
 
Institutionen för samhällsvetenskaper 
Psykologi C 30 hp, ht 2013 
Uppsats 15 hp 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

11-åringars syn på människor med psykisk ohälsa – en 
kvalitativ studie 

 
Sarah Andersson 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Handledare: 
Clara Schmitow 
Examinator: 
Håkan Nilsson 

 
 
 



	   2 

 
11-ÅRINGARS SYN PÅ MÄNNISKOR MED PSYKISK OHÄLSA – EN 

KVALITATIV STUDIE 
 

Sarah Andersson 
 

Forskning om barns syn på psykisk ohälsa är knapp och bristen på skalor 
gör det svårt att generalisera resultat. Därför genomfördes en kvalitativ 
studie med syfte att undersöka hur 11-åringar upplever psykiskt sjuka, om 
de har fördomar gentemot människor med psykisk ohälsa och i sådana fall 
varför. Halvstrukturerade intervjuer genomfördes på svenska 11-åringar 
från två olika skolor. Deltagarna visade sig ha liten kunskap om psykisk 
ohälsa. Deltagarna hade vissa stereotyper och fördomar gentemot psykiskt 
sjuka även om de också visade empati särskilt då de kände någon med 
psykisk sjukdom. Det talades väldigt lite om psykiska sjukdomar i både 
skolan och hemmet, även i de fall då familjemedlemmar hade psykiska 
sjukdomar. Slutsatsen dras att fördomar gentemot människor med psykisk 
ohälsa finns även hos barn och försök till att förhindra detta bör rikta in sig 
på att sprida kunskap, öppet kommunicera om psykiska sjukdomar i skolan 
och vården bör uppmuntra till kommunikation i hemmet då barn 
diagnostiseras med psykiska sjukdomar. 
 
Nyckelord: Stigma, psykisk ohälsa, barn, fördomar 

 
Stigma är ett centralt ämne för forskning inom psykisk ohälsa (Hinshaw, 2005) 
Stigma var bland de antika grekerna en synligt placerad märkning för att visa på 
medlemskap i en skämd grupp som förrädare eller slavar, detta för att alla i samhället 
skulle veta om personens lägre status (Goffman, 1963, refererad i Link et al., 2004). 
Numera är stigma en term med psykologisk innebörd som betecknar en inre märkning 
av tillhörighet till en oönskad grupp (Goffman, 1963, refererad i Link et al., 2004) och 
är en form av diskriminering (Link & Phelan, 2001). Psykiskt sjuka som upplever 
stigma mår sämre, blir mindre benägna att söka hjälp och isolerar sig av rädsla för att 
möta andra människors fördomar (Corrigan et al, 2001). Socialpsykologin särskiljer 
stereotyper från fördomar och diskriminering (Corrigan et al, 2001).  Stereotyper är 
strukturer av kunskap som representerar en social grupp (Corrigan et al, 2001). Att 
stödja stereotyper och utveckla känslomässiga reaktioner gentemot dem är att visa 
fördomar (Corrigan et al, 2001).  Fördomar i sin tur har ett starkt samband med 
diskriminering som innebär att uttrycka sina fördomar i beteende, exempelvis att låta 
bli att anställa någon. (Corrigan et al, 2001). Det har gjorts sparsamt med forskning 
om barns fördomar och stereotyper gällande psykisk ohälsa. Den forskning som finns 
visar på att barn liksom vuxna är negativt påverkade av stigma (Mendle et al., 2012). 
Stigmatisering av psykiska problem som drabbar barn och ungdomar är relaterad till 
den låga status barn haft genom historien samt den konstanta nedvärderingen av 
människor med psykisk ohälsa (Hinshaw, 2005) Barn innehar liksom vuxna 
stereotyper och fördomar gentemot de med psykisk ohälsa (Adler & Wahl, 1998; 
Weiss, 1994). Barn är till exempel avståndstagande från de med psykisk ohälsa 
(Weiss, 1994). Barn i väldigt ung ålder som inte förstår vad psykisk sjukdom är vet 
ändå att människor med psykisk sjukdom på något sätt är mindre värda än andra 
människor men kan inte sätta fingret på varför (Adler & Wahl, 1998). Sjukdomen 
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förvärras hos barn som är utsatta för fördomar och diskriminering på grund av psykisk 
ohälsa och de visar liksom vuxna på känslor av utanförskap (Mendle et al., 2012).  
 
Tidigare resultat om barns syn på psykisk ohälsa är svåra att generalisera då äldre 
barn har större förståelse för själva ordet psykisk ohälsa än yngre barn. Resultat kan 
alltså felaktigt tolkas som att yngre barn har mindre negativa attityder mot de med 
psykisk ohälsa i jämförelse med äldre barn, när problemet istället ligger i att yngre 
barn förstår vad vi menar med psykisk ohälsa först när vi nämner termer som galning, 
knäppskalle etcetera (Wahl, 2002). Det finns olika teorier som förklarar hur barns 
stereotyper och fördomar utvecklas så som Kohlbergs (1966) moralteori som kommer 
att vara en ansats till denna studie och även etiketters betydelse för stigma gentemot 
människor med psykisk ohälsa. Yttre faktorer som kan påverka barns stereotyper och 
fördomar är exempelvis föräldrar, skolan och media 
 
Kohlbergs moralteori 
Det finns väldigt lite forskning från utvecklingspsykologin och biologin gällande 
barns fördomar (Hinshaw, 2005). En teori som behandlar detta är Kohlbergs (1966) 
moralteori. Enligt Kohlberg (1966) utvecklar barn fördomar för att antingen bibehålla 
en sammanhängande kognitiv struktur eller för att höja sig själva. Kohlbergs (1966) 
teori om människors moraliska utveckling visar på faser med olika stadier. Kohlbergs 
(1966) sex stadier är indelade i: prekonventionella, konventionella och 
postkonventionella fasen. Den prekonventionella fasen består av två stadier varpå det 
första stadiet är präglat av egocentrism och det andra stadiet av en ny förmåga att anta 
andras perspektiv, även om människan fortfarande handlar själviskt (Kohlberg, 1966).  
 
