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Sammanfattning 

Syftet med uppsatsen var att kartlägga hur synen på psykisk ohälsa ser ut hos studenter vid 

Karlstads universitet.  Dessa respondenter var 19-25 år gamla; de har ursprungligen 

invandrarbakgrund eller har en förälder från Mellanöstern som varit bosatt i Sverige i längre 

än fem års tid. Denna studie är en kvalitativ studie som består av tio intervjuer som 

analyserades tematiskt. För att kunna utföra intervjuerna användes en intervjuguide som 

bestod av 20-30 intervjufrågor, men det kunde även dyka upp följdfrågor i intervjuerna. I 

intervjuguiden ingick det även ett kort filmklipp från filmen ”A beautiful mind” Ron Howard, 

2001. Sammanfattningsvis visar resultaten att studenter från Karlstads universitet med 

invandrarbakgrund från Mellanöstern har brister i sin kännedom om psykisk ohälsa. Teman 

som framkom i studien var: motstridighet och rädsla, skam, avståndstagande och förlöjligande 

och det sista temat var synen på psykisk ohälsa. Samtliga respondenter i denna studie 

upplevde en negativ bild av psykisk ohälsa genom sociala medier. Den viktigaste slutsatsen är 

att respondenterna anser att psykisk ohälsa inte uppmärksammas i deras ursprungsländer. Det 

har lett till ett avståndstagande och ett skambeläggande av människor som lider av psykisk 

ohälsa, istället för att ge dem rätt vård och stöd. 

 

Nyckelord: Psykisk ohälsa, studenter med invandrarbakgrund, skillnader i kultur, sociala 

medier, religionens roll. 
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Abstract 

The aim of this study was to examine what students with a foreign background think about 

mental illness (students at Karlstad University, between the ages of 19-25 years old), that are 

born in the Middle-East or have parents from the Middle-East. These students have been 

living in Sweden for more than five years. It was a qualitative study with ten interviews, and 

the interviews were analyzed thematically. In order to perform the interviews, an interview 

guide was used. The interview guide consisted of 20-30 questions, depending on how the 

interview went and whether any supplementary questions appeared, and also contained a short 

clip from the movie “A beautiful mind” Ron Howard, 2001. The results showed that there is a 

connection between people with a foreign background and a lack of knowledge about mental 

illness. The themes that appeared in the study were the following: conflict and fear, shame, 

repudiation, ridicule and the last theme where the view of mental illness. All the respondents 

in this study had experienced a negative perception of people with mental illness in social 

media. The main conclusion of the study was that in the respondents’ native countries mental 

illness is not acknowledged, people disassociate themselves from sufferers, and these are 

stigmatized instead of being offered the right care or support. 

  

 

Key words: Mental illness, students with immigrant origin, differences in culture, social 

media, and religion 
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Förord 

Jag valde att undersöka en specifik grupp (invandrade studenter från mellanöstern) och deras 

syn på psykisk ohälsa, jag valde detta område för att jag är intresserad av hur studenter med 

invandrarbakgrund ser på psykisk ohälsa. Jag har tyvärr inte funnit någon forskning som 

gjorts på denna grupp ännu, dock har jag personlig erfarenhet av fördomar kring ämnet. 

Därför vill jag nu titta närmre på om fördomarna enbart är min upplevelse eller om det 

faktiskt finns mycket fördomar som vi inte är medvetna om. 

         Jag vill även passa på att tacka min handledare Nina Svensson som var till otroligt stor 

hjälp under tiden uppsatsen skrevs. Jag vill dessutom tacka alla som tog sin tid och ställde upp 

på mina intervjuer. Utan er hade studien inte kunnat utföras. Ett stort tack till Ahin Hashmi 

och Meihen Palanijafi som varit ett otroligt stöd under uppsatsens gång. 

Jag vill även tacka min underbara familj som alltid gett mig stöd och kärlek, jag älskar er.  

 
 

 

People can only live fully by helping others to live. When you give life to friends you truly 

live. Cultures can only realize their further richness by honoring other traditions. And only by 

respecting natural life can humanity continue to exist. 

 

– Daisaku Ikeda 
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Inledning 

Definitionen av psykisk ohälsa enligt socialtjänstlagens skrivning om personer med 

psykiska funktionshinder (5 kap.8§) är följande: ” En person har ett psykiskt funktionshinder 

om han eller hon har väsentliga svårigheter med att utföra aktiviteter på viktiga livsområden 

och dessa begränsningar har funnits eller kan antas komma att bestå under en längre tid.  

Svårigheterna ska vara en konsekvens av psykisk störning” (Socialtjänstlagen, 2001: 453). 

 Psykisk ohälsa kan också förstås på olika sätt. Den kan förstås i medicinska termer och ur ett 

medicinskt perspektiv, tolkas ur ett religiöst perspektiv eller som en ohälsa orsakad av otur, 

ödet samt andra faktorer (Bäärnhielm, 2014). 

Från ett historiskt perspektiv är diskrimineringen av personer med psykisk ohälsa vanligt 

förekommande, alltså kan man säga att den psykiskt sjuke än idag är utfryst (Lundberg, 

2010). Schafer, Wood & Williams (2011) skriver att allmänheten i stor utsträckning har en 

negativ attityd gentemot individer med psykisk ohälsa. Enligt Schafer et al. (2011) utvecklas 

dessa negativa attityder på grund av okunskap som resulterar i fördomar, missuppfattningar 

och diskriminering. Genom nedläggningen av mentalsjukhus i slutet av 1970-talet så 

möjliggjordes dock en förändring till en bättre situation för personer med psykisk ohälsa 

(Lundberg, 2010). I alla de nya policydokumenten slås det fast att personer med långvarig 

psykisk ohälsa skall vara delaktiga i det svenska samhället och kunna leva ett liv som alla 

andra (Markström, 2003; Lundberg, 2010). Trots dessa goda avsikter finns det både dolda och 

öppna motstånd mot att integrera personer med psykisk ohälsa i samhället (Lundberg, 2010). 

Idag visar dessutom återkommande internationella undersökningar att de personer som lider 

av en psykisk ohälsa fortfarande uppfattas som farliga och oönskade i samhället. Sådana 

attityder kan medföra en stor risk för marginalisering och social utstötning (Markström, 2003; 

Lundberg, 2010). Ett exempel är en studie som utfördes av Angell, Cooke & Kovac (2005) 

där familjemedlemmar och nära anhöriga till personer med psykisk ohälsa utsattes för 

stigmatisering av allmänheten. Omgivningen tog inte bara avstånd från familjemedlemmen 

som lider av diagnosen, utan de höll sig borta från hela familjen. Detta i sin tur ledde till att 

många familjer isolerades och inte vågade vara delaktiga i samhällets sociala spektrum. Ännu 

ett exempel av social utstötning är en studie som gjordes av Stanford (2007) om attityder till 

psykisk ohälsa bland medlemmar av den kristna kyrkan i Waco (Texas). Där framkom det att 

30 procent av deltagarna i hans studie hade stött på negativa interaktioner samt blivit portade 

från kyrkan på grund av deras psykiska ohälsa. Deras psykiska ohälsa förklarades som att 
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personen är besatt av en demon och att den psykiska störningen var resultatet av en personlig 

synd (Stanford, 2007). Individers sjukdomsförståelse eller sätt att skapa en mening påverkar 

hur han eller hon söker vård i mycket stor utsträckning, och många individer använder också 

annan vård än just sjukvården. Det kan handla om alternativa former av läkemedel, och 

folklig eller traditionell sjukvård (Bäärnhielm, 2014).  

 Under det senaste decenniet har psykisk ohälsa och psykisk ohälsa uppmärksammats 

allt mer i media och forskning har visat att medierna gör en koppling mellan våld och psykisk 

ohälsa. Media spelar en central roll i människans vardagsliv och påverkar därför människors 

syn på psykisk ohälsa (Stout, Villegas & Jennings, 2004).   

