 

De tio informanter som intervjuats för uppsatsen är samtliga kvinnor, så könsaspekten av 

materialomfånget kan utgöra en brist i uppsatsens validitet. Till en början avsåg jag bredda 

könstillhörigheten på informanterna, men i och med att jag vänt mig till respektive informant 

via kontaktuppgifter publicerade på internet förblev könstillhörigheten okänd. Det bör också 

påpekas att min uppfattning om könstillhörigheten hos de informanter som har intervjuats är 

grovt generaliserad i och med att jag inte uttryckligen frågat om informanten har en annan 

könstillhörighet än kvinnlig respektive manlig. 

Det geografiska område som ungdomsmottagningarna täcker är i stort södra och västra 

Sverige, och detta kan givetvis tänkas påverka uppsatsens generaliserbarhet. Likväl kan 
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antalet intervjuer begränsa graden av generaliserbarhet. Tio intervjuer, med det geografiska 

området i åtanke, täcker endast en liten del av Sveriges ungdomsmottagningar och personalen 

som arbetar på respektive mottagning, och därav är det inte möjligt att dra en generell slutsats 

utifrån det resultat som framkommit av intervjuerna. Däremot hade det i en kandidatuppsats 

varit problematiskt att inkludera alltför stort materialomfång när det gäller intervjuer och 

informanter med tanke på tidsbegränsningen, så för att öka generaliserbarheten krävs vidare 

forskning och fördjupning inom ämnet. Detta gäller även den tidigare nämnda könsaspekten 

av uppsatsen. 
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5. Resultat 

 

Resultatet presenteras i detta avsnitt utifrån de frågor jag ställt vid intervjutillfällena. Jag 

kommer att hänvisa till de tio informanterna enligt den tabell jag presenterade i avsnitt 4.1. 

 

5.1. Att kommunicera om stigmatiserade ämnen i arbetet 

I det här avsnittet behandlas intervjuguidens första fråga, som handlar om hur personalen 

upplever det generellt att kommunicera om ämnen som kan vara stigmatiserade i sitt arbete. 

Den gemensamma nämnare som samtliga informanter angivit som svar är att de på ett eller 

annat sätt tar på sig en yrkesroll i dessa kommunikationssituationer och att det därav är 

oproblematiskt att tala om dessa ämnen, men personalens upplevelser varierar. Fyra av 

informanterna framhäver att det i nuläget är enkelt för dem att tala om respektive ämnen. De 

uppger även att det i början av arbetslivet kunde vara svårt, men att man vänjer sig fort. 

Informant 1 belyser detta: 

 

Man tar på sig en yrkesroll här och [stigmatiserade ämnen] är väldigt lätt att prata om för man är 

så van vid det. Man jobbar i det hela tiden så jag tycker inte alls det är jobbigt. Det kanske man 

tyckte precis i början när jag var ny här men man vänjer sig väldigt snabbt vid att det är något helt 

naturligt att prata om här. 

 

Informant 10 uppger att hon är trygg i att prata om psykisk ohälsa i sin yrkesroll som kurator, 

men finner en utmaning i att tala om sexualitet vilken grundar sig på det faktum att hon är ny 

personal på ungdomsmottagning och att ämnet är nytt för henne i yrkesrollen: 

 

Jag kan väl säga såhär att jag har jobbat med psykisk ohälsa hos barn och ungdomar i många år nu, 

kanske nästan 15 år eller något sånt där, så jag tänker att vad det gäller det så har jag hittat, alltså 

då känner jag mig väldigt trygg i det om du förstår vad jag menar, i att prata om det och ställa även 

svåra frågor om det, och då tänker jag ju på allt ifrån att prata om ångest och depression och alltså, 

självmordstankar och så, ja,  och svårigheter i familjen och sådär så att generellt så tänker jag att 

jag är trygg i det och då tror jag också att det blir en trygghet för ungdomarna om du förstår vad 

jag menar. Ja, så tänker jag, nu får jag dela upp det lite här för min del för att jag är rätt så ny då på 

ungdomsmottagningen och därför har ju det här med att prata mer om sexualitet är ju lite mer en 

utmaning för mig just nu. Sen tycker jag ju att det är väldigt viktigt och väldigt spännande så att 

jag är ju i det skedet tänker jag. Men jag kan ju också märka att jag behöver ju hitta mina, om du 

förstår vad jag menar, mina formuleringar som jag känner mig trygg med så, och att det liksom ska 
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också funka med den ungdomen jag träffar, så där har jag mig en liten utmaning, jag vet inte om 

det var lite svar på din fråga. Och jag tror att du förstår att jag menar att det är ju egentligen mer att 

jag inte har jobbat så mycket med det tidigare som gör att det blir en utmaning. 

 

Informant 7 uppger att personalen arbetar aktivt med hur man uttrycker sig i mötet med 

ungdomar för att minimera eventuella fördomar som en del i arbetet för att bibehålla psykisk 

ohälsa och sexualitet som något naturligt som bör vara lätt att tala om: 

 

Det är ju sånt vi är tränade i här. Dels genom vår utbildning då, barnmorska eller kurator, och sen 

när man har jobbat här x antal år så blir det inte konstigt att prata om sånt här. Vi jobbar med våra 

fördomar i yrkesgruppen och hur man uttrycker sig och hur man liksom pratar om saker. Man 

måste kunna prata om saker här på ett naturligt, avslappnat sätt […]. Det är ju det vi gör. Det är ju 

vårt jobb att prata med ungdomar icke dömande, att vara öppna och prata med dem […] där de 

befinner sig […]. Det är inga problem för oss att prata om det. [Det] ska det inte vara i alla fall. 

 

Informant 8 belyser att det förekommer att ungdomen ej är fullkomligt uppriktig, men oftast 

kan personalen så ett frö och bistå med de bästa förutsättningarna för att ungdomen skall 

komma tillbaka och således underlätta vidare diskussion. Generellt är dock de flesta 

ungdomarna mycket mottagliga: 

 

Jag tycker att generellt så är det ganska så lätt att prata med ungdomar, att de är ganska så öppna 

och när de går och besöker ungdomsmottagningen, till mig då som barnmorska, […] så har man ju 

ett djupare samtal kring både sex och välmående och så, så det är ju inte bara p-pillren kanske som 

hon ska ha förskrivet utan det handlar om så mycket annat och då är det lätt att diskutera kring det 

[…]. Det blir inte obekvämt att ställa frågan för att man ställer den i all välmening och […] nästan 

alla tar emot frågan väldigt bra och sen är det inte alla […] som svarar ärligt och som inte vill 

diskutera det vidare och då är det alldeles okej det också men man ska veta att man har möjlighet 

att kunna få hjälp eller diskutera saker och ting vidare om man vill det så att man kanske kan så ett 

frö och [ungdomarna] kommer tillbaka nästa gång. […] Jag tycker att det är en ganska så 

mottaglig grupp jag jobbar med. 

 

Tre av informanterna skiljer sig från de föregående och menar istället att det kan vara 

mycket svårt från ungdomarnas sida att tala om ämnen som kan vara stigmatiserade. 

Informant 3 anser att även om det från hennes sida inte är svårt att föra ämnen på tal, kan det 

från ungdomens sida enligt personalens upplevelse medföra svårigheter beroende på vad man 

skall tackla i samtalet. Det kan helt enkelt innebära bekymmer att hantera informationen på ett 

välfungerande sätt beroende på vad ungdomen har att berätta: 
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Det kan ju vara jättesvårt att prata om psykisk ohälsa, det beror ju precis på vad det handlar om 

givetvis, men det är ju en del av vårat yrke att göra det så […] jag känner inte för min egen del att 

det är något problem med att ta upp ämnet eller prata om det. Sen kan det ju bli bekymmer […], 

det beror ju på vad man får till sig när man tar upp det, hur man ska tackla det som man får till sig 

och hur man ska ta hand om det. 

