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Sammanfattning 

Syftet med uppsatsen har varit att undersöka den självskattade psykiska hälsan hos socialtjänstens 

klienter och vad som kan påverka den. En jämförelse gjordes mellan socialtjänstens klienter och 

övriga respondenter i undersökningsmaterialet. Studien undersökte samband mellan psykisk hälsa och 

olika variabler, så som kön, ursprungsland samt om man har sysselsättning eller ej. Utöver det 

undersöktes även hur klienterna upplevde mötet med socialtjänsten och om det fanns samband mellan 

deras psykiska hälsa och kontakten med socialtjänsten. Materialet som låg till grund för studien var 

PART-studien (Psykisk hälsa-Arbete-Relationer), som är insamlat av tre forskare; Forsell och 

Lavebratt från Karolinska Institutet (KI), samt Lundberg från Uppsala universitet, och rörde individers 

levnadsvillkor och psykiska hälsa.  

För att analysera användes Goffmans (2011) teori om psykiska och sociala stigman och Ahmedanis 

(2011) teorianalys om stigmatisering och dess tre olika nivåer av stigma; socialt stigma, självstigma 

och yrkesverksammas stigma mot klienter. Även tidigare forskning på området har använts för att 

tolka resultatet, då det förstärkte bilden av hur individers självskattade psykiska hälsa varierar mellan 

olika grupper i samhället och att psykisk ohälsa är kopplat till stigmatisering. Resultatet visar att den 

självskattade psykiska hälsan var sämre hos dem som var i kontakt med socialtjänsten, om de var 

kvinnor, om de var födda utomlands, om de saknade sysselsättning och om de hade en negativ 

erfarenhet av mötet med socialtjänsten, samt att rollen som klient hos socialtjänsten hade störst 

påverkan på den psykiska hälsan jämfört med övriga variabler. Det framkom även att de som var i 

kontakt med socialtjänsten mådde sämst, oberoende av de andra variablernas påverkan så som kön, 

födelseland eller sysselsättning. 

 

Nyckelord: Psykisk hälsa/ ohälsa, socialtjänstens klienter, kön, utlandsfödd, sysselsättning 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Abstract  

The purpose of this study was to investigate the self- rated mental health of social services clients and 

see what affects it. A comparison was made against the other respondents regarding mental health. The 

study investigated the link between mental health and some different variables, such as gender, 

country of origin and whether they have emplyment or not. In addition, it was also examined how 

clients experienced the meeting with the social services and whether there was connection between 

their mental health and contact with social services. The material that formed the basis for the study 

was PART-studien (Mental health-Employment-Relations) and was collected by three researchers; 

Forsell and Lavebratt from Karolinska Institutet (KI) and Lundberg of Uppsala University, and 

concerned individuals' living conditions and mental health. 

 To analyze the use Goffman's theory (2011) of psychological and social stigma and Ahmed Anis 

theory analysis on stigma and its three levels of stigma; social stigma, self-stigma and professionals 

stigma against clients. Previous research in this field has also helped in the interpretation of the results, 

as previous research reinforced the image of the individual's self- rated mental health varies between 

different groups in society, and that mental illness is linked to stigma. The result shows that self- rated 

mental health was adversely affected if they were a client of social services, if they were a woman, if 

they were born abroad, if they dint´t had employment and if they had a negative experience of the 

encounter with the social services. It also revealed that those who were in contact with social service 

felt worst in general, regardless of the other variables influence such as gender, birth country or 

employment. 

 

Keywords: Mental health / mental illness, social services clients, gender, foreign- born, employment 
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1 Inledning 

I det här avsnittet återges bakgrunden till studiens syfte samt frågeställningarna.   

Det följs av en problemformulering och ett syfte med studien samt tar upp begreppsdefinitioner, 

avgränsningar och disposition. 

 

1.1 Bakgrund 

Sambandet mellan social och ekonomisk utsatthet och psykisk hälsa är ett klassiskt socialmedicinskt 

arbetsfält som fortfarande, enligt Burström (2007), är viktigt att belysa. Detta samband kan innebära 

att social och ekonomisk utsatthet leder till psykisk ohälsa, men också att psykisk ohälsa kan medföra 

negativa sociala och ekonomiska konsekvenser. Det här är ett stort och växande problem, inte bara för 

de utsatta, enskilda människorna, utan även för samhället i stort och dess ekonomi (Burström et. al, 

2007).  

Anna Diamantopoulou och Pedro Solbes Mira tittade 2003 på den sociala situationen i Europeiska 

Unionen (EU) och uttryckte att ”då medborgarnas hälsa är en viktig faktor för samhällets 

produktionskapacitet så behövs en förbättrad hälsosituation för att öka tillväxtpotentialen i unionen.” 

(a.a., 2003). De såg att det som inte minst påverkar den psykiska hälsan, är socioekonomiska faktorer, 

såsom bland annat sysselsättning (Diamantopoulou och Solbes Mira, 2003). Att se ekonomiskt på 

människors ohälsa och hur det drabbar samhället i stort kan anses vara hjärtlöst, speciellt inom 

omvårdande och sociala yrken då det ofta eftersträvas att se till individens behov. Dock är samhällets 

verklighet i stor utsträckning ekonomiskt styrt och då behoven växer, kraven ökar och medborgare 

behöver bidra till samhället kan detta skapa attityder som att individer inte bör vara till belastning. 

Ahmedani (2011) menar att många människor hamnar utanför välfärdssystemet, vilket skapar en 

utmaning för de europeiska länderna att hantera. Dessutom växer den gruppen som befinner sig i 

utanförskap, vilket medför fler att försörja. Detta beror på flera orsaker, till exempel kan senare års 

flyktingvåg in till Europa påverka samt att den europeiska befolkningen blir äldre idag än tidigare. 

Som beroende av välfärdssystemet och utan möjlighet att bidra genom sysselsättning riskerar 

medborgare en känsla av utanförskap och stigmatisering, vilket kan öka den psykiska ohälsan (a.a., 

2011). 

I Sverige har Socialstyrelsen ansvar för att förbättra situationen för människor med psykisk ohälsa. 

De har fått i uppdrag av regeringen att rikta insatser inom området. Staten och Sveriges Kommuner 

och Landsting (SKL) har sedan år 2012 ingått årliga överenskommelser om stöd till riktade insatser 

inom psykisk ohälsa (S2012/3905/FS, S2012/8769/FS och S2013/8791/FS). Enligt överenskommelse 

fördelar staten 630 000 000 kronor till de kommuner och landsting som klarar uppställda grundkrav 

och prestationsmål. Fördelningen av medlen är baserad på̊ antal invånare inom respektive län. Men 

även om hälsan i sin helhet har blivit bättre i Sverige under senare år genom olika satsningar, så har 



 

8 

 

hälsogapet mellan olika sociala grupper blivit större sedan 1980-talet. Trots de stora hälsofrämjande 

insatserna så menar flera aktörer, bland annat Folkhälsoinstitutet och SKL, att det nu är hög tid att 

konfrontera hälsoskillnaderna samt deras orsaker för att förhindra en utveckling mot ökad social oro, 

konflikter och utanförskap, samt mot negativ påverkan på miljö, klimat och samhällsekonomi. (SKL, 

2015).  

Bland de mest utsatta i samhället är de som uppsöker eller blir uppsökta av socialtjänsten. 

Socialtjänstens klienter riskerar, utöver sin sociala och ekonomiska utsatthet, även att leva i en 

utsatthet gällande psykisk ohälsa. Senare års forskning visar att allmänhetens attityd gentemot 

människor med psykisk ohälsa är negativ, vilket försvårar situationen ytterligare för de redan utsatta 

och kan bidra till stigmatisering (Vetenskap & Hälsa, 2014). 

 

1.2 Problemformulering och syfte 

Socialtjänstens klienter är en utsatt grupp och om de även har psykisk ohälsa riskerar de att bli ännu 

mer utsatta av det stigma som kan förekomma i samhället. Socialtjänstens arbete handlar mycket om 

bemötande, kommunikation, stöd och information. Det handlar även om att sträva efter att vinna 

kunskap och förståelse, att sätta sig in i klientens omständigheter och mående samt ha kunskapen om 

klientens rättigheter, vilka bör informeras tydligt. Målet för socialtjänsten är att stödja klienten till att 

bli självförsörjande, vilket då i grunden blir ekonomiskt positivt inte bara för individen själv utan även 

för samhällsekonomin. Men vägen dit är inte alltid så lätt och målet kanske aldrig nås, vilket kan 

riskera att skapa en frustation och felaktig attityd hos socialtjänstens handläggare. Enligt 

Socialstyrelsen riskerar då den redan utsatta gruppen av klienter ett ännu större utanförskap med ökad 

risk för stigma, vilket genererar en ytterligare försämrad psykisk hälsa (Socialstyrelsen, 2016).  

Syftet med föreliggande studie är att beskriva och analysera den självskattade psykiska hälsan 

bland personer som haft kontakt med socialtjänsten och att jämföra detta med en population som inte 

haft kontakt med socialtjänsten, vilket tidigare inte gjorts. Studien kommer även se om populationens 

psykiska ohälsa eventuellt påverkas av variablerna kön, födelseland, sysselsättning samt upplevelsen 

av mötet med socialtjänsten.  

Studien är en sekundäranalys. Den forskning som tidigare gjorts fokuserar inte specifikt på 

socialtjänstens klienter utan endast på hela populationen. 

 

1.3 Frågeställningar 

 Hur ser den psykiska hälsan ut hos socialtjänstens klienter i jämförelse den med övriga 

befolkningen?  

 Har kvinnor en sämre psykisk hälsa än män?  

 Har utlandsfödda sämre psykisk hälsa än Sverigefödda?  
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 Har individer som ej har en daglig sysselsättning sämre psykisk hälsa än individer som har 

daglig sysselsättning?  

 Har klienter som upplever sig ej fått den information, stöd eller hjälp från socialtjänsten som 

de ville än sämre psykisk hälsa än de som upplever sig fått den information, stöd eller hjälp 

de ville ha?     

 

1.4 Begreppsdefinition 

Psykisk hälsa och ohälsa 

Begreppet psykisk hälsa identifieras idag på flera olika sätt. WHO (2013) definierar det som ett 

tillstånd med mentalt välbefinnande där varje individ kan förverkliga de egna möjligheterna, kan klara 

av vanliga påfrestningar, kan bidra till det samhälle hon eller han lever i. Psykisk hälsa innefattar 

således mer än frånvaro av psykisk sjukdom (WHO, 2013). 

Begreppet psykisk ohälsa är ett vitt begrepp som innefattar allt ifrån psykisk sjukdom och störning 

till att uppleva besvär som stör det psykiska välbefinnandet och som påverkar ens dagliga liv. Allt fler 

i vårt samhälle upplever sig ha besvär med ängslan, oro, ångest och sömnbesvär. Det finns många 

orsaker till psykisk ohälsa då vi är olika sårbara för de påfrestningar och upplevelser vi möter i livet. 

En del av den individuella sårbarheten är genetiskt betingad, som till exempel risken att utveckla en 

depression. Det handlar även om yttre omständigheter Att inte kunna styra sitt liv, att inte ha ett socialt 

nätverk som fungerar, att inte hitta en balans mellan privatliv och arbetsliv kan också påverka den 

psykiska hälsan negativt, precis som kriser vid till exempel separationer och sjukdomar. Även fysiska 

sjukdomar kan vara orsaker till psykisk ohälsa. Problem med ämnesomsättningen kan till exempel 

medföra psykiska besvär. Sociala problem är vanliga orsaker, så som segregation, diskriminering, 

alkohol- och drogmissbruk och fysiska funktionshinder (Eriksson, 2006). 

Det finns många sätt att mäta befolkningens psykiska hälsa, enligt Folkhälsomyndigheten (2016). 

Frågor om självskattad hälsa och välbefinnande syftar till att spegla såväl fysiskt, psykiskt som socialt 

välbefinnande och kan därför användas som ett mått på psykisk hälsa. De allra flesta barn och vuxna 

uppger att de har en bra hälsa, samtidigt som många också har återkommande psykiska och somatiska 

besvär (Folkhälsomyndigheten, 2016). 

Denna studie har valt att definiera begreppet psykisk ohälsa så som PART studien gjort, eftersom 

det är PART studiens data föreliggande studie använder sig av. Föreliggande studie använder sig av 

fråga K (se bilaga) ur enkäten som PART utformat av för att kunna mäta den självskattade psykiska 

hälsan. Därmed definierar denna studie psykisk ohälsa utefter de frågorna.  

 

Socialtjänstens klienter 

I föreliggande studie används begreppet socialtjänstens klienter. I denna uppsats definieras det 

begreppet som individer som har haft kontakt med socialtjänsten inom de senaste 12 månaderna. 
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1.5 Avgränsningar 

Denna studie är en sekundär studie som använt sig av en annan studies data. Studien vars data 

föreliggande studie använder sig av heter PART (Psykisk ohälsa, arbete och relationer). PART 

studiens data valdes på grund av att den var i linje med föreliggandes studies syfte och 

frågeställningar. PART, vars data föreliggande studie använder sig av, hade en geografisk avgränsning 

till Stockholms län, och den population som undersöktes var vuxna individer mellan 19-64 år (Svensk 

nationella databas, 2012). Ur populationen har föreliggande studie tagit ut en kvotgrupp, vilken är 

kategorin ”de som varit i kontakt med socialtjänsten de senaste 12 månaderna”. Hos hela populationen 

ska föreliggande studie undersöka den psykiska hälsan samt variabler som kan tänkas påverka den, så 

som kön, födelseland och sysselsättning. I kvotgruppen ska även eventuellt samband mellan den 

psykiska hälsan och mötet med socialtjänsten undersökas. Det ska även göras en jämförelse mellan 

hela populationens självskattade psykiska hälsa och kvotgruppens psykiska hälsa. Det material som 

använts från PART studien till denna undersökning är de frågor som rör om individen har haft kontakt 

med socialtjänsten de senaste 12 månaderna samt dess bemötande, om individerna är född i eller 

utanför Sverige, individens kön och om individen har sysselsättning. Det har därmed skett en 

avgränsning eftersom PARTs material är mycket omfattande.  Resterande variabler från PARTs enkät 

används inte i föreliggande studien då de ej var relevanta för undersökningens frågeställningar. Det 

finns givetvis fler variabler som kan påverkar den psykiska hälsan men då denna studie är en mindre 

uppsats så valdes endast fem variabler utifrån denna studies frågeställningar. 

 

1.6 Disposition 

Uppsatsen består av sju huvudavsnitt med underrubriker. Det första avsnittet ger en bakgrund till 

uppsatsen och placerar uppsatsen i ett sammanhang, där tas även upp studiens problemformulering, 

syftet och frågeställningar upp. Det första avsnittet avslutas med att diskutera studiens avgränsningar, 

begreppsdefinitioner samt uppsatsens disposition. Det andra avsnittet redovisar studiens metod. Den 

valda metoden, forskningsetiska överväganden, datamaterialet, urvalet, databearbetningen och 

analysmetoden presenteras. Avsnittet presenterar även studiens förutsättningar som studiens validitet, 

reliabiliteten, generaliserbarhet och förförståelsen, som alla är faktorer som påverkar studien. Detta 

avsnitt avslutas med en metoddiskussion där för- och nackdelar med metoden diskuteras. 

 Det tredje avsnittet presenterar det nuvarande forskningsläget samt tidigare forskning inom 

uppsatsens ämnesområde psykisk hälsa i förhållande till olika variabler så som samhällsstrukturer, 

kön, migration/utlandsfödd, sysselsättning, stigmatisering samt mötet mellan klient och socialtjänst. 

Det fjärde avsnittet presenterar studiens teori. I det avsnittet presenteras Goffmans (2011) och 

Ahmedanis (2011) teorier kring stigma som sedan används i studiens analys av resultatet.  Det femte 

avsnittet redovisar studiens resultat. Avsnittet inleds med beskrivande statistik för att sedan övergå till 



 

11 

 

att presentera resultatet i förhållande till studiens hypoteser. Avsnittet avslutas med att en 

sammanfattning av resultatet redovisas.  

Det sjätte avsnittet presenterar analysen av resultatet. Frågeställningarnas resultat analyseras en i 

taget. Avslutningsvis sker en sammanfattning av analysen. Det sjunde avsnittet består av diskussion 

och slutsatser. Detta avsnitt uppvisar en slutdiskussion av uppsatsen, en redovisning av de slutsatser 

som kan dras av resultatet, samt förslag på vidare forskning och relevans av resultatet. Avslutningsvis 

redovisas en förteckning av de referenser som använts samt de bilagor som finns till undersökningen. 

Bilaga 1 innehåller enkäten som skickats ut tidigare av PART studien vars material denna 

undersökning använder. Bilaga 2 är en redovisning av Samling för social hållbarhet - SKL 2015 som 

hänvisas till i uppsatsen. 

 

2 Metod 

I det här avsnittet presenteras den metod som ligger till grund för undersökningen samt hur materialet 

bearbetas och analyseras. Inledningsvis presenteras metodval och forskningsetiska överväganden samt 

det datamaterial som använts för undersökningen. Vidare följer en redovisning om databearbetningen 

samt urval och bortfall. Sedan följer en diskussion om studiens validitet, reliabilitet och 

generaliserbarhet. Avsnittet avslutas med analysmetoden; bivariat analys och multivariat analys, och 

en diskussion om fördelar och nackdelar med den valda metoden. 

 

2.1 Metodval  

Studien är kvantitativ, hypotetisk-deduktiv och har en tvärsnittsdesign. Metoden som kommer att 

användas i studien är en sekundäranalys, vilket betyder att studiens data samlats in av annan forskare 

(Bryman, 2011). Data som kommer användas i föreliggande studie är enkäter som berör ämnen så som 

psykisk hälsa, födelseland, kön, sysselsättning och bemötande av socialtjänsten (Svensk nationella 

databas, 2012).  