Stout et al. (2004) fann att 72 procent av medieprogrammen visar psykisk ohälsa som 

våldsam. Patienter med psykisk ohälsa sågs som mer benägna att begå våldsbrott enligt 

tidningar som har förstärkt kopplingen mellan våld och psykisk ohälsa, genom att exempelvis 

skriva rubriker om brott som begåtts av dessa personer (Stout et al., 2004). Detta har då målat 

upp en bild av att personer med psykisk ohälsa oftast är våldsamma och farliga. Vi människor 

påverkas följaktligen av det som sänds och detta leder i sin tur till att stereotyper utvecklas 

genom att mediernas bilder anammas som sanna (Stout et al., 2004). Dessa stereotyper är 

effektiva kunskapsstrukturer och representerar psykiskt sjuka som en social grupp som 

varande på ett visst sätt (Rusch, Corrigan, Todd & Bodenausen, 2010). Eftersom 

personer med psykisk ohälsa ofta associeras med negativa stereotyper, skapar detta en negativ 

bild av att psykiskt sjuka utgör ett samhällsproblem. Detta resulterar i låg självkänsla för 

dessa individer samt att de ser detta som ett stort hinder för att söka vård (Teachman, Wilson 

& Komarovskaya, 2006).  Det sociala avståndet påverkas av två typer av fördomar angående 

personer med psykisk ohälsa enligt tidigare forskning. Den ena typen är auktoritära fördomar, 

som innebär en uppfattning om att personer med psykisk ohälsa inte kan ta hand om sig själva 

utan att sjukvården får göra det (Rusch et al., 2010). Den andra typen innebär en vänligare 

inställning: tron att personer med psykisk ohälsa är oskyldiga och barnsliga. Dessa fördomar 

påverkas i sin tur av ens förtrogenhet med psykisk ohälsa och etnicitet (Rusch et al., 2010). 

         När man talar om identitet uppstår ofta frågan om identitet i förhållande till det land i 

vilket man bor (Sarup, 1996). Nationell identitet är enligt Sarup (1996) ett uttryck för ett 

levnadssätt, en kultur och ett sätt att kommunicera som är gemensamt för majoriteten av 

invånarna i en nation. Att man tillhör en viss nationalitet behöver dock inte innebära att man 

är nationalistisk och vill internalisera alla särdrag som anses vara typiska för landets 

nationella identitet.  Ett eget exempel av studiens författare är; det betyder att man kan bo till 

exempel i Sverige och leva i en svensk kultur men för den skull inte anse att man är en 
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representant för den svenska avundsjukan, vilken ju sägs vara ett särdrag hos oss. 

Nationalismen bygger på den nationella identiteten och vinner stor framgång genom att 

anspela på samhörighetskänslan hos folket innanför nationens gränser. För en sådan grupp blir 

symboler, ritualer och till exempel flaggor av stor betydelse (Sarup, 1996). Man kan också 

känna gemenskap med en grupp människor utan att ha nationens gränser som ett krav på 

samhörigheten. Viktigare blir istället gruppens språk, religion, kultur och sätt att leva och man 

pratar då om etnisk identitet (Sarup, 1996). Invandrarungdomar, speciellt de som räknas som 

andra generationen är en del av vårt samhälle som upplever två olika kulturer. Dessa olikheter 

kan många gånger skapa kulturkrock som i sin tur försvårar integreringen med resten av 

samhället (Rojas, 2001). 

Rojas (2001) upptäcker i sin forskning att de ungdomar som lever mellan två kulturer, kämpar 

väldigt mycket för att bli accepterade av svenskar. De hamnar i en så kallad kluven 

identitetsuppfattning ifall de inte blir accepterade av det svenska samhället. Även Ålund 

(1997) menar att dessa ungdomar i ytterområdena lever i en värld där de flesta är kluvna i 

identitet och de betraktas inte att höra hemma. Om individen blir kluven mellan två identiteter 

blir det väldigt svårt att veta när denne ska vara vem enligt Ålund (1997). Deniz & Perdikaris 

(2000) jämför första och andra generationens invandrare, de menar att de äldre ungdomarnas 

livssituation är mer konfliktfylld än de yngres. Detta menas då på att de yngre har lättare att 

integreras i båda de kulturerna. Ahmadi (1998) skriver att invandrarungdomars kultur inte har 

uppmärksammats tillräckligt mycket i dagens samhälle. Deras möjliga svårigheter och 

dilemman med identitet kan förstås utifrån att de svävar mellan två kulturer vilket är den egna 

moderkulturen samt den svenska kulturen (Ahmadi, 1998). Ahmadi (1998) skriver även att 

resultaten i hans studie visar att invandrarungdomar befinner sig mellan två olika tankesätt 

samt två olika kulturella identiteter som de alltid pendlar mellan. Generalisering och 

marginalisering kan leda till att man fråntar dessa ungdomar med invandrarbakgrund deras 

egenvärde samt rätten att få vara unika och personliga (Ahmadi, 1998).  

         Antalet utrikesfödda som är bosatta i Sverige uppgår till cirka 1,6 miljon individer. 

 Antalet utlandsfödda samt andra generationens invandrare omfattar nästan 20 procent av 

Sveriges befolkning (Ekberg, 2003). Statistiska centralbyrån visar att 329 702 personer från 

Mellanöstern är bosatta i Sverige, denna statistik kommer uppdateras 26e februari 2016 (SCB, 

2014). Det finns alltså många med en annan kulturell bakgrund än den svenska i dagens 

Sverige.  Därför är det viktigt att undersöka hur de invandrade nysvenska ser på psykisk 

ohälsa. Det finns heller inte tillräckligt mycket forskning inom detta ämne, som trots allt 

reflekterar den multikulturella befolkningen i dagens Sverige. Det fanns ingen tidigare 
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forskning på just studenter från Mellanöstern som är bosatta i Sverige, och därför väcktes en 

frågeställning som blev grunden till denna studie. Följaktligen kan en studie som denna ha 

stor samhällelig relevans då avsikten är att undersöka vilka attityder som förekommer inom 

denna målgrupp gällande psykisk ohälsa.  

 

Syfte 

Syftet med studien är att kartlägga vad studenter med invandrarbakgrund från 

Mellanöstern, som representerar yngre generationen av sitt folk i deras egen kulturella 

sammanhang, har för attityd till psykisk ohälsa. Vidare är syftet att lyfta fram några utvalda 

individers, känslor, tankar och attityder för att därigenom eftersträva en teoretisk 

generalisering bland studenter med två olika kulturer. 

 

 

Frågeställning 

Hur ser attityden till psykisk ohälsa ut bland studenter med invandrarbakgrund från 

Mellanöstern?  

 

 

Metod 

 

Val av metod 

Metoden som användes var intervjuer som utgick från en intervjuguide som mall och 

som senare analyserades tematiskt. En kvalitativ metod valdes på grund av att intervjuer gav 

respondenter en chans att uttrycka sig fritt. Vid exempelvis enkätundersökningar återges en 

begränsad information, medan i en kvalitativ studie som denna kan intervjuaren ställa 

följdfrågor som passar in utifrån de svar som framkommer.  

Detta val av metod var för att kartlägga vad studenter med invandrarbakgrund från 

Mellanöstern hade för attityd till psykisk ohälsa. Tanken med att visa ett kort filmklipp från 

filmen ”A beautiful mind” som produceradats av Ron Howard 2001 var att intervjuaren kunde 

se den första omedelbara attityden när respondenterna såg på klippet. Samt att frågorna som 

blev besvarade efter filmklippet gav respondenten en chans att visa vilken attityd de hade till 

psykisk ohälsa, och på ett mer personligt sätt då de fick svara direkt efter att ha sett 

filmklippet.  
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 Deltagare  

Kriterier för att få delta i studien var att respondenten var född i ett land i Mellanöstern 

eller att de hade en förälder som var född i ett land i Mellanöstern. Studiens avsikt var att 

granska attityder till psykisk ohälsa bland studenter med invandrarbakgrund. De två killar och 

åtta tjejer som medverkade i studien var studenter på Karlstads universitet och var mellan 19 

och 25 år. Alla de 10 respondenterna som deltog i studien har en svensk skolgång, och 

respondenterna har även varit bosatta i Sverige mellan fem och 23 år. Dessa studenter hade 

rötter från länderna Azerbajdzjan, Irak, Iran och Turkiet; två av dessa 10 var födda i Sverige, 

men hade föräldrar från något av dessa länder. 

          

 

Datainsamlingsmetod 

En pilotintervju gjordes innan intervjuerna på respondenterna, detta för att testa frågorna i 

intervjuguiden som skulle användas i denna studie. Pilotintervjun fungerade väl och inga 

ändringar gjordes av intervjuguiden efter pilotintervjun och därmed kunde intervjuerna som 

skulle användas till studien påbörjas. Respondenterna som intervjuades fick inledningsvis 

presentera sig själva kort och berätta vilken kultur de hade fostrats in i under sin uppväxt. 

Efter samtalet fick de se ett kort klipp från filmen ”A beautiful mind” av Ron Howard 2001. 