 

Hon tillägger dessutom att eftersom den psykiska ohälsan har ökat markant bland ungdomar 

har mottagningen fått mer resurser till att satsa på psykisk ohälsa och ökad hjälp för 

ungdomar som har det svårt. Informant 2 har liknande upplevelse, men belyser också att 

ungdomar kan tycka det är extra jobbigt att tala om sexualitet, även om de vänjer sig fort: 

 

Det är en del ungdomar som tycker att det kan vara lite jobbigt att prata om sexualitet, men det 

brukar ge sig ganska snabbt. 

 

Informant 6 uppger i likhet med föregående att det kan vara mycket svårt att tala om ämnen 

som kan vara stigmatiserade. Hon talar dock mer om en typ av förändringsprocess och 

skillnader mellan ungdomar och vuxna hon kunnat utläsa under sitt arbetsliv. Hon menar att 

ungdomar i större utsträckning är engagerade i konversationen. De är noga med att svara på 

frågor och att vara ärliga mot personalen: 

 

Jag är ju ofta inne och pratar om sådana så att säga känsliga områden. Det är aldrig helt 

okomplicerat, men generellt sett om jag jämför med mitt [tidigare arbete] när jag både jobbade på 

ungdomsmottagning […] och deltid med vuxna inom samma yrkesområde så tycker jag generellt 

sett att med ungdomar […] så är det lättare att ställa frågor, de är oftast väldigt ärliga, väldigt måna 

om att alltid svara och på något sätt göra rätt för sig […]. Även om det är svåra frågor så är det 

väldigt sällan de stänger till och säger’’ Det där vill jag inte prata om’’ […]. Det hände oftare med 

vuxna kvinnor. 

 

Informant 9 uppger att det inte är svårt för personalen att föra särskilda ämnen på tal, men att 

vederbörande behöver anpassa sig efter att det kan innebära svårigheter för ungdomen:  

 

För mig är det ju något som jag gör dagligen […], så för mig är det ju ganska enkelt på så sätt för 

att jag gör det upprepningsvis. Däremot behöver jag ju ta hänsyn till att det behöver ju inte vara 

självklart för de jag träffar. Samtidigt så uppfattar jag ändå att det stora flertalet ungdomar, i alla 

fall de som har en bokad tid till mig, […] de har ju en förväntan om att prata om sitt mående och 

sin hälsa och sin psykiska ohälsa då eller att de har något specifikt som de besväras av eller ett 

specifikt problem. […]  
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Hon upplever också att det finns en ökad öppenhet i samhället, vilket underlättar 

kommunikationen mellan samtalsparterna: 

 

[…] Jag kan ändå tycka att de senaste kanske 5–6 åren så uppfattar jag att det finns en ökad 

öppenhet att prata om psykisk ohälsa i samhället. Exempelvis tänker jag artister som kommer ut 

med tal om diagnoser eller personer som bloggar eller vloggar och de inspirerar ungdomar […].  

 

Två av informanterna uppger att det förekommer att hinder uppstår i samtalet, men belyser 

också att det inte nödvändigtvis är en följd av stigmatisering utan att flera olika komponenter 

spelar in. Informant 4 uppger att begränsningar i kommunikationen med ungdomar inte är en 

följd av stigmatisering annat än i undantagsfall: 

 

Det finns inga specifika teman som hela tiden återkommer, men jag upplever inte att det är väldigt 

stigmatiserat att prata om psykisk ohälsa bland ungdomar för det är väldigt många som mår dåligt 

och de brukar oftast prata med varandra innan de söker professionell hjälp. Så nej, jag skulle inte 

uppleva det så stigmatiserat. […] Det är kanske lättare för tjejer att prata om det än för killar, den 

känslan har jag fått, men när man har tagit steget för att söka professionell hjälp, då har man ändå 

pratat med andra […], men det är inget vi undersöker direkt i rummet, huruvida det är 

stigmatiserat. Har man haft ett problem i många år i skolan till exempel, har man, blivit bemött på 

ett speciellt sätt, har man blivit mobbad, eller har haft en diagnos inom psykiatrin och alla lärarna 

har fått ta del av det här och klasskamraterna vet om det, då kanske det finns ett visst stigma men 

det varierar från person till person. 

 

Informant 5 uppger att det generellt är lätt att tala om psykisk ohälsa eftersom ungdomarna 

uppsöker en ungdomsmottagning i vetskapen om att något är fel. De är således förberedda på 

vad som kommer tas upp i kommunikationssituationen eftersom de själva tar kontakt och 

ämnet introduceras på så vis av ungdomen själv, men informanten upplever också att 

sexualitet kan vara ett mer svårhanterligt ämne beroende på ungdomens problematik, även om 

det i allmänhet inte är problematiskt att tala om sexualitet. Det är oftast i de sammanhang 

sexualitet berör som det uppstår särskilda problem. Relationer och sexuella svårigheter är 

bland de mer lätthanterliga aspekterna av ämnet: 

 

Det är ganska lätt att prata om psykisk ohälsa därför att många av ungdomarna som kommer hit 

söker på grund av psykisk ohälsa, så de själva tar ju kontakt och söker på grund av t.ex. ångest 

eller nedstämdhet. […] Jag kan tycka att sexualitet kan vara svårare att prata om beroende på 

också vad det är för slags problematik de har. Om de söker på grund av sexuella svårigheter eller 
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på grund av svårigheter i relationer till exempel där sex är en del av det, då tycker jag också att det 

är lättare, men jag skulle nog säga att jag tycker att det går ganska bra. 

 

 

5.2. Språkets påverkan av stigmatisering 

Det här avsnittet behandlar intervjuguidens andra fråga, som berör huruvida personalen 

upplever att språket påverkas av man talar om ett ämne som kan vara stigmatiserat. Generellt 

är den gemensamma nämnaren i informanternas svar att hinder ibland uppstår i 

kommunikationen men huruvida det är en följd av stigmatisering eller andra faktorer råder det 

delade meningar om. Fem informanter belyser vikten av bra ord och noga övervägande när 

det gäller ordval. Informant 6 belyser detta nedan: 

 

[…] Det är klart att språket påverkas och vi beskriver ju saker olika […] beroende på om det är 

känslor inblandat eller om man försöker beskriva ett […] fenomen eller något upplevt. Det är klart 

att språket är beroende av att vi har bra och beskrivande ord [för den problematik vi skall 

beskriva]. […] Vissa saker är mycket mer konkreta. 

 

Informant 1 menar att en del av syftet med noga övervägande när det gäller ordval är att 

påvisa för ungdomen att psykisk ohälsa och sexualitet är något som inte bör vara 

problematiskt att tala om: 

 

Man tänker lite på vad man använder för ord […], och att man vill […] vara tydlig och vill att det 

ska […] framstå också att det här är något naturligt att prata om, så kanske att man blir lite 

påverkad av det. Att man inte vill att det ska vara så stigmatiserat utan man försöker få det att vara 

så naturligt som möjligt. 