Det har förekommit ett antal studier som använt sig av denna data men ingen av de tidigare 

studierna har analyserat resultatet med stigmatiseringsteorin som analysverktyg vid studier av hälsan 

hos deltagarna. Inte heller har tidigare forskning med detta datamaterial lyft ut socialtjänstens klienter 

som kvotgrupp. 

Datan kommer att analyseras genom en bivariat analys. Det betyder att det analyseras två variabler 

i taget, till exempel psykisk hälsa och kön. Syftet med att analysera två variabler samtidigt är för att 

kunna visa hur de är relaterade till varandra. För att bevisa att variablerna är relaterade till varandra 

undersöks om variationen i den ena variabeln sammanfaller med variation i den andra variabeln. När 

en bivariat analys genomförs är det under förutsättning att det visar på ett samband, inte orsak och 

verkan. Att det inte visar på orsak och verkan är viktigt att reflektera över när resultat presenteras 

(Bryman, 2011). Data kommer även analyseras genom en multivariat analys. Multivariat analys är en 
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mer komplex analysteknik än den bivariata analysen i syfte att ge en mer nyanserad bild av orsaker till 

ett fenomen eller händelsemängd. Dock ska det tilläggas att det alltid finns möjlighet att det finns 

andra orsaksförklaringar än de som testas i de olika analyserna. I det samhällsvetenskapliga området 

finns det inga fullständiga samband vilket medför att det alltid finns möjlighet till andra 

orsaksförklaringar (Djurfeldt, Larsson & Stjärnhagen, 2010). 

När det gäller den hypotetiskt- deduktiva metoden så har fyra hypoteser ställts upp utifrån de 

teoretiska synsätten, samt utifrån förförståelse. Det genomförs en deduktiv slutledning, vilken till slut 

mynnar ut i en undersökning om premisserna stämmer med verkligheten och på det sättet används 

både empiri och logik (Thurén, 2007). 

 

2.2 Analysmetod 

Föreliggande studie är en sekundäranalys, vilket betyder att data samlats in av annan forskare och 

redan analyserats minst en gång. Denna studie syftar därmed till att göra en förnyad analys för att 

belysa datamaterialet på annat sätt än som gjorts tidigare. Det finns olika tillvägagångsätt att göra en 

förnyad analys och föreliggande studie använder sig av teoretiska idéer, som ej använts tidigare för att 

analysera data, för att generera en analys som tidigare inte varit aktuell. Med andra tillvägagångssätt 

för att göra en förnyad analys kan variablers samband analyseras på ett nytt sätt i jämförelse med 

tidigare forskning. Det finns även möjlighet att använda sig av en alternativ metod för dataanalys eller 

använda en ny kvantitativ dataanalys metod för att utföra en förnyad analys, dock är det inte aktuellt 

för denna studie (Bryman, 2011).  

För att analysera resultatet samt sambandet mellan de olika variablerna utfördes ett flertal analyser. 

Resultatdelen börjar med beskrivande statistik som analyserats genom univariat analys som betyder att 

en variabel åt gången studeras. Resultatet presenteras i stapeldiagram, linjediagram och frekvenstabell.  

Detta användes endast i syfte att presentera hur urvalets sammansättning ser ut samt visa på hur den 

psykiska hälsan för respondenterna är spridd. Därefter presenteras resultatet av frågeställningarna 

vilket undersöktes med en bivariat analys. Det betyder att det analyseras två variabler i taget till 

exempel kön och index psykisk ohälsa. Syftet med att analysera två variabler samtidigt är för att kunna 

visa hur de är relaterade till varandra. (Bryman, 2011). 

  Det har även genomförts multivariat analys som presenteras i resultat avsnittet. Multivariat analys 

görs i syfte att förmedla en mer komplex bild av orsaker till ett fenomen eller händelsemängd. Inom 

det samhällsvetenskapliga forskningsområdet arbetas det sällan med deterministiska modeller och 

därmed går det ej att finna samband som är fullständiga och som utesluter andra orsaksförklaringar. 

Multivariat analysteknik kan ha möjlighet att ge en mer komplex bild av samband dock kommer det 

alltid finnas möjligheten att det finns andra orsakssamband än vad som påvisas i analysen. Multivariat 

analys genomförs genom att en beroende variabel undersöks med hjälp av två eller flera tänkbara 

orsaksvariabler (Djurfeldt, Larsson & Stjärnhagen, 2010) Ett exempel på en multivariat analys kan 
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vara den regressionsanalys som genomförts i föreliggande studie och presenteras i resultatavsnittet. 

Regressionsanalysen genomfördes i syfte att undersöka variablers samband samt dess styrka till index 

psykisk ohälsa.  I detta fall är indexet psykisk ohälsa och den testas mot ett flertal andra 

orsaksvariabler. De tänkbara orsaksvariablerna som användes var följande: kontakt med socialtjänsten, 

sysselsättning, kön och ursprungsland, samt bemötandet hos socialtjänsten. Alla resultat av denna 

undersöknings frågeställningar testades mot signifikans och inget resultat har en högre siffra än 0,01 

signifikans. 

 

2.3 Forskningsetiska överväganden  

Studien baseras på data från en enkätundersökning som tidigare utgivits av annan forskare. 

Enkätundersökningen var ett frågeformulär som respondenterna frivilligt och självständigt fick svara 

på. Dessutom kunde respondenten när som helst avbryta sin medverkan när enkäten fylldes i. De 

skickades endast ut enkäter till individer över 18 år vilket gör att ingen vårdnadshavare behövde 

informeras eller ge sitt tillstånd. Enkäterna som skickades ut uppfyller informationskravet med bland 

annat ett utskrivet syfte för undersökningen. Datamaterialet behandlas med konfidentialitet och för att 

få tillgång till det insamlade materialet finns det krav på att det ska vara ett forskningsändamål och 

forskningen måste genomgå en etisk prövning (Vetenskapsrådet, 2002). 

Studien syftar till att uppfylla de fyra etiska huvudprinciper som är informationskravet, 

samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet. Studiens resultat presenteras på 

individnivå och respondenterna kommer att vara anonyma. Datamaterialet hanteras varsamt för att 

ingen obehörig kommer att kunna få tillgång till det. Författarna till studien fick endast tillgång till 

materialet på plats på Karolinska Institutet, detta för att obehöriga inte ska få tillgång till data. 

Författarna fick endast tillgång till data som var avidentifierad. Informationskrav och samtyckskrav 

har som tidigare nämnts uppfyllts av annan forskare. Enkätstudien var självständigt ifylld, vilket 

möjliggjorde att respondenterna kunde fylla i den frivilligt. Det finns dock en skriven uppmuntran att 

respondenterna ska svar på alla frågor i enkäten, vilket till viss del strider mot samtyckskravet 

(Vetenskapsrådet, 2002 ). 

 

2.4 Data material 

Föreliggande studie använder sig av data från en tidigare epidemiologisk studie vid namn PART, som 

riktade sig till människor mellan 19-64 år, skrivna inom Stockholms län. Syftet med PART- studien 

var att öka kunskapen inom området psykisk ohälsa. Frågorna som ställdes i enkäten (se bilaga 1) 

syftade till: 

• att beskriva risk- och skyddsfaktorer för psykisk ohälsa hos befolkningen, 

• att analysera samband mellan sociala faktorer, kroppslig ohälsa, kognitiva funktioner 

och psykisk ohälsa,  
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• att validera screeningsinstrument för psykisk ohälsa i befolkningen,  

• att analysera faktorer som har samband med behov av psykiatriska, psykologiska och 

sociala behandlingsinsatser, 

• att analysera sociala konsekvenser av psykisk ohälsa,  

• att analysera förloppet av behandlad och obehandlad psykisk ohälsa,  

• att analysera effekt av arbetslivs- och arbetsmarknadsförhållanden på psykisk ohälsa  

• att beskriva förekomsten av de vanligaste psykiatriska symtomen/diagnoserna 

(depression, ångest och alkohol-missbruk/beroende) i den vuxna befolkningen 

De frågor som studien fick tillgång till är följande, A1-3, B1-3, C1-5, D12, G1 J1, K1-10 och S1-6 

(se bilaga 1). Ur dessa variabler valdes ett antal variabler ut, som kunde användas för att besvara 

föreliggande studiens syfte, samt hypoteser. Alla variabler som använts i denna studie har stängda 

svarsalternativ. I och med att datamaterialet var sekundärdata och inte insamlat specifikt till 

föreliggande undersökning, analyseras inte datainsamlingen närmare. Dels för att datamaterialet var 

insamlat av en annan part och kunskapen om hur det har samlats in är knapp och dels för att en analys 

av den insamling av datamaterial som gjordes specifikt för denna undersökning skulle bli väldigt tunn 

(Svensk nationella databas 2012). 

 

2.4.1 Databearbetning  

Databearbetningen har genomförts i dataprogrammet SPSS. För att mäta den självskattade psykiska 

hälsan används variablerna från fråga K (se bilaga). Fråga K innehåller 10 olika delfrågor där 

respondenten får skatta sitt psykiska mående på en fyrgradig skala med alternativen “aldrig”,“ibland”, 

“ofta” och “hela tiden”. Dessa delfrågor analyserades och kodades om till att bli en diskret variabel vid 

namn psykisk ohälsa med en gradering från 0-4; ju högre poäng desto bättre psykisk hälsa. För att 

mäta sysselsättningen användes frågan G (se bilaga) som har tio olika svarsalternativ, samt att alla 

svarsalternativ har två i kryssningsrutor “heltid” och “deltid”.  Frågan är uppbyggd som en flervals 

alternativfråga där alla alternativ som gäller respondenten ska kryssas i. Denna fråga analyserades och 

kodades om till en dikotom variabel med kategorierna 2 som fick betydelsen “har sysselsättning” och 

1 som fick betydelsen “har ej sysselsättning”. Detta gjordes för att förenkla analysen. De variabler som 

kodades om till 2 var anställning, studerande, företagande, tjänstledig och arbetsmarknadspolitiska 

åtgärder. Resterande kodades om till 1. Variablerna kodades om oavsett om respondenten kryssat i 

heltid eller deltid, till exempel om en person studerar deltid så kodades detta som att personen har 

sysselsättning.   

Undersökningen använde även fråga D12 som innehåller flera olika variabler. Det som användes 

från den frågan var variabeln om respondenten haft kontakt med socialtjänsten de senaste tolv 

månaderna som blev en dikotom variabel. Siffran 0 fick betydelsen ja och siffran 1 fick betydelsen nej. 

Sedan användes även variabeln “Om ja, hur blev du bemött?” från fråga D12. Variabeln innehåller tre 

alternativa svar “Jag fick den information, stöd eller hjälp jag behövde”, “Jag fick viss information, 
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stöd eller hjälp” eller “Jag fick ingen information, stöd eller hjälp”. Denna variabel kodades ej om utan 

behöll sin originalgradering.  

En variabel som inte hade ett stängt svarsalternativ var ålder. Åldern kodades sedan om till fem 

olika åldersgrupper 19-29, 30-39, 40-49, 50-59 och 60-64. Variabeln ålder användes i den beskrivande 

statistiken. Vidare användes även kön som hade två svarsalternativ, som kodades om till att 2 fick 

betydelsen “kvinna” och 1 fick betydelsen “man”. Vidare användes variabeln om respondenten var 

född i Sverige eller ej. Svarsalternativet ja fick kodningen 1 och svarsalternativ nej fick kodningen 2. 

Variabeln om respondenten hade haft kontakt med socialtjänsten de senaste 12 månaderna användes 

också; svarsalternativ nej fick kodningen 1 och svarsalternativ ja fick kodningen 2. 

 

2.4.2 Urval och bortfall   

Datamaterialet är som tidigare nämnt hämtat från PART; en epidemiologisk studie som skickat ut 

enkäter i två omgångar. Den första; PART I mellan 1998 och 2000 och den andra; PART II mellan 

2001-2003 . De enkäter denna studie tagit del av är från PART I som är från 1998 och 2000. Studien 

var riktad till 19-64- åringar inom Stockholms län. I den första PART besvarade 10 441 respondenter 

den utskickade enkäten, vilket utgjorde en svarsfrekvens på 53 procent. I PART II genomfördes en 

fortsättning på studien genom att en enkät med liknande frågor som den första enkäten skickades till 

respondenterna som besvarat den första enkäten. Detta resulterade i att det blev ett bortfall på 1828 

respondenter från första studien, men att 8613 respondenter besvarade båda enkäterna (Svensk 

nationell bas 2012). 

Socialt och ekonomiskt utsatta grupper har ofta en lägre svarsfrekvens än genomsnittet i 

enkätundersökningar och resultat av analyser av sådana undersökningar kan vara missvisande och inte 

representativa för dessa grupper. Andra studier indikerar att det ofta är de mest utsatta personerna som 

inte svarar, varför analyser av livsvillkor och hälsa grundade på sådana data kan underskatta problem i 

dessa avseenden bland dessa grupper. Vilket kan påverka data från bland annat PART som 

föreliggande studie använder sig av. Vid tolkning av resultaten är det viktigt att ta i beaktande att de 

personer i socialt och ekonomiskt utsatta grupper som svarat på enkäten sannolikt är mindre utsatta än 

de som inte svarat. En grupp som inte kan urskiljas alls är de hemlösa. En av forskarna i PART-

studien, professor Yvonne Forsell, uttryckte det på följande sätt: 

 

Det ideala sättet att ta reda på förekomsten av psykisk ohälsa i befolkningen vore givetvis att undersöka alla 

personer. Detta är förstås omöjligt. Ett sätt att genomföra detta praktiskt är att göra stratifierade urval med hjälp 

av befolkningsregister, exempel på detta är Folkhälsoenkäten och Undersökning om Levnadsförhållanden 

(ULF). Denna PART- studie (Psykisk hälsa, Arbete och RelaTioner) är en longitudinell studie som pågår sedan 

1998 i Stockholms län. Problemen startar med urvalet, en del personer saknar fast adress och dessa personer har 

sannolikt en högre förekomst av psykisk ohälsa. Detta har man kunnat se vid undersökningar på bland annat 

Södermalms mottagning för hemlösa. Ett annat problem med enkäter är att vissa kan sakna ett språk för orden 

som beskriver symtom vid psykisk ohälsa. Symtomen kan också snudda vid det förbjudna. Självmordstankar när 

personen är gift, har barn och arbete, är det verkligen tillåtet? En bidragande orsak till bortfallet kan också vara 

att fördomarna fortfarande finns. I massmedia framträder ibland bilden av psykiskt sjuka som hugger ihjäl 
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människor med yxor och dödar små barn utan motiv. Detta kan vara en del av orsakerna till att bortfallen i 

befolkningsstudier av psykisk ohälsa är stora, vanligen runt 40-50% (Forsell,2009, s.143). 

      

Ytterligare ett annat problem med befolkningsstudier är att psykisk sjukdom är ett spektrum av 

sjukdomar, menar Yvonne Forsell. Totalt är prevalensen stor men varje diagnos förekommer inte så 

ofta. För att täcka in majoriteten av tillstånden använde de många olika skalor, för ångestsyndrom, 

depression, ätstörningar, sömnstörningar etcetera. Deras frågebatterier blev därför omfångsrika. 

 

2.5 Reliabilitet 

Reliabilitet anses vara ett mått för att mäta undersökningars mått och mätningars följdriktighet och 

pålitlighet. Reliabilitet kan delas upp i tre betydelser; stabilitet, intern reliabilitet och 

interbedömarreliabilitet. Stabilitet betyder att måttet inte ska vara instabilt och förändras över tid. Ett 

exempel är att om attityder mäts hos en urvalsgrupp för att en tid senare mätas igen bör resultaten inte 

skilja sig åt i en större utsträckning. Det förväntas en hög korrelation mellan de båda 

observationstillfällena eftersom det indikerar att måttet och mätningen är stabil. Dock finns det 

nackdelar med stabilitetsmätningar, bland annat att respondenternas svar vid den första mätningen kan 

påverka deras svar vid andra mätningen. Detta resulterar att det visar på en större stabilitet än det 

egentligen är. Detta problem går ej att kringgå utan bör tas i beaktan (Bryman, 2011). Stabilitetsmåttet 

har föreliggande undersökning inte styrkt då studien använder redan insamlat material. Det insamlade 

materialet har dock skickats ut i två omgångar till samma respondenter, dock ej med syftet att mäta 

stabilitet utan att snarare identifiera förändringar. 

 Intern reliabilitet berör om de indikationer som utgör en skala eller ett index är följdriktiga och 

pålitliga (Bryman, 2011). Ett exempel på detta är fråga K (se bilaga 1). Denna fråga har som tidigare 

nämnts tio olika delfrågor. Respondenternas svar på respektive fråga har sedan adderats för att bilda en 

total poäng mellan 0-4 som berör den psykiska ohälsan. Med en sådan metod finns det en risk för att 

indikationerna (delfrågorna) inte är relaterade till samma mått. Dock är de skalor som använts i 

enkäten och därmed i föreliggande studie använts i många tidigare studier och ska var etablerade 

skalor som anses vara pålitligt. Därför bör den interna reliabiliteten i föreliggande studie vara hög. 

Internbedömarreliabilitet betyder överensstämmelse mellan olika observatörer eller bedömare. Ett 

exempel på detta är att när data ska översättas till kategorier och det finns flera observatörer, finns det 

risk för att det sker olika tolkningar. Föreliggande studie kan anses ha en hög internbedömarreliabilitet 

då enkäten som studien tar del av endast har ett fåtal öppna frågor, och endast en öppen fråga gällande 

ålder har använts i föreliggande studie (Bryman, 2011). 