I det första konventionella stadiet, stadie tre, försöker personen rätta in sig i ledet och 
handla efter andras förväntningar. I det fjärde stadiet försöker personen handla efter 
samhällets normer som hon nu blivit medveten om. Den moraliska utvecklingen är till 
viss del åldersbunden där små barn befinner sig i den första fasen och barn i 
skolåldern befinner sig i den andra fasen. Barn i grundskoleåldern har alltså en bättre 
förmåga att sätta sig in i andras situation och handla osjälviskt än vad mindre barn har 
(Kohlberg, 1966). 
 
I de senare moraliska stadierna kan personen formulera och leva efter principer så 
som den gyllene regeln, att man ska behandla andra så som man själv vill bli 
behandlad, vilket uppnås först i vuxen ålder (Kohlberg, 1966). Således är barn 
moraliskt mindre utvecklade än vuxna och därmed inte kapabla att handla på ett lika 
etiskt sätt som vuxna. Vad som får barn att gå från ett stadie till ett annat beror enligt 
Kohlberg (1966) på empatisk förmåga och förmåga att känna skuld. Kohlberg (1966) 
tillägger även att moraliska dilemman definieras kognitivt av individens bedömning i 
sociala interaktioner, vilket skulle göra moralen beroende av barnets kognitiva 
utveckling. Samtidigt menar Kohlberg (1966) på att sociala interaktioner med 
moraliska dilemman hjälper barnets moraliska utveckling.  
 
Labeling 
Labeling innebär etiketter så som psykiskt sjuk eller diagnoser. Det finns två synsätt 
på labeling inom forskningen. Det kliniska synsättet argumenterar för att labeling 
hjälper den drabbade och dennes anhöriga orientera sig i sjukdomen. Detta för att 
osäkerhet och spekulationer ersätts av en förståelse för problemet. Sociologisk roll 
teori visar på en annan positiv effekt av labeling vilket är om psykisk ohälsa ses som 
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en sjukdom så kommer den drabbade få privilegier tack vare att hon kan inta en roll 
som patient och kommer inte heller bli ansvarig för sin sjukdom. Man anser att detta 
borde resultera i en mer accepterande attityd gentemot de som lider av psykiska 
störningar (Rosenfield, 1997).  
 
Andra anser att labeling stärker en negativ stereotyp om psykiskt sjuka som redan 
finns bland allmänheten (Angermeyer & Matschinger, 2003). Harris et al. (1992) 
undersökte hur barn reagerade på ett annat barn som presenterades som antingen 
diagnostiserad med attention deficit/hyperactivity disorder (ADHD), hade sociala 
problem eller ett barn utan någon som helst etikett. Båda etiketterna påverkade 
interaktionen negativt. Alltså bemöter barn avvisande från andra barn inte bara på 
grund av sina symptom utan även på grund av etiketter relaterade till psykisk ohälsa. I 
Hinshaws (2005) mening kan labeling ha positiva effekter först när allmänhetens 
kunskap om psykiska sjukdomar och behandlingar förbättrats. 
 
Social distans 
En aspekt av stigma är social distans (Park 1924, refererad i Link et al., 2004). Social 
distans mäts igenom självrapporterad villighet att ha relationer med människor med 
psykisk ohälsa (Corrigan et al, 2001). En studie av Angermeyer och Matschinger 
(2003) visade på att etiketten psykiskt sjuk tillsammans med karaktäristiska som 
påminde om schizofreni hade ett positivt samband med upplevd farlighet. Upplevd 
farlighet resulterade i en ökning av social distans. I kontrast till detta fann man att 
etiketten psykiskt sjuk inte hade några effekter på dessa komponenter av attityd när 
fallet gällde en fiktiv person som skulle föreställa någon som led av djup depression. 
Förstärkning av stereotypen som farlig hade en stark negativ effekt på människors 
känslomässiga reaktioner mot människor med schizofreni och ökar viljan till social 
distans (Angermeyer & Matschinger, 2003). Detta stämmer överens med tidigare 
forskning om sambandet mellan upplevd farlighet och social distans (Levey & 
Howells, 1995). I kontrast till detta, att uppleva någon med schizofreni som att vara i 
behov av hjälp väcker blandade känslor och både ökar och minskar viljan till social 
distans. Etiketten psykiskt sjuk hade ingen påverkan på människors attityder när det 
gällde personer som skulle föreställa deprimerade (Angermeyer & Matschinger, 
2003).  
  
Sociala agenter 
Studier som undersökt media som riktar sig mot barn visar att i till exempel tv-
program informeras barnen sällan om vad psykisk sjukdom innebär utan istället kallas 
karaktärer för galningar och knäppskallar. Barn utvecklar stereotyper mot psykiskt 
sjuka i tidig ålder och media kan vara en av orsakerna till detta (Corrigan et al, 2001). 
Generellt sett är mediebilden av den psykiskt sjuke negativ (Wahl, 2002). 
Undersökningar av medias bild av psykisk ohälsa avslöjar ett flertal negativa 
stereotyper som ökar stigma (Wilson et al, 2000).   
 