Respondenterna fick därefter svara på frågor kopplade till klippet de sett. Efter att 

intervjuerna var genomförda, så transkriberades alla intervjuerna, och därefter skedde en 

induktiv tematisk analys. Under intervjuernas gång användes en iPhone för inspelning av 

samtalen samt en dator där ett klipp visades från Youtube. Ett godkännande att visa ett 

filmklipp från filmen ”A beautiful mind” har fåtts muntligt via telefon av Paramount Pictures. 

Den del av filmen som visades var från 1h och 34 min till 1h och 39 min in i filmen.  

En intervjuguide användes, där frågor formulerades på ett sätt som inte skulle vara 

känsliga för respondenterna, men som skulle besvara studiens frågeställning. Varje intervju 

spelades in för att kunna transkribera materialet, efter transkriberingen förstördes alla 

inspelningar, det vill säga de raderades. När intervjuguiden konstruerades var det svårt att 

med enbart ord förklara ett visst beteende som senare skulle diskuteras. I detta klipp som 

visades under intervjuernas gång visas en karaktär som lider av paranoid schizofreni, men 

detta visste inte respondenterna om i förväg. Filmklippet visades för att skapa förutsättningar 

till vidare diskussion, för att göra innehållet i intervjuerna mer levande samt 

perspektivbredande för respondenterna, och för att respondenterna skulle kunna ta till sig 
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innehållet i filmen för att sedan värdera det. Huvudkaraktären i filmklippet ser människor som 

de runtom honom inte gör, och dessa människor ställer krav på honom. När karaktären i 

filmen inte vill lyssna på rösterna längre så hamnar han i ”konflikt” med dessa röster i hans 

huvud. Denna konflikt som utspelar sig i filmklippet gör så att de andra karaktärerna i filmen 

visar rädsla gentemot huvudkaraktären. Denna scen ur filmen A beautiful mind står i direkt 

relation till det som respondenterna säger sedan. Om ett annat filmklipp hade visats hade 

chansen för andra reaktioner samt annan information från respondenterna också varit möjliga. 

Intresset av att veta hur respondenterna uppfattade klippet var för att se vad de hade för olika 

attityder till psykisk ohälsa efter att ha sett det på ett filmklipp. Skillnaden med att visa 

hallucinationer på filmklipp istället för att enbart fråga om det, är att filmklippet leder in 

respondenterna på en diskussion där de kan förklara sina tankar mer. 

  

Genomförande  

Rekrytering av de studenter som deltog i studien skedde genom besök på Karlstads 

universitets bibliotek. Syftet med kontakten förklarades för dem och de fick ta del av varsitt 

informationsblad (se bilaga 1) som de kunde ta ställning till. De studenter som uppfyllde 

kraven för att kunna delta i denna studie, fick en förfrågan om de ville delta. Med det menades 

studenter som var födda eller uppväxta i Mellanöstern eller eventuellt hade en förälder som 

var född i ett land inom Mellanöstern. Till de studenter som tackade ja till att delta i studien 

gavs ytterligare information om studiens syfte och hur studien skulle gå vidare. Intervjuerna 

utfördes i enskilda grupprum utan några störmoment på Karlstads universitet. 

Intervjuerna var beräknade att pågå i upp till 30 minuter men kunde variera beroende på 

respondent och annat som inträffade. De respondenter som var med vid intervjutillfället blev 

återigen informerade om studiens syfte, om hur intervjun var upplagd samt att de kunde 

avbryta intervjun när som helst. De blev även tillfrågade om de godkände villkoren som bland 

annat var att intervjuerna skulle spelas in och sedan transkriberas och analyseras för att på så 

sätt användas i studien. En intervju var allt mellan 30 och 40 minuter lång, beroende på 

respondentens svar samt om det fanns ett behov av följdfrågor. 

För att rekrytera fler deltagare till studien tillfrågades respondenterna efter intervjuerna 

om de kunde rekommendera någon som passade in på studiens krav och som var villig att 

ställa upp i studien. Detta sätt att gå tillväga för att få fler deltagare är känd som 

”snöbollseffekten” (Swierczek, 2014). Denna metod bidrog till att det fanns tillräckligt med 

deltagare för att studien skulle kunna genomföras. Transkriberingen av intervjuerna blev 80 
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sidor lång, där varje intervju skrevs ner ord för ord, och den totala tiden för de inspelade 

intervjuerna var 376 minuter.  

 

Dataanalys 

För att kunna identifiera mönster och hitta återkommande teman i de data som samlats 

in användes den tematiska analysen. Det finns enligt Braun och Clarke (2006) olika sätt att 

genomföra en tematisk analys. Den typ av tematisk analys som användes i denna studie kallas 

för induktiv tematisk analys. Materialet transkriberades det vill säga skrevs rent ord för ord 

ner från intervjuerna, till textform där varje intervju skrevs i ett enskilt Word-dokument som 

då lästes igenom grundligt många gånger för att bli bekant med de inhämtade data innan nästa 

steg påbörjades. Allt detta genomfördes i enlighet med Braun och Clarke (2006). 

Nästa steg var att delar av texten som besvarade frågeställningen markerades med färgpennor 

för att på ett enkelt sätt hitta koder (se bilaga 3) på den semantiska nivån. Med koder menas 

att man hittar upprepade mönster eller formuleringar i de olika intervjuerna. Färgmarkeringen 

var för att på ett enkelt vis hitta samt komma ihåg dessa ord eller meningar. Koderna som 

valdes ut från datamaterialet upprepade sig i skiftande ord som hade samma betydelse. 

Det fanns många ord som hade samma innebörd och var dessutom relevanta för 

frågeställningen; dessa koder sorterades även efter ordens betydelse. Exempel på koder som 

dök upp var ”rädd”, ”obehag”, ”läskigt”, ”synd om honom”, ”hot”, ”okunskap”, ”farlig”. 

Steg 3 blev då att alla koder analyserades, detta för att se hur de hängde ihop. Temat till de 

ovanstående koderna blev bland annat motstridighet och rädsla. 

Enligt Braun och Clarke (2006) ska man i steg fyra granska de teman som framkommit efter 

steg tre genom att se över och förfina dessa. Syftet med detta är att se om dessa teman passar 

in med koderna och svaren från respondenterna. Teman granskades här för att se om 

eventuella teman kunde slås ihop eller om teman inte var stödjande eller att de inte hängde 

ihop med koderna. I detta steg kunde sågs de teman som fanns över, för att se om de hade en 

röd tråd samt om de var relevanta för frågeställningen. Steg fem handlar enligt Braun och 

Clarke (2006) om att namnge och förtydliga de teman som finns genom att definiera dem. 

Varje tema redovisades då med en kort sammanfattning om vad det handlade om utifrån 

frågeställningen. I enlighet med steg sex med Braun och Clarke (2006) sammanställdes 

temana för att senare kunna sammanställa resultatet, där även citat från data valdes ut till varje 

tema för att komplettera beskrivningen av de teman som valdes. 
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Reliabilitet och validitet 

         Validitet handlar om att resultatet är giltigt och ifall det uppfyller studiens syfte (Kvale 

& Brinkmann, 2011). Att ha validitet i en studie handlar om att läsaren ska kunna följa upp 

studien på samma vis så att det leder till resultatet (Slonje & Smith, 2008). Det kommer därför 

att bifogas bilagor och metoddelen kommer att beskriva studiens tillvägagångssätt. Enligt 

Slonje och Smith (2008) innebär detta att studien har en genomskinlighet, vilket betyder att 

läsaren kan följa vad som gjorts. Alla arbetsmoment har kontrollerats kontinuerligt eftersom 

Slonje och Smith (2008) menar att det stärker studiens validitet. Denna kontroll har även 

omfattat att transkriberingarna stämmer överens med ljudupptagningar, att intervjufrågorna 

inte är ledande utan relevanta samt att den tematiska analysen utförts korrekt (Slonje & Smith, 

2008). Genom att ständigt sträva efter transparens ges granskaren en stor möjlighet att följa 

alla steg i arbetet, för att därigenom kunna evaluera studiens kvalitet och relevans i 

förhållande till forskningsfrågan (Slonje & Smith, 2008).  För att uppnå en hög kvalité i 

analysen följdes de sex steg som utfördes enligt Braun och Clarke (2006). För att nå ett 

resultat av all data som samlats in behövdes det att enskilda kriterier för varje steg uppfylldes. 

För varje steg som uppfylldes i analysen desto mer ytlig data uteslöts och mer relevant data 

blev kvar som närmade sig studiens frågeställning. Reliabilitet har att göra med forskningens 

tillförlitlighet. De som intervjuades gav sitt samtycke och författaren i studien utgick från att 

svaren de gav var ärliga. Möjligheten till följdfrågor utökar validiteten (Kvale & Brinkmann, 

2011). Intervjuarens reliabilitet uppmärksammas i fråga om utskrift, analys och även i relation 

till ledande frågor vid intervjun som kan ha inflytande på svaren (Kvale & Brinkmann, 2011). 