 

2.6 Validitet  

Validitet anses vara ett mått för att mäta huruvida en eller flera indikatorer som utformats i syfte att 

mäta ett begrepp verkligen mäter det begreppet. Föreliggande undersökning är en sekundäranalys och 
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hur frågorna i enkäterna som skickats ut är utformade har forskarna Forsell, Lavebratt och Lundberg 

ansvarat för. Dessa forskare verkar inom KI och Uppsala universitet och bör ha kunskap hur en hög 

validitet säkerhetsställs. Begreppet kan delas upp i fem betydelser; ytvaliditet, samtidig validitet, 

prediktiv validitet, begreppsvaliditet och konvergent validitet. Ytvaliditet betyder att måttet verkar 

kunna spegla innehållet i det begrepp som är aktuellt. Detta är en intuitiv process och 

tillvägagångsättet, som att fråga experter om deras åsikt, är tillräckligt (Bryman, 2011). Föreliggande 

undersökning tar del av en enkät som är utformad av experter i syfte att mäta psykisk ohälsa vilket gör 

att ytvaliditeten bör vara hög. Samtidig validitet mäts genom att forskaren använder ett kriterium 

utifrån vilket forskaren vet att olika fall skiljer sig åt och att detta är relevant för begreppet i fråga. 

Prediktiv validitet mäts på samma sätt som samtidig validitet med undantaget att kriteriet i prediktiv 

validitet är ett framtida kriterium istället för nutida (Bryman, 2011). Författarna för föreliggande studie 

har ingen kännedom ifall samtidig eller prediktiv validitet har testats och författarna har ej gjort detta 

själva. Begreppsvaliditet innebär att utifrån teori deducera hypoteser som är relevanta för begreppet i 

fråga. Föreliggande undersökning har deducerat hypoteser utifrån teorier som använts i denna studie. 

Dock finns det kritik som bör tas i åtanke, exempelvis kan både teorin och deduceringen vara 

felaktiga. Detta har diskuterats och reflekteras över under studiens process för att undvika att 

hypoteserna och teorin inte har ett samband. Konvergent validitet kan testas genom att jämföra måttet 

som ska användas med andra mått på begreppet som utvecklats med andra metoder (Bryman, 2011). 

Detta har forskarna Forsell, Lavebratt och Lundberg testat genom att intervjua 1100 personer och 

använde då andra skalor som sedan jämfördes med enkätens skalor. Detta för att öka validiteten och 

säkerhetsställa att enkäten mäter de begrepp som den syftar till att mäta. 

 

2.7 Generaliserbarhet 

Föreliggande studie använder sig av datamaterial som är insamlat av andra forskare. Datamaterialet 

omfattar 10 441 respondenter från Stockholms län och hade en svarsfrekvens på 53 procent. Detta 

betyder att det är ett gediget datamaterial som bör vara representativt för invånare i Stockholms län. 

Dock ska det tilläggas att föreliggande studie har tagit ut en kvotgrupp gällande de respondenter som 

har haft kontakt med socialtjänsten de senaste 12 månaderna. Denna kvotgrupp utgjorde endast 494 

respondenter av 10 441. Materialet samlades även in under år 1998 och 2000 vilket försämrar 

representativiteten eftersom det kan ha förändrats över tid. Empirin skulle kunnat se helt annorlunda ut 

om det samlades in 2016 istället för 1998 och 2000. Detta gör att generaliserbarheten minskar och 

dessutom att urvalet kan vara representativt för Stockholms län under år 1998 och 2000 men mindre 

representativt för Stockholms län 2016. Det kan även finnas svårigheter att generalisera Stockholms 

läns resultat med andra länder eller resten av Sverige. Urvalet skulle inte vara representativt för en 

internationell generalisering. Dock skulle det möjligtvis kunna generaliseras till resterande befolkning 
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i Sverige. Det som kan minska generaliserbarheten är att Stockholms län består främst av stadsmiljö 

medan resterande Sverige består av mycket landsbygd (Bryman, 2011).  

 

2.8 Förförståelse 

Författarna till studien diskuterade sin förförståelse innan undersökningen påbörjades. De har även 

medvetet diskuterat under studiens gång. Problemområdet och syftet med studien har omarbetats ett 

flertal gånger för att eftersträva att studien ska ha en objektiv och öppen framhållning till hypoteserna, 

samt en naturlig koppling till den teoretiska ansatsen. Båda författarna arbetar med hälsa, och har en 

del erfarenhet av psykisk ohälsa. Dock har ingen av författarna tidigare reflekterat över stigmatisering 

eller eventuella samband mellan psykisk ohälsa och kön, födelseland, sysselsättning eller kontakt med 

socialtjänsten. En viss förförståelse hos författarna fanns om att det antagligen finns skillnader i 

psykisk hälsa mellan olika grupper i samhället och att socialtjänstens klienter nog kan ha en sämre 

psykisk hälsa än övriga respondenter i studien som ej har haft kontakt med socialtjänsten de senaste 12 

månaderna. Till en början fokuserade författarna på psykisk hälsa kopplat till fysisk aktivitet hos 

socialtjänstens klienter, men ändrade inriktning efter att ha läst om tidigare forskning om psykisk 

ohälsa, samt efter att ha fastnat för stigmatiseringsteorin, vilket ledde till att istället fokusera på 

skillnader mellan samhällsklasser, kön, födelseland, sysselsättning och bemötandet av socialtjänsten. 

 

2.9 Metoddiskussion 

Studien har, som tidigare nämnts, metoden sekundär dataanalys. Denna metod har varit omdiskuterad 

och det finns ett flertal aspekter som bör övervägas när denna metod ska användas. Det finns 

självfallet både för- och nackdelar att använda sig av en sekundär dataanalys. Fördelar med valet av 

metoden är att studien grundar sig på data av stor omfattning som inte skulle kunna uppnåtts med egen 

datainsamling på grund av bland annat tids- och kostnadsfaktorn. Data som används inom 

sekundäranalys är oftast av god kvalité bland annat på grund av att det ofta är väletablerade forskare 

som utfört studien (Bryman, 2011). Föreliggande studie använder sig av material från PART som 

insamlats av erfarna forskare där primärforskarna tillhör Karolinska institutet och Uppsala universitet 

(Svensk nationella databas, 2012). Urvalsprocessen för PART studien har varit ytterst noggrann, vilket 

medför att urvalet blir så representativt som möjligt. PART- studien är även en studie som har utförts 

vid fler en ett tillfälle, det är en longitudinell studie. Enkäterna har skickats ut vid två tillfällen under 

åren 1998-2000 och mellan 2001 och 2003 (a.a). Detta skulle inte vara möjligt för föreliggande studie 

att undersöka under en sådant långt tidsspann. Föreliggande studie syftar även till att göra en förnyad 

analys av materialet som förhoppningsvis genererar ny kunskap. En annan fördel med en 

sekundäranalys som metod är att material som redan samlats in utnyttjas och kommer till användning 

istället för att man ständigt bara försöka samla in mer material (Bryman, 2011). 
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Det finns dock nackdelar med metoden som bör betänkas. Enkäten som användes för att samla in 

materialet är utformad av andra forskare, vilket gör att frågorna inte kan ändras eller omformuleras. Ett 

exempel på det är variabeln kön där det endast finns alternativen man eller kvinna, när det kan finnas 

individer som ej identifierar sig som antingen man eller kvinna. Materialet är även insamlat under 

1998 och 2000 vilket är en nackdel eftersom resultatet skulle kunna sett annorlunda ut om 

föreliggande studie använt sig av data som samlats senare. Detta gör att resultatet kan vara 

representativt för Stockholms län år 1998 och 2000 men kanske inte är det för Stockholms län 2016. 

När sekundärdata används har forskaren även inte lika god kännedom om materialet eftersom 

forskaren själv inte samlat in det. God kännedom kan betyda att ha kunskap om exempelvis variabler, 

om strukturer i materialet samt hur data är organiserat. Detta gör att det kan ta tid att lära känna 

materialet inför analysen. Det hör även ihop med kritiken att datamängden är komplex. Inom större 

undersökningar insamlas ofta omfattande mängd data, med flertal respondenter och variabler, vilket 

kan göra data materialet svårhanterligt. Även den aspekten att en omfattande mängd data kan ha flera 

nivåer, exempelvis individ- och gruppdata, ställer krav på tid för att lära känna materialet. 

Föreliggande studie använder sig av material från en omfattande undersökning med över 8000 

svarande respondenter och en enkät med många olika variabler. Detta har ställt krav på en gedigen 

förberedelse innan bearbetning samt tid till att hantera materialet. Inom denna studie valdes även att 

fokusera på en nivå; individnivån, för att undersöka forskningsfrågan.  

Det är även viktigt att kontrollera kvaliteten på datan på grund av att den inte insamlats på egen 

hand. Det är inte en förutsättning att all data som kan användas till en sekundäranalys är av god kvalité 

även om den större andelen är det. Ett annat problem med metoden är att när det används data som 

samlats in för annat syfte än den nya analysen så kan det fattas viktiga variabler. För försöka att 

undvika detta bör teoretiska perspektiv väljas innan datainsamling görs för att kunna kontrollera att 

inga nyckelvariabler saknas, vilket även har gjorts inför föreliggande undersökning (Bryman, 2011). 

En annan nackdel som kan tillkomma gällande urval är osäkerheten om de som är mest utsatta och har 

störst psykisk ohälsa verkligen orkar fylla i en enkät som beräknas ta 45 minuter. Det bör tas i åtanke 

när resultatet tolkas. 

 

3 Tidigare forskning 

I det här avsnittet redovisas det nuvarande forskningsläget, samt tidigare forskning som är relevant till 

denna undersökning. I sökningen efter relevant litteratur och tidigare forskning har sökmotorer 

använts, valda efter Ersta Sköndals biblioteks databaser. Sökningarna började brett inom området 

psykisk ohälsa och stigma för att sedan avsmalnas till det området som är relevant för uppsatsen. 

Förutom sökningar i olika databaser har metoden att se på referenslistor tillhörande studier och artiklar 

för att söka efter relevant tidigare forskning använts. Detta har gjorts i syfte att hitta den relevanta 

forskningen gällande föreliggande studies syfte och forskningsområde.  
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 När det gäller tidigare forskning redovisas under varje rubrik olika studier, rapporter och 

kunskapsöversikter, baserade på både svenska och utländska undersökningar. Det presenteras under 

rubrikerna Psykisk ohälsa och samhällsstrukturer, psykisk ohälsa och kön, psykisk ohälsa och 

migration/ född utomlands, psykisk ohälsa och sysselsättning och psykisk ohälsa och professionella. 

Tidigare forskning fick dessa underrubriker för att tydliggöra sambandet mellan tidigare forskning och 

föreliggande studies syfte och frågeställningar. En sammanfattning samt motivering av relevansen av 

den tidigare forskningen avslutar det här kapitlet. 

 

3.1 Psykisk ohälsa och samhällsstrukturer 

Docenterna i sociologi och verksamma forskare vid CHESS, Centrum för forskning om ojämlikhet i 

hälsa vid Stockholms universitet och Karolinska Institutet; Mikael Rostila och Susanna Toivanen, har 

skrivit en bok baserad på deras studie; Den orättvisa hälsan: om socioekonomiska skillnader i hälsa 

och livslängd (2012) där de tittar på i vilken utsträckning hälsan är ojämlikt fördelad i Sverige och i 

övriga världen. De frågar sig varför människor med högre social position lever längre än andra och hur 

hälsan skulle kunna fördelas mer rättvist. De menar att människors position i samhällets hierarkiska 

strukturer är nära förknippad med systematiska skillnader i hälsa och att platsen vi föds på i världen, 

men även den sociala status vi har i samhället, har stor betydelse för vår hälsa och livslängd. Boken 

samlar det breda forskningsfältet kring social jämlikhet i hälsa och förklarar dess teorier, begrepp och 

metoder samt tar upp dagsaktuella frågor om hälsans sociala villkor. 

Carlsons (2007)  har i sin rapport Socialt kapital och psykisk ohälsa undersökt hur individers 

självupplevda psykiska hälsa varierar mellan olika grupper i samhället. Rapporten utgår från materialet 

i den nationella folkhälsoenkäten 2004– 2005 som innehåller ett urval om 73 330 personer. I rapporten 

framkommer bland annat att psykiskt välbefinnandet varierar med ursprung, det vill säga i vilken delar 

av världen individen är född. Av undersökningen framkommer att Sverigefödda generellt sett har bäst 

psykiska välbefinnande med endast 14 procent av männen och 20 procent av kvinnorna som upplevde 

nedsatt psykiskt välbefinnande. Därefter följer personer födda i Norden och sedan i övriga Europa. De 

personer som skattade sin psykiska hälsa som sämst var de individer som var födda utanför Europa, 

med 29 procent av männen och 39 procent av kvinnorna som upplevde nedsatt psykiskt välbefinnande. 

Ursprungsskillnaderna är signifikanta, både för män och för kvinnor. Dock visar rapporten att 

könsskillnaderna delvis överbrygger skillnaderna i ursprung. Till exempel svenskfödda kvinnor 

rapporterar psykisk hälsa ungefär i samma utsträckning som män födda i övriga Europa. I rapporten 

framkommer även att ekonomiska situationen påverkar psykisk ohälsa. Det visade på ett signifikant 

samband både för män och kvinnor mellan den ekonomiska situationen och den psykiska hälsan. Både 

för män och kvinnor ökar andelen med psykisk ohälsa med ökade ekonomiska problem. De individer 

som inte rapporterade ekonomiska problem var andelarna 11 procent (män) respektive 17 procent 

(kvinnor). Med ett rapporterat ekonomiskt problem ökar andelarna till 20 procent för män respektive 
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24 procent för kvinnor. Med flera rapporterad ekonomiska problem ökar andelen ytterligare till cirka 

32 procent för män och cirka 38 procent för kvinnor (Carlsson, 2007). 

 

3.2 Psykisk ohälsa och kön 

Enligt Carlson (2007) är det något vanligare att män skattar sina hälsa och sitt hälsotillstånd som bra 

eller mycket bra jämfört med kvinnor. Vidare uppger män i genomsnitt något fler dagar med bra 

psykisk hälsa per månad jämfört med kvinnor. Nedsatt psykiskt välbefinnande, svår ängslan, oro eller 

ångest förekommer oftare bland kvinnor än män. Män vårdas något oftare inom den psykiatriska 

slutenvården, medan det är nästan dubbelt så vanligt att kvinnor tar antidepressiv och lugnande 

medicin. 

Självmordstankar och självmordsförsök är lika vanligt bland kvinnor och män, men det är vanligare 

att män begår självmord och att kvinnor vårdas på sjukhus för självskadebeteende. Kvinnor har på̊ 

många sätt en mer utsatt situation. Svenska kvinnor har exempelvis lägre sammanräknad 

förvärvsinkomst än män, och kvinnor som är ensamboende eller ensamstående med barn har lägre 

disponibel inkomst än män i motsvarande situation. Skillnader i egen inkomst och arbete förklarar 

också̊ en del av könsskillnaderna i förekomsten av psykiska problem (Carlson, 2007).     

I en annan typ av studie har forskare intresserat sig för skillnader i hur män och kvinnor påverkas 

av katastrofer. Lager (2009) har gjort en sekundäranalys av ett antal utländska studier. Han redovisar 

resultaten i en rapport för Statens Folkhälsoinstitut. Det som framkom var bland annat att efter 

attackerna mot World Trade Center den 11 september 2001 fick fler amerikanska kvinnor än män 

stressymptom, också̊ efter kontroll för grad av exponering och tidigare psykisk ohälsa. Andra studier 

visar att israeliska kvinnor har drabbats av stressymptom i större utsträckning än män efter 

självmordsbombningar, trots att de mer sällan har utsatts för dåden. I en turkisk studie intervjuades 

vidare människor som varit direkt utsatta för en jordbävning. Kvinnor hade fler symtom också̊ efter 

kontroll för tidigare psykiska problem (a.a).     

Vad beror det då på att kvinnor verkar drabbas av svårare problem när män och kvinnor utsätts för 

likvärdiga påfrestningar på det här sättet, undrar Lager. En orsak kan vara att de så kallade 

copingstrategierna skiljer sig åt, det vill säga att män och kvinnor använder olika strategier för att 

hantera påfrestningar och krav. I en av de israeliska studierna om självmordsbombningar undersöktes 

också könsskillnader i copingstrategier. Undersökningen kom fram till att det fanns stora skillnader 

vad gällde att söka stöd hos familj och vänner, självdistraktion genom aktivitet, och att tala med andra 

om känslor. Alla dessa copingstrategier var vanligare bland kvinnor. Skillnader i copingstrategier har 

också̊ undersökts i en stor psykologisk metastudie. Denna pekar dock på att kvinnor använder mer 

av i stort sett alla former av coping (Lager, 2009). 
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3.3 Psykisk ohälsa och migration/född utomlands 

Petter Tinghög doktorerade med en avhandling 2009 som handlar om sambanden mellan migration, 

stress och psykiska ohälsa. Den bygger på elva djupintervjuer med kvinnor från Irak och Iran och två 

enkätundersökningar. I den ena enkäten hade invandrarna sämre psykisk hälsa än de infödda 

svenskarna, men när hänsyn tagits till levnadsvillkor så som inkomst, utbildning och ställning på 

arbetsmarknaden så försvann i stort sett skillnaderna. Cirka 10 000 svenska medborgare, varav 1 100 

utrikes födda, svarade på enkäten. Tinghög menar att då psykisk ohälsa är vanligare bland invandrare 

än bland de infödda svenskarna så beror det på levnadsvillkoren och att det framförallt kan kopplas till 

socioekonomiska, inte kulturella, faktorer. Den andra enkäten undersökte sambanden mellan psykisk 

ohälsa och omständigheter som antingen var specifika för dem som flyttat till ett annat land eller som 

alla människor kan drabbas av. I den undersökningen ingick 720 finländare, irakier och iranier som 

bott i Sverige i minst tre år. Med psykisk ohälsa menades i undersökningen allt från lätta besvär till 

svår ångest och depression. Tinghög menar att det fanns ett tydligt samband mellan psykisk ohälsa och 

svåra erfarenheter som alla människor kan drabbas av, så som skilsmässa, ett svagt socialt nätverk och 

en otrygg ekonomi. Även invandrarnas förmåga att förstå det svenska samhället och göra sig förstådda 

spelade en stor roll för deras psykiska hälsa. Det som inte verkade spela någon större roll var 

upplevelser av diskriminering eller i vilken utsträckning invandrarna behållit sin egen kultur efter 

flytten till Sverige. De föreställningar de hade med sig från sina hemländer komplicerade tillvaron i 

Sverige, liksom motsättningar i familjen och mellan generationerna Ett exempel på problem som 

komplicerade tillvaron var att det kunde vara svårt att ta sig ur ett äktenskap som inte fungerade eller 

att hantera ungdomar i hemmet som tagit till sig mer av det svenska sättet att leva.  