Familjen är också en viktig källa för vilka åsikter och attityder barn bildar. Dels 
igenom vad föräldrarna faktiskt säger men även genom observation och 
modellinlärning av föräldrarnas beteende (Hogg & Vaughn, 2009). Forskning visar att 
människor med relation till någon med psykisk sjukdom har mindre negativa attityder 
och fördomar gentemot psykisk sjuka (Corrigan et al., 2001).  På grund av detta har 
man i anti-stigmarelaterade utbildningsprogram låtit barn träffa människor med 
psykisk ohälsa och lära känna dem. Detta har förbättrat barnens attityder och 
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reducerat stigma men framtida forskning får utvisa om resultaten håller i sig över tid 
(Spagnolo, Murphy & Librera, 2008). Det behöver dock inte vara så att barn får mer 
positiva attityder till de med psykisk ohälsa av att ha släktskap med någon som lider 
av psykisk ohälsa. Den vanligaste copingmekanismen hos familjer med barn som 
lider av psykiska störningar är nämligen att försöka dölja sjukdomen och att undvika 
att diskutera den (Wahl & Harman, 1989). På så sätt lär föräldrar implicit ut stigma 
till sina barn. Stigmatisering av psykiska sjukdomar som drabbar barn beror till stor 
del på att man inom fältet psykisk ohälsa använt sig av teorier som hävdat föräldrars 
skuld för barns psykiska problem (Hinshaw, 2005). Detta påverkar både föräldrar och 
barn i och med att föräldrar drar sig för att söka professionell hjälp till sina barn och 
inte diskuterar sjukdomen i familjen (Hinshaw, 2005). 
 
För att förhindra stigmatisering är det viktigt att påverka negativa attityder innan eller 
när de uppkommer och många forskare på området rapporterar att negativa attityder 
och stigma mot psykisk ohälsa uppkommer under barndomen (Wahl, 2002). En studie 
som utfördes på amerikanska barn i åldern 11-13 år undersökte barnens attityder och 
kunskap innan och efter en utbildningsplan om psykisk ohälsa. Utbildningen hölls i 
barnens respektive skolor som innehöll lektioner och datorprogram med videos och 
scenarier barnen fick ta ställning till. Efter utbildningen hade barnen signifikant mer 
kunskap och förbättring i attityd. Störst förbättring fann man hos de som till att börja 
med hade mer negativa attityder (Watson et al, 2004). Detta visar på att information 
och framförallt korrekt information kan vara avgörande för att bilda mer positiva 
attityder gentemot de med psykisk ohälsa.  
 
Frågeställning och syfte 
I denna studie undersöks barns attityder inför människor med psykisk sjukdom. 
Deltagarna i denna studie är 11 år, ett urval som baseras på det faktum att tidigare 
studier visat på att små barn inte förstår tillräckligt mycket om psykisk ohälsa (Wahl, 
2002) och att man funnit att barn i denna ålder har negativa attityder gentemot 
människor med psykisk ohälsa (Watson et al, 2004). Enligt Kohlbergs (1966) 
moralteori bör barnen som deltar i studien befinna sig i den konventionella fasen i sin 
moraliska utveckling och därmed kunna se saker från andras perspektiv. En kvalitativ 
ansats valdes för att visa på hur barn upplever människor med psykisk ohälsa. Det 
som kommer att undersökas är om 11-åringarna har utvecklat stereotyper, fördomar 
eller social distans gentemot människor med psykisk ohälsa och vad detta kan bero 
på. De agenter som kan tänkas påverka vad deltagarna vet och tänker om psykisk 
ohälsa är media, familjen och skolan. Syftet är att få reda på hur barns attityder 
gentemot psykisk ohälsa ser ut och var de fått dessa attityder ifrån. Denna information 
kan förhindra negativa attityder gentemot människor med psykisk sjukdom i ett tidigt 
stadie med rätt åtgärder. 

 
Metod 

 
Undersökningsdeltagare 
Lärare och rektorer på 50 grundskolor i Stockholms län med elever i åldern 11-12 
kontaktades via epost varpå två grundskolor valde att delta i studien. De flesta 
skolorna tackade nej på grund av tidsbrist. Deltagarna valdes ut genom att föräldrarna 
informerades om studien, de barn vars föräldrar gett sitt samtycke tillfrågades sedan 
om de ville delta. Sju barn på den första skolan hade fått samtycke från sina föräldrar 
men ett barn valde att inte delta. På den andra skolan hade sju föräldrar gett sitt 
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samtyckte men två barn valdes bort på grund av att de var kända för författaren som 
ansåg att deltagarna kunde påverkas av detta i intervjuerna. Elva barn som var 11 år 
gamla deltog slutligen i studien. De första sex deltagarna som kom från samma skola 
bestod av två pojkar och fyra flickor. På den andra skolan intervjuades fem flickor.  
 
Datainsamling 
Studien genomfördes i enlighet med det vetenskapliga rådets riktlinjer. Studiens 
upplägg godkändes av Södertörns högskola som i detta fall fungerade som en etisk 
kommitté. Samtliga deltagare var anonyma, deltog frivilligt och hade möjlighet att 
avbryta sitt deltagande i studien närhelst de ville. Deltagarnas namn är fingerade. 
Deltagarnas föräldrar gav sitt medgivande till att deras barn fick delta i studien. 
Deltagarna intervjuades med halvstrukturerade intervjuer som varade från 10-40 
minuter. Intervjuerna utfördes på ena skolan i ett samtalsrum och på den andra skolan 
i ett hobbyrum. Intervjuerna spelades in. Se bilaga för intervjuguide. I de fall då 
deltagarna inte förstod vad psykisk sjukdom eller psykisk ohälsa var utgick 
intervjuerna ifrån psykiska sjukdomar deltagarna kände till. 
 
Analys 
Intervjuerna transkriberades och lästes igenom. Transkriberingarna analyserades med 
tematisk analys i enlighet med Braun och Clark (2006). Materialet kodades efter vad 
författaren ansåg viktigt i förhållande till frågeställningen. Utkast till teman bildades 
ur det kodade materialet för att visa på återkommande mönster i intervjuerna. Alla 
teman tilldelades arbetsnamn och utvärderades sedan varpå teman utan tillräcklig 
datamängd eller relevans avlägsnades. Därpå förfinades teman och namnändrades för 
att på bästa sätt reflektera innehållet.  