 

Precis som föregående informant belyser informant 10 vikten av att överväga sitt ordval och 

föra ett öppet samtal med ungdomen och tillsammans komma överens om vilka ord som 

passar bra i kommunikationssituationen: 

 

[…] Vi möter ju alltså så många ungdomar här som funderar runt könsidentitet och […] sexuell 

läggning […], så absolut kan det ju bli att man […] ställer någon fråga [där vi] använder något ord 

som blir […] svårt på något sätt. […] Det är så viktigt då att hitta något sätt att lite komma runt det 

[…] och hitta kanske något annat ord eller prata om det då […], om det blir tokigt på något sätt. 

Bolla fram och tillbaka med ungdomen, ’är detta rätt ord för dig?’ […] kan man säga eller ’är det 

så du brukar säga?’ eller ’Hur säger du?’. Man vill få det bekräftat. Och det är det ju med psykisk 
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ohälsa också, […] jag vet att jag har sagt […] ångest [till ungdomen] och så har jag fått [fråga] 

’Men är det rätt ord för dig?’ […], man får se så inte man använder något ord som inte ungdomen 

alls egentligen har tänkt. 

 

Det finns många likheter mellan informant 9 och 10 när det gäller strategier för att nå 

ömsesidig förståelse språkligt i kommunikationssituationen. Informant 9 belyser också vikten 

av att undersöka vilka ord som passar ungdomen bäst och arbeta utifrån det, men också att 

man måste anpassa sig efter andra faktorer i samtalet: 

 

Om och när man vill fördjupa samtalsbredden, […] behöver jag ju också ta hänsyn till att det sker 

saker icke verbalt alltså utanför språket, och den faktor som jag tänker hänger ihop med 

stigmatisering är väl i så fall känslan av skam […] över att inte må bra. Att inom citationstecken 

inte ha lyckats på det sätt som det kanske finns en förväntan av […] som internaliserats. […] Det 

kan ju också vara en rädsla för hur vi ska uppfatta [ungdomarna], uppfattar jag dem som 

misslyckade om de berättar om sina misstag eller de där innötta hemligheterna […].  Det kan 

också vara en rädsla [över] att kommer det här samtalet vara till hjälp, och det kan ju också göra 

[…] att man kanske inte säger allt. […] Det blir ju lite min uppgift tillsammans med ungdomen. 

Formulera […] problemet eller problemen, och forma […] ett språk som ligger så nära som 

möjligt deras upplevelser och formuleringar. Och en del ungdomar känner ju väl till […] normer 

och stigmatisering och det är något vi kan prata om, och för andra får man kanske formulera det på 

ett annat vis. Jag möter till exempel många som varit utsatta för våld och övergrepp, och en del 

[…] är ju […] traumatiserade av det […]. För de ungdomarna kan jag ju till exempel förklara att 

deras symptom är en normal reaktion på en onormal situation […] och att liksom också flytta den 

här skulden och skammen från dem till den som har utsatt dem för något kränkande, något som de 

delar med sig av. Så att man kan säga att man kan ju lite jobba med stigmatiseringen, också icke 

verbalt. Man får ju liksom lite lirka med ungdomarna […] vad som passar dem, och vad kan de 

känna igen sig i. […] Och som jag sa tidigare så […] om det är någon ungdom som jag uppfattar 

ändå har en ganska bra språklig förståelse och är medveten så kan jag ju lyfta […] diskurser och 

hur vi pratar och förhåller oss i olika ord och begrepp, t.ex. ’förövare’ och ’offer’ […] och vad det 

finns för normer kring det, så då kan man ju liksom använda språket för att ta upp 

stigmatiseringen. 

 

Informant 9 belyser också att stigmatisering är olika lätt att tala om beroende på vem 

personalen möter:  

 

Många som vänder sig till ungdomsmottagningarna identifierar sig ju kanske inte som 

heterosexuella utan som homosexuella, bisexuella, transsexuella, queer med mera och den gruppen 

är ju lite på grund av utsatthet i hur samhället ser ut […] vana vid att tala om stigmatisering. […] 



 

21 

Det behöver ju benämnas, […] hur det påverkar dem men jag tänker [utifrån] de heteronormativa 

föreställningar som finns så kan det nog vara enkelt att för de som inte definierar sig på något 

annat sätt eller har en annan identitet eller etnicitet […] så kanske det inte är så självklart att prata 

stigma […]. 

 

Informant 7 menar att individuella språkliga vanor påverkar kommunikationen. Hennes 

strategier för att nå ungdomen i kommunikationssituationen är också förankrade i föregående 

informanters resonemang om ordval: 

 

[…] Jag är en produkt av mitt […]. Man har ju alla olika sätt att uttrycka sig och det jobbar vi alla 

med, speciellt om man jobbar här. […] Alla vi som jobbar här uttrycker oss inte på samma sätt 

såklart, och saker och ting tas med in i rummet […]. Det finns ju ungdomar med olika kulturella 

bakgrunder och olika religiösa bakgrunder och det är mycket de tar med sig […] och som man har 

att jobba med men vi försöker alltid utgå ifrån ungdomen och de orden de använder är kanske inte 

nödvändigtvis de orden jag använder men vi menar samma sak. 

 

Två informanter skiljer sig från föregående informanters relativt lika resonemang. Informant 4 

belyser att språket kan begränsas av psykologiska processer, och att det finns en viss rädsla 

och censur i språket som en följd av detta, men att det inte handlar inte om stigmatisering: 

 

[…] Jag uppfattar stigmatisering som en social process […] men jag tror som psykolog ser jag det 

snarare som att det handlar om andra psykologiska processer som gör att om någon person 

konfronteras med en svårighet, om vi säger att det är psykisk ohälsa eller ångest […] som man 

själv har svårt att hantera, då har man oftast inte riktigt ord att beskriva det exakt. […] Man [kan 

vara] rädd för att beskriva det, man kanske har tänkt väldigt mycket på någonting men aldrig vågat 

säga det, så det finns en sån censur i språket men jag tror inte det handlar om stigma. Kanske om 

vi prata om traumatiska upplevelser. Vissa trauman är svårare att prata om än andra. […] Sexuella 

trauman från barndomen är väldigt svåra att berätta explicit […], speciellt om man inte haft 

[tillgång till] psykoterapeutisk behandling och inte har fått sätta ord på det, då har man inga ord 

[för det], men vet inte om det handlar om något stigma eller om det är någon konsekvens av 

trauma i sig om man har haft exempelvis ett utvecklingstrauma tidigare i livet där man inte har 

utvecklat ett språk för att kunna registrera det och beskriva det. Det är ganska vanligt när man talar 

om trauma att språket upphör, man har verkligen inga ord för att beskriva något fruktansvärt man 

har varit med om, det är någon psykologisk process som händer […]. [Stigmatisering] påverkar 

säkert, men det är ingenting jag ser här i rummet […]. Om man har vuxit upp i en kontext där man 

inte får berätta om det ena och det andra för att det är pinsamt och skamfyllt och stigmatiserande 

[…], då vill man inte prata om det men när man kommer till en psykolog antar jag att man tänker 

prata om det som man helt enkelt inte får prata [om] utanför […]. För mig är det inget stigma till 
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exempelvis att prata om trauma för mig som professionell, så jag jobbar hela tiden med att få 

distans till vad samhället eller andra aktörer skulle anse som stigma. 

 

Informant 8 menar att kommunikationen generellt fungerar bra, men belyser också att om det 

uppstår hinder i kommunikationen beror det på andra faktorer än stigmatisering: 

 

Det är så enskilda möten och ibland är det så väldigt givet […] att man kan diskutera om och kring 

och ibland är det inte alls det och man förstår att […] vi ska inte alls diskutera kring det som vi 

hade tänkt att vi skulle diskutera av olika anledningar men jag vet inte riktigt om [det är en följd av 

stigmatisering]. 