Karolinska Institutet menar att förklaringar till den överrisk för sämre hälsa som utlandsfödda har 

jämfört med personer födda i Sverige står enligt Vogel och medarbetare (2002) att finna i samhällets 

struktur; en sämre anknytning till arbetsmarknaden, större svårigheter att få arbete och lägre löner, 

sämre boende, lägre samhällsdeltagande och svagare sociala nätverk. För individen blir detta till en 

ond cirkel som är svår att bryta. Individer födda utanför Sverige har generellt en lägre social position 

och sämre socioekonomisk situation i Sverige än personer födda här. Utlandsfödda upplever fler 

välfärdsproblem än svenskfödda, men trots att hänsyn tagits till flera variabler kunde man inte förklara 

hela skillnaden mellan svenskfödda och utlandsfödda, diskriminering tros därför vara en viktig 

komponent. Av dem som har sämre allmänt hälsotillstånd är det dessutom mycket vanligt med 

ekonomiska problem (Karolinska Institutet, referat till Vogel och medarbetare, 2002). 

 

3.4 Psykisk ohälsa och sysselsättning 

En kunskapsöversikt av Eva Vingård (2015), visar att det finns ett vetenskapligt samband mellan 

arbete, psykisk ohälsa och sjukskrivning. Riskfaktorer i arbetslivet, menar hon, är psykiskt 

ansträngande arbete, höga krav, låg kontroll, obalans mellan ansträngning och belöning, samt 
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rollkonflikter. God kontroll och rättvisa ger minskad risk för sjukskrivning på̊ grund av psykisk ohälsa. 

Det vetenskapliga underlaget för vilken åtgärd som är mest effektiv vid återgång i arbete efter en 

sjukskrivning på̊ grund av psykisk ohälsa är svagt, enligt studien. Den visar dock tydligt att 

arbetsplatsen måste vara involverad för att medarbetaren ska komma tillbaka i arbete på̊ ett bra sätt. 

Det finns flera vetenskapligt dokumenterade friskfaktorer i arbetet som kan minska risken för psykisk 

ohälsa och som bör användas i det förebyggande arbetet, menar Vingård. Hennes kunskapsöversikt 

visar att effekten på den psykiska hälsan är likartad när kvinnor och män utsätts för samma faktorer i 

arbetet. Vinberg tittade bland annat på en studie från GAZEL- kohorten i Frankrike som har undersökt 

stress på arbetet, mätt som höga krav och låg kontroll, och stress i privatlivet, mätt som hur många 

personer som var ekonomiskt beroende av studiepersonen. Både män och kvinnor uppvisade en ökad 

risk för sjukskrivning för psykiatrisk diagnos (utom psykoser) respektive depression vid en kombi- 

nationsstress från både arbete och privatliv. 

Ansträngnings – belöningsmodellen har använts, enligt Vingård (2015), i många studier och en 

omfattande litteraturöversikt med metaanalyser visade att obalans mellan ansträngning och belöning 

ökar risken för CMD (Begreppet inkluderar diagnoserna depression, generaliserat ångestsyndrom, 

paniksyndrom, specifika fobier, tvångssyndrom och posttraumatiskt stressyndrom). Denna obalans har 

också̊ dokumenterats hos en rad olika yrkesgrupper; industriarbetare, hälsopersonal, privata och 

offentliganställda tjänstemän. En systematisk översikt av psykosociala riskfaktorers bidrag till stress- 

störningar visade att obalans mellan ansträngning och belöning ökar risken. Även risken för störd 

sömn ökar med större obalans. Sjukskrivning för psykiatriska diagnoser har undersökts bland 

försäkringstjänstemän i Kanada.  Låg eller medelhög belöning jämfört med hög belöning gav en 

riskökning för män. För kvinnor var obalans mellan ansträngning och belöning förenat med ökad risk. 

Förhållanden som påverkar uppfattningen om rättvisa och jämlikhet på̊ jobbet har betydelse för 

välbefinnandet och den psykiska hälsan. Det gäller även när man tar hänsyn till arbetets krav och 

kontrollmöjligheter, såväl som till balansen mellan ansträngning och belöning. En översikt av 

psykosociala riskfaktorers bidrag till stresspåverkan visade att orättvisa på̊ arbetsplatsen ökar risken, 

liksom metaanalyser av sambanden mellan självrapporterad orättvisa och psykisk hälsa. Friskfaktorer 

för psykisk hälsa i arbetslivet är faktorer och förhållanden i arbetet som kan ha en förebyggande och 

främjande effekt på̊ den psykiska hälsan och välbefinnandet. De kan motverka negativa konsekvenser 

av olika risker i arbetet och skapa hälsofrämjande effekter för individen och för arbetsplatsen 

(Vingård, 2015). 

 

3.5 Psykisk ohälsa och mötet med professionella 

Enligt Charles (2013) är allmänhetens negativa attityder och föreställningar gentemot personer som 

lever med psykisk sjukdom väldokumenterade. Dock visar forskning som tidigare nämnts även på att 

liknande föreställningar och attityder finns hos professionella som arbetar med individer som lever 
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med psykisk sjukdom. Detta påverkar professionellas beteende mot hjälpsökande vilket kan ge 

negativa konsekvenser som kan ha en betydande effekt för personens välmående och liv. 

Stigmatisering kan bidra till konsekvenser så som mindre positiva behandlingsresultat, 

serviceundvikanden och skadad relation mellan klient och professionella. I sin etnografiska 

innehållsanalys av litteratur som skrivits av klient- och familjemedlemmar kring överföring av stigma, 

identifierades fem olika teman om relationer till klienten och familjemedlemmars erfarenhet av 

professionellas stigmatisering: 

 

 Skuld och skam: Till exempel att känna sig moraliskt ansvarig för sin ohälsa. 

 Ointresse och irritation: Till exempel vid efterfrågan om hjälp. 

 Nedbrytande och avhumaniserande: Till exempel att bli behandlad som om de hade lägre 

social status. 

 Dålig prognos/ främja beroende: Till exempel att professionella inte tror att individen 

kommer att må bättre. 

 Tvång och avsaknad av “riktiga” val: Till exempel att professionella har mer makt och kan 

bestämma vad som anses bäst. 

 

Dessa teman visade sig även ha kommit från stereotypa föreställningar om psykisk ohälsa, till exempel 

att främja ett beroende av stöd kan ledas tillbaka till stereotypa föreställningar att människor med 

psykisk ohälsa är som barn som behöver tas hand om. 

Lusiya Bozan och Susanne Gruber har skrivit en FoU- rapport (2014:75) om professionellas 

bemötande och intervjuade både klienter och socialsekreterare. De pekar på vikten av att bemöta 

klienterna med respekt och integritet, samt visar att det finns skrivet både i Socialtjänstlagen (SoL) och 

Socialstyrelsens föreskrifter (SOFS) att professionellt bemötande handlar om att visa respekt, 

ödmjukhet och empati för den enskilde. Det innefattar även att ha förmågan att vara tydlig, saklig och 

att kunna uttrycka sig - muntligt och skriftligt - så att den enskilde kan förstå samt vara medveten om 

och kunna reflektera över sina egna värderingar. I deras resultat framkommer att de flesta 

kommentarerna från socialsekreterarna som de intervjuade var negativa. Klienternas missnöje 

handlade främst om ett behov av större kompetens hos socialsekreterarna om diagnoser till exempel. 

Klienterna upplevde också att samarbetet inom socialtjänstens organisation var bristfällig, vilket 

innebar att klienterna behövde upprepade gånger berätta om sin situation. Mötet med socialtjänsten var 

kopplat till mycket känslor, ibland negativa. Klienterna upplevde den stora personalomsättningen på 

socialkontoret som problematisk och jobbig.  

Karolinska Institutets rapport “Hälsa och livsvillkor bland socialt och ekonomiskt utsatta grupper i 

Stockholms län” (Burström et al., 2007) redovisar klienternas möte med socialtjänsten. I klienternas 

kontakt med socialtjänsten var det en genomgående aspekt som kom fram i intervjuerna; en känsla av 

att vara i en utsatt situation, att vara beroende av myndigheter för att klara sig. En klient upplever att 
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man inte kan bestämma själv utan måste anpassa sig till kraven som ställs från socialtjänsten, så även 

med andra myndigheter. Bemötandet i en sådan situation är avgörande för hur utsatt man känner sig, 

menar de. De flesta betonade betydelsen av respekt och en human inställning i mötet. Ett exempel de 

redovisar är en kvinna, 29 år:  

 

Så länge man har viss medkänsla och, sen ska man visa respekt till en människa som går på socialen för 

att vi är ändå människor fortfarande (hmm). Vi är inga hundar, tyvärr, som man ofta känner sig som 

liksom… Det är jobbigt, för du kan inte göra nå´nting. Du kan inte ta ett steg och du kan liksom inte 

göra nåt extra och man kan inte det och man måste redovisa nästan varenda sekund… av sitt liv i 

socialen, man måste redovisa jättemycket alltså det är, säger de att du ska sitta, så måste du sitta och 

säger de att du ska åka dit så måste du åka dit och det är inget liv. Det är inget liv, för att man inte är 

självständig. I samspel med myndigheter är man inte jämställd, man måste underordna sig reglerna och 

kraven som ställs på en (Burström et al, 2007, s.79). 

 

Flera av de intervjuade betonade att de har varit tvungna att själva ta reda på hur bestämmelserna 

ser ut för att kunna stå på sig i kontakter med socialtjänsten och andra myndigheter. Det tycks ändå 

som att mötet med socialtjänsten kan vara bättre än tidigare, vilket en äldre, 44 årig respondent med 

erfarenhet av att vara klient på 90- talet beskriver i en intervju i studien (Burström et al., 2007). Hon 

tyckte mötet med socialtjänsten “inte var dåligt”. Hon blev positivt överraskad hur hon blev bemött 

när hon flera år senare tog kontakt med socialtjänsten igen. Antingen berodde förändringen på henne 

själv och hur hon såg sig själv eller på att attityden var annorlunda hos dem som bemötte henne. Hon 

tar upp den interna och den externa sidan av skammen och utsattheten, om hon själv ser sig som utsatt 

och svag eller om hon uppfattar att omgivningen ser henne som utsatt och svag.  

 

Jag hade lite sån erfarenhet från 90-talets soc att ursäkta att jag finns. Jag hade fortfarande lite så här att 

ursäkta, jag är alkoholist och det här kändes så svårt. Men de var så här okey. Det var ett bra 

bemötande. Jag fick inte den där känslan. Alla jag har träffat där har varit vänliga och hjälpsamma mot 

mig. Jag tror att det har hjälpt lite granna att jag har kunnat bli av med alkohol. Det var aldrig sånt att 

jag inte skulle kunna… Jag har varit öppen och vetat att jag får stöd från min assistent. Det tog en lång 

tid innan jag förstod att hon är där egentligen för min skull… (Burström et al., 2007, s.80). 

 

3.6 Sammanfattning och motivering 

Rostila och Toivanen (2012) menar att socioekonomiska skillnader påverkar hälsan hos människor. 

Även vilken social position man har i samhällets hierarkiska struktur är, enligt dem, nära förknippad 

med systematiska skillnader i hälsa. Rostila och Toivanen ser också att platsen vi föds på i världen har 

stor betydelse.  Ur Carlsons (2007) rapport framkommer att variabler såsom ursprungsland, ekonomi 

samt kön påverkar individers psykiska hälsa. Gällande kön menar Carlson att män skattar sina hälsa 

och sitt hälsotillstånd som bra eller mycket bra jämfört med kvinnor och att nedsatt psykiskt 

välbefinnande, liksom svår ängslan, oro eller ångest förekommer oftare bland kvinnor än män. 

Tinghög (2009) visar i en enkät att invandrarna hade sämre psykisk hälsa än de infödda svenskarna, 

men när hänsyn togs till levnadsvillkor så som inkomst, utbildning och ställning på arbetsmarknaden 

så försvann i stort sett skillnaderna, enligt honom. Tinghög menar att då psykisk ohälsa är vanligare 
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bland invandrare än bland de infödda svenskarna så beror det på levnadsvillkoren och att det 

framförallt kan kopplas till socioekonomiska, inte kulturella, faktorer. Vingård (2015), visar att det 

finns ett vetenskapligt samband mellan arbete, psykisk ohälsa och sjukskrivning. Det stämmer då med 

vad Socialstyrelsen (2012) beskriver. De menar att arbete och sysselsättning har stor betydelse för 

människors livskvalitet och att människor med psykisk ohälsa eller psykisk funktionsnedsättning kan 

ha svårt att hitta arbete.  

Charles (2013) lyfter upp att det existerar negativa attityder och föreställningar om människor som 

lever med psykisk ohälsa, vilket benämns som stigmatisering. Dock är det inte bara allmänheten och 

individen själv som upprätthåller och överför stigma utan forskning visar även att professionella 

medverkar i detta. Charles menar att det kan öka risken för stigma för de människor som lever med 

psykisk ohälsa, vilket också stämmer med Bozan och Grubers rapport (2014) om klienters möte med 

socialtjänsten. I deras resultat framkommer att de flesta kommentarerna från socialsekreterarna de 

intervjuade var negativa, lika så fanns missnöje hos flera av klienterna. Burström m.fl. (2007) fick 

med sina klientintervjuer fram att bemötandet i en sådan utsatt situation är avgörande för hur utsatt 

man känner sig. De flesta klienter betonade betydelsen av respekt och en human inställning i mötet 

med socialtjänsten. Det kan alltså finnas ett samband mellan psykisk ohälsa och stigma, enligt tidigare 

forskning. Det framkommer med tydlighet att allmänheten, individer själva samt professionella, såsom 

bland annat socialarbetare, riskerar att överföra stigma till klienter som lever med psykisk hälsa, även 

om det långt ifrån gäller alla. De tidigare forskningsrapporterna kompletterar varandra gällande 

föreliggande studies frågeställningar och syfte och kan därför användas i tolkning av resultatet. 

 

4 Teori 

I detta avsnitt redovisas stigmatiseringsteorin, först av Balfea, Brughaa , O’Connellb , McGeea , 

O’Donovanb och Vaughanb, 2010 som diskuterar Goffmans teorier från 1963 och därefter Goffman 

(2011). Sedan presenteras en vidareutveckling och analys av teorin av Ahmedani (2011), som ligger 

till grund för undersökningen. Avslutningsvis ges en sammanfattning samt en motivation till valet av 

teori samt dess användbarhet. Som forskningsperspektiv kan stigmateorin ses med både makro- , 

meso- och mikroperspektiv, då stigma berör både samhällets attityder (socialt, fysiskt och/eller 

psykiskt stigma), mötet mellan till exempel klient eller patient och professionell (professionellt 

stigma) samt  individens upplevelse av sig själv (självstigma) (Ahmedani, 2011). 

 

4.1 Stigmatisering  

Goffman analyserade vad som kategoriseras som avvikande beteende och varför ett beteende blir 

klassat som avvikande, samt hur den sociala konstruktionen av denna problematik skapas av och i 

samhället (Balfea et. al. 2010).. Goffman använder sig av begreppet stigma som är ett attribut som 

misskrediterar en individ eller en grupp. Personer som besitter ett stigma uppfattas som avvikande från 
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andra människors förväntningar på grund av att de har vissa egenskaper som uppfattas som onormala, 

som till exempel utåtagerande aggressioner eller övervikt.  Stigma är associerad med vad Goffman 

hänvisar till som “styggelser av kött, själen och stammen” (fysiska, psykiska och sociala stigman). Det 

fysiska stigmat kännetecknas av kroppsliga missbildningar eller deformationer. Det psykiska stigmat 

kan bland annat vara alkoholism, självmordsförsök, fängelsevistelse eller underliga böjelser. Det 

sociala stigmat kan liknas vid ett tribalt stigma; ett stigma som förmedlas från generation till 

generation, till exempel stigma på grund av ras, religion och nation. Dessa egenskaper kan vara 

synliga eller osynliga, kontrollerbara eller okontrollerbara.  Goffman hänvisar till personer som inte 

har några avvikande egenskaper så som "normala individer” som inte avviker från samhällets 

förväntningar eller sin sociala grupp. Normala upplever i allmänhet sina kroppar och identiteter som 

frånvarande eller oproblematiska. Egenskaper som samhällsgrupper anser är avvikande och därmed 

stigmatiseras förändras över tid eftersom den sociala betydelsen av fysiska och psykiska tillstånd 

förändras. Ett exempel kan vara personer med epilepsi; förr var denna grupp stigmatiserad av 

samhället då epileptiska anfall sågs som ett tecken på demonisk besittning. Nuförtiden är denna grupp 

mindre stigmatiserad då människor har kunskap om att epilepsi är ett medicinskt tillstånd. Stigma kan 

även variera mellan olika situationer, kulturer och grupper. Detta tyder på att stigma kan vara socialt 

definierat och kan bli antingen mer eller mindre framträdande beroende på vad som är anses vara 

normal eller acceptabelt i särskilda sociala sammanhang (Balfea et. al. 2010). 