 
Resultat 

 
Vissa av deltagarna hade hört orden psykisk sjukdom och psykisk ohälsa och förstod 
att det handlade om sinnet. Dock hade alla svårt att särskilja psykiska sjukdomar från 
andra. Detta visade sig under många delar av intervjun då deltagarna kunde berätta 
om något men sen tveka på om det verkligen rörde psykiska sjukdomar. Deltagarna 
beskrev psykisk sjukdom som svår att förklara men att det var något som hade med 
hjärnan eller sinnet att göra. I andra fall kunde de behandla begreppet psykisk 
sjukdom som slaskbegrepp för människor med alla typer av funktionsnedsättningar.  
Begreppet blandandes ihop med hjärnskador, utvecklingsstörningar, 
inlärningssvårigheter och andra typer av funktionsnedsättningar. Bland dessa 
nämndes Celebral pares (CP) mest frekvent.  
 
Deltagarna sa ofta att de fått saker berättade för sig men att de inte kunde komma ihåg 
det, de sa också att de hade hört begrepp men att de inte förstod vad de innefattade. I 
de fall då deltagarna hade svårt för begreppet psykisk sjukdom men kände till en 
sådan så som ADHD utgick intervjuerna till viss del utifrån den sjukdomen så att 
deltagarna skulle kunna relatera till frågorna. Just ADHD visade sig vara en sjukdom 
som många av deltagarna kände till. Antingen sa de själva att de visste att ADHD var 
en psykisk sjukdom och att de kände till den eller så sa de ja när de tillfrågades om de 
visste vad ADHD var. Det fanns en stor kontrast mellan ADHD och andra sjukdomar, 
depression exempelvis hade väldigt få hört talas om och de som hade hört om det 
förstod inte vad det var. Även autism och anorexia kändes igen av vissa barn. 
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Många av deltagarna hade sett psykisk ohälsa på tv eller film. Deltagarna hade sett 
informativa program, filmer som berättade om psykisk sjukdom på ett humoristiskt 
sätt men till viss del även sett program och filmer med psykiskt sjuka som onda genier 
eller mördare.  En av deltagarna nämnde även att det beror på vilken kanal man ser 
på. En av deltagarna som berättade om att han sett psykisk sjukdom förekomma i en 
skräckfilm hade sett filmen hemma hos en vän.  
 
Aggressivitet och farlighet 
Sammantaget visste barn lite om psykiska sjukdomar förutom ADHD. Nästan alla 
barn hade träffat någon i skolan med ADHD eller hade en familjemedlem med 
ADHD. När deltagarna talade om ADHD nämnde de aggressionsproblem och andra 
häftiga känslor samt koncentrationssvårigheter. De visste även att det finns medicin 
mot ADHD och att det finns resurser i skolan för de med ADHD. 
 
Det fanns en oro hos många barn att barn med ADHD skulle vara farliga på grund av 
sina aggressionsproblem. Vissa barn hade själva blivit attackerade med ord eller våld 
från någon med ADHD andra hade hört om det eller bevittnat det. Detta gjorde att 
deltagarna upplevde människor med ADHD som oberäkneliga och ibland läskiga. 
Samtidigt berättade deltagarna att när människor med ADHD inte är arga är de precis 
som alla andra men man bör visa viss avvaktan gentemot dem. För de flesta 
deltagarna var det en självklarhet att människor med ADHD kan ha både barn och 
jobb och på de flesta sätt är helt normala. Dock kan man kanske inte ha alla jobb för 
om man har ADHD kanske man säger något elakt eller inte kan behärska sig. 
 
”Jag vet inte men jag skulle väl asså för vissa som har ADHD tycker jag är lite 
läskiga för i min förra skola såhär så fick en som hade ADHD typ ett utbrott på mig 
jag vet inte varför men det var typ på gympan så nu är jag lite rädd för dom men jag 
skulle va snäll mot den såklart men jag skulle ändå hålla mig lite undan” Greta 
 
Fördomsfull välvillighet 
Deltagarna såg psykiska sjukdomar som förmildrande omständigheter, det vill säga 
man behöver inte ställas till svars för sina handlingar. Deltagarna pratade om psykiskt 
sjuka som att de kunde bete sig på sätt som inte var socialt önskvärda eller skada 
andra människor men att det då var andras ansvar att hålla sig undan eller visa 
förståelse. En deltagare uttryckte sådana åsikter men påpekade också att människor 
med psykisk ohälsa inte ska särbehandlas varken åt det bättre eller sämre hållet då alla 
inklusive hon själv bara vill bli behandlade som alla andra. En av deltagarna ansåg att 
man ska berätta om sin psykiska sjukdom för andra och tog upp ett exempel med 
kleptomani. Hon menade på att om hon hade kleptomani skulle hon berätta det så att 
om något saknades skulle man kunna höra med henne först och man skulle inte heller 
behöva göra en lika stor sak av det som om någon utan psykiska problem hade begått 
stölden. Detta visar på en syn av psykiskt sjuka som icke kapabla att kontrollera sig 
själva men även på empati och förståelse för den med psykisk sjukdom. 
 