 

Informant 7 och hennes svar skiljer sig under denna fråga gentemot de andra informanternas 

resonemang i och med att hon också berör att ungdomen som kommer till mottagningen kan 

bära på stigmatisering gentemot sig själv och ha en uppfattning om sig själv som svag på 

grund av sitt försämrade mående: 

 

Ungdomen som kommer hit kan ju ha förutfattade meningar […], att man kommer hit och mår 

dåligt och känner sig svag […] och så får man en stämpel av att vara psykiskt icke välmående 

[…]. Ungdomar kan ju ha sådant med sig och så är ju lite samhället också, och samhället är ju på 

väg in i [ett elitistiskt sådant] kan jag känna tyvärr, att vi är på väg åt fel håll i samhället. 

 

5.3. När språket inte räcker till 

I det här avsnittet har jag sammanfört intervjuguidens två sista frågor, som handlar om 

huruvida det saknas språkliga verktyg för att man ska kunna tala om ämnen som kan vara 

stigmatiserade på ett välfungerande sätt samt huruvida det påverkar beroende på vilken grupp 

av ungdomar man bemöter. Detta på grund av att de båda frågorna under intervjuerna ofta 

besvarades under samma fråga. När det gäller huruvida det påverkar beroende på vilken grupp 

samtalsparterna tillhör varierar svaren mycket. De gemensamma drag som ändå var möjliga 

att urskilja utgör i stora drag skillnader i modersmål och kulturell bakgrund samt ålders-köns- 

och generationsmässiga skillnader.1 Nedan behandlas också kommunikativa problem som kan 

uppstå till följd av faktorer som begränsad kognitiv förmåga samt svårigheter att uttrycka 

känslomässiga abstraktioner. 

 

                                                 
1 Informant 2 och 8 upplever att det inte saknas några språkliga verktyg för att man skall kunna tala om 
psykisk ohälsa och sexualitet. 
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5.3.1. Modersmål och kulturell bakgrund 

Nästan alla informanter nämner kommunikativa hinder i form av bristande ordförråd som en 

följd av kulturella och språkliga skillnader samtalsparterna emellan, och många informanter 

belyser problematiken på liknande sätt. Informant 1 uppger att personalen samarbetar med 

tolkar i de fall då kommunikationen inte kan föras på svenska, men att det förekommit att 

tolken uppgivit att specifika ord som berör sexualitet eller psykisk ohälsa inte finns i det språk 

som vederbörande skall översätta till: 

 

Det som är svårare nu är ju med nyanlända, att när vi jobbar med tolk kan det vara svårt. Det har 

jag varit med om flera gånger att tolken […] säger ’[…] det där ordet kan inte jag på mitt språk’ 

för att de inte har samma [ordförråd] i vissa [språk]. 

 

Informant 5 uppger också ha erfarit i samarbete med tolk att tolkens översättning brister till 

följd av att motsvarande ord inte existerar i tolkens och således ungdomens modersmål: 

 

Jag skulle nog säga att för det mesta tycker jag att det finns [tillräckligt ordförråd], det är svårare 

[…] om man möter ungdomar som kanske inte varit så länge i Sverige eller som behöver tolk och 

tolken kanske brister själv, eller har svårt att uttrycka vissa ord som kanske inte finns i deras 

hemspråk eller som de kanske inte heller vet vilka ord det är på svenska […], eller om personen är 

väldigt ung. 

 

Informant 3 uppger också att personalen samarbetar med tolk vid behov, men i jämförelse 

med föregående informant uppger vederbörande inga erfarenheter av språkbrister hos tolken: 

 

Alla har ju inte [tillräckligt ordförråd]. […]. [Har de inte] svenskt ursprung […] blir ju det ett 

språkproblem för dem på grund av det, men [finns] det problemet så tar ju vi in tolkar […], vi 

försöker ju oftast att inte ha besök där man sitter med en […] ungdom som liksom inte förstår vad 

vi pratar om, utan oftast så löser man det genom en tolk då. 

 

Informant 6 uppger att enda gången det kan brista helt i kommunikationen är när båda 

samtalsparter har olika modersmål. Det kan lätt uppstå missförstånd eftersom personalen inte 

vet vilka ord ungdomen uppfattar. Hon påpekar dock att det oftast är möjligt att finna en 

ömsesidig förståelse i kommunikationen genom att aktivt föra en öppen diskussion om hur 

samtalsparterna uppfattar varandra och om de befinner sig på samma plan i samtalet: 
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När det brister, det är ju om vi faktiskt vi sitter med olika modersmål […]. Jag kan sitta på 

betydligt flera ord som beskriver någonting, medan jag inte vet vilket eller vilka ord som den 

personen möjligen kan ha uppfattat […]. [Om] jag ska beskriva ett kön, eftersom jag jobbar som 

barnmorska, då har vi ju för det kvinnliga könsorganet och för det manliga könsorganet massa 

olika namn […], vilket har den här personen tagit till sig? […] Rent språkligt så är det klart att 

man måste försöka hitta fram till ord som vi är överens om att de beskriver ungefär samma 

område, men annars tycker jag ju i det här att prata om psykisk ohälsa eller så, det handlar ju om 

att också få en kontakt, man går fram och tillbaka [i samtalet], man checkar av […] ’har jag 

uppfattat dig rätt?’, ’uppfattar du mig rätt?’. Det handlar ju om det här att man kör lite pingismatch 

liksom och checkar av allteftersom man frågar och informerar. 

 

Informant 7 talar också om samarbete med tolk i de fall då samtalsparterna talar olika 

modersmål, men uppger att tolkarbetet kan försvåra möjligheten för personalen att komma 

ungdomen nära inpå livet och därav tidvis försvåra kommunikationen, men eftersom 

ungdomarna ofta återkommer på fler besök underlättas det efterhand: 

 

[…] Ibland jobbar vi med tolk, […] då kan det ju också bli svårt i kommunikationen och verkligen 

komma inpå eller nära […]. Det är ju så att vi träffar ju sällan en människa bara en gång utan vi 

träffas ju igen och igen och igen så ibland tar det ju några besök innan man liksom kommer någon 

inpå livet om den människan är villig att få någon inpå livet. 

 

Informant 2 fokuserar desto mer på de möten då ungdomen behärskar svenska språket i 

viss utsträckning, och uppger att kommunikationen lätt kan bli stolpig om språket från 

ungdomens sida inte behärskas i tillräckligt stor utsträckning. Dock menar hon att hindren 

oftast går att komma runt: 

 

[Språket] kan bli jättestyltigt och stolpigt om man inte behärskar svenska språket […]. Man får 

förklara på flera olika sätt och det blir inget riktigt flyt. Det är svårare att prata om känsliga saker 

om man inte kan ha ett flyt i språket. Sen går det ju naturligtvis att komma runt det men det är ju 

samma sak om man känner sig obekväm blir det ju också konstigt, eller om man använder 

förlegade uttryck. Man får hela tiden försöka möta den man pratar med på den nivån fast det 

behöver ändå kännas naturligt för en själv. 

 

Informant 3 belyser problematiken på liknande sätt och uppger att samtalsparterna oftast på 

något sätt kan nå en ömsesidig förståelse, men att problematiken i undantagsfall kan innebära 

problem i kommunikationssituationen: 
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Det kan också vara så att det blir språkförbristningar på grund av det är problem med svenska 

språket för det är mycket av de ungdomarna, nyanlända och asylsökande, som kommer som 

kanske kan ha varit i Sverige en kortare period som ändå försöker prata svenska och kan prata men 

ändå inte helt ut så då kan det bli missförstånd på den biten. Men annars så tycker jag inte att det 

[är ett problem]. Vill de få fram någonting och de kommer med problemet så får de ju fram det. 