Goffman (2011) gjorde även en analys av avvikande beteende och studerar den process i vilken 

avvikare blir bemötta och de strategier de utvecklar för att hantera den sociala omgivningen. Goffman 

(2011) visar tydligt hur ordning och social struktur blottläggs i gränslandet mellan det accepterade och 

normala och det stigmatiserade och onormala. Begreppet stigma avser, enligt Goffman (2011), den del 

av individens situation som “förnekas fullständig social acceptans”.  

En central utgångspunkt för Goffmans interaktionssociologi (1963b:79) är att människor i möten 

med andra måste klassificera dem. Det är den sociala klassificeringsakten, snarare än inre värden, som 

har social betydelse, enligt honom. Detta, menar han, sker i alla sammanhang. Han ger ett exempel: 

om det är en politiker som är blind så är det senare, blindheten, som tar över. Personen riskerar att bli 

om klassificerad, då hon inte stämmer överens med den allmänna bilden - stereotypen- av en politiker. 

Personen blir därmed stigmatiserad av dem som är “normala”. Goffman menar att det är viktigt att det 

föreligger en social relation mellan personen och dem som stigmatiserar henne.   

Goffman talar om att det attribut som är knutet till stigmat ofta är knutet till andra attribut och han 

menar att det skapas stigmateorier som bildar en ideologi, det vill säga ett tankesystem som legitimerar 

stigmatiseringen. Ett exempel är föreställningen att de som sitter i rullstol också är svagt begåvade. 

Men det är då att vara rullstolsburen som är stigmat och som diskrediterar individen, och det är detta 

attribut som i många fall är avgörande för hur hon uppfattas och blir bemött i samhället; övriga 

aspekter får hon automatiskt.  
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Goffman menar också att stigmat kan användas till att skaffa sig fördelar eller ursäkter för sig själv. 

Den stigmatiserade kan drabbas av motgångar, precis som alla andra, och kan då skylla dessa som 

grunden till stigmat - oavsett vad den verkliga orsaken till problemet är.  

För att skilja mellan olika situationer införde Goffman en tredelning av identitetsbegreppet; en 

psykologisk nivå; jag/själv eller uppfattad identitet, en nivå som individen kan medskapa i social 

interaktion; personlig identitet, och slutligen den identitet som bestäms av social struktur som roller 

och liknande; social identitet. För Goffman var visuell information och kommunikation viktigt i mötet 

mellan människor för att förstå stigma. Symboler, det vill säga att något står för något annat, möjliggör 

effektiv informationsöverföring. Vissa symboler för stigma, som till exempel hudfärg, är i praktiken 

inte möjliga att ändra, medan andra lättare kan ändras, som till exempel sättet att klä sig på. En strategi 

för stigmatiserade är att försöka dölja sitt attribut (Edling & Rydgren, 2007).  

Enligt Ahmedani (2011) är psykisk ohälsa ett omfattande problem världen över. Ett av hindren till 

att fler individer inte får den vård som behövs är den stigma som genomsyrar samhället; både den som 

individen tillskriver sig själv samt den som tillskrivs av vårdpersonal och andra professionella. 

Ahmedani definierar Dudleys teori om stigma som stereotypiska eller negativa åsikter som tillskrivs 

en person eller grupper av människor när deras egenskaper eller beteende ses som avvikande eller 

sämre än samhälleliga normer. Vidare skriver Ahmedani att det är av stor vikt att vara medveten om 

att stigma är relevant i flera olika kontexter, inte bara i psykisk ohälsa eller alkoholmissbruk utan även 

människors etnicitet, kön eller sexuella läggning. Konstruktioner som ligger till grund för begreppet 

stigma har utvecklats från när Goffman först använde det 1963. Dimensionerna av begreppet stigma 

visar på det olika sätt som stigma kan utvecklas och skapas. Sedan 2001 har nio dimensioner av stigma 

identifierats: fara, ursprung, estetik, dölja/synlighet, styrbarhet, medlidande prognos, stabilitet och 

störande. Dessa dimensioner är oberoende av varandra och kan självständigt skapa stigma, dock kan 

även flera dimensioner påverka samtidigt. Dimensionen fara anses ofta vara en viktig aspekt i stigmas 

utveckling. Avvikande egenskaper, till exempelvis psykisk ohälsa, uppfattas ofta av allmänheten som 

skrämmande, oförutsägbart och främmande. Egenskaperna framkallar rädsla och obehag hos 

allmänheten som därmed stigmatiserar individen. Dimensionens ursprung bygger på uppfattningen att 

avvikande beteende härstammar från ens ursprung. Detta beror på att till exempel psykisk ohälsa och 

beteendestörning ofta anses bero på ens genetiska och biologiska arv (a.a).  

Den estetiska dimensionen syftar till att belysa människors dömande av andra människor efter 

deras attribut (Ahmedani, 2011). När en person eller en grupp med ett attribut inte uppvisar ett 

beteende som överensstämmer med förväntade sociala normer skapas obehag. Konsekvenser av detta 

är att det ofta leder till en generalisering av sambandet med de attributen och exempelvis onormalt 

beteende, vilket medför fördomar och undvikande. Detta kan därmed också vara anledning till att 

samhället fortsätter att döma och undvika människor med avvikande attribut. Den estetiska 

dimensionen kan anses ha ett nära samband med dimensionen dölja-synlighet.  Denna dimension tar 

upp aspekten att de synliga, stigmatiserande egenskaperna, exempelvis etnicitet, lättare kan 
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identifieras och vara svårare att dölja inför andra människor. Synliga egenskaper möjliggör för 

allmänheten att diskriminera och stigmatisera efter personens utseende. Det finns forskning som 

stödjer denna dimension eftersom studier visar på att samhället tillskriver mer stigma mot avvikande 

beteenden med synliga attribut, exempelvis schizofreni, jämfört med andra med mindre synliga 

attribut, så som depression (a.a).  

Inom dimensionen styrbarhet anses avvikande beteende så som psykisk ohälsa vara styrbara 

(Ahmedani, 2011). Individen anses därmed kunna kontrollera sitt beteende och om det ej lyckas beror 

det på att individen inte vill eller anstränger sig tillräckligt. Detta gör att individen blir personligt 

ansvarig för sitt beteende och därmed bär skulden för sitt tillstånd. Ett exempel på detta kan vara 

alkohol- och drogmissbruk.  Dimensionen medlidande kan till viss del anses höra ihop med 

dimensionen styrbarhet. Dimensionen medlidande anser att den personen eller gruppen som har 

avvikande beteende som innebär mindre personlig styrbarhet blir i högre grad ofta mindre 

stigmatiserade. De beteendena som individen själv inte kan styra väcker i högre utsträckning mer 

medlidande från andra vilket resulterar i en lägre grad av stigmatisering (a.a).   

De två dimensionerna prognos och stabilitet berör hur stor sannolikhet det är att en individ med ett 

avvikande beteende kan bli normativ och om behandling kan ges för att individen ska kunna bli 

“normal” (Ahmedani, 2011). Detta berör därmed huruvida det avvikande beteendet icke är stabilt, om 

det går att bryta, samt hur prognosen för hur individen kan svara på behandling ser ut. Dimensionen 

störande tar upp aspekten i hur stor utsträckning individen eller gruppens avvikande beteende kan vara 

störande för deras relationer och framgång i samhället. Om individen kan ha ett framgångsrikt jobb 

och engagera sig i sunda relationer visar det att avvikandet är mindre störande, vilket leder till mindre 

stigmatisering. Genom de nio dimensionerna som skapar stigma utformas, som tidigare nämnts, tre 

olika nivåer av stigma: socialt stigma, självstigma och professionellt stigma. Socialt stigma är den 

stigma som allmänheten upprätthåller. Det kan vara strukturer som diskriminerar och bidrar till 

ojämlikheter mellan människor. Ett konkret exempel kan vara ojämlik tillgång till vård. Självstigma är 

att individen själv upprätthåller stigma och kan leda till dålig självkänsla och dåligt självförtroende. 

Yrkesverksammas stigma mot klienter är professionellas stigmatisering av hjälpsökande som lever 

med psykisk ohälsa. I och med att socialarbetare ofta har kontakt med människor med psykisk ohälsa 

kan även de vara överförare av stigma. Ett exempel är att i Storbritannien utgör socialarbetare 60-70 

procent av de professionella som arbetar med psykisk ohälsa. Detta, menar Ahmedani (2011), kan 

även vara en tillgång om socialarbetarna har kunskap om stigma och därmed kan bidra till mindre 

stigma. De tre nivåerna i detta sammanhang är inte hänvisning till en hierarki av betydelser för dessa 

varierade stigmas, utan snarare för att representera olika sociala områden av stigma som kan skiljas 

från varandra (a.a) . 
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4.2 Sammanfattning och motivering 

För människor med psykisk ohälsa och i behov av socialhjälp så är fenomenet stigma, som är relaterat 

till fördomar, av särskild betydelse då de befinner sig i en extra sårbar situation och kan uppleva att de 

inte har makt över sin vardag, vilket kan göra att de känner skam. De kan också uppleva det som att de 

tar en risk när de måste öppna upp sina liv genom att söka hjälp hos socialtjänsten utan att veta om de 

kommer få den hjälp de har rätt till eller är i behov av. 

Syftet är att med hjälp av stigmatiseringsteorin undersöks samband mellan psykisk hälsa och olika 

variabler som kan tänkas påverka den psykiska hälsan och därmed öka risken för stigmatisering.  

Undersökning görs också om den psykiska ohälsan ökar beroende på kön, socioekonomisk utsatthet, 

ursprungsland samt i kontakten med socialtjänsten, vilket stigmateorin också innefattar. 

 

5 Reslutat och Analys  

I det här avsnittet kommer resultatet av undersökningen presenteras, samt en analys av resultatet. 

Avsnittet börjar med beskrivande statistik för att få en bild av hur urvalet ser ut. Därefter kommer 

resultatet av studiens frågeställningar samt analysen av resultaten utifrån vald teori att presenteras. 

 

5.1 Beskrivande statistik 

Följande diagram har författarna framtagit för att medvetenhetgöra hur föreliggande studies urval ser 

ut. Data som använts för att framställa diagrammen kommer från PART studien.  

 

 

 

Figur 1.  Stapeldiagram av könsfördelning hos antal (n).  
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I stapeldiagram figur 1 redovisas hur könsfördelningen såg ut i urvalet till denna undersökning. Det är 

10345 personer som besvarade denna fråga. Utav dessa 10345 personer var antalet kvinnor 5723 

stycken medan 4622 stycken var män. Detta ger en procentfördelning att cirka 55 procent var kvinnor 

och cirka 45 procent var män. Diagrammet visar att det var flera kvinnor än män som besvarade 

enkäterna.   

 

 
 

Figur 2. Stapeldiagram av åldersfördelning hos antal (n). 

 

I stapeldiagrammet figur 2 redovisas åldersfördelningen hos respondenterna. Bilden redovisar att det 

är relativt jämt fördelat mellan åldrarna, med undantag för åldern 60-64 år. Detta påverkas av att 

enkäten endast vände sig till åldrarna 19-64 år, vilket gör att det naturligt blir en mindre andel som är 

mellan 60-64 år. Konsekvensen av att åldersgrupperna har en relativ bra spridning i de olika 

åldersgrupperna utgör en bra utgångspunkt för att resultatet blir representativt för alla åldersgrupper 

mellan 19-64.  
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Figur 3. Stapeldiagram av fördelning mellan antal (n) som fötts i Sverige och individer som fötts i 

annat land. 

 

I stapeldiagrammet figur 3 redovisas de individer i urvalet som är födda i Sverige och de som har ett 

annat ursprungsland. Diagrammet visar ett tydligt överskott på individer som svarat att de föddes i 

Sverige. Endast cirka 7 procent har svarat att de ej föddes i Sverige därmed är endast 7 procent födda 

utomlands. Detta kan vara av vikt när resultatet tolkas.  

 

 

 
 

Figur 4. Stapeldiagram fördelning mellan antal (n) som har haft kontakt med socialtjänsten under de 

senaste 12 månaderna och de som inte har haft kontakt med socialtjänsten de senaste 12 månaderna.  
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I stapeldiagrammet figur 4 redovisar antalet personer som har svarat ja eller nej på frågan om de har 

haft kontakt med socialtjänsten under de senaste 12 månaderna. Det är endast cirka 5 procent av 10 

264 personer i undersökningen som svarat ja på att de haft kontakt med socialtjänsten de senaste 12 

månaderna. Cirka 5 procent av 10 264 personer är 494 personer. Även detta kan vara viktigt att ha i 

åtanke när resultatet tolkas.  

 

 

Figur 5. Stapeldiagram av fördelning mellan antal (n) som har sysselsättning och de som ej har 

sysselsättning.  

I stapeldiagram figur 5 redovisas antal respondenter som har sysselsättning eller ej. “Ja” står för att de 

har sysselsättning och “nej” för att de inte har sysselsättning.  Diagrammet visar att 61 procent av 

respondenterna uppger sig ha sysselsättning medan 39 procent ej har det.  

 

 
 
Figur 6. Linjediagram över den självskattade psykiska hälsan hos antal (n) i PART enkäten.  



 

34 

 

 
I linjediagram figur 6 redovisar hur samtliga respondenter (n) skattar sitt psykiska välmående. Detta 

har gjorts genom att tio frågor har om kodats så att det respondenternas svar får ett värde mellan 10-

40. Värdet 40 står för mycket gott psykiskt välbefinnande och 10 står för mycket dåligt psykiskt 

välbefinnande Ju högre siffra desto bättre psykisk hälsa skattar respondenterna.  Linjediagrammet 

visar att de flesta respondenter har skattat sitt psykiska välmående relativt högt. Det är dock personer 

som har skattat sitt välmående väldigt nära 10 som därmed uppger sig skatta sitt psykiska välmående 

som dålig. Det är denna variabel som används i mätningen av psykisk ohälsa.  

 

5.2 Resultat av frågeställningarna 

Följande tabeller har framtagits för att besvara föreliggande studies frågeställningar.  

 

5.2.1 Hur ser den psykiska ohälsan ut hos socialtjänstens klienter i jämförelse med den övriga 

befolkningens? 

 

Tabell 1. Medelvärde för den självskattade psykiska hälsan hos de som har haft kontakt med 

socialtjänsten och medelvärde för den självskattade psykiska hälsan hos de som ej har haft kontakt 

med socialtjänsten.  

Medelvärde 

 Kontakt med socialtjänsten Antal Medelvärde 

Psykisk ohälsa Ja 494 23,1842 

Nej 9649 27,3996 

 

Tabell 1 har gjorts för att redovisa medelvärden. Testet undersöker medelvärdet för den självskattade 

psykiska hälsan för de som har haft kontakt med socialtjänsten under de senaste 12 månaderna 

respektive de som ej har haft kontakt med socialtjänsten. Medelvärdet för de som ej har haft kontakt 

med socialtjänsten är cirka 27 på en grad skala mellan 10-40. Detta visar att de skattar sin psykiska 

hälsa som relativt bra. Medelvärdet för de som har haft kontakt med socialtjänsten de senaste 12 

månaderna är cirka 23. Detta resulterar i att de som har haft kontakt med socialtjänsten har en sämre 

självskattad psykisk hälsa med skillnad mellan cirka 27 och cirka 23. 
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Tabell 2. T-test för skillnader av medelvärde för den självskattade psykiska hälsan hos de som har haft 

kontakt med socialtjänsten och medelvärde för den psykiska hälsan hos de som ej har haft kontakt med 

socialtjänsten. 

T-test 

 

Levenes Tes T-test 

F-värde Signifikans T-värde 

Psykisk ohälsa Lika avvikelser antas 22,750 ,000 -15,289 

 

Detta t-test som visas i tabell 2 har gjorts i samband med att medelvärdena för den självskattade 

psykiska hälsan jämfördes mellan de som har haft kontakt med socialtjänsten de senaste 12 månaderna 

och de som ej har haft kontakt. Resultatet är signifikant med en signifikans som är <0,001 och ett t-

värde på cirka -15.  

 

5.2.2 Har kvinnor en sämre psykisk hälsa än män? 

 

Tabell 3. Medelvärde för den självskattade psykiska hälsan hos kvinnor och män. 

Medelvärde 

 Kön Antal Medelvärde 

Psykisk ohälsa Man 4569 27,8251 

Kvinna 5645 26,6716 

 

Tabell 3 har gjorts för att redovisa medelvärden. Testet undersöker medelvärdet för självskattade 

psykiska hälsan för kvinnor respektive män. Medelvärdet för den självskattade psykiska hälsan för 

män är cirka 28 på en skala mellan 10-40. Medelvärdet för kvinnors självskattade psykiska hälsa är 

cirka 27 på samma skala. Detta visar att det finns skillnader mellan de två könens självskattade 

psykiska hälsa, kvinnor skattar sin psykiska hälsa sämre än män. 
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Tabell 4. T-test för skillnader av medelvärde för den självskattade psykiska hälsan hos kvinnor och 

hos män 

T-test 

 

Levenes Test  T-test 

F-värde Signifikans T-värde 

Psykisk ohälsa Lika avvikelser antas  20,892 ,000 9,629 

 

Detta t-test som visas i tabell 4 har gjorts i samband med att medelvärdena för den självskattade 

psykiska hälsan jämfördes mellan kvinnor respektive män.  Resultatet är signifikant med en 

signifikans som är <0,001 och ett t-värde på cirka 10.  

 

5.2.3 Har utlandsfödda sämre psykisk hälsa än sverigefödda? 

 

Tabell 5. Medelvärde för den självskattade psykiska hälsan hos Sverige födda och de som fötts i annat 

land. 