För att nå en god reliabilitet handlar det om att undvika ledande frågor, för att själv inte 

påverka resultatet på något vis (Kvale & Brinkmann, 2011).  

 

 

Etiska överväganden 

 Med tanke på forskningsämnets känslighet har en god etisk kvalitet eftersträvats under 

hela studiens gång. De beslut som har fattats under studiens gång har ständigt haft stöd i 

Vetenskapsrådets (2011) fyra huvudkrav för forskningsstudier. Dessa fyra huvudkrav är 

konfidentialitets-, informations-, samtyckes- och nyttjandekravet. Dessa krav är formulerade 

för att skydda de individer som deltar i forskningsstudier, och dessa krav bör uppfyllas för att 

studien ska hålla en god etisk kvalité (Vetenskapsrådet, 2014). Nyttjandekravet uppfylldes 

genom att uppgifter som samlades in om enskilda respondenter endast användes för 
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forskningsändamål. Konfidentialitetskravets huvudsakliga syfte är att inga obehöriga ska 

kunna ta del av information som kan leda till identifiering av respondenterna 

(Vetenskapsrådet, 2014). Detta krav har uppfyllts genom att all information som kan riskera 

att identifiera respondenterna har ersatts eller tagits bort i transkriberingarna.  

Intervjuernas innehåll samt rapporteringen av resultatet har delvis påverkats genom att 

undvika att offentliggöra utmärkande citat och uttalanden. Detta har gjorts i syfte att skydda 

de respondenter som uttryckt sig på ett mycket specifikt sätt eller för de respondenter som 

lämnat beskrivningar som kan leda till identifiering. Det handlar i detta fall om enstaka ordval 

samt sättet respondenterna förmedlat sina synpunkter på. Deltagandet i denna studie var 

frivilligt och respondenterna bestämde själva hur mycket de var beredda att dela med sig. Att 

kunna avbryta en studie är enligt Vetenskapsrådet (2014) viktigt, vilket även var möjligt för 

respondenterna i denna studie. Deltagarna var även medvetna om att frågorna inte var 

obligatoriska att svara på. Trots att studiens frågor kunde väcka minnen hos respondenterna så 

finns det en nytta med att delta i studien; den gav en chans att göra attityden till psykisk 

ohälsa känd. Respondenterna fick informationsblad där syftet med studien framgick tydligt 

samt att inga personliga uppgifter skulle exponeras. Enligt Vetenskapsrådet (2014) så behöver 

inte studien etikprövas då inga personliga uppgifter redovisas. Det är också viktigt med 

samtycke från respondenterna. Då deltagandet i studien var frivillig, gavs det på så vis ett 

indirekt samtycke när respondenterna ville delta i studien istället för att behöva tacka ja direkt 

när de blev tillfrågade. Konfidentialitetskravet säkrades genom att respondenterna fick 

information om att inga personliga uppgifter krävdes, så att det inte skulle gå att identifiera 

någon av de deltagande i studien. Det som dock kan vara känsligt är att ett filmklipp ur filmen 

”A beautiful mind” kommer visas under intervjuernas gång, där karaktären i filmen 

hallucinerar. Detta kan komma att bli känsligt för respondenter som kanske anser detta som 

jobbigt, men respondenterna har även då möjligheten att avbryta intervjun. 
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Resultat 

Utifrån analys av materialet som transkriberats framkom tre teman som var 

gemensamma för respondenternas attityder till psykisk ohälsa. Dessa teman var följande: 

Motstridighet och rädsla; Skam, avståndstagande och förlöjligande; samt Synen på orsaker 

till psykisk ohälsa. Dessa teman bildar tillsammans en helhet som besvarar frågan ”Vad har 

studenter med invandrarbakgrund från Mellanöstern för attityd till psykisk ohälsa?”.  

 

Motstridighet och rädsla 

Till en början var respondenterna mycket klara över vad de hade för åsikter och tankar 

kring ämnet psykisk ohälsa. De visade mycket empati och förståelse för människor med 

psykisk ohälsa. Alla respondenter uppger att de har fått de kunskaper de har kring psykisk 

ohälsa genom den svenska skolan. En respondent sa följande: ”Och det var ju sånt vi fick lära 

oss när vi hade värdegrund i skolan och då pratade vi om vad ADHD, damp, och sånt var, 

vad det stod för, vad det betydde och så..och hur man ska bete sig”. 

Därefter fick respondenterna efter att ha sett filmklippet sätta in sig själva i situationen 

från klippet. Reaktionerna blev då annorlunda i jämförelse med den empati de uttryckte innan 

klippet startades. Här beskrev respondenterna istället en känsla av rädsla och obehag som de 

tidigare inte hade nämnt. Respondenterna uttrycker att under deras skolgång har de gått 

igenom psykisk ohälsa och där har de fått lära sig hur de bör bete sig mot personer med 

psykisk ohälsa. Respondenternas tankesätt förändrades efter att de sett filmklippet. Här 

började respondenterna istället ta upp sådant som de hade med sig från sin uppväxt som deras 

förälder/föräldrar hade fört med sig från sitt hemland: ”När jag var liten så sa mamma och 

pappa liksom a han är galen håll dig undan.. då fick jag lära mig att de som inte mådde bra 

var galna”. 

När det ställdes mer djupgående frågor om vänskap eller bekantskap med en person 

med den funktionsnedsättning som karaktären i filmen uppvisade, dök det upp andra tankar än 

det tidigare nämnda om huruvida vi ska bete oss mot dessa personer. Respondenterna 

uttryckte sig i termer som tyder på rädsla att umgås med personer som lider av någon form av 

psykisk ohälsa. 

Tveksamhet och fruktan fanns hos alla respondenter när frågor ställdes om att behöva 

vara vän eller kollega med en person som lider av psykisk ohälsa.  ”Nej jag hade inte velat 

vara vän med en person som har psykisk sjukdom för jag är rädd”. Rädslan var kopplad till 

att inte veta hur de kommer bli bemötta av den psykiskt sjuke personen, alltså hur reaktionen 

hos denna individ skulle vara, rädsla över att dessa beteenden ska vara farliga och skada 
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respondenten. En respondent sa exempelvis: ”Jag hade nog varit försiktig och rädd om mig 

själv”. Rädsla över att personer med psykisk ohälsa hör eller ser sådant vi inte gör, samt vad 

dessa personer eller röster säger åt denne att göra är en obehaglig tanke hävdar 

respondenterna. ”Personen kanske skadar mig eller sig själv man vet ju aldrig”.  

Det var inte enbart känslan ”rädsla” som förknippades till psykisk ohälsa, utan många 

tyckte synd om personer som lider av psykisk ohälsa och en respondent sa följande: ”Jag 

tycker synd om honom också som måste leva med det han typ ser..”. Att visa denna typ av 

medkänsla var vanligt bland denna grupp med studenter från Mellanöstern, medkänslan om 

att det inte kan vara enkelt för denna individ i filmklippet där han ser personer och hör röster. 

”Jag tycker synd om honom, jag kan nästan tänka mig att det är väldigt, väldigt jobbigt för 

honom och höra de där rösterna och att ingen tror på en”. 

Trots denna medvetenhet om hur en bör bete sig mot personer med psykisk ohälsa så 

fanns det motsättningar där respondenterna svarade tvärtemot det de sagt i början om att det är 

synd om individen. Denna motsättning var om att de var rädda för personer med psykisk 

ohälsa och skulle därför inte kunna tänka sig bli vän med en person som har någon psykisk 

funktionsnedsättning.  

Fördomar om psykisk ohälsa handlar i respondenternas fall om upplevelser som de växt 

upp med där de ständigt dumförklarat personer med psykisk ohälsa och sett dessa personers 

beteenden som ren galenskap. En respondent sa:  

 

[…] Alltså man tror att alla som är psykiskt sjuka är dumma i huvudet, att de är galna  

typ, man ska inte närma sig dom, många gånger har jag hört av mina föräldrar också 

att någon person är farlig och galen o jag ska hålla avstånd när det egentligen bara är 

någon som har en psykisk ohälsa. 