 

Informant 5 uppger att det finns en högre tröskel innan ensamkommande ungdomar söker 

hjälp för psykisk ohälsa till följd av utbredd stigmatisering i ungdomens kultur. Att söka hjälp 

är förenat med en stor rädsla över att bli stämplad som sjuk och därför krävs det generellt mer 

för att ungdomarna inte skall betrakta det som riskabelt att besöka personal på en 

ungdomsmottagning: 

 

[Bland ensamkommande] finns det väldigt mycket stigmatisering vad gäller psykisk ohälsa för i 

många länder så pratar man inte om det utan det finns en stor rädsla i att om man mår dåligt eller 

tar hjälp så ses man som att man är sjuk eller att man är galen eller liknande och det krävs väldigt 

mycket för att de ska våga ta emot hjälp och förstå att det är ganska vanligt eller att det inte är 

farligt att gå till en kurator eller en psykolog och att det inte är något konstigt. Det finns en större 

tröskel där för dem att komma [och söka hjälp], men behovet är ju väldigt stort såklart. 

 

Flera informanter återkommer till det faktum att ensamkommande och nyanlända ungdomar 

oftare upplever det svårt att finna ord för vad de vill beskriva. Informant 1, 3 och 5 beskriver 

detta i stora drag på samma sätt. Informant 1 belyser att psykisk ohälsa och sexualitet kan 

vara stigmatiserade beroende på vilken kultur ungdomen tillhör, och som en följd av detta kan 

det saknas verbala uttryck. Personalen arbetar med språket i mötet med ungdomen för att 

minska den stigmatisering som kan finnas med i bagaget från den kultur ungdomen tillhör: 

 

Från vissa kulturer är det så otroligt inlärt, det är väl stigmatiserat då […]. Vissa saker pratar man 

inte om och det finns knappt ord för det och sådär. Då blir det väldigt svårt. […] [Ungdomarna] ser 

chockade ut ibland, […] [för] det här pratar man inte om. […] Det känner vi att vi vill lära oss mer 

om och det håller vi på med nu också. Att få mer utbildning i det. 

 

5.3.2. Ålder 

Fem av informanterna är eniga om att det finns vissa skillnader i att tala med äldre ungdomar 

respektive yngre ungdomar om sexualitet och psykisk ohälsa, men det varierar i fråga om 

huruvida de tycker det är lättare att tala om ett visst ämne med äldre respektive yngre 

ungdomar. Informanterna påpekar att det givetvis varierar beroende på den enskilda 
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individen. Informant 5 menar att när det gäller yngre ungdomar är det lättare att tala om t.ex. 

skolan, familjen och relationer. 

 

Jag kan tycka att det är svårare att prata om […] det mesta, eller framför allt om det handlar om 

psykisk ohälsa eller sexualitet, om det är yngre personer [jag möter]. Då är det lättare tycker jag att 

prata om relationer eller hur det går i skolan eller familj. 

 

Informant 6 menar att när ungdomarna har nått 18–19-årsåldern har de mognat känslomässigt 

och har lättare för att beskriva sin problematik. Ungdomarna i yngre åldrar uppges oftare 

sakna ett tillräckligt utvecklat ordförråd för att kunna beskriva vad de upplever är fel, och 

därav när det gäller att återge sina upplevelser av vad som pågår i den egna kroppen. 

 

Vi har ju åldrar 13 upp till 25 och när […] de kommer upp i 18–19-årsåldern, då har man nog 

känslomässigt mognat och har då lättare [för] att beskriva illamående […]. De yngre åldrarna är 

ofta lite fattigare i verbala uttryck och jag tror också hur de tolkar det som händer i sin kropp 

liksom. Det tar sig fysiska uttryck när man han ångest, man har en större tendens till att vilja skära 

sig till exempel. […] Det är lättare med en fysisk smärta än en psykisk för den är så odefinierbar 

och svårgripbar, så åldrarna spelar absolut roll generellt sett. 

 

Informant 1 uppger i motsats till föregående informant att det generellt är lättare att tala med 

yngre ungdomar i förhållande till äldre: 

 

När man är sådär lite halvvuxen kan det vara svårare att prata om något man har burit på hela livet 

[…] och kanske levt så att ’det här är inte något man pratar om’. Det kan vara psykisk ohälsa och 

det kan vara sexualitet, det är jätteolika. Det är lättare med de yngre ungdomarna faktiskt, de är 

mer formbara. 

 

Informant 7 belyser istället variationen i skillnaderna som förekommer olika åldrar emellan: 

 

Det är lite olika. Jag träffade en 15-åring igår som var otroligt bra på att uttrycka allt möjligt, sina 

tankar och känslor och hon skrev poesi och allt möjligt. Sen har man 22-åringar som har väldigt 

lite kontakt med sitt känsloliv och liksom koppla kropp och själ och tanke och känsla och de har ju 

också svårare att uttrycka sig och prata om någonting. 

 

Informant 8 uppger inte att det nödvändigtvis skulle vara lättare respektive svårare att tala 

med en viss åldersgrupp, men belyser det faktum att det är stor skillnad beroende på vilken 
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åldersgrupp ungdomen tillhör och att personalen behöver ha lätt för att anpassa sin roll i 

kommunikationssituationen: 

 

Det som då är generellt det största behovet av att söka till mig är ju preventivmedel och det är ju 

såklart olika, vi har ju ett åldersspann i sträckningen mellan 13 till 26 år så det är ju klart ett stort 

spann så det är ju en otrolig skillnad att prata med en 13-årig tjej och en 26-årig kvinna, liksom en 

ung vuxen och en tonåring. Där skiljer sig ju samtalet huruvida hur ingående man behöver vara 

och det är ganska så stor skillnad, man får vara beredd på att det är stora svängningar i samtalet 

beroende på ålder framför allt skulle jag säga. […] Man får anpassa samtalet och liksom hur man 

diskuterar kring olika saker och informerar framför allt så att det ska gå fram. 

 

5.3.3. Kön 

Två av informanterna uppger att killar kan ha större svårigheter när det gäller att tala om 

sexualitet och psykisk ohälsa. Informant 5 uppger att problematiken också kan förekomma 

hos svenskfödda killar. Hon menar att många killar upplever att i förhållande till ämnet 

sexualitet är den huvudsakliga mottagargruppen på ungdomsmottagningar tjejer, och till följd 

av maskulinitetsnormer kan svårigheter uppstå i kommunikationssituationer som berör 

psykisk ohälsa: 

 

Det kan vara svårt att prata om sexualitet också bland killar mer än för tjejer, om jag bara ska 

generalisera väldigt grovt. Många killar tycker att ungdomsmottagningen kan vara till för tjejer 

även fast det är till för killar också. De kanske tänker att här jobbar det mycket barnmorskor och 

många är inriktade på preventivmedel och rådgivning kring det och att det kan vara svårt för killar 

att känna att de också får ta plats och kan prata om det. Det blir extra laddat på något sätt. [Detta 

gäller] kanske också psykisk ohälsa, att det är mer stigmatiserande för killar på grund av olika 

maskulinitetsnormer som finns i samhället, man måste vara stark och ska klara sig och man ska 

inte behöva ta hjälp och så. 