Medelvärde 

 Född i Sverige Antal Medelvärde 

Psykisk ohälsa Ja 9148 27,2976 

Nej 1058 26,2372 

 

Tabell 5 har gjordes för att redovisa medelvärden för den självskattade psykiska hälsan mellan de som 

är födda i Sverige respektive de som är utlandsfödda. För de respondenter som har uppgett sig vara 

födda i Sverige blir medelvärdet för deras självskattade psykiska hälsa värdet cirka 27 på en skala 

mellan 10-40. För de respondenter som uppgett sig vara födda utanför Sverige blir medelvärdet för 

deras självskattade psykiska hälsa cirka 26. Detta visar på att det är en skillnad på den självskattade 

psykiska hälsan hos de som är födda i Sverige och de som är utlandsfödda. 
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Tabell 6.  T-test för skillnader av medelvärde för den självskattade psykiska hälsan hos individer som 

fötts i Sverige och de som fötts i annat land. 

T-test 

 

Levenes Test T-test  

F-värde Signifikans T-värde 

Psykisk ohälsa Lika avvikelser antas 11,194 ,001 5,409 

 

T-testet som visas i tabell 6 har gjorts i samband med att medelvärdena för den självskattade psykiska 

hälsan jämfördes mellan individer som fötts i Sverige och de som fötts i annat land. Resultatet har en 

signifikant på 0,001 vilket är sämre signifikans än de tidigare T-testen se tabell 2 och 4.  

 

5.2.4 Har individer som ej har en daglig sysselsättning sämre psykisk hälsa än individer som har 

daglig sysselsättning?  

 

Tabell 7. Medelvärde för den självskattade psykiska hälsan hos individer som har en daglig 

sysselsättning och de som ej har en daglig sysselsättning. 

 

Medelvärde 

 Sysselsättning Antal Medelvärde 

Psykisk ohälsa ja 8161 27,2650 

nej 978 25,6851 

 
Tabell 7 gjordes för att redovisa medelvärden för den självskattade psykiska hälsan mellan de som har 

en sysselsättning och de som ej har en sysselsättning. För de respondenter som har uppgett sig ha en 

sysselsättning är medelvärdet för deras självskattade psykisk hälsa cirka 27 på en skala mellan 10-40.  

För de respondenter som uppgett att de ej har en sysselsättning blir medelvärdet för deras självskattade 

psykiska hälsa cirka 26. Ur medelvärdenas resultat går det därmed att utläsa att det finns en skillnad 

mellan de som har sysselsättnings och de som ej har sysselsättnings när det gäller den självskattade 

psykiska hälsan. De som har sysselsättning skattar sitt psykiska mående bättre än de som ej har 

sysselsättning. 
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Tabell 8. T-test för skillnader av medelvärde för den självskattade psykiska hälsan hos individer som 

har en daglig sysselsättning och de som ej har en daglig sysselsättning. 

 

T-test 

 

Levenes Test  T-test 

F-värde Signifikans T-värde 

Psykisk ohälsa Lika avvikelser antas  204,645 ,000 7,787 

 

Detta t-test som visas i tabell 8 har gjorts i samband med att medelvärdena för den självskattade 

psykiska hälsan jämfördes mellan individer som har en daglig sysselsättning och de som ej har en 

daglig sysselsättning. Resultatet är signifikant med en signifikans som är <0,001 och ett t-värde på 

cirka 8. 

 

5.2.5 Har klienter som upplever sig ej fått den information, stöd och hjälp från socialtjänsten som 

de ville än sämre psykisk hälsa än de som upplever sig fått den information, stöd och hjälp de 

ville ha?     

 

Tabell 9. Medelvärde för den självskattade psykiska hälsan hos individer som upplevt fått olika 

mycket information, stöd eller hjälp. 

 

Medelvärde 

Psykisk ohälsa 

 
Antal Medelvärde 

Jag fick den information, stöd eller hjälp jag behövde 238 24,2479 

Jag fick viss information, stöd eller hjälp 191 21,5236 

Jag fick ingen information, stöd eller hjälp 73 22,7123 

Total 502 22,9880 

 

Genom tabell 9 kan medelvärdet på den självskattade psykiska hälsan utläsas från tre olika variabler. 

Urvalet är de som har haft kontakt med socialtjänsten under de senaste 12 månaderna och variablerna 

är följande: de som anser sig ha fått den information, stöd och hjälp personen behövde, de som anser 

sig delvis ha fått den information, stöd och hjälp de behövde samt de som anser sig inte fått 

information, stöd eller hjälp som personen behövde. De som anser sig fått den information, stöd eller 
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hjälp de behövde har ett medelvärde på cirka 24 på en skala mellan 10-40. De som delvis anser sig fått 

den information, stöd eller hjälp de behövde har ett medelvärde på cirka 21. De respondenter som 

anser sig inte fått den information, stöd eller hjälp de behövde har ett medelvärde på cirka 23. Detta 

visar att de som anser sig har fått den information, stöd eller hjälp de behövde har skattat deras 

psykiska hälsa som bättre än de andra. Dock har de som anser sig inte fått den information, stöd eller 

hjälp de behövde en högre självskattade psykisk hälsa än de som delvis anser sig fått den information, 

stöd eller hjälp de behövde.  

Tabell 10. Analys av varians för medelvärdena för den självskattade psykiska hälsan hos individer 

som haft kontakt med socialtjänsten och som fått den information, stöd eller hjälp de behövde, som 

fått viss information, stöd eller hjälp de behövde eller individer som ej fått någon information, stöd 

eller hjälp. 

Analys av varians 

Psykisk ohälsa 

 
Summan av kvadraterna Medelvärde av kvadraterna Signifikans. 

Mellan grupperna  792,951 396,476 ,000 

Inom grupperna 21516,977 43,120  

Total 22309,928   

 

Denna analys av varians som visas i tabell 10 har gjorts i samband med att medelvärdena för den 

självskattade psykiska hälsan hos individer som haft kontakt med socialtjänsten och som fått den 

information, stöd eller hjälp de behövde, som fått viss information, stöd eller hjälp de behövde eller 

individer som ej fått någon information, stöd eller hjälp undersöktes. Ur tabellen går det att utläsa att 

resultatet är signifikant med en signifikans som är <0,001. 

 

Undersökningen har också undersökt en kombination av variabler; kön, född i Sverige, sysselsättning 

och kontakt med socialtjänsten. 
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Tabell 11. Regression som undersöker i vilket utsträckning av variablerna kön, om respondenten är 

född i Sverige eller ej, om respondenten har haft kontakt med socialtjänsten och om respondenten har 

sysselsättning eller ej påverkar respondenternas självskattade psykiska hälsa 

 

Regression  

 

Icke standardiserad 
koefficient 

Standardiserad 
koefficient 

Signifikans Riktningskoefficient Beta-värden 

1 (Konstant) 29,143  ,000 

Kön -1,104 -,090 ,000 

Ursprungsland -,918 -,046 ,000 

Kontakt med 
socialtjänsten 

-3,859 -,136 ,000 

Sysselsättning ,993 ,048 ,000 

Beroende variabel: psykisk ohälsa 

 
I denna regression som visas i tabell 11 testas i vilket utsträckning av variablerna kön, om 

respondenten är född i Sverige eller ej, om respondenten har haft kontakt med socialtjänsten och om 

respondenten har sysselsättning eller ej påverkar respondenternas självskattade psykiska hälsa. 

Resultatet i regressionen visar att samtliga variabler påverkar den självskattade psykiska hälsan. Dock 

kan det avläsas ur regressionen att att den självskattade psykiska hälsan påverkades mest av variabeln 

kontakten med socialtjänsten, oavsett andra variabler. De som hade haft kontakt med socialtjänsten de 

senaste 12 månaderna hade den sämsta självskattade psykiska hälsan oberoende av kön, sysselsättning 

eller var personen föddes.  

 

Tabell 12. Analys av varians för regression för variablerna kön, ursprungsland, kontakt med 

socialtjänsten och sysselsättning.  

Analys av varians 

Model Summan av kvadraterna Medelvärde av kvadraterna Signifikans 

1 Regression 13467,337 3366,834 ,000b 

Resterande 368473,144 35,781  

Total 381940,481   

Beroende variabel: psykisk ohälsa 

Oberoende variabel: sysselsättning, kön, ursprungsland och kontakt med socialtjänsten 
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I tabell 12 visar att resultatet av regression testet för variablerna kön, ursprungsland, kontakt med 

socialtjänsten och sysselsättning fick R square värdet cirka 0,34. Detta är ett är ett lågt värde som tyder 

på att det finns andra orsakvariabler som kan påverkar. Resultatet är signifikant med en signifikans 

som är <0,001. 

 

5.3 Sammanfattning av resultat 

Inledningsvis kontrollerades en rad grundfaktorer för att visa urvalet, så som kön, ålder, om 

individerna var född i Sverige eller utomlands, om individerna haft kontakt med socialtjänsten och om 

individerna hade självskattad psykisk ohälsa. Gällande kön var det fler kvinnor än män som svarade på 

enkäten. Åldersspannet låg mellan 19- 64 år och var däremellan relativt jämt fördelat. Det var ett 

överskott på de som var födda i Sverige; cirka 93 procent. De som haft kontakt med socialtjänsten de 

senaste 12 månaderna var endast cirka 5 procent.  

Resultatet besvarade alla fem frågeställningar. Ett t-test gjordes som visade att de som haft kontakt 

med socialtjänsten mådde sämre i sin självskattade psykiska hälsa än övriga med stor signifikans. 

Denna enskilda variabel var den överlägset största faktorn gällande psykisk ohälsa, oberoende de 

övriga variablerna. Resultatet visar dock att alla faktorer påverkar den psykiska hälsan. Resultatet 

gällande kön visade att kvinnor mår sämre psykiskt än män, även om signifikansen inte var stor. Är 

individen född i Sverige mår den psykiskt bättre än om individen är född utomlands. Dock var inte 

heller detta resultat med stor signifikans. De med sysselsättning skattar sin psykiska hälsa högre än de 

som ej uppbär sysselsättning. Slutligen visade det sig att de som anser sig har fått den information, 

stöd eller hjälp de behövde har skattat deras psykiska hälsa som bättre än de som inte upplevde det. 

Dock har de som anser sig inte fått den information, stöd eller hjälp de behövde en högre självskattade 

psykisk hälsa än de som delvis anser sig fått den information, stöd eller hjälp de behövde.  

Sammanfattningsvis visar den här undersökningen att de som mår allra sämst psykiskt är de som är 

i kontakt med socialtjänsten men ej får det stöd och den information från socialtjänsten som de 

förväntar sig. Kvinnor, utomlands födda och de som ej har en sysselsättning har också en sämre 

självskattad psykisk ohälsa i jämförelse med övriga respondenter. 

 

6 Analys 

I detta avsnitt kommer föreliggande studies resultat analyseras utifrån stigma teori.  Varje 

frågeställnings resultat kommer analyseras var för sig. 
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6.1 Hur ser den psykiska hälsan ut hos socialtjänstens klienter i jämförelse 

med den övriga befolkningens 

Resultatet visar att de som haft kontakt med socialtjänsten de senaste 12 månaderna har en sämre 

självskattad psykisk hälsa (med signifikans) jämfört med de som inte varit i kontakt med 

socialtjänsten. Det kan enligt stigmatiseringsteorin tyda på att klienter hos socialtjänsten känner 

skamkänslor och stärkt utanförskap, vilket ökar den psykiska ohälsan. Skammen kan vara tung att bära 

och utanförskap är en känsla som ingen av människa vill uppleva då människor har ett grundläggande 

behov av känslan av gemenskap med andra människor. Dessutom kräver samhället, vilket finner stöd 

både i människors värderingar, moral men också enligt lagstiftning och den politiska diskursen, att 

medborgare är självförsörjande. Klarar man inte av att leva efter dessa krav riskerar skammen och 

ångesten, den psykiska ohälsan, att öka. 

 Goffman (2011) skulle kunna anse att socialtjänstens klienter avviker från övriga, det vill säga de 

avviker från andra människors förväntningar på grund av att de kan ha vissa beteenden som anses vara 

onormala, avvikande och riskerar därmed att bli stigmatiserade. Detta handlar enligt Goffman om 

psykiskt stigma. Han visar tydligt hur ordning och social struktur blottläggs i gränslandet mellan det 

accepterade/normala och det stigmatiserade/ onormala. Goffman menar att begreppet stigma avser den 

del av individens situation som förnekas fullständig social acceptans. Den sociala konstruktionen av 

denna problematik skapas av och i samhället, enligt honom. Att inte vara självförsörjande kan vara att 

ses som en “parasit” som lever på andras bekostnad och som därmed sjunker i social status i samhället. 

När individer behöver söka hjälp hos myndigheten kan det upplevas som att individen får en ny 

identitet: socialbidragstagare/klient. Som socialtjänstens klient tas en risk när individen blottlägger sig 

och sitt liv när den söker hjälp och det kan leda tillbaka till stereotypa föreställningar hos andra, så 

som synen att människor med psykisk ohälsa och som behöver socialtjänstens hjälp är oförmögna att 

ta hand om sitt liv själva. Dock kan stigmatisering förändras över tid, som till exempel om individen 

inte längre skulle behöva socialtjänstens stöd och hjälp. Stigmat skulle även upphöra om samhället 

ändrade attityd och menade att det är acceptabelt att söka socialhjälp och att det är en situation vi alla 

kan hamna i. Människors position i samhällets hierarkiska struktur är nära förknippad med 

systematiska skillnader i psykisk hälsa. Även den sociala statusen individer har i samhället kan ha en 

stor betydelse för människors psykiska hälsa. Socialtjänstens klienter kan uppfattas ha en låg social 

status i vårt samhälle och därmed kan det påverka den psykiska hälsan hos den gruppen. 

 

6.2 Har kvinnor en sämre psykisk hälsa än män? 

Resultatet på denna frågeställning blev att kvinnor har en något sämre självskattad psykisk hälsa en 

män. Som nämnts i tidigare forskning har Carlsson (2007)  också undersökt skillnaden mellan den 

psykiska hälsan hos män respektive kvinnor. Även i hans undersökning framkom att kvinnor i större 

utsträckning upplever nedsatt psykiskt välbefinnande än män. Detta styrker resultatet om att det finns 
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skillnader mellan könens psykiska hälsa och att det är kvinnor som skattar sin hälsa som sämre. Att 

signifikansen inte är så stark mellan könen stämmer också med Carlssons (2007) rapport som visar att 

könsskillnader överbryggar skillnaderna i ursprung, så som till exempel att svenskfödda kvinnor 

rapporterar ungefär samma psykiska hälsa som män födda i övriga Europa.  

Ahmedani (2011) har i sin forskning av stigma sett att det är av stor vikt att vara medveten om att 

stigma är relevant i flera olika kontexter, till exempel kön och sexuell läggning. Det kan finnas 

personer som blir stigmatiserade på grund av vilket kön de har. 

Kvinnor skulle kunna bli stigmatiserade på alla tre olika nivåer av stigma, nivån social stigma: det 

stigma som allmänheten upprätthåller, nivån självstigma: att individen själv upprätthåller stigma och 

nivån yrkesverksammas stigma mot klienter: är professionellas stigmatisering av hjälpsökande. Nivån 

socialt stigma kan vara strukturer som diskriminerar kvinnor och bidrar till ojämlikheter mellan könen. 

Självstigma är det stigma individen själv upprätthåller så som att kvinnor inte är lika starka som män, 

vilket kan leda till dålig självkänsla och självförtroende. Yrkesverksammas stigma mot klienter är att 

de kan bidrar till stigma till exempel ge en sämre prognos till en kvinna än en man.  Detta kan ha en 

påverkan till varför det finns skillnader i den psykiska hälsan mellan könen (Ahmedani, 2011). 

Goffman skulle troligtvis klassat stigmatisering på grund av kön som ett socialt stigma, därmed ett 

tribalt stigma. Skillnader och värderingar av könen skulle kunna anses vara ett stigma som förmedlas 

från generation till generation. (Balfea et. al. 2010). 

 En central utgångspunkt för Goffmans interaktionssociologi (1963b:79) är att människor i möten 

med andra måste klassificera dem. Det är den sociala klassificeringsakten, snarare än inre värden, som 

har social betydelse vilket kan tolkas som att människor med kvinnligt kön kan bli klassificerade på 

grund av sitt kön. Med tanke på Charles (2013) studie som tar upp aspekter så som att stigmatisering 

kan uttryckas att personen behandlas som om de hade en lägre status, skulle det kunna tänkas att de 

med kvinnligt kön anses vara avvikande och behandlas därmed som om de var av lägre status. 

Stigmatisering kan leda till konsekvenser så som sämre behandlingsresultat, sämre relation mellan 

klienter och professionella och serviceundvikande. Om kvinnor stigmatiseras på grund av deras kön 

kan stigmat resultera i att de får till exempel sämre behandlingsresultat och serviceundvikande vilket 

skulle kunna vara en del av förklaringen varför kvinnor skattar sin psykiska hälsa sämre än män.   

 

6.3 Har utlandsfödda sämre psykisk hälsa än sverigefödda? 

Resultatet visar att det finns en skillnad i den självskattade psykiska hälsan beroende om man är född i 

Sverige eller någon annanstans, där de som var födda i Sverige skattade sin psykiska hälsa något 

högre.  