”De är självklart inte okej ändå att va taskig men de e kanske såhär aa du har en 
anledning liksom att du inte kan hjälpa de o så så att då kanske jag vet de o då kanske 
jag liksom bara inte bryr mig ” Filippa 
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Kommunikation 
Deltagarna hade pratat mycket lite i skolan och hemma om psykiska sjukdomar. Även 
i de familjer då psykisk sjukdom förekom hade det pratats väldigt lite förutom själva 
konstaterandet av just det. I skolan hade man tagit upp psykisk ohälsa i de fall man 
hade kommit i kontakt med människor med psykisk ohälsa på studiebesök då det 
aktualiserades. Vissa av deltagarna visade på en vilja att lära sig saker och prata om 
psykiska problem medan andra sa att det inte intresserade dem. De flesta hade inget 
emot eller tyckte att det skulle vara bra att få en ny elev i klassen med psykisk ohälsa. 
Då skulle ämnet komma upp i klassrummet och klasskompisarna som aldrig träffat 
någon med psykisk ohälsa skulle få göra det. När kommunikation uppstått kring 
psykisk ohälsa så var det på grund av en specifik händelse som att någon i skolan haft 
en psykisk sjukdom eller att någon på tv haft det. Det som hade kommunicerats till 
deltagarna om psykisk ohälsa var i de fall då psykisk ohälsa uppkom i familjen att det 
inte förändrade någonting hos personen förutom att man skulle stöta på vissa 
utmaningar och att man skulle få hjälp. I de fall deltagarna träffat på någon de inte 
kände med en psykisk sjukdom kommunicerade skolan och familjen på liknande sätt 
det vill säga förklarade sjukdomsbilden och att personen skulle bli behandlad med 
respekt precis som alla andra och att personen inte kan rå för vissa saker. 
 
”Ehm näe men nån gång har vi pratat om, de är såhär när ja har berättat om min 
bonussyster för att hon ifall nån skulle vara med henne hon va lite såhära då har jag 
berättat bara de men vi har väl pratat nån gång men jag kommer inte ihåg vad vi har 
pratat” Danielle 
 
Begränsningar 
De flesta deltagarna hävdade att man inte kan tillfriskna från psykisk sjukdom men de 
flesta visste om att det finns behandlingar för olika psykiska sjukdomar. Psykisk 
sjukdom ansågs inte bara vara livslång utan sågs även som en orsak till svårigheter i 
livet. Vissa deltagare trodde att en person med psykiska problem behöver hjälp i 
aspekter som jobb, föräldraskap och utbildning. Andra trodde att det skulle gå bra 
utan men att man kanske inte har samma möjligheter att till exempel arbeta med vad 
man vill.  
 
”Ehm jag tror nog man måste ha en speciell typ av jobb eller asså man kanske inte 
kan få liksom de jobb man har velat ha sen man var liten men man kan nog jobba 
iallafall” Karin 
 
”De är väl om man har en lite kanske svårare så vet man inte riktigt vad man ska 
göra när barnet e litet o så när barn är ledsna ba gud vad ska man göra nu” 
Henrietta 
 
Stigma 
Återkommande i intervjuerna var att deltagarna inte skulle vilja att alla visste att de 
själva eller en familjemedlem hade en psykisk sjukdom. Anledningarna till att berätta 
var för deltagarnas kompisar skulle veta om de kom hem till barnet och träffade 
familjemedlemmen. Om de själva hade psykiska problem skulle de vilja berätta för att 
människor inte skulle säga elaka saker om de betedde sig på ett sätt de inte kunde rå 
för, eller om de av misstag gjorde någon annan ledsen. Anledningarna till att inte 
berätta var skam, rädsla för att bli retad och för att andra inte behövde veta. De av 
deltagarna som hade en psykiskt sjuk familjemedlem vittnade om att den personen 
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hade visat skam och fått elaka kommentarer. Ett tydligt tecken på stigma var att det 
talades så pass lite hemma och i skolan även då psykisk ohälsa var närvarande. En 
deltagare berättade att det är pinsamt att umgås med människor som är annorlunda 
och att han skulle undvika det för att slippa skämmas eller själv inte bli retad. Vissa 
tyckte att barn med psykiska problem skulle gå i en annan skola eller specialklass om 
de störde de andra barnen. Andra ansåg att flytta någon från vanlig skola till 
specialklass skulle vara som att säga att den personen var mindre värd än de andra. 

”Han brukar skämmas för att om typ åttorna sitter här utanför o han typ ska in på 
tyska eller nånting då går han här till typ X eller vart han nu ska o då skäms han 
väldigt mycket” Jane 
 
Beteende 
Å ena sidan ansåg deltagarna att om någon betedde sig på ett visst sätt så måste den 
personen ha någon psykisk sjukdom för det avviker så mycket från normen eller är så 
oväntat. Å andra sidan tar de upp att vissa psykiskt sjuka är helt vanliga och man 
märker inte att de har en psykisk sjukdom. Deltagarna verkar ha svårt att avgöra vem 
som är psykiskt sjuk eller frisk men ändå tro att det är möjligt. De är förvånade när 
någon som beter sig på ett sjukt sätt visar sig vara frisk och när någon till synes vanlig 
person visar sig ha en psykisk sjukdom. Få av deltagarna som visade förståelse för 
begreppet psykisk sjukdom ansåg att en sådan kunde synas på utsidan. Deltagarna 
benämnde avvikande beteende som tecken på psykisk ohälsa men även om man 
kunde misstänka en diagnos kan man aldrig riktigt veta förrän någon berättar det för 
en. 
 
”Ja ba va för man märkte inte att han hade ADHD så ja jag blev förvånad när han 
berättade det” Elin 
 
”Ja när nån springer fram o gör nå knäppt då tror man ju att den är psykiskt sjuk om 
den bara springer fram o skriker eller nånting” Bertil 
 
Empati och moral 
En deltagare berättade att om en elev med psykisk ohälsa blev retad skulle han inte 
försöka stoppa det för det skulle ändå vara lönlöst. Han tillade även att om personen 
såg rolig ut i ansiktet och satt i rullstol så är det klart att människor skrattar inklusive 
han själv. Om eleven däremot hade haft aggressionsproblem hade det varit elakt att 
skratta för människor med aggressionsproblem ser helt vanliga ut, och lite 
aggressionsproblem har alla. De flesta av deltagarna hade tankar kring att det är fel att 
reta psykiskt sjuka eftersom det inte är självvalt.  En deltagare sa att hon i samma 
situation hade gått fram och sagt till för att ”man ska inte reta någon överhuvudtaget 
men man behöver inte reta någon för att den är lite speciell”. Hon sa att det aldrig är 
okej att retas och att hon absolut inte skulle delta om andra skrattade åt en psykiskt 
sjuk elev. 
 