 

Informant 3 belyser, som tidigare nämnt, huvudsakligen de svårigheter ensamkommande 

killar kan uppleva. Språkliga och kulturella skillnader medför oftare svårigheter för 

ensamkommande killar och de upplever det svårare än svenskfödda ungdomar att 

kommunicera kring sexualitet och psykisk ohälsa: 

 

[Den psykiska ohälsan har ökat väldigt bland] ensamkommande killar. De [har] svårare att tala om 

sex och samlevnad med eller psykisk ohälsa med än det är med en tjej eller kille som har bott i 

Sverige hela sitt liv. Dels med språket och dels […] [kulturella [skillnader]. 
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5.3.4. Generationer 

Två av informanterna belyser en generationsrelaterad skillnad. Informant 1 uppger att lärare 

som tillsammans med skolklasser besöker ungdomsmottagningen ofta vill censurera frågor 

som berör sexualitet. Personalen i sin tur upplever detta som negativt eftersom det för dem är 

av vikt att ta del av ungdomarnas ordval i deras frågeställningar då de besöker en 

ungdomsmottagning: 

 

Med ungdomarna är det oftast inga problem, […] med de flesta går det jättebra, men med lärare 

[…], det kan vara svårare om vi har skolklasser. Det är ofta att lärare vill censurera deras frågor 

och sådant, och vi säger ’det vill vi inte att ni gör’ för det är bra för oss att se vad de använder för 

ord och vad de har för frågor. […] Vissa lärare tycker att det där var bara larvfrågor liksom, men 

det betyder ju ändå någonting att någon har frågat även om det kan anspela på porr till exempel, då 

tycker vi det är jätteviktigt att fånga upp det. 

 

Informant 7 uppger att det i möten med ungdomar då föräldrar är närvarande kan uppstå en 

generationskrock. I de fall då detta kan innebära eventuella missförstånd i kommunikationen 

arbetar personalen aktivt för att anpassa sig efter deltagande samtalsparter och då går 

eventuella kommunikativa hinder att komma runt: 

 

Det är ingenting som är vetenskapligt bevisat […] men [det kan förekomma] otroliga 

kulturkrockar. […] Ibland träffar vi ju föräldrar och då kan det vara kulturkrock i generationskrock 

liksom […] [när det gäller] olika sätt att prata på och då försöker vi ju komma runt det. […] Vi 

försöker mötas då liksom och komma fram till någonting så att folk börjar tänka, och 

[uppmärksamma] hur de tänker, hur de uttrycker sig och vilka fördomar de har […], och det är ju 

viktigt då hur man uttrycker sig så man inte bara säger till någon att ’Du uttrycker dig fel’ eller 

’Det du säger är fel’ utan man får vara öppen. […] Det ska komma från oss, […] att vara öppna. 

[…] Man får vara lite ödmjuk och tassa fram beroende på vilken grupp man pratar med annars så 

leder det inte till någonting, och så är det ju med alla grupper. Det är där det professionella 

kommer in och det vi jobbar med alltid här på ungdomsmottagningen och tillsammans i grupp och 

så, mycket hur man uttrycker sig och vilka ord man använder. 

 

5.3.5. Tillgång till kognitiv förmåga 

Två av informanterna belyser den kognitiva aspekten av kommunikationen och hur också den 

spelar roll för de hinder som kan tänkas uppstå. Informant 4 exemplifierar i sitt svar på frågan 

flera olika anledningar till att de språkliga verktyg som krävs för att kommunikationen skall 
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fungera inte är tillräckliga, men belyser framför allt andra psykologiska aspekter som kan vara 

avgörande för hur väl kommunikationen fungerar: 

 

Dels är det hur man har tillgång till alla sina kognitiva förmågor, till exempelvis att man inte har 

en neuropsykiatrisk diagnos, att man inte varit utsatt för trauma nyligen, att man inte har en 

allvarlig ångestdiagnos, alla dessa faktorer påverkar hur du pratar. Sen handlar det om att man har 

gått i skolan och klarat av skolan och hur långt man kommit i sin utveckling, kan man språket, hur 

länge man bott här, det är jättemånga faktorer [som spelar in]. 

 

Informant 10 belyser också den kognitiva aspekten, och att det är viktigt att vara konkret i hur 

man uttrycker sig i vissa sammanhang: 

 

 […] Vi möter ju ungdomar som har rätt så stora, […] kognitiva svårigheter också. Alltså då tänker 

jag på begåvning eller […] neuroproblematik, […] och då tänker jag att det är en utmaning, att 

hitta liksom ett […] samtal eller språk som fungerar. […] man får ju kanske ibland vara väldigt 

[…] konkret i hur man pratar till exempel. 

 

5.3.6. Abstrakta uttryck 

Tre av informanterna uppger att samtal kring psykisk ohälsa, och mer specifikt begrepp som 

ångest och känslor i stort, kan innebära en viss svårighet för ungdomarna. Informant 5 belyser 

framför allt att det förekommer att ungdomar saknar förmåga att beskriva sina känslor som 

just ångest. Eftersom obehagskänslorna är så abstrakta kan det vara svårt att sätta ord på vad 

man egentligen menar: 

 

Vad beträffar specifika ämnen upplever jag att det kan vara svårt när det gäller just ångest och att 

sätta fingret på vad ångest är och obehagskänslorna, att det kan vara svårt att berätta vad man 

egentligen menar, man kanske inte ens vet att det man beskriver är ångest, man kan inte beskriva 

sina känslor med det ordet. 

 

Informant 3 är av samma mening och belyser problematiken i stora drag på samma sätt. Hon 

menar att ungdomarna som kommer till ungdomsmottagningen ibland upplever en viss 

svårighet i att uttrycka sina känslor och därför kan missförstånd uppstå: 

 

Ungdomarna kan ju tycka det är lite klurigt ibland att uttrycka vad det är som är problemet eller 

vad det är de känner och hur de tycker och det i sin tur kan ju göra att vi kanske missförstår eller 

att vi inte förstår varandra, att det blir språkförbristningar på den delen. 
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Informant 6 uppger att i de fall då kommunikationen behandlar psykisk ohälsa, som är ett 

oerhört abstrakt ämne, uppstår problem i större utsträckning än i de fall då kommunikationen 

berör sexualitet. Sexualitet kan vara abstrakt, men eftersom anatomiska aspekter av sexualitet 

är desto mer konkreta är ämnet i stort mer lätthanterligt i kommunikativa sammanhang: 

 

Det är väldigt olika beroende på vad det handlar om. Det är väldigt stor skillnad på att prata om 

vissa saker, vissa saker är mycket mer konkreta och det beror på hur det påverkar oss. Då tänker 

jag att det på ett sätt är lättare att närma sig när ämnet är konkret. Exempelvis hade jag en hel 

grupp här förra veckan där vi talade om omskärelse med ett gäng flickor som har kommit hit och 

som nu befann sig i tonåren som hade frågor om sina underliv. Det var väldigt svårt på grund av 

det här med språkförbristningar också, men när man kommer in där är det klart att det finns 

språksvårigheter men det berodde inte på att det fattades språk på svenskan egentligen utan det 

fanns andra svårigheter. Men ska man prata om exempelvis psykisk sjukdom och om vad det är så 

är det klart att det blir så abstrakt. Psykisk ohälsa pratar vi jättemycket om och det fungerar bra 

generellt. Vad gäller att specifika ämnen skulle vara svårare att hitta språkliga verktyg för beror på 

mig och mitt ordförråd men också på den personen jag sitter med, det här med att ha gemensamma 

beskrivningar spelar roll och vissa ungdomar jag möter kan ju ha svårigheter i kommunikation och 

sociala svårigheter där man måste vara oerhört konkret och där man inte kan vara så abstrakt och 

beskrivande för att då blir det svårt. 