 

Dessa uttalanden var alltså i motsats till det respondenterna berättade om vad de lärt sig 

i skolan gällande värderingar. I skolan lärde sig respondenterna en värdegrund, men det var 

svårt med kulturkrocken menade respondenterna. Skolan lärde dem att alla är lika mycket 

värda samt om de olika funktionsnedsättningarna, men hemifrån fick de med sig att de ska 

hålla sig undan personerna med psykisk ohälsa. Här blir det tydligt att det sker en kulturkrock 

av olika värderingar och tankar av det gamla och det nya synsättet. Det blir uppenbart att 

synen på psykisk ohälsa från föräldrarnas kultur blir mer framträdande trots att 

respondenterna pekar på den svenska skolans värdegrund kring allas lika värde. Med tanke på 

det traditionella synsättet gällande psykisk ohälsa, blir det också mer självklart varför det 
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finns en viss okunskap gällande ämnet. Detta leder i sin tur till att det traditionella synsättet 

respondenterna har med sig kring psykisk ohälsa blir det dominerande synsättet. 

 Respondenterna berättar att denna okunskap om psykisk ohälsa bidrar till fördomar i deras 

hemländer. 

. En av dem sa exempelvis: ”De anses aa typ farliga..man vet inte något om deras 

diagnos liksom vilken ohälsa man än har så har man samma synsätt på de alla .”  

Den kunskap som sprids och delas i svenska skolor samt ute i det svenska samhället är 

inget, som enligt respondenterna, är förekommande i Mellanöstern och länderna runtom: ”De 

lär sig enbart så kallade huvudämnen i skolan”. I dessa länder lär man inte ut om psykisk 

ohälsa eller psykologi i skolorna utan de ämnen som de anser mer relevanta är språket samt 

att dessa barn ska lära sig mer om religionen som styr landet som i detta fall är Islam." I mitt 

hemland är det inte alls många som ens har gått i skolan på grund av att de har flytt från krig 

och sånt så har de aldrig liksom riktigt fått möjligheten och när de väl fick möjlighet så lärde 

de sig annat i skolan än just om psykiska sjukdomar”. Även här blir det så att respondenterna 

hamnar i en kulturkrock då det svenska samhället informerar omgivningen om psykisk ohälsa 

och de försöker underlätta vardagen för de som lider av psykisk ohälsa, medan 

respondenterna har en annan syn med sig från sitt hemland.  

 

Skam, avståndstagande och förlöjligande  

Respondenterna har alla nämnt att i den kultur de är uppväxta i, som även är deras 

föräldrars kultur som de fört med sig från hemlandet, håller man personer som lider av 

psykisk ohälsa på avstånd: ”Det är iallafall det jag blivit uppväxt med att alltid vara försiktig 

och hålla avstånd från de personer som vi vet lider av något”. 

Avståndtagandet från personer som lider av psykisk ohälsa, innebär att de fryser ut 

dessa personer eller bryter den regelbundna kontakten om de haft en sådan tidigare. De 

undviker kontakt med personer som de ser mår mindre bra, och även de familjer som har en 

familjemedlem som lider av psykisk ohälsa blir utfrysta. Det är inte enbart individen som mår 

dåligt som blir utfryst utan även familjen: ”Om de ser en person som är så kallat dum eller 

galen enligt dem så håller man avstånd från personen och personens familj och är mer 

försiktig”.  

Fördomen om att personer med psykisk ohälsa kan skada de runtom sig, har även 

mycket med vanheder att göra. Respondenterna uttrycker att i deras hemländer ska de alltid 

visa sig bra utåt så ingen kan tala illa om familjen, och därför gör alla sitt bästa för att se bra 

ut utåt. Psykisk ohälsa är då inget positivt som de kan visa utåt, utan de som drabbas av det 
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försöker lösa det inom familjen för att inte bli utpekade av samhället samt för att inte få en 

negativ stämpel av sin omgivning: ”Jag vet att man döljer sina problem för omgivningen för 

att det är så skamfyllt om en person är psykiskt sjuk, man döljer det i familjen och söker inte 

den vården vi gör i Sverige, allt för att hålla tyst om det och inte gå ut bland folk där 

personen kan synas och bli utpekad”. Många av de familjer som har psykisk ohälsa inom 

familjen har blivit utfrysta av omgivningen och ingen umgås med personer som mår dåligt, 

allt detta för att det är en norm att vara ”perfekt” utåt. 

Respondenterna är även uppväxta med att psykisk ohälsa setts som vanheder i deras 

hemländer, och därför tros det vara tabubelagt för individer att gå ut med att de lider av 

psykisk ohälsa:  

 

”Det är väl för att det är skamfyllt inom min kultur att vara psykiskt sjuk för man  

klassas som dum och galen.” […] i mitt hemland är det väl att man ser ner på 

människor som lider av psykisk ohälsa..det är liksom skamfyllt att vara psykiskt sjuk, 

jag vet inte riktigt..det kanske är därför folk inte söker hjälp heller för det är så 

skambelagt att vara sjuk”. 

 

Detta innebär att respondenterna har distanserat sig från personer som de vet lider av 

någon form av psykisk ohälsa, som de alltid blivit varnade för under deras uppväxt. Det finns 

inga namn på diagnoser som används i respondenternas hemländer utan det samlade namnet 

som befolkningen använder är galenskap och dumhet: ”De har enbart galenhet som de vet 

något om och då fryser man ut personen och håller avstånd”.   

Även i detta fall finner respondenterna en kulturkrock, där den svenska skolgången lärt 

dem att inte frysa ut individer med psykisk ohälsa medan de under sin uppväxt haft med sig 

att hålla avstånd från dessa individer. Kulturkrocken här blir även att de inom sitt modersmål 

inte kan namn på olika diagnoser inom psykisk ohälsa. 

En respondent uttryckte att sociala medier är ett ställe där individer med psykisk ohälsa 

blir till åtlöje exempelvis på Facebook och Youtube, personer i omgivningen filmar de 

individer som lider av psykisk ohälsa när dessa har ett annorlunda beteende. ”Mitt folk eller a 

folk från Turkiet är sådana som gillar att göra narr av folk, mobbas och retas och typ sprida 

massa klipp på Facebook som man delar med sig till resten av världen”. 

När annorlunda beteenden dyker upp i länder runtomkring Mellanöstern filmar man det 

och skrattar åt personerna. Man kallar personerna ifråga för dumma och efterblivna för att få 

sig ett gott skratt åt klippet som de senare sprider på sociala medier som Facebook och 



 
 

18 

Youtube: ”Typ klipp som mina vänner delat från Youtube som de tycker är roliga och de 

kallar personen i klippet för dum”. Genom de sociala medierna och de klipp som sprids 

förlöjligas de individer som lider av en psykisk ohälsa.  

 

Synen på orsaker till psykisk ohälsa  

Respondenterna säger att religionen i Mellanöstern har en central roll i individernas liv. 

De säger även att i Mellanöstern tolkas udda beteenden som ”demoner” i kroppen eller även 

en ”djävul” i kroppen som får en att bete sig annorlunda. Alltså beteenden som uppfattas som 

”demoner” eller ”djävul”, är sådana beteenden som vi anser som psykisk ohälsa i Sverige 

säger många av respondenterna: ”De accepterar inte att man kan ha en psykisk ohälsa utan 

det måste liksom vara förknippat till en orsak enligt dom... en religiös orsak som de tar tag i 

själva". 

Inom dessa länder som vänder sig till religionen för en lösning på individers udda 

beteenden utövar man den muslimska kulturen. Det innebär att koranen läses och personen 

som fått ”demoner” i kroppen blir slagen tills demonen har lämnat kroppen. ”De tror att den 

enda hjälpen är genom religionen typ att slå folk, strypa dem eller bränna dem för att 

demonerna ska komma ut ur kroppen". 

I många av fallen har personer slagits medvetslösa och det är även många som dött av 

dessa handlingar. Detta är då även något som är vanligt och det förekommer dagligen i 

Mellanöstern, då det blivit vanligt för omgivningen att dessa handlingar existerar.  

Denna syn är alltså respondenterna uppväxta med, att dessa handlingar existerar och ses 

som en vanlig handling i deras hemländer. När de jämför med Sverige och den svenska 

kulturen inser respondenterna snabbt skillnaderna i det synsätt de blivit uppväxta med.   Den 

svenska kulturen har gett dem en mer djup inblick samt kunskap om vad psykisk ohälsa 

innebär, och därför säger respondenterna att det blir svårt att inte ha fördomar. De vet vad 

skolan har lärt ut samt hur de ska uppföra sig gentemot dessa individer, men den syn de har 

med sig från sitt hemland och den uppfostran de fått med sig hemifrån gör det svårt att hålla 

sig till den svenska kulturens syn på psykisk ohälsa.  