”Och liksom man ska liksom inte bli retad utav de man har” Caroline 
 
De barn som själva hade psykiska problem eller uppgav att de hade ett syskon eller en 
vän med psykiska problem relaterade bättre och visade mer empati mot människor 
med psykisk sjukdom i de scenarier som målades upp. De var hårdare i det att man 
inte fick reta de med psykiska problem och de ansåg sig vara beredda att hindra andra 
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från att retas. Vissa insåg också att andra hade en negativ syn på psykiskt sjuka i 
jämförelse med den själva vilket störde dem. 
 
”Ja de e många i min klass om ser på folk med psykiska sjukdomar som nä men gud 
den där människan är jättekonstig henne kan man inte va med eller honom kan man 
inte va med och då har både jag och en annan kompis sagt att ja men hon behöver 
inte va konstig för att hon har en psykisk sjukdom” Henrietta 

 
Diskussion 

 
I denna studie undersöktes 11-åringars attityder gentemot människor med psykisk 
sjukdom. Intervjuerna innehöll frågor som undersökte om 11-åringarna utvecklat 
stereotyper, fördomar eller social distans gentemot människor med psykisk ohälsa och 
vad detta i sådana fall berodde på. De agenter som kunde tänkas påverkat barnen var 
media, familjen och skolan. Syftet var att få reda på hur barns attityder gentemot 
psykisk ohälsa ser ut och var dessa attityder kommer ifrån.  
 
Deltagarna visste väldigt lite om psykiska sjukdomar förutom ADHD som de flesta 
kommit i kontakt med på ett eller annat sätt. Detta kan bero på att få av deltagarna 
hade diskuterat psykisk ohälsa hemma och i de fall deltagarna hade sett filmer eller 
tv-program som tog upp psykisk ohälsa var dessa inte informerande om vilka 
sjukdomar som hade vilka symptom. När det gällde media och psykisk ohälsa så hade 
deltagarna väldigt olika mediabilder av psykisk ohälsa. Vissa nämnde en charmig film 
som tar upp Aspergers syndrom och andra nämnde ”Barnens sjukhus” som visar barn 
med olika sjukdomar. En av deltagarna berättade att hennes lillebror sett avsnitten 
som berörde sjukdomar som han själv hade. Andra deltagare uppgav att de sett 
psykisk ohälsa på film eller tv när det gällde brott och däribland mord eller andra 
mörka teman. När deltagarna hade kunskap om en sjukdom så var det oftast för att de 
kommit i kontakt med en person genom skola, fritidsaktiviteter eller släktskap. Detta 
är med största sannolikhet anledningen till att just ADHD, ADD och Aspergers 
syndrom kom på tal i intervjuerna. De är neuropsykiatriska sjukdomar som barn har 
och som är starkt framträdande i skolmiljö. 

 
En anledning till att deltagarna kan ha blandat ihop CP och hjärnskada till följd av 
olycka med psykisk sjukdom kan vara att de vet att psykisk sjukdom har med hjärnan 
att göra men de förstår inte på vilket sätt sådana sjukdomar skiljer sig från 
hjärnskador. Att deltagarna blandade ihop fysiska och psykiska problem kan dels bero 
på att de ännu inte utvecklat framträdande fördomar mot psykisk ohälsa men även på 
att psykiska sjukdomar är för abstrakta att förstå för barn som är 11 år. 
 
Även då deltagarna var välvilliga och visade empati tillskrev de människor med 
psykisk ohälsa egenskaper som är stereotypiska och fördomsfulla. Även om 
kunskapsnivån var olika gällande specifika sjukdomar främst beroende på familjaritet 
så hade deltagarna problem med samma begrepp, däribland psykisk ohälsa. De hade 
inte bara samma luckor i sin kunskap utan de hade generellt sett väldigt mycket 
kunskap om samma saker som ADHD. Deltagarna skiljde sig åt i det att vissa 
deltagare som inte varit i kontakt med psykiska sjukdomar hade en väldigt dyster bild 
av ett liv med psykisk sjukdom. Det är svårt att veta från denna studie om bristen på 
kunskap kommer från stigmatiseringen av människor med psykisk ohälsa eller om det 
är stigma kring ämnet som förhindrat kommunikation och därmed inhämtning av 
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kunskap. Då deltagarna som försatts i situationer där en familjemedlem eller vän haft 
psykisk ohälsa och sett att de skämts eller blivit retade fick ta ställning till dilemman 
så var de mycket empatiska och klara över vad som var rätt och fel. Detta i enlighet 
med Kohlbergs (1966) teori om att inte bara kognitionsutveckling utan övning i 
moraliska dilemman och empatisk förmåga tar barn till högre stadier av moralisk 
utveckling. Dessa barn kunde anta andras perspektiv och i vissa fall se hur samhället 
som stort såg ut eller borde vara. Deltagarna visade på social distans i det att många 
var avståndstagande gentemot människor med aggressionsproblem eller ADHD-
diagnos. Detta berodde på att man upplevde dessa personer som farliga vilket 
stämmer överens med tidigare forskning (Angermeyer & Matschinger, 2003; Levey & 
Howells, 1995) om samband mellan farlighet och social distans.  Social distans 
uppkom inte hos deltagarna när det gällde andra psykiska sjukdomar eller situationer 
vilket kan betyda att barn inte upplever stigma mot människor med psykisk sjukdom 
på samma sätt som visats på i tidigare studier (Wahl, 2002) av exempelvis barn från 
andra länder eller hos vuxna. Det kan också betyda att även om barnen upplever 
stigma gentemot människor med psykisk sjukdom så hanterar de inte stigma på 
samma sätt som vuxna, barn kanske retas i större utsträckning medan vuxna tar 
avstånd i större utsträckning. 
 