Både Goffman (Balfea et. al., 2010) och Ahmedani (2011) menar att en individ kan bli 

stigmatiserad som avvikande om den har en annan etnicitet. Många som är utlandsfödda har en annan 

etnicitet och därför skulle det kunna ha påverkat resultatet. Stigma kan variera mellan olika kulturer 
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och grupper, enligt Goffman (1963). Enligt Rostila och Toivanen (2012) påverkar platsen var vi 

föddes på i världen vår psykiska hälsa. Även Carlsson (2007) visar på att födelseplatsen påverkar 

människors psykiska välbefinnande. Ur hans rapport framkommer att personer födda i Sverige har 

bättre psykisk hälsa än personer födda i norden eller i övriga Europa. Detta tyder på att stigma kan 

vara socialt definierat och kan bli antingen mer eller mindre framträdande beroende på vad som anses 

vara normalt eller acceptabelt i särskilda sociala sammanhang (Balfea, et., al.2010). Petter Tinghög 

(2009) vid Linköpings universitet, som nämnts tidigare, som doktorerade med en avhandling om 

sambanden mellan migration, stress och psykisk hälsa, menar att invandrare hade sämre hälsa än de 

infödda svenskarna, men att skillnaderna försvann i stort sett då hänsyn togs till levnadsvillkor så som 

inkomst, utbildning och vilken ställning man har på arbetsmarknaden. Sämre psykisk hälsa kunde 

därmed kopplas till socioekonomiska faktorer och inte kulturella. En sämre psykisk hälsa hos 

utlandsfödda kan bero på att de har andra föreställningar när de kommer, vilket riskerar konflikter 

inom familjen när de flyttat hit till Sverige. Motsättningar mellan olika generationer när det bland 

annat handlar om att ta sig ur ett problemfyllt äktenskap, hantera ungdomar i familjen som tagit till sig 

det svenska sättet att leva och så vidare. Den psykiska ohälsan hos invandrare visade samband med 

svåra erfarenheter så som änkedom, svagt socialt nätverk och otrygg ekonomi (Tinghög, 2009). 

 

6.4 Har individer som ej har en daglig sysselsättning sämre psykisk hälsa 

än individer som har daglig sysselsättning? 

Stigma kan vara socialt definierat och kan bli antingen mer eller mindre framträdande beroende på vad 

som är anses vara normal eller acceptabelt i särskilda sociala sammanhang (Balfea et. al.2010). Det 

kan finnas en attityd i det svenska samhället att alla medborgare ska bidra med arbetskraft och skatter 

och därmed tillföra resurser för att öka samhällets ekonomiska tillväxt. Normen är även att 

medborgare i Sverige har sysselsättning då majoriteten av befolkningen har det. För att uppfylla den 

attityden och normen krävs det därför att ha en sysselsättning (Diamantopoulou och Solbes Mira, 

2003). Den gruppen som ej har sysselsättning och därmed inte bidra med arbetskraft och skatter, kan 

anses vara avvikande och skulle kunna bli stigmatiserade. 

Stigma är som tidigare nämnt associerad med vad Goffman hänvisar till som styggelser av kött, 

själen och stammen (fysiska, psykiska och sociala stigman). Att bli stigmatiserad på grund av att 

individen ej har en sysselsättning skulle kunna tolkas tillhöra det psykiska stigmat.  Det psykiska 

stigmat kan bland annat vara självmordsförsök och fängelsevistelse. Egenskaper som kan vara 

avvikande och därmed stigmatiserande kan vara synliga eller osynliga, kontrollerbara eller 

okontrollerbara. Att inte ha en sysselsättning skulle kunna tillhör de egenskaper som är osynliga. Att 

en person inte har en sysselsättning kan troligtvis inte ses av bara anblicken av personen som till 

exempel ett amputerat ben gör. Detta kan leda till en lindrigare stigmatisering än synliga egenskaper 

resulterar i. Dock kan stigmat vara lika starkt när det väl synliggörs, till exempel på arbetsförmedling 
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(Balfea et. al., 2010). Att det avvikande kan döljas hindrar inte att stigmat inte kan finnas i alla de tre 

nivåerna av stigma: socialt stigma, självstigma och yrkesverksammas stigma. Hela Sveriges 

samhällsuppbyggnad och strukturer bygger på att medborgarna ska ha sysselsättning, om en person ej 

har sysselsättning kan detta leda till socialt stigma. Konsekvensen av att det avvikande kan döljas kan 

resultera i att självstigmat blir starkt. Att få dålig självkänsla och dåligt självförtroende på grund av att 

personen ej har sysselsättning kan bero på självstigma. Även den aspekten att yrkesverksamma bidrar 

till stigmatisering kan påverka individer utan sysselsättning. Bemötandet av personer som anses vara 

avvikande kan innehålla stigmatisering och därmed bidra till negativa konsekvenser på personens liv. 

 Det finns även flera dimensioner av stigma som skulle kunna beröra personer som ej har 

sysselsättning. En av de dimensionerna är styrbarhet. Inom dimensionen styrbarhet anses avvikande 

beteenden vara styrbara. Individen anses kunna kontrollera sitt beteende och om det ej lyckas beror det 

på att individen inte vill eller inte anstränger sig tillräckligt. Detta gör att individen blir personligt 

ansvarig för sitt beteende och därmed bär skulden för sitt tillstånd. Detta skulle kunna påverka de 

personer som ej har sysselsättning både att de skuldbelägger sig själva men också att samhället 

skuldbelägger dem. Till exempel att människor anser att bara personer utan sysselsättning anstränger 

sig kommer de lyckas få en sysselsättning eller att anse att om personer utan sysselsättning bara vill 

hitta sysselsättning så lyckas de. En annan dimension som skulle kunna påverka personer utan 

sysselsättning är medlidande. Dimensionen medlidande anser att den personen eller gruppen som har 

avvikande beteenden som innebär mindre personlig styrbarhet blir i hög grad ofta mindre 

stigmatiserade. De beteendena som individen själv inte kan styra väcker i högre utsträckning mer 

medlidande från andra vilket resulterar i en lägre grad av stigmatisering. Att ha en sysselsättning eller 

ej skulle troligtvis tolkas som en styrbart beteende och därmed stigmatiseras i högre grad (Ahmedani 

2011). Människor som blir stigmatiserade kan bland annat bli undvikna och skuldbelagda vilket kan 

innebära att den psykiska hälsan för individen försämras. Tidigare forskning visar på att individers 

ekonomiska situation påverkar psykisk ohälsa. De personerna med ekonomiska problem har i större 

utsträckning psykisk ohälsa. (Carlsson, 2007). Dock ska det tas i beaktande att det är en viss skillnad 

på ekonomisk situation och att ej ha sysselsättning. Till exempel kan en person ha sysselsättning men 

en lågavlönad sådan vilket kan göra att den har ekonomiska problem i alla fall. 

 

6.5 Har klienter som upplever sig ej fått den information, stöd eller hjälp 

från socialtjänsten som de ville än sämre psykisk hälsa än de som 

upplever sig fått den information, stöd eller hjälp de ville ha?     

Vikten av att möta människor som kommer i kontakt med socialtjänsten med respekt och integritet är 

viktigt enligt Socialtjänstlagens portalparagraf (SoL 1 kap, §1) där det står att “verksamheten skall 

bygga på respekt för människornas självbestämmanderätt och integritet.” Även i Socialstyrelsens 

handbok allmänna råd gällande “Handläggning och dokumentation av ärenden som rör barn och unga 
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(SOFS, 2006: 12, s.37), där det framgår det att “professionellt bemötande kännetecknas av förmågan 

att visa respekt, ödmjukhet och empati samt kunna skapa och upprätthålla en förtroendefull relation 

med den enskilde.” Det innebär att ha en förmåga att vara tydlig, saklig och att kunna uttrycka sig, 

muntligt och skriftligt, så att den enskilde kan förstå och medvetenhetsgöras och därmed kunna 

reflektera över sina egna värderingar (Bozan & Gruber 2014). De föräldrar och socialsekreterare de 

intervjuade i sin studie lyfte samtliga upp förståelse som en grundläggande förutsättning för ett gott 

bemötande. Som exempel kan det handla om att föräldrarna upplever att socialsekreteraren har 

förståelse för familjens situation, eventuella funktionsnedsättningar, känslor och reaktioner, samt 

vilket behov av hjälp och stöd familjen behöver. De faktorer som påverkar och har betydelse för 

förståelsen har visat sig vara mötet med socialtjänsten som institution, kontinuitet, bristande kunskap 

om funktionsnedsättningar och organisatoriska faktorer.  

Enligt Charles (2013) finns det negativa attityder och föreställningar gentemot personer som lever 

med psykisk sjukdom hos professionella. Detta påverkar professionellas beteenden mot hjälpsökande, 

vilket kan ge upphov till stigma. I Charles etnografiska innehållsanalys av litteratur identifierades fem 

olika teman av stigma mellan klienter och professionella. Tre av dessa teman var ointresse och 

irritation, dålig prognos och avsaknad av riktiga val. I resultat går det att utläsa att de med psykisk 

ohälsa även haft ett sämre bemötande från handläggare och det skulle kunna upplevt sig bli 

stigmatiserade. 

 

6.6 Analys av regressionen  

Resultatet visar att kön, ursprungsland och sysselsättning inte påverkar den psykiska hälsan lika 

mycket som att vara i kontakt med socialtjänsten. Det resultatet kan antingen tolkas som att individen 

mår dåligt av att ha kontakt med socialtjänsten eller att individen tar kontakt med socialtjänsten för att 

den har problem som gör att den mår dåligt. Enligt stigmatiseringsteorin så finns det tre olika nivåer av 

stigma; socialt stigma, självstigma och professionellt stigma och här kan tolkas att alla tre nivåerna 

kan påverka socialtjänstens klienter. Det sociala stigmat talar om allmänhetens syn på socialtjänstens 

klienter, självstigmat är klienternas egen syn på sig själva och det professionella stigmat är 

handläggarens syn på klienten. Dock tyder regressionanalysen på att det kan finnas andra 

orsaksförklaringar än det variabler som testats som kan påverka den psykiska hälsan. Dessutom kan 

det ej gå att utläsas vad som är orsak och verkan vilket resulterar till att det ej går att veta om stigma 

kan påverka respondenternas psykiska hälsa.  

 

6.7 Sammanfattning av analys  

Enligt Goffman kan socialtjänstens klienter anses avvikande från övriga, det vill säga de avviker från 

andra människors förväntningar på grund av att de har vissa egenskaper som ses som onormala, 

avvikande, vilket Goffman kallar för stigma. Han menar att ordning och social struktur visar sig i 
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gränslandet mellan dem som ses som accepterade/normala och de som anses som onormala och 

riskerar att bli stigmatiserade. Goffman menar att den del av en individs situation, som “förnekas 

fullständig social acceptans”, är ett stigma, vilket är en social konstruktion som skapas av och i 

samhället (Balfea et. al. 2010). Den här studien visade att de som varit i kontakt med socialtjänsten 

mår sämre psykiskt än de som inte varit i kontakt med socialtjänsten. Det kan visa på att det är de som 

mår sämst som kommer till socialtjänsten för att söka hjälp, eller de som uppsöks av socialtjänsten för 

att de anses behöva hjälp för att de mår dåligt. Socialtjänstens klienter är en redan utsatt grupp som 

känner sig tvungna att söka hjälp, men tar även en stor risk när de blottlägger sig själva och sina liv 

hos socialtjänsten. De klienter som upplevde att de inte fick den information eller de förväntade 

insatserna de önskade mådde, enligt denna studie, sämre psykiskt med signifikans än de som upplevde 

att de fick den hjälp och stöd de önskade. Detta skulle kunna tolkas som att socialtjänstens bemötande 

är viktigt för klienters psykiska mående. 

Vilken position individen har i samhällets hierarkiska struktur är nära förknippat med systematiska 

skillnader i psykisk hälsa och även social status har stor betydelse i vårt samhälle. Socialtjänstens 

klienter kan uppfattas ha en låg status och låg position, vilket kan stigmatiserar och kan därmed 

påverkar den psykiska hälsan negativt. Det är av stor vikt hur de blir bemötta av samhällets 

representanter, så som till exempel socialtjänstens handläggare. 

Stigma är relevant i flera kontexter, bland annat gällande kön och denna studie visade, så som 

tidigare forskning, att det finns en skillnad mellan män och kvinnors psykiska hälsa, där kvinnor i 

större utsträckning skattar sin psykiska hälsa som sämre (Carlsson, 2007). Det är av vikt att 

socialtjänstens handläggare arbetar för jämställdhet mellan könen då det kommer till bemötande och 

insatser, stöd och information, för att jämna ut skillnaderna i det psykiska måendet och minska 

riskerna för stigma. Detta skulle kunna innebära att socialtjänstens handläggare bör får mer kunskap 

om stigma, samt införande av riktlinjer och strategier hur stigmatisering kan undvikas. Signifikansen 

mellan könen var dock inte så stark, vilket stämmer med den rapport Carlsson (2007) tog fram. Där 

visar han att könsskillnader överbygger skillnader i ursprung och som exempel tar han att svenskfödda 

kvinnor har ungefär samma självskattade psykiska hälsa som män födda i övriga Europa.  

Gällande ursprungsland så finns det en skillnad i den psykiska hälsan och individer födda Sverige 

hade en bättre självskattad psykisk hälsa. Detta skulle Goffman (2011) och Ahmedan (2011) tolka som 

att det finns en risk för stigmatisering och därmed sämre psykisk hälsa om individen är född utanför 

Sverige. Även Rostila och Toivonens studier visar att platsen människor föds på påverkar den 

psykiska hälsa och det visar även Carlssons (2007) studie. Han menar att personer födda i Sverige har 

bättre psykisk hälsa än personer födda i Norden eller i övriga Europa.  

Då stigma kan variera mellan olika situationer, kulturer och grupper skulle de som ej har 

sysselsättning kunna bli stigmatiserade för att de anses vara avvikande (Balfea et. al., 2010). Då denna 

grupp ej förmår att arbeta så kan de anses vara avvikande och riskerar därmed att bli stigmatiserade 

(Ahmedani 2011). I mötet med professionella finns en ojämn maktfördelning då den hjälpsökande 
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blottlägger sitt liv och den professionella sitter på de resurser som den hjälpsökande behöver. Enligt 

Charles (2013) finns det negativa attityder och föreställningar hos professionella gentemot personer 

som lever med psykisk sjukdom och att de professionellas beteende påverkas, vilket kan ge upphov till 

stigma hos den hjälpsökande.  

Att inte klara sig själv utan behöva söka samhällets hjälp och stöd tycks påverka den psykiska 

hälsan mer än kön, ursprungsland och sysselsättning samt alla de tre olika nivåerna av stigma som 

Ahmedani (2011) presenterar; socialt-, själv- och professionellt stigma. Därmed skulle det även kunna 

påverka socialtjänstens klienter. Dock tyder regression analysen på att det kan finnas andra 

orsaksförklaringar än det variabler som testats som kan påverka den psykiska hälsan. Dessutom kan 

det ej gå att utläsas vad som är orsak och verkan vilket resulterar till att det ej går att veta med säkerhet 

om stigma kan påverka respondenternas psykiska hälsa. 

 

7 Diskussion och slutsatser 

I det här avsnittet diskuterar författarna resultatet. Även kritik gällande resultatet kopplat till analysen 

finns med. Efter det studeras hur resultaten påverkar varandra, samt att förslag på vidare forskning tas 

fram. Avsnittet avslutas med slutsatser och en sammanfattning. 

 

7.1 Diskussion 

Syftet var att lyfta fram socialtjänstens klienters psykiska hälsa, jämföra skillnader mellan könen, 

mellan de som är födda i annat land än Sverige med de svenskfödda, mellan de som har sysselsättning 

och de som inte har det, samt undersöka hur klienter upplever mötet med socialtjänsten. 

Stigmatiseringsteorin bidrog till att synliggöra att stigma skulle kunna påverka den psykiska hälsan. 

När det kommer till resultaten specifikt så var det skillnader i signifikans:  

 

 Signifikans var det gällande skillnaden på den psykiska hälsan hos socialtjänstens klienter 

och övriga, socialtjänsten klienter hade en sämre psykisk hälsa än övriga. Orsaker är inte 

möjliga att se i denna studie, vilket gör det svårt att veta om en klient mår sämre psykiskt 

på grund av kontakten med socialtjänsten eller om de på grund av psykisk ohälsa har 

kontakt med socialtjänsten. 

 Skillnaderna mellan könen var inte så stor som författarna trodde, vilket överraskade positivt. 

Dock finns det en skillnad, vilket visar att det fortfarande finns mer att arbeta med för att 

jämna ut skillnaden mellan könens psykiska hälsa. 

 Att vara född i ett annat land än Sverige innebär enligt studien att individen mår sämre 

psykiskt än om individen är född i Sverige. Dock var det ej särskild stor skillnad, men det 

finns fortfarande mer att arbeta med för att jämna ut skillnaderna.   
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 Studien visar ett samband mellan att ha sysselsättning och att må bättre psykiskt. Slutsatsen 

blir därmed att människor kan må bättre psykiskt av att ha sysselsättning. Troligtvis krävs 

det dock stora resurser till att hitta sysselsättning som känns meningsfull, är 

individanpassad och i den mängd som gör att individen kan må bättre.  

 Skillnaden i psykiskt mående och mötet med socialtjänsten har större än de andra 

variablernas påverkan och bör tas i beaktande av handläggare inom myndigheten. Att 

socialtjänstens handläggare i kontakt med individer i utsatta positioner i samhället påverkar 

deras psykiska hälsa är något som ytterligare bör fortsätta att belysas.  

 

Denna studie stämmer överens med tidigare forskning då det kommer till resultaten. Syftet var att 

lyfta fram socialtjänstens klienters psykiska hälsa, jämföra skillnader mellan könen, mellan de som är 

födda i annat land än Sverige med de svenskfödda, mellan de som har sysselsättning och de som inte 

har det, samt undersöka hur klienter upplever mötet med socialtjänsten. Dock var det svårt att dra 

bestämda slutsatser i studien då det är en sekundäranalys där det är svårt med begreppsförklaringar. 

Som exempel ville den här studien titta på den psykiska hälsan, vilket är ett begrepp som är 

svårdefinierbart. Detta kan vara negativt eftersom det inte är tydligt om frågorna har utformats för att 

mäta psykisk hälsa. Studien bygger även på individers självskattade psykiska hälsa, vilket också är 

viktigt att ha i åtanke eftersom människor kan bedöma sin hälsa olika. Människor upplever sitt 

psykiska mående och välbefinnande olika så det är svårt att i en sådan här liten studie dra slutsatser av 

sitt mycket begränsade material. Gällande begreppet socialtjänstens klienter kan det också innefatta 

allt ifrån att man bara har ringt för råd eller information, till att man haft många insatser av 

socialtjänsten under sitt liv, vilket därmed inte kan jämföras i stigmatiseringsrisk.  