 

Till skillnad från föregående informanter anser informant 9 snarare att sexualitet i vissa 

sammanhang kan vara desto svårare att tala om och att det generellt råder brist på bra uttryck 

vad gäller vissa aspekter av sexualitet, bl.a. för kvinnligt könsorgan: 

 

[…] [Inom] sexualitet kan jag tycka absolut att det finns brist på ord. Jag tänker till exempel på 

kvinnligt könsorgan. [För] småbarn kanske snippa passar, men det passar kanske inte så bra till en 

tonåring eller ung vuxen liksom. Så att det kan ju innebära att vi i samtalet måste reda ut vad ska 

vi kalla […] de olika delarna […]. Det finns till exempel många, många bra ord för ett manligt 

könsorgan men inte så bra för kvinnligt könsorgan, och så får vi liksom hitta vårt sätt. Sen kan det 

ju vara väldigt individuellt vad man tycker funkar så att jag måste ju vara lyhörd till ungdomen. 

Vissa könsord kan ju bli på gränsen till vulgärt, alltså i teorin, men i praktiken när jag ändå sitter 

med människor framför mig så upplever jag att det inte blir så […], men om jag skulle säga 

svenskan i allmänhet så saknas ju många ord för sexualitet […]. 

 

Informant 5 fokuserar istället på de känslor av skam som kan vara sammankopplade med 

psykisk ohälsa och som möjligtvis kan vara en produkt av samhällelig stigmatisering: 
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Det är ju väldigt mycket känslor av skam och skuld kopplade till psykisk ohälsa, och det är väldigt 

många som kanske inte vill prata om det med andra, med vänner eller med familj eller med 

klasskompisar. Det är väldigt pinsamt på många sätt, men jag tycker att det ändå går att prata om 

här på grund av det är därför man söker kontakt, för att få hjälp med detta så jag tycker ändå att det 

går bra att prata om det i rummet. 
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6. Diskussion och slutsatser 

 

Med tanke på det relativt varierade resultat som framkommit av intervjuundersökningen är det 

möjligt att dra ett flertal slutsatser, men den allra mest framträdande är det faktum att 

samhällelig inverkan på språkets funktionalitet är komplext och många olika faktorer spelar 

in. Det är alltså mycket svårt att avgöra vilka faktorer som påverkar språket på vilket sätt. 

Med detta i åtanke kan det ändå konstateras att språkbruket i allra högsta grad påverkas av 

samhälleliga faktorer, men således inte bara av stigmatisering. 

 

6.1. Upplevelser av stigmatisering 

För att dra en generell slutsats utifrån min syftesformulering verkar de flesta informanter 

uppleva att eventuella komplikationer i samtalet kan uppstå till följd av vissa faktorer där 

bland annat stigmatisering ingår. De är dock möjligt att arbeta runt dem i samtalet genom att 

föra en öppen konversation om det i de fall det är möjligt. Det verkar dessutom vara av stor 

vikt att tillsammans med ungdomen enas om ord som passar bäst för ungdomen, eftersom 

personalen anpassar sig efter denne, så att kommunikationen skall fungera så bra som möjligt. 

En intressant aspekt av resultatet är dessutom informanternas upplevelser av hur ett öppet 

samtal ser ut och förväntningar på vad stigmatisering inte är. Mycket fokus i informanternas 

svar ligger på hur ett ämne uppfattas om det inte är stigmatiserat. Det är exempelvis naturligt, 

det är inte konstigt att tala om och personalen är öppna i kommunikationen för att minimera 

stigmatisering. I förhållande till Goffmans teori om stigmatisering verkar definitionen 

överensstämma med informanternas i den bemärkelsen att bristen på stigmatisering i ett 

sammanhang innebär att en viss egenskap inte uppfattas som normavvikande. 

Det verkar också variera bland informanterna vilket ämne de uppfattar vara svårast att 

tackla i kommunikationssituationen. Det krävs att helheten tas i beaktande i detta 

sammanhang i och med att arbetet med psykisk ohälsa och sexualitet överlappar i praktiken 

på ungdomsmottagningar. Att döma av informanternas svar verkar det generellt finnas 

förbättringspotential när det gäller ord för exempelvis det kvinnliga könsorganet eller 

abstraktioner som ångest. Dessa är alltså ämnen som kan tänkas komma upp på en 

ungdomsmottagning oavsett om man besöker barnmorska eller kurator. 

En intressant aspekt av resultatet som berör övriga faktorer som kan tänkas påverka 

kommunikationssituationen är trauma och hur psykologiska faktorer kan beröva en person på 



 

33 

begrepp för att beskriva sin problematik och således sätta ord på vad ungdomen upplever är 

fel. Detta verkar också vara skilt ifrån andra informanters resonemang när det gäller 

exempelvis möjligheter att uttrycka sig angående ångest. I de sammanhangen är det själva 

begreppet som fattas ungdomen, medan det i situationer som härrör trauma är en mer 

djupgående psykologisk brist i ordförråd och språkbruk. 

 

6.2. Variation grupper emellan 

De svar som framkommit visar att språkbruket påverkas allra mest av stigmatisering när 

kommunikationen sker mellan personal och ungdom då ungdomen i fråga härstammar från en 

annan kultur i vilken stigmatisering är vidare utbredd. I andra kulturer verkar psykisk ohälsa 

och sexualitet vara stigmatiserat till den grad att ord för att beskriva dessa fenomen i vissa fall 

inte existerar på det språk som talas i vederbörande kultur och ordförrådet blir på så vis 

otillräckligt. Det kan tänkas relaterat till det faktum att stigmatisering verkade vara vidare 

utbrett i den studie som genomfördes av Hassan m.fl. (2007) på ett sjukhus i Belize, om den 

beliziska kulturen tillhör en av de där stigmatisering är mer frekvent förekommande. 

Personalen arbetar kring detta med tolkar och genom att anpassa sig så gott det går efter 

ungdomens språkförmåga, men i de sammanhang där det svenska ordet inte existerar på 

motsvarande språk blir begränsningen svår att komma runt i samtalet. Då begränsas även 

tolkarnas förmåga att leda kommunikationen i en riktning mot samförstånd mellan båda 

samtalsparter. Ungdomar av manligt kön från andra kulturer och deras språkbruk verkar 

påverkas i större utsträckning av stigmatisering än ungdomar av kvinnligt kön från samma 

kultur. Stigmatisering verkar också påverka svenska ungdomar av manligt kön i större 

utsträckning än svenska ungdomar av kvinnligt kön till följd av maskulinitetsnormer. 

Det verkar vara svårare att avgöra huruvida skillnader olika åldrar emellan hos 

ungdomarna är relaterade till stigmatisering. Informanterna upplever detta olika, vilket 

givetvis beror på att det är en mycket individuell fråga, men upplevelsen av att yngre 

ungdomar verkar ha svårare att beskriva sin problematik skulle kunna bero på att ordförrådet 

inte är lika utvecklat i yngre åldrar som bland äldre ungdomar. Däremot kan det ligga en viss 

problematik, som möjligtvis också är relaterad till stigmatisering, i att det just är det ordförråd 

som beskriver hur man mår som brister, men det är som tidigare nämnt svårt att avgöra 

huruvida det beror på stigmatisering eller på det faktum att psykisk hälsa är oerhört abstrakt 

till skillnad från fysisk ohälsa. 
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6.3. Kritisk reflektion 

Det finns brister i uppsatsen, som nämnts i avsnitt 4.3. Med resultatet i åtanke blir bristerna 

desto mer påtagliga och det främsta utgör ju givetvis det faktum att ungdomarnas upplevelser 

inte representeras. Därav blir det svårt att skapa sig en uppfattning om hur 

kommunikationssituationen på ungdomsmottagningar ser ut i dess helhet. Detta är något jag 

var medveten om och hade med i beräkningen från start, men det utgör en brist i uppsatsen att 

endast ha dokumenterat ett perspektiv. 