Resultaten visade att deltagarna inte kommunicerade hemma om psykisk ohälsa även 
om de hade en familjemedlem med en psykisk sjukdom. Detta stämmer överens med 
vad Wahl och Harman (1989) kom fram till, att den vanligaste copingmekanismen 
hos familjer med barn som lider av psykiska störningar är att undvika att diskutera 
den. Detta är beklagligt då barn kan få felaktig information från andra källor och har 
som resultatet visade en negativ syn på behandling och chansen till tillfrisknande. 
Tidigare forskning har visat att något som förhindrar fördomar gentemot människor 
med psykisk ohälsa är att känna eller träffa någon med psykisk ohälsa (Spagnolo, 
Murphy & Librera, 2008). Så verkar även vara fallet i dessa intervjuer. Vården bör 
uppmuntra till kommunikation i hemmet då barn diagnostiseras med psykiska 
sjukdomar. För att behandla psykiska sjukdomar måste även stigma kring psykisk 
ohälsa behandlas. 
 
Deltagarna tyckte olika om huruvida barn med extra behov ska gå i vanliga klasser 
eller om de ska vara någon annanstans. De flesta deltagarna sa att barn med psykiska 
problem kan gå i vanliga klasser. Vissa tyckte att barn med psykiska problem skulle 
gå i en annan skola eller specialklass om de störde de andra barnen. Andra ansåg att 
flytta någon från vanlig skola till specialklass skulle vara som att säga att den 
personen var mindre värd än de andra. Detta visar på ett stigma kring psykisk ohälsa i 
skolans värld som uppenbarligen inte behandlas då deltagarna uppgav att det sällan 
talades om psykisk ohälsa i skolan. 

Många av deltagarna hade sett psykisk ohälsa på tv eller film. Enligt Wahl (2002) är 
mediebilden av någon som är psykiskt sjuk generellt sett negativ, vilket inte var fallet 
i denna studie. Deltagarna hade sett informativa, roliga program, men även sett 
program och filmer med negativa stereotyper av psykiskt sjuka. Studier som 
undersökt media som riktar sig mot barn visar att barnen sällan informeras om vad 
psykiska sjukdomar innebär utan istället kallas karaktärer för galningar och 
knäppskallar (Wilson et al 2000). Så kan ha varit fallet för dessa barn men de drog 
kanske inte den kopplingen mellan psykiska sjukdomar och de som på tv kallas 
knäppa eller galna. En annan möjlighet är att medierna i Sverige är bättre på att 
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förmedla en rättvis bild av de med psykisk sjukdom till skillnad från USA där många 
tidigare studier genomförts. En av deltagarna nämnde även att det beror på vilken 
kanal man ser på, det kan vara så att föräldrarna till barnen i denna studie har mer 
kontroll eller insyn över vilka kanaler som barnen ser på. En av deltagarna som 
berättade om att han sett psykisk sjukdom förekomma i en skräckfilm hade sett filmen 
hemma hos en vän.  
 
Intervjuer var passande för att säkerställa att deltagarna förstod vad som menades med 
frågan och det framträdde tydligt vilka begrepp som deltagarna inte förstod. Detta 
upptäcks kanske inte när barn fyller i enkäter vilket kan leda till felaktiga resultat. När 
det gäller kvalitativ forskning måste vi lära oss vilka frågor vi ska ställa för att nå 
kärnan, detta kan vi endast lyckas med genom att bedriva mer forskning på området 
och lära oss mer om varför barn har negativa attityder, varför de har positiva attityder 
och vilka ord och termer de förstår och brukar använda. Ett problem med intervjuer 
speciellt med barn är social önskvärdhet vilket ställer högre krav på forskaren i att 
inte vara suggestiv samt ställa frågor och ta emot svar på ett sådant sätt att barnet inte 
blir ledd till att svara på ett speciellt sätt.  
 
Då det på vissa frågor skiljde sig mycket mellan svaren beroende på skola och kön 
skulle det vara intressant att intervjua fler barn och mer spritt över Sverige samt med 
en jämnare könsfördelning. Detta skulle kunna kombineras med en kvantitativ metod 
för kunskapsfrågor eller enkäter med tecknade gubbar, en likertskala översatt för att 
bli mer barnvänlig så som Weiss (1985) använt sig av. Med en sådan ansats kan man 
uttala sig mer generellt om kunskapsnivå, attityder, skillnader beroende på miljö eller 
kön samt samband mellan olika faktorer. Om en validerad skala utvecklas kan sådana 
resultat jämföras mellan länder och som utvärdering av hur framgångsrika 
stigmarelaterade åtgärder är. 

 
Med mer forskning på området från Sverige kan en utbildningsplan för svenska 
grundskolor skräddarsys. Barnen skulle i en sådan bland annat få lära sig om psykiska 
sjukdomar om ytterligare forskning visar att det finns belägg för det. Moral och etik 
kan läras ut igenom att klassen genomför övningar i moraliska dilemman eller har 
skrivuppgifter med moraliska dilemman som tema. Detta är i enlighet med Kohlbergs 
moralteori då barn enligt denna utvecklar moral igenom att pröva sin moral i sociala 
interaktioner. Utvärderingar efteråt skulle visa vad det finns för skillnader i kunskap 
och attityder efter utbildningen. Om detta prövas i ett flerårigt projekt kan 
utvärderingarna även visa om eventuella skillnader håller på sikt. Utbildningsplaner 
som denna kan användas för att förhindra stigma även utanför området psykisk 
ohälsa. Då barnen i många av intervjuerna blandande ihop eller buntade ihop psykiska 
sjukdomar med olika typer av funktionsnedsättningar kan utbildningsplaner utvecklas 
för att förhindra diskriminering mot fler utsatta grupper i samhället. Detta på grund av 
att barnen uppenbarligen gör få skillnader mellan olika sjukdomar, de ser vissa som 
avvikande och vissa som normala. Därför kan eventuellt fördomar och diskriminering 
bekämpas och attityder kan förbättras mot fler stigmatiserade grupper.  
 