Här känner respondenterna att de hamnar i en kulturkrock, där den svenska kulturen 

förmedlar information om psykisk ohälsa och deras egen kultur håller avstånd och inte umgås 

med personer som har en psykisk ohälsa. ”Mina föräldrars kultur är något helt annat än 

svenskarnas kultur... ska man försöka anpassa sig till båda blir det svårt där emellan”. 

Trots att de flesta respondenterna var uppväxta i Sverige och någon var född i Sverige 

så var det ändå mycket av föräldrarnas kultur som lyste igenom, även deras sätt att uppfostra 
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barnen på. ”Så jag fick lära mig av mina föräldrar, att han är galen... han kommer slå till er 

ni får inte umgås med honom”. 

När det gäller frågan om psykisk ohälsa så hade alla respondenter blivit uppfostrade 

med fördomen om att dessa individer är farliga eller dumma. Synen här är att respondenterna 

säger att den bilden de har på psykisk ohälsa är att de som lider av psykisk ohälsa är vilsna, 

konstiga och de brukar även prata för sig själva samt att de stirrar på folk: ”Man typ går och 

man märker att personen inte pratar i telefon eller med någon annan... aa så fastnar man med 

blicken på folk”. 

 

 
Diskussion 

Syftet med undersökningen var att ta reda på hur attityden till psykisk ohälsa ser ut 

bland studenter på Karlstads universitet med rötter i Mellanöstern. Resultatet från 

undersökningen visar framförallt på tre generella teman bland respondenternas svar. I det här 

kapitlet diskuteras först respondenternas svar utifrån dessa tre teman, därefter valet av metod. 

Till sist kommer en avslutande diskussion som avrundning. 

 

Tema 1: motstridighet och rädsla 

I det första temat finner vi att motstridighet och rädsla är en stark upplevelse bland 

respondenterna. Denna rädsla samt motstridighet berodde enligt respondenterna mestadels på 

religion och okunskap som de också ansåg spelade en stor roll i deras uppväxt.  Psykisk 

ohälsa ansågs som onormalt och därför skulle psykisk sjuka hållas på avstånd då dessa anses 

som farliga och galna individer. Respondenterna upplevde här en kulturkrock då de i Sverige 

fått lära sig att se på psykisk ohälsa på helt andra sätt än vad de fått göra i sina hemländer och 

hemmiljö. Respondenterna har här exponerats för åsikter i sin hemmiljö. Denna exponering 

kan enligt Stout et al. (2004) leda till den rädsla respondenterna i denna studie känner 

gentemot individer med psykisk ohälsa.  

Många av respondenterna pratade även om kunskap. De påpekade att den kunskap som 

finns i den svenska skolan som de har fått ta del av inte är något som finns tillgängligt i deras 

hemländer. Som tidigare nämndes så berättade respondenterna att de lärde sig en värdegrund i 

skolan som krockade med det synsätt som fanns i hemländerna. Skolan lärde dem att alla är 

lika mycket värda samt erbjöd information om de olika funktionsnedsättningarna, men 

hemifrån fick de med sig att de borde hålla sig undan personer med psykisk ohälsa. Här blir 
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det tydligt att det sker en kulturkrock av olika värderingar och tankar ifrån det gamla och det 

nya synsättet.  

En förklaring till varför det är så stora skillnader mellan exempelvis synsättet i Sverige 

jämfört med respondenternas kulturer är detta tankesätt som exempelvis Lundberg (2010) 

skriver om. Detta tankesätt om att hålla sig undan personer med psykisk ohälsa lever enligt 

respondenterna kvar i deras kulturer än idag, till skillnad från det svenska samhället som idag 

enligt respondenterna är ett mycket sekulariserat samhälle där religionen inte har lika stor roll 

eller påverkan på människornas vardag.  

I Corrigans et al. studie (2001) hade respondenterna en uppfattning om att personer med 

psykisk ohälsa var barnsliga vilket ledde till en social distans ifrån dessa individer. 

Respondenterna bekräftade att i Mellanöstern finns det mycket lite kunskap om diagnoser. 

Denna okunskap beror enligt Ciftci, Jones & Corrigan (2012) på den rädsla som sitter kvar 

från barndomen. Andra studier som gjorts i Europa och övriga västvärlden har visat att 

kunskap om psykisk ohälsa, orsaken till dem och deras behandlingar ofta är dålig bland 

allmänheten (Angermeyer & Dietrich, 2006). Även Lundberg (2010) skriver om den allmänna 

uppfattning som respondenterna diskuterar, att individer med psykisk ohälsa är våldsamma. 

Detta stereotypa synsätt har enligt Corrigan et al. (2001) lett till att individer med psykisk 

ohälsa är stämplade som antingen farliga eller några som man bör tycka synd om. Detta stärks 

tydligt i resultatet av respondenternas intervjuer, då det stämmer överens med ovanstående 

forskning. Viktigt i sammanhanget är också det fenomen som forskarna kallar för 

självstigmatisering, det vill säga att människor med psykisk ohälsa tar till sig och låter sig 

stämplas av de fördomar som den sociala omgivningen utsätter dem för. Personen med 

psykisk ohälsa börjar se på sig själv och bete sig på det sätt som samhället förväntar sig av 

denne (Angell et.al, 2005). 

 

 

Tema 2: skam, avståndstagande och förlöjligande 

Det andra temat som framkom i resultatet var att en majoritet av respondenterna 

nämnde att det är vanligt med skam och avståndstagande ifrån personer med psykisk ohälsa 

samt att det sker ett förlöjligande av personer med psykisk ohälsa på sociala medier. 

Respondenterna uttryckte att de ansåg att sociala medier bidrar till att stärka den redan 

fördomsfulla bilden på psykisk ohälsa. Att spela in klipp och göra individer till åtlöje på nätet 

är en form av så kallad ”nätmobbning”, anser respondenterna, detta eftersom de inte själva har 

valt att bli inspelade och skrattade åt. Mobbning är enligt Frånberg (2011) beskrivet som såväl 



 
 

21 

fysiska och psykiska handlingar, som till exempel att utesluta någon eller sprida rykten. 

Kopplat till resultatet innebär denna definition av mobbning samma sak som respondenterna 

trycker på, när personer med psykisk ohälsa blir till åtlöje på sociala medier. Respondenterna 

menade också att det är vanligt att människor tar avstånd från personer med psykisk ohälsa 

och om en individ i den egna familjen lider av psykisk ohälsa så anses detta vara skamligt. En 

möjlig förklaring till varför personer i Mellanöstern gör individer med psykisk ohälsa till 

åtlöje via sociala medier är att sociala medier, som i andra länder, har ersatt många av de 

tidigare umgängesformerna (Ito et.al, 2008). Dessutom är dessa individer mer anonyma via 

sociala medier och de behöver inte ta hänsyn till medmänsklighet (Christopherson, 2007).  

 Enligt Ciftci (2012) så stöter inte individerna i Mellanöstern på så många personer med 

psykisk ohälsa. Då folk ofta håller sig undan blir den avgörande sociala tolkningen av psykisk 

ohälsa överlämnad till massmedia och de nya sociala medierna. Sociala medier är i modern tid 

en del av massmedian, och kanske mer inflytelserika är de gamla media på vår syn på psykisk 

ohälsa. Ito et al. (2008) påpekar att dessa nya medier har tagit en plats i samhället och bland 

ungdomar i synnerhet som influerar dem hela tiden och som är mer utspridda än den gamla 

median eftersom de tillåter gruppsammanslutningar i ett privat sammanhang. Detta kan vara 

en förklaring till varför dessa videoklipp spelas in och sprids via sociala medier. Att personer 

med psykisk ohälsa förlöjligas i sociala medier påverkar åskådarna på samma sätt som då 

någon som tittar på mycket tv kan påverkas av det som sänds(Ito et al., 2008). Det 

förlöjligande och avståndstagande som visas i olika videoklipp som sprids på sociala medier 

kan enligt tidigare forskning från till exempel Stout et al. (2004) leda till att stereotyper 

skapas. Detta stärks ytterligare av fördomsfulla attityder om psykisk ohälsa samt social 

distans och en del diskriminerande beteenden mot personer med psykisk ohälsa. Binder et al. 

(2009) visar att fördomar utökar socialt avstånd och skapar mindre kontakt på ett sätt som 

minskar effekterna av kontakthypotesen. Kontakthypotesen beskrivs som en av de bästa sätten 

att förbättra relationer bland grupper som upplever konflikter. Detta är precis fallet med 

attityderna i den muslimska kulturen till psykisk ohälsa.  