En aspekt som också nämnts i avsnitt 4.3. är det faktum att könstillhörigheten hos samtliga 

informanter utgör en brist i förhållande till uppsatsens validitet, och det också desto mer 

påtagligt med studiens resultat i åtanke. Eftersom killar i större utsträckning verkar ha större 

svårigheter när det gäller att tala om psykisk ohälsa och sexualitet enligt personalens 

upplevelser, är det möjligt att resultatet tett sig annorlunda ifall upplevelser från manlig 

personal inkluderats i uppsatsens materialomfång. 

När det gäller aspekter av uppsatsen som är direkt förankrade i syftesformuleringen anser 

jag att även om intressanta fakta framkom som också besvarade mina frågeställningar blev 

vissa svar i slutändan otydliga och det blev således svårt att dra en generell slutsats om 

huruvida stigmatisering kan tänkas påverka språkbruket. Vid närmare reflektion är det 

otydligt vilken del av språkets funktionalitet jag ämnat undersöka, även om jag till en början 

avsåg endast undersöka ordförråd för att avgränsa språkbruket som helhet. Jag tror att det ökat 

förutsättningar för svaren att bli tydliga om studiens upplägg ytterligare avgränsats men i och 

med att flera aspekter av språkbruket blev relevant för studien var det inte tillämpbart. 

 

6.4. Vidare forskning 

Denna uppsats utgör endast en grund för hur kommunikationen ser på ungdomsmottagningar, 

och det resultat som framkommit av intervjuerna öppnar för vidare forskning på många håll. 

Som nämnts i avsnitt 6.2. är det givet att en fördjupning i ämnet som vidare inkluderar 

ungdomarnas upplevelser är en möjlig väg att gå inom forskningen. Med en tidsdisponering 

som tillåter det hade det dessutom varit intressant att kunna observera samtal mellan personal 

och ungdom. Det är en massiv process och etiskt krävande, men i och med att många 

ungdomsmottagningar är öppna även för personer över 18 år som inte kräver målsmans 

medgivande är det en möjlig väg att gå. Jag är i nuläget inte fullt insatt i hur sekretess och 

tystnadsplikt fungerar på ungdomsmottagningar men om ungdomen i fråga själv kan lämna 
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medgivande ökar det nog möjligheten för forskare att kunna ta del av 

kommunikationssituationen direkt. Eftersom en av de slutsatser som varit möjliga att dra 

utifrån uppsatsens resultat innebar att det är svårt att dra en gräns för huruvida stigmatisering 

påverkar språkbruket i större utsträckning än andra faktorer, är det definitivt av intresse att 

vidare undersöka huruvida stigmatisering respektive andra faktorer som exempelvis kognitiva 

aspekter påverkar. 

Den språkliga censur som till viss del berörts i resultatet är en aspekt av forskningen som 

verkar vara bland de mer outforskade och därav vore intressant att vidareutveckla. Detta utgör 

ingen massiv del i denna studie, men därav är det desto mer intressant att undersöka huruvida 

det rör sig om censur till följd av stigmatisering eller andra faktorer. 

Nyanländas språkbruk och de begränsningar i ordförråd som varit möjliga att urskilja i 

förhållande till informanternas svar kräver dessutom vidare fördjupning om man skall kunna 

skapa sig en grundlig uppfattning om denna problematik. Det är oerhört intressant att ord för 

särskilda världsomfattande företeelser inte existerar i en del språk, och även om jag i denna 

studie utgått ifrån stigmatisering påverkas språkbruket förutsättningsvis av andra faktorer. Det 

har bland annat resultatet av denna studie visat. Därav är vidare forskning av intresse inte bara 

för att skapa sig en fördjupad uppfattning om hur stigmatisering tar sig uttryck i språkbruket, 

utan också för att utreda huruvida andra faktorer resulterar i att särskilda språkresurser uteblir 

i språkbruket. 
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7. Sammanfattning 
 

Syftet med denna uppsats var att utreda huruvida stigmatisering kan tänkas påverka 

språkbruket mellan personal och ungdom på ett antal ungdomsmottagningar i Sverige, i och 

med att det är ett relativt outforskat ämne. De frågeställningar jag i uppsatsen besvarat är:  

 

• Har stigmatisering någon påverkan på språkbruket i kommunikationssituationer som 

behandlar psykisk ohälsa och sexualitet? 

• Är ordförrådet tillräckligt i dessa kommunikationssituationer? 

• Påverkas språket beroende på t.ex. ålder, kön och kulturell bakgrund enligt 

personalens upplevelse? 

 

Uppsatsens teoretiska utgångspunkter utgör främst Goffmans teorier om stigmatisering, 

som i stort grundar sig på stigmatisering som en social konstruktion i vilken en person med en 

särskiljande egenskap diskrimineras och utestängs ur en viss kontext. Dessutom grundar sig 

teorin på tanken om tre olika sorters stigmatisering; den som berör fysiska egenskaper, den 

som berör etnicitet och religion och den som berör personlighetsdrag och beteenden. 

I stort har den tidigare forskning som genomförts inom de två forskningsområden som 

behandlas i uppsatsen besvarat frågeställningar som berör kommunikationen mellan 

yrkesutövande och vuxen patient. I det första forskningsområdet som behandlar 

stigmatisering i vården har studierna utförts med syftet att utreda huruvida det förekommer 

stigmatisering på någon sorts arbetsplats eller i någon sorts kommunikationssituation som 

härrör vårdsammanhang. I det andra forskningsområdet som berör kommunikation inom 

vården utgår forskningen ifrån olika språkvetenskapliga perspektiv och söker besvara frågor 

om hur kommunikationen generellt ser ut mellan yrkesutövande och patient. 

Uppsatsen baseras på en kvalitativ metod i form av tio telefonintervjuer med personal på 

olika ungdomsmottagningar i Sverige. Bland informanterna finns yrkesbefattningarna 

barnmorska, kurator och psykolog och de har samtliga besvarat fyra intervjufrågor som 

sammantaget representerar mina frågeställningar. 

Resultatet visar att det tidvis uppstår hinder i kommunikationen, men huruvida det har att 

göra med stigmatisering eller andra faktorer är desto svårare att avgöra. Det visade sig också 

att beroende på vilken grupp av ungdomar personalen möter förändras kommunikationen och 

de språkresurser ungdomarna besitter varierar. I stort var det i de fall som ungdomarna hade 

annat modersmål och kulturell bakgrund som hinder i kommunikationen mest frekvent 
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uppstod. Informanterna i stort anser det vara av vikt att tillsammans med ungdomen hitta ord 

som passar just dem och föra en öppen konversation om hur de bör uttrycka sig för att på 

bästa sätt nå varandra i kommunikationen. 

Språkbruket påverkas av utomstående faktorer, som exempelvis stigmatisering, och brister 

kan uppstå i ordförrådet om man exempelvis har en annan kulturell bakgrund där 

stigmatisering är vidare utbrett, men andra faktorer påverkar också 

kommunikationssituationen. Brister i språkbruket som resultat av andra faktorer än 

stigmatisering kan exempelvis bero på tillgång till kognitiv förmåga och trauma. 
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