Slutsatsen dras att 11-åringar vet lite om psykisk ohälsa och psykiska sjukdomar. 
Studien visar på vissa fördomar och stereotyper hos 11-åringar angående människor 
med psykisk ohälsa men även på empati. Deltagarna uppgav att de sällan eller aldrig 
talat om psykisk ohälsa vilket antingen kan vara ett tecken på stigmatisering eller en 
konsekvens av att 11-åringar är för unga för att förstå psykisk ohälsa. Det föreslås att 
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vården uppmuntrar till kommunikation i hemmet efter att barn diagnostiserats med 
psykiska sjukdomar. Deltagarna var avståndstagande gentemot de med psykisk ohälsa 
som de uppfattade som farliga vilket var personer med ADHD. Psykiskt sjuka 
upplevdes som annorlunda, kroniskt sjuka och i behov av hjälp i vissa områden av 
livet. Hos deltagarna som var familjära med psykisk ohälsa var attityderna mer 
positiva och visade på högre moralisk mognad. Mer forskning inom området föreslås 
för att se om liknande resultat kan generaliseras. Forskning om barns fördomar i 
allmänhet och hur de skiljer sig åt när det gäller stigmatiserade grupper kan utröna om 
allmänna utbildningsprogram kan vara av nytta för att hindra uppkomsten av barns 
fördomar i fler områden än för psykisk ohälsa. 
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Intervjuguide: barns attityder gentemot psykisk ohälsa 
 
Vi vill veta: Hur ser barnens attityder inför människor med psykisk sjukdom ut? Var 
härstammar dessa attityder ifrån? Hur mycket vet barnen och var har de uppfattat 
denna information?  Det som kommer att undersökas är om barnen har utvecklat 
stereotyper, fördomar eller social distans gentemot människor med psykisk ohälsa. 
De agenter som kan tänkas påverka vad barnen vet och tänker om psykisk ohälsa är 
media, familjen och skolan. Syftet är att få reda på hur barns attityder gentemot 
psykisk ohälsa ser ut och var de fått dessa attityder ifrån. 
 
Dessa frågor ska undersöka barnens kunskap, bekantskap, stereotyper, fördomar, 
social distans, orsakssamband, avståndstagande och välvilja när det gäller psykisk 
ohälsa. Vi vill också undersöka hur psykisk ohälsa uppfattas utifrån eventuell medial 
föreställning barnet tar del av.  Frågorna ska röra vuxna släktingar, bekanta, 
främlingar samt jämnåriga kompisar och främlingar. Barnen kommer att ha olika 
termer och förståelse för specifika diagnoser och mer generella termer som mental 
eller psykisk ohälsa. Sådana termer kommer att blandas och kan förtydligas i 
intervjusituationen vid behov. Dessa frågor kommer ofta i intervjusituationen följas 
av följdfrågor som: Hur har du lärt dig det?  
 
Då vi har en specifik frågeställning vi vill ha svar på och öka jämförbarheten mellan 
deltagarnas intervjuer är intervjun semi-strukturerad (Bryman, 2002). 
 
Barnen kommer att instrueras med att säga till när de inte förstår och att inga svar är 
rätt eller fel. 
 
Frågorna är uppdelade i K=kunskapsfrågor, S=stigmarelaterade frågor, 
O=orsaksrelaterade frågor, So=Frågor som rör social distans, A=agentfrågor som 
rör de agenter som avses undersökas som familjen eller media. 
 
O Vet du vad psykisk ohälsa eller att vara psykiskt sjuk innebär? 
 
O Vilka psykiska sjukdomar känner du till? 
 
O Har du träffat någon som har en psykisk sjukdom någon gång? 
 
O Om ja: Kan du berätta om den händelsen/den personen? 
 
S Skulle du berätta för någon i skolan om du eller någon i din familj hade en psykisk 
sjukdom? 
 
O Varför får vissa psykiska problem? 
 
O Vad kan man göra om man är psykiskt sjuk och vill må bättre? 
 
O Hur vet du det?  
 
A Har du pratat om mental ohälsa med dina föräldrar/i skolan/dina kompisar?  
 
A Kan du berätta mer om det? 
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S Kan man ha ett jobb om man är psykisk sjuk?  
 
S Kan man ha barn när man är psykisk sjuk?  
 
O Hurså? 
 
S Kan man se på någon om den har en psykisk sjukdom? 
 
S Beter sig människor med psykiska problem annorlunda? 
 
So Hur skulle du känna om någon som har en mental ohälsa diagnos börjar i din 
klass?  
 
So Skulle du vilja sitta med den personen?  
 
S Borde barnet vara i din skola eller någon annanstans? 
 
S/So Hur skulle du reagera om andra skrattar åt personen? 
 
O Kan man bli frisk från psykisk sjukdom? 
 
So Skulle du kunna vara vän med någon som var mentalt sjuk? 
 
So Skulle du kunna låna ut något som en cykel till någon som hade mental ohälsa? 
 
A Tycker du om att titta på tv eller använda internet? 
 
A Har du sett någon på tv eller internet som du trodde var psykisk sjuk? 
 
A Kan du berätta om det? 
 
A Kommer du ihåg vilket program eller film det var? 
 
 
 