Det som respondenterna hade fått med sig från sin uppfostran satt så starkt att även om skolan 

hade informerat dem om att psykiskt sjuka personer inte nödvändigtvis är farliga, hade de 

svårt att glömma de gamla stereotyperna. De undvek kontakt med de psykiskt sjuka och 

därmed minskades inte fördomarna (Binder et al., 2009) 

Det är uppenbart att människors förhållningssätt till varandra är påverkat av kulturen, 

och dess normer, värderingar och lagar är styrande.  Även Sokol och Strout (2007) säger att 

normerna i de relevanta grupperna varierar, och därför varierar även våra beteenden gentemot 
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varandra. Om inte grupperna umgås så minskas inte stereotyperna (Binder et al., 2009). 

Fördomar mot andra grupper tros minska vid utökad kontakt, att få grupperna att samverka är 

ett sätt att minska fördomar. Fördomar mot de psykiskt sjuka leder till att man inte umgås med 

dem, och därmed befästs den negativa stereotypen och den medföljande fördomen.   

Pettigrew och Tropp (2006) bekräftar att fördomar minskar vid bra kontakt med 

varandra. Dock verkar inte teoretisk information spela någon roll i detta fall, då umgänge 

saknas och studenterna har undvikit sådana människor.   

 

Tema 3: synen på orsaker till psykisk ohälsa 

I det tredje och sista temat har respondenterna framhållit att religionen spelar en stor roll 

i deras kultur samt att det påverkar deras synsätt på psykisk ohälsa. Alla respondenter uttycker 

att de på grund av sitt muslimska ursprung har en inställning om att personer som lider av 

psykisk ohälsa bör hållas på avstånd. Flera av respondenterna upplevde att de på grund av 

detta hade svårt att ändra uppfattning, trots nya kunskaper. Detta anser de i sin tur har fört 

med sig många av dessa negativa tänkesätt som till exempel rädsla. Resultaten som studien 

fått fram angående religionens roll kan kopplas till nedanstående studier som fått fram 

liknande resultat. Den rädsla som finns i kulturer i Mellanöstern kan förstås utifrån Stanford 

(2007), som skriver att religiösa samfund ofta bidrar till och stärker bilden av att personer 

med psykisk ohälsa skulle vara farliga. Stanford (2007) skriver även att det inte är ovanligt för 

troende att ha en uppfattning om personer som lider av psykisk ohälsa som besatta av 

exempelvis demoner. Det är inte unikt för någon specifik religiös kultur att se psykisk ohälsa 

som orsakat av demoner och liknande. Lundberg (2010) hävdar att detta förekommer bland 

kulturer inom kristendomen samt islam, till exempel så uppfattas psykisk ohälsa i nya 

testamentet som en besatthet av demoner och ”demonutdrivning” har skett relativt nyligen. I 

en studie i Oman rapporterad av Ciftci et al. (2012) trodde både medicinstuderande och andra 

studenter på jinn (som innebär demoner), och ville ha de sjuka segregerade i sjukhus för att 

skydda samhället. Denna ”teori” bekräftades även av Pridmore och Pasha (2004) som utförde 

en studie där de tittade närmre på psykiatri och islam. I deras studie framkom det att psykisk 

ohälsa anses vara ett straff av Allah (Gud). Det tycks som det finns flertal likheter mellan 

respondenternas uppleveler och Ciftcis et al. (2012) samt Pridmores och Pashas (2004) studier 

där även respondenterna i denna studie pratar om demon utövning inom den kultur de 

härstammar från. Respondenterna i denna studie pratar även deras kulturer där många är 

religiösa och anser att psykisk ohälsa är ett straff av Gud. Stigmatiseringen och skammen som 

diskuteras i denna studie stämmer även överens med Ciftci (1999) som gjorde en studie på ett 
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rehabiliteringscenter i Turkiet. Ciftcis studie från 1999 visade att familjer till individer med 

psykisk ohälsa kände en enorm skam, vilket ledde till att familjerna valde att låsa sin deras 

psykiskt sjuke familjemedlem hemma. För dessa familjer var det viktigt att söka stöd från 

deras religion (islam) (Ciftci, 1999). Al-Darmaki (2003) gjorde en studie i Förenade 

Arabemiraterna som påvisade liknande resultat som Ciftcis studie i Turkiet (1999). Al-

Darmaki (2003) fann att respondenterna i studien hade en större vilja att söka hjälp från 

familjen och religiösa ledare än hos mentalvården. Dessa resultat överensstämmer med 

Hamdan (2009) som betonar vikten av den muslimska kulturen samt vikten av att integrera 

religion i behandling. Hamdan (2009) får även fram resultat som visar att respondenterna ser 

psykisk ohälsa som en ”privat familjeangelägenhet”. Imamerna, som är religiösa ledare, har 

även viktiga roller i hanteringen av psykisk ohälsa i den muslimska befolkningsgruppen 

(Abu-Ras, Gheith & Cournos 2008; Youssef & Deane, 2006). I de kulturella föreställningarna 

kan förekomsten av jinn (demoner) förväxlas med vanföreställningar, och detta kan hindra 

patienter och familjemedlemmar från att erkänna medicinska och psykiatriska problem (El-

Islam, 2008).  

 

Diskussion om metodvalet 

Det finns inte mycket forskning kring attityder till psykisk ohälsa bland studenter med 

invandrarbakgrund. Det är en av anledningarna till varför ämnet för denna studie valdes. 

Studien som ligger närmast är Ciftci et al. (2012). Den kvalitativa metoden valdes för att den 

är mer användbar till att beskriva tankar och känslor hos respondenterna.  

Utifrån studiens syfte och frågeställningar skapades en intervjuguide för att säkra validiteten 

och respondenterna gavs möjlighet att berätta fritt om sina upplevelser och tankar kring varje 

fråga. Transkribering av intervjuerna gjordes så nära talspråket som möjligt, materialet 

kontrollerades och resultatet ifrågasattes under hela arbetets gång. Utifrån studiens syfte, 

frågeställning samt intervjuguide bör svaren ifrån dessa respondenter bli likvärdiga om en 

studie utförs vid ett senare tillfälle och av en annan forskare. Dock kan respondenterna med 

tiden utveckla sina svar då de kommit till fler insikter, men essensen i berättelserna bör finnas 

kvar. Det som kan ses som en risk i denna studie är att intervjuaren själv härstammar från 

Mellanöstern och att denne har med sig en personlig erfarenhet samt en förutfattad mening 

som indirekt kan påverka tolkningarna. Målet var dock inte att tillverka resultat som går att 

återskapas, utan det var att kartlägga attityder till psykisk ohälsa. Syftet här var att lyfta fram 

några utvalda individers upplevelser, känslor samt tankar och därigenom eftersträva en 

teoretisk generalisering. Dock kan inte en så begränsad intervjustudie producera 
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generaliserbara resultat i betydelsen att svaren gäller för samtliga svenska muslimer från 

Mellanöstern.  

I en studie av Anderson (1997) framgår det att visandet av ett måttligt våldsamt klipp 

kan öka fientliga känslor hos respondenterna. Filmklippet som användes i studien i syfte att 

föra vidare diskussion kan också ha bidragit till att bekräfta och förstärka respondenternas 

redan befintliga attityder. Även om filmklippet stärker eventuella attityder påvisar detta att 

dessa attityder och fördomar var något som redan fanns hos respondenterna. Klippet kan ses 

som en ledande och påverkande faktor på resultatet. Dock var anledningen till att en sådan 

sekvens valdes, att få fram attityder från samma utgångspunkt för samtliga respondenter. 

Studiens syfte var att få fram respondenternas attityder och klippet var endast ett sätt att lyfta 

fram dessa och på så sätt uppfylla syftet. 

Förändringen i intervjutekniken för varje tillfälle var dock inte så stor att det kan ha 

påverkat studiens resultat. Studiens trovärdighet ökar genom att datamaterialet presenteras 

med citat från intervjuerna och det finns även en möjlighet för läsaren att göra egna 

tolkningar. Som svar på detta menar andra författare att kvalitativa studier borde ha andra 

kriterier och istället dömas utifrån relevans. Med relevans menas hur viktigt temat är i sitt 

forskningsområde (Bryman, 2011). Detta ämne har stor relevans, speciellt med tanke på att 

det inte finns några tidigare studier med samma syfte och ämne. 