Det är viktigt att poängtera här att inom det samhällsvetenskapliga forskarområdet arbetas det 

sällan med determiniska modeller och därmed går det ej att finna samband som är fullständiga och 

som utesluter andra orsaksförklaringar. Även det faktum att denna studies regressiontestet fick ett lågt 

värde på r square antyder att det finns andra variabler som påverkar än de som tas upp här.  

 Dock finns det med säkerhet bevisning på att psykisk ohälsa finns och har ökat i vårt samhälle. Att 

våga ta upp denna problematik, att öka kunskapen och få en djupare förståelse för människors 

olikheter och avvikande beteenden kan få bort de fördomar och den isolering som finns. Det krävs 

även konkret beteendeändring gentemot människor och inte bara ändrade attityder. Det är viktigt som 

professionell att visa sina klienter respekt som människor, att tydligt informera om deras rättigheter 

och låta dem känna att de är med och påverkar beslut av eventuella insatser. Får klienterna det 

bemötande de behöver för att bli stärkta och hjälpta, så kan de möta andra i samhället med mer mod 

och kraft och det leder till bättre sociala interaktioner. Det kan minska utanförskap och rädda liv. 

Författarna förväntade sig de resultat som visade sig, men det går alltså inte att dra några slutsatser 

av studien och inte heller hitta orsaksförklaringar då det endast är en kvantitativ studie. Dock är det en 

social problematik värd att lyfta och därmed uppfyller studien sitt syfte. 
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7.1.1 Hur påverkar resultaten varandra 

Då resultatet visade att de som mår sämst psykiskt är de som är i kontakt med socialtjänsten, samt de 

som inte upplever att de fått ett förväntat bemötande av socialtjänsten, så påverkar dessa två variabler 

de andra variablerna. Tillhör en individ alla de olika grupperna som enligt denna studie, mådde sämst 

psykiskt, det vill säga om man är kvinna, född utanför Sverige, ej har sysselsättning, har kontakt med 

socialtjänsten och som upplever sig ha blivit dåligt bemött av socialtjänsten, så är individen mer utsatt 

och detta bör tas i beaktande av myndigheten. Om handläggare inom socialtjänsten arbetar på att 

förbättra attityder mot klienter skulle klienternas psykiska hälsa kunna förbättras och deras 

stigmatisering minska.  

För att kunna höja den psykiska hälsan hos socialtjänstensklienter och få kunskap om hur detta ska 

ske, kan det vara viktigt att titta på fler faktorer som påverkar den psykiska hälsan än dessa. Om 

diskussion startas för att förbättra situationen och bemötandet av kvinnor kan det tänkas påverka 

resultatet av undersökningen gällande bemötandet hos socialtjänsten. Samma sak om fokus läggs på 

att tydligare informera och hitta rätt insatser till dem som är födda utanför Sverige, så kan det tänkas 

påverka den psykiska hälsan mer positivt. Mängden missnöjda klienter skulle kunna minskas, om än 

marginellt, då den psykiska hälsan ändå alltid påverkas negativt av att leva i den utsatta positionen av 

att vara klient hos socialtjänsten. Ett större samarbete mellan sjukvården och socialtjänsten skulle 

kunna vara en faktor som kan påverka den psykiska hälsan bättre hos klienterna, samt med både rätt 

insatser både medicinskt och socialt skulle kunna höja möjligheten att bli självständig och 

självförsörjande och därmed inte behöva vara socialtjänstens klient för all framtid. 

 

7.2 Förslag på vidare forskning 

Då denna studie är en kvantitativ sekundär studie och därmed enbart tittar på hur siffrorna ser ut så 

skulle det kunna vara av intresse att gör en kvalitativ studie. Den kvalitativa studien skulle kunna ha 

som syfte att undersöka hur respondenterna svarar kring frågor om de personligen upplevt stigma och 

samt hur de skattar sin psykiska hälsa. Kvalitativa intervjuer med klienter som tar upp den frågan är ett 

förslag till vidare forskning. Detta skulle kunna ge en fördjupad bild hur den psykiska hälsan ser ut 

och hur stigmatisering sker och därmed kunna ge en nyanserad bild hur förbättringar kring de 

områdena kan ske.  

En annan undersökning som skulle vara intressant att se är hur människor med psykisk ohälsa 

upplever kontakten med andra myndigheter än socialtjänsten, samt att jämföra dessa med varandra. 

Finns det samhällsinstitutioner/myndigheter som lyckas bättre i bemötandet och i relationen med sina 

klienter? Vad kan det i så fall bero på att vissa intuitioner lyckas bättre i kontakten? Är det på grund av 

institutionernas syfte eller enskild personal och deras attityder inom institutionerna? Genom en sådan 
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undersökning skulle det kunna vara möjligt att hitta nya riktlinjer hur bemötandet av individer med 

psykisk ohälsa ska se ut.  

Denna studie har endast tagit upp några fåtal variabler vilket gör att det skulle det vara intressant att 

se hur andra variabler kan tänkas påverka socialtjänstens klienters psykiska hälsa, så som missbruk, 

funktionshinder med flera. En sådan undersökning skulle kunna ge en fördjupad bild av vilka variabler 

som kan tänkas påverka psykisk ohälsa och därmed bidra med kunskap om vilken grupp som 

förebyggande arbete kan vara av vikt.  

Det skulle även kunna vara av intresse att undersöka vidare varför de som upplevde att de fick den 

information, stöd och hjälp de behövde hade en bättre självskattad psykisk hälsa än de som inte 

upplevde att de fick de. Dock hade de som tyckte de fick viss information, stöd och hjälp de behövde 

en sämre skattad hälsa än de som upplevde att de inte alls fick den information, stöd och hjälp de 

behövde. Det skulle vara intressant att forska vidare på vilka orsaker det kan finnas bakom det 

resultatet, förslagsvis med hjälp av kvalitativa intervjuer med klienterna.  

Slutligen skulle det kunna vara av intresse att göra vidare forskning på hur arbetet för att minska 

stigma och fördomar hittills gått till, samt att se vilket sätt som varit effektivast kan vara ett viktigt 

arbete för framtiden. Det skulle också vara av intresse att göra intervjuer med socialtjänstens klienter 

om deras erfarenheter och upplevelser av stigma för att erhålla fylligare data än denna studies 

 

7.3 Slutsatser och sammanfattning 

Syftet med den här studien var att undersöka skillnader i psykisk hälsa mellan socialtjänstens klienter 

och övriga medborgare, söka eventuella samband mellan psykisk hälsa och variablerna kön, 

ursprungsland och socioekonomi/sysselsättning, samt analysera eventuellt samband mellan psykisk 

hälsa och bemötandet av socialtjänsten. Genom data från PART har detta varit möjligt. Resultatet 

visade att den självskattade psykiska hälsan påverkas av kön, ursprungsland och sysselsättning. 

Studien valde att lyfta fram socialtjänstens klienter. Människor i behov av social hjälp samt med 

psykisk ohälsa befinner sig i en extra sårbar situation och tar en risk när de behöver blotta sig genom 

att söka hjälp hos socialtjänsten utan att veta om de kommer få den hjälp de har rätt till eller är i behov 

av. Resultatet av att undersöka samband mellan psykisk hälsa och olika variabler som kan tänkas 

påverka den psykiska hälsan analyserades sedan med hjälp av tidigare forskning och stigmateori. Alla 

variabler som undersöktes kan påverkas av stigma vilket skulle kunna leda till en sämre psykisk hälsa. 

Dock kan inte denna undersökning svara på vad som är orsak och verkan utan det skulle vidare 

forskning kunna undersöka.  

Studiens slutsatser 

 Socialtjänstens klienter har sämre psykisk hälsa än övrig befolkning. 

 Kvinnor har sämre psykisk hälsa än män. 

 Utlandsfödda har sämre psykisk hälsa än Sverigefödda. 
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 Individernas psykiska hälsa påverkas positivt om de har daglig sysselsättning.  

 Klienters psykiska hälsa försämras vid negativt bemötande av socialtjänstens handläggare. 
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Bilaga 2 

Samling för social hållbarhet - SKL 2015: 

      

Under namnet Samling för social hållbarhet – minska skillnader i hälsa (Samlingen) har 

Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) tillsammans med 20 kommuner, landsting och 

regioner kommit fram till att det behövs: 

      

> Fler hälsofrämjande och förebyggande insatser. Målet är inte bara en god hälsa på lika 

villkor för hela befolkningen, utan också̊ en mer samhällsekonomiskt effektiv användning av 

de gemensamma resurserna. 

      

> Ökad samverkan mellan kommuner, landsting, regioner och andra aktörer i samhället. Alla 

spelar redan en viktig roll för människors hälsa men för att uppnå̊ goda resultat krävs ett 

gemensamt agerande. 

      

> Förstärkning av den generella välfärden med specifika åtgärder för att minska skillnader i 

hälsa. Flertalet insatser som bedrivs idag är bra men kan göras ännu bättre genom att de i 

omfattning och utformning anpassas utifrån de grupper som har störst behov.  

     

> En bra start i livet för alla barn och ungdomar, förutsättningar till en egen försörjning och 

möjligheten att leva i hälsofrämjande och hållbara miljöer och samhällen. 

       

>  Ett skolsystem som ser till att barn och unga går ut grund- och gymnasieskolan med 

fullständiga betyg, en arbetsmarknad som tar hänsyn till individers behov och en 

samhällsservice som är tillgänglig i såväl glesbygd som storstad. 

        

Samlingen presenterar fem rekommendationer och 23 åtgärder som kommuner, landsting och 

regioner kan arbeta med för att stärka den sociala hållbarheten och minska skillnader i hälsa. 

Samlingen beskriver också̊ statens och EU:s arbete med frågan, ett arbete som är viktigt för 

att åtgärderna ska bli framgångsrika på̊ lokal och regional nivå̊. De åtgärder som bör omsättas 

i praktisk handling och hur detta ska ske är upp till varje organisation att avgöra. Samlingens 

rekommendationer och åtgärder kan och bör kompletteras med fler anpassade åtgärder på 

lokal och regional nivå̊.  

       

Rekommendation 1:  

Integrera jämlikhet i hälsa i all politik och i ordinarie styrning och ledning: 

 

Målet är att organisationer har strukturer, verktyg och arbetssätt som skapar långsiktiga 

förutsättningar för att minska skillnader i hälsa. 

      

1. Formulera kortsiktiga och långsiktiga mål.  

Skriv in konkreta kort- och långsiktiga mål i organisationens styrdokument.  

 

2. Organisera för hållbar styrning och ledning. 

Skapa en god organisation som i sin tur ger förutsättningar för långsiktiga åtaganden, 

tvärsektoriell samverkan och involvering av aktörer i lokalsamhället såsom idéburen sektor, 

näringsliv och statliga myndigheter. 

      

3. Använd budgeten som styrmedel. 



 

 

Budgetfördelning bör ske utifrån de grupper som har de största behoven. Detta kräver goda 

system för uppföljning.  

     

4. Gör ekonomiska beräkningar och satsa på̊ sociala investeringar. 

Satsa på̊ sociala investeringar i samverkan med andra aktörer. En grund för sådan samverkan 

kan läggas genom ekonomiska beräkningar av de vinster som minskade skillnader medför. 

       

5. Använd upphandling som styrmedel. 

Skapa förutsättningar för att ställa sociala krav i upphandlingar. 

       

6. Bedöm konsekvenser för skillnader i hälsa i samband med beslutsfattande på̊ olika nivåer. 

Konsekvensbeskrivningar av beslut bör innefatta aspekter om hur skillnader i hälsa påverkas. 

Dessa bör bedömas i relation till andra faktorer som ekonomi, miljö̈ och klimat. 

       

7. Genomför insatser som bidrar till ökad delaktighet hos alla invånare.  

Satsa på̊ insatser för att öka invånarnas delaktighet som en del av det ordinarie arbetet. Dessa 

insatser bör särskilt omfatta de grupper som idag upplever en låg grad av delaktighet i 

samhället.  

          

Rekommendation 2:  

Mät och analysera problemet och bedöm effekterna av olika åtgärder: 

Målet är att organisationer mäter, analyserar och bedömer effekterna av de åtgärder som 

vidtas för att minska skillnader i hälsa. 

      

8. Säkra tillgängligheten till befolkningsdata i allmänhet och barnhälsodata i synnerhet 

Ta fram befolkningsdata – särskilt barnhälsodata – som synliggör skillnader i hälsa på lokal 

och regional nivå̊. 

      

9. Formulera indikatorer för social hållbarhet. 

Ta fram indikatorer för social hållbarhet som belyser skillnader i hälsa, som kan användas 

över längre tid och som är relevanta ur ett lokalt och regionalt perspektiv. 

      

10. Integrera skillnader i hälsa i organisationens ordinarie system för uppföljning och analys 

Använd det ordinarie systemet för uppföljning och analys efter att åtgärder för minskade 

skillnader i hälsa genomförts. 

      

11. Säkra kunskapsnivån i organisationen om normkritik, interkulturalitet och folkhälsa 

Satsa på̊ folkhälsovetenskaplig kompetens samt kunskap om normkritiska och interkulturella 

förhållningssätt för att kunna mäta, analysera och be- döma effekterna av åtgärder som syftar 

till att minska skillnader i hälsa. 

      

12. Använda vetenskapligt stöd för åtgärder på̊ lokal och regional nivå̊ 

Använda vetenskapligt stöd när åtgärder för minskade skillnader i hälsa ska genomföras. Om 

sådant stöd saknas är det särskilt viktigt att åtgärderna följs upp och utvärderas noggrant.  

     

Rekommendation 3: 

Ge alla barn och unga en bra start i livet: 

Målet är att skillnader i barns och ungas hälsa minskar. 

       

13. Skapa goda förutsättningar för samverkan 



 

 

Sätt barn och deras föräldrar och anhöriga i centrum när det gäller organisering av 

verksamheter som berör barn. Barnperspektivet bör vara väl integrerat i dessa verksamheter. 

       

14. Säkra kunskapsnivån och kompetensen bland personal och förtroendevalda om barns och 

ungas ojämlika villkor. 

Anpassa kompetensen och säkra kunskapen bland personal i verksamheter som berör barn 

utifrån de barn som har störst behov. Syftet är att ge alla barn likvärdiga förutsättningar i livet. 

       

15. Ta fram lokala och regionala handlingsstrategier för att minska antalet barn som lever i 

ekonomiskt utsatta hushåll. 

Utarbeta en strategibyggd på lokala förutsättningar – för att minska antalet barn som lever i 

ekonomiskt utsatta hushåll.  

      

Rekommendation 4:  

Ge alla förutsättningar till egen försörjning: 

Målet är att alla människor har grundläggande förutsättningar att efter egen förmåga delta i 

arbetslivet. 

       

16. Vidta åtgärder för att barn och unga ska fullgöra grundskola och gymnasieskola med 

godkända betyg. 

Satsa på̊ skolan och på̊ fungerande övergångar mellan förskola, grund- skola och 

gymnasieskola för att öka barns och ungas möjlighet att gå̊ ut skolan med godkända betyg. 

       

17. Utveckla en gemensam syn på̊ den kunskap och kompetens som krävs i morgondagens 

arbets- och samhällsliv. 

Utveckla en gemensam syn på̊ kompetens, genom insatser mellan skola och arbetsliv, 

exempelvis inom entreprenörskap, så att inträdet på̊ arbets- marknaden underlättas.  

      

18. Samverka för en samlad och vid ingång till arbetsmarknaden. 

Organisera verksamheten så att individens behov står i centrum för att på̊ så sätt underlätta 

inträdet på̊ arbetsmarknaden. 

      

19. Stimulera utvecklingen av sociala företag och kooperativ. 

Stimulera utvecklingen av sociala företag och kooperativ för att på̊ så sätt främja företagande 

och bidra till ökad sysselsättning och tillväxt i samhället utifrån de grupper som har störst 

behov.  

     

Rekommendation 5:  

Skapa hälsofrämjande och hållbara miljöer och samhällen: 

Målet är att alla människor har en bostads-, boende- och närmiljö̈ som bidrar till minskade 

skillnader i hälsa. 

      

20. Planera utifrån alla områdens och orters förutsättningar och behov i relation till ett större 

geografiskt sammanhang. 

Uppmärksamma och samhällsplanerna utifrån lokala förutsättningar och behov, men beakta 

också̊ hur omgivande områden är planerade, vilka funktioner som finns och hur 

kommunikationerna däremellan ser ut, för att uppnå̊ minskade skillnader i hälsa.  

 

21. Planera för ett hälsofrämjande boende med varierat bostadsutbud och blandade funktioner. 



 

 

Planera nybyggnationer och bostadsförbättringsprogram så att de bostäder som skapas är av 

god kvalitet och anpassade efter människors olika behov och förutsättningar. 

       

22. Planera för en hälsofrämjande närmiljö̈. 

Samhällsplanerna för en hälsofrämjande närmiljö̈ genom att beakta gång- och cykelvägar, 

nära tillgång till skogs- och grönområden, naturliga mötesplatser, tillit och trygghet, samt för 

barns behov av rörelse, spontanak- tivitet och möjlighet till trygga utforskarmiljöer. 

       

23.Gör samhällsservicen tillgänglig för alla invånare. 

Se till att den grundläggande samhällsservicen upplevs som tillgänglig utifrån varje individs 

förutsättningar och behov, även om den rent fysiskt inte befinner sig i närområdet. Fysisk 

planering, ny teknik, organisationsform och bemötande är viktiga pusselbitar när det gäller att 

påverka den faktiska tillgängligheten.  

  
 