Ytterligare kritik är att en av respondenterna var från Azerbajdzjan, som inte tillhör 

Mellanöstern, men denna respondent svarade likartat som resterande respondenter, så det 

påverkade alltså inte resultatet. Vidare ska det lyftas att det finns en medvetenhet om att 

Mellanöstern inte består av en homogen folkgrupp utan istället består av många olika 

folkgrupper, men dessa bruka dela liknande värderingar, precis som denna egna studie har 

visat. Urvalets begränsning till denna studie var att studenter från Mellanöstern som fått ta del 

av två olika kulturer fick förmedla sina tankar kring psykisk ohälsa. En anledning till att 

studenter valdes var för att studenter som har tagit del av två olika kulturer även kan uttrycka 

sig enkelt i tal och skrift på svenska. Detta förenklar förståelsen för intervjuaren då 

kommunikationen inte brister och det underlättar även analysen för studien. 

Med tanke på uppsatsens omfattning var en avgränsning gällande urvalsgrupp lämplig, därför 

blev studenter med invandrarbakgrund från Mellanöstern valda som urvalsgrupp. 

Medvetandet om att det inte går att dra generella slutsatser efter studiens resultat fanns med 

under studiens gång. Studien bygger enbart på 10 respondenters svar, därför drogs inga 

generella slutsatser.  
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Avslutande diskussion 

I studien har det belysts hur studenter uppväxta med två olika kulturer ser på psykisk 

ohälsa. I resultatet framkom det tydligt att kulturen hade en stor inverkan på respondenternas 

syn. Respondenterna uttryckte att utvecklingen i deras hemländer inte är lika framgångsrikt 

som i Sverige. Information om psykisk ohälsa brister i samhällen inom Mellanöstern. Med 

detta i åtanke kan man förstå varför resultatet ser ut som det gör i denna studie, där alla 

respondenter hade liknande synsätt och uppfattningar om psykisk ohälsa. 

Slutsatsen är att respondenterna i studien anser att deras ursprungliga kultur, upplevelser 

och egna tolkningar har lett till en negativ attityd gentemot psykisk ohälsa. Fastän dessa 

respondenter har fått tillgång till mer information med vetenskaplig grund inom ämnet 

psykisk ohälsa, så kopplar dessa respondenter psykisk ohälsa till negativa stereotyper som de 

fått med sig från sin kultur. Det är också denna negativa aspekt som man förhåller sig till i och 

med att man undviker att möta de som lider av psykisk ohälsa. Sättet i att ta till sig ny och mer 

rationell kunskap och tendensen att hålla fast vid negativa attityder gällande ämnet, gör att 

respondenterna i denna studie håller avstånd från personer som lider av psykisk ohälsa och 

kontakt har inte kunnat mildra deras stereotypa attityder.  Genom att kartlägga orsakerna till 

de olika attityderna som framkom kan man öka sin förståelse för och kunskap om hur olika 

faktorer påverkar individens synsätt i detta fall. Det öppnar även upp möjligheter för hur man 

kan påverka individen till att ha ett positiv synsätt på psykisk ohälsa. Studier som denna 

påvisar att information om psykisk ohälsa kan vara otillräcklig i respondenternas 

ursprungskulturer, då respondenterna talar om bristen på information samt bristen på kunskap 

inom respektive kultur. Man bör öka möjligheter av kontakt utan att denna blir påtvingad och 

onaturlig.  

 Avslutningsvis är denna studies ämne nyttigt som en inledning, där också framtida 

forskning kan undersöka hur man bör sprida kunskaper inom ämnet psykisk ohälsa till 

nyanlända i Sverige. Information på deras modersmål om vad psykisk ohälsa är, samt vad det 

finns för möjligheter till rätt vård i Sverige skulle vara nyttigt; denna information kan komma 

i form av kurser när nyanlända etablerar sig i Sverige och börjar SFI (svenska för invandrare). 

Genom att de får veta hur psykisk hälsa påverkar sociala relationer, dagliga aktiviteter och 

arbetslivet, blir detta alltså praktiskt nyttigt för samhället. Vidare forskning om hur man bör 

upplysa nyinvandrade om fenomenet skulle bidra till att mer upplysta värderingar spriddes i 
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hela samhället. De som lider av psykiska problem måste dessutom uppmuntras att söka vård, i 

stället för att lida i tystnad. 
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Information till respondenterna. 

Hej, mitt namn är Chinoor Palanijafi.  

Jag läser min sista termin efter 3 års studier på Karlstads universitet. Jag håller nu på 

med mitt examensarbete inom ämnet Psykologi, och för det examensarbetet behöver jag göra 

en studie där jag kommer göra enskilda intervjuer på frivilliga personer som kan ställa upp 

som respondenter. Jag kommer att utföra studien på personer med invandrarbakgrund som är 

födda i något annat land än Sverige eller de som har föräldrar som är födda i något annat land. 

Syftet med studien är att kartlägga vad personer med invandrarbakgrund anser om psykisk 

ohälsa. Denna målgrupp jag valt att intervjua förblir anonyma när jag ska redovisa mitt arbete, 

det vill säga inga namn nämns. Min studie är frivillig för de respondenter som vill ställa upp 

och intervjuaren kan avbrytas när du själv vill. Jag vill gärna spela in intervjuerna för att jag 

senare ska kunna veta exakt vad som sagts i intervjun, så därför behöver jag respondentens 

samtycke. Samtycke kan ges genom att du dyker upp på intervjun och deltar. En intervju är 

beräknad att ta ca 30-45 minuter och kan som sagt avbrytas om det känns obehagligt eller om 

du inte vill delta i studien.  

Inspelningar raderas och intervjuskrifterna sparas och analyseras, och respondenternas 

identitet skyddas i utskrifterna genom att jag till exempel byter ut namn på respondenterna.  

Analysen görs för att jag ska kunna se vad som är gemensamt i intervjuerna. 

 

Känner du att du vill ställa upp i denna studie så är du hjärtligt välkommen på en 

intervju med mig! 

Mvh Chinoor Palanijafi 

Karlstads Universitet 

 

Handledare: Nina Svensson 
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Intervjuguide 

Berätta lite om dig själv, hur gammal är du..? 

 

Vilket land är du född i? 

 

Vilket land är dina föräldrar födda i? 

 

Kan du beskriva hur dina föräldrars kultur har påverkat dig under din uppväxt? 

 

Hur ser du på den svenska kulturen? 

 

Vad har du haft för kultur under din uppväxt? 

 

Vilken kultur känner du dig mest hemma i? 

 

Berätta om du stött på psykisk ohälsa under din skoltid.  

 

 

Visa en filmsnutt från filmen A beautiful mind från 1h:35 min till 1h:39min 

 

Vad tänker du när du sett klippet? 

 

Hur skulle du reagerat om du satte dig själv i situationen, det vill säga någon i din närhet 

reagerar som han i filmen? 

 

Om du fick beskriva en känsla kopplat till klippet, en känsla du kände, vad hade det varit? 

 

Har du någon gång stött på en liknande situation som i klippet? Där någon betett sig så? 

 

Hur ser du på den här personens psykiska hälsa i klippet? 
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Tror du personens beteende i klippet är verklig eller tror du det enbart gjorts för filmen? 

Berätta vad du tänker om beteendet. 

 

Skulle du vilja vara arbetskamrat till den här personen i klippet? – Berätta hur du tänker! 

 

Skulle du vilja vara VÄN med personen i klippet? Berätta hur du tänker! 

 

Vad tror du psykisk ohälsa är? 

Tycker du att personer som lider av psykisk ohälsa ser ut på något speciellt sätt, kan 

man se på dem att de är psykiskt sjuka?  

 

Hur beter sig denna person? 

 

Känner du någon med psykisk ohälsa? Någon som fått en diagnos? JA eller NEJ 

Berätta om du stött på psykisk ohälsa under din skoltid. 

 

Vad tycker du om personer som lider av psykisk ohälsa? 
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Koder 

Dum i huvudet                                 Leva kvar i det gamla 

Dumförklarar                                  Snacka om andra 

Galen                                             Skratta åt 

Konstigt                                         Göra narr av personen 

Fel på personen                              Klipp som sprids på nätet 

Rädd                                              Ingen utbildning 

Obehag                                          Avvika från det normala 

Synd om personen                          Aktsam 

Inte ha kunskap                              Försiktig 

Sakna förståelse                             Utanför 

Okunskap                                       Undvika 

Religion                                         Stirra 

Demoner                                        Skrika 

Djävulen                                        Dölja inom familjen               

Imam                                             Efterbliven               

Skam                                             Youtube 

Skämmas                                        Facebook 

Skamfyllt                                       Klipp 

Sticka ut                                        Skitsnack 

Utpekad                                          

Utfryst 

Vilsen 

Prata för sig själv 

Fördomar 

Läskigt 

Förtvivlad 

Fly 

Hot 

Försvara sig själv 

Farlig 

Utesluta 

Negativ klang 

Myt 
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