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Forord 

Nærværende rapport er blevet til på baggrund af et samarbejde mellem flere mennesker med forskellige ind-

gange til stigmatiseringsproblematikken. Opfinderen og den primære drivkraft i projektet er Mette Marie Boje 

Sørensen, som igennem cirka 15 år har levet med psykisk sygdom og dermed har oplevet på egen krop og 

eget sind, hvad det gør ved ens tanker, følelser, selvopfattelse, forventninger osv. at blive stigmatiseret. Op-

levelsen af stigmatisering er ikke enestående for Mette, men i takt med at hun kom sig i sit sygdomsforløb, fik 

hun et ønske om at undersøge oplevelsen af stigmatisering blandt psykisk syge med det formål at bidrage til 

at afhjælpe stigmatisering blandt psykisk syge. Som projektmedarbejder på VIA University College initierede 

Mette derfor undersøgelsen af oplevelsen af stigmatisering blandt borgere med psykisk sygdom. 

Data i rapporten er indhentet af Mette Marie Boje Sørensen og Lene Mosegaard Søbjerg i samarbejde med 

EN AF OS. Rapporten er udarbejdet i et samarbejde mellem VIA University College og DEFACTUM, Region 

Midtjylland.  

Projektet og rapporten er desuden inspireret af og udarbejdet i samarbejde med EN AF OS, der arbejder for 

at nedbryde stigmatisering og afskaffe tabuer omkring psykisk sygdom i Danmark. En stor tak til projektleder 

Johanne Bratbo for sparring og vejledning i udarbejdelsen af undersøgelsen. Desuden en stor tak til alle de 

borgere med psykisk sygdom, der har taget sig tid til at svare på undersøgelsen. Vi ønsker, at fremlæggelsen 

af undersøgelsens resultater kan bidrage til at skabe øget viden om, hvad stigmatisering gør ved mennesker 

med psykisk sygdom, og at det på sigt vil bidrage til, at færre mennesker med psykisk sygdom oplever stig-

matisering og udøver selvstigmatisering i hverdagen. 

God læselyst. 
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Sammenfatning 

Stigmatisering betyder, at mennesker for eksempel med psykisk sygdom behandles på en bestemt (negativ) 

måde, på grund af dette særegne træk. Formålet med denne rapport er at give et indblik i, hvordan det er at 

leve med psykisk sygdom, og hvordan stigmatisering og selvstigmatisering påvirker personer med psykisk 

sygdom. 

 

Rapporten viser, at  

 Flertallet af mennesker med psykisk sygdom oplever stigmatisering i hverdagen. To-tredjedele af alle sva-

rer, at de oplever stigmatisering på grund af deres psykiske sygdom 

 Stigmatisering opleves hovedsageligt fra familie, venner og arbejdsplads/uddannelsesinstitution. Det vil 

sige, at stigmatiseringen ofte opleves fra personer, man kender  

 Flertallet af mennesker med psykisk sygdom angiver selv, at de selvstigmatiserer, hvilket vil sige at de 

tænker ringe om dem selv på grund af deres psykiske sygdom 

 Oplevelsen af stigmatisering og selvstigmatisering mindskes i takt med recovery. Det betyder, at når symp-

tomerne på psykisk sygdom bliver mindre, opleves der mindre stigmatisering og selvstigmatisering 

Samlet set bekræfter rapporten tidligere fund, der viser, at stigmatisering og selvstigmatisering påvirker men-

nesker med psykisk sygdom meget.  
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1 Indledning 

At blive mødt med positive forventninger får mennesker til at blomstre. At blive mødt med tvivlende, negative 

og kritiske forventninger får os til at visne som mennesker. Vi bliver usikre og kritiske over for os selv, og vores 

tillid til andre lider et knæk. Vi mister tolerance og anerkendelse over for andre. Og i sidste ende også toleran-

cen over for og anerkendelsen af os selv.  

Stigmatisering kan forekomme ved, at mennesker med psykisk sygdom tillægges konkrete negative stereotype 

egenskaber (fx at en person er farlig eller utilregnelig), men det kan også være mere upræcist. Den stereotype 

tilskrivning betyder, at den stigmatiseredes personlighed fortaber sig bag en generel opfattelse af, hvad det vil 

sige at være psykisk syg. Den pågældende person reduceres dermed (i nogle sammenhænge) til at være 

indbegrebet af sit stigma, dvs. at andre mennesker ser stigmaet – ikke hele mennesket bag. 

Nedenstående citat fra en psykisk syg ung, der deltog i projektets indledende interviews om stigmatisering, 

illustrerer, hvordan stigmatisering påvirkede hendes ungdom og selvopfattelse: 

”[Jeg havde] en følelse af at blive sygeliggjort enormt meget […] Jeg blev ikke set, der blev 

ikke set på de ressourcer jeg faktisk havde, fordi når jeg havde den og den diagnose, så var 

jeg på den og den måde […] Alle de hensyn man skulle tage til mig, og det passede ikke bare 

altid på mig, men det var det, jeg blev mødt med, fordi at jeg var jo åh så syg, og jeg følte mig 

slet ikke set, som at der er også andre ting ud over skizofrenidiagnose.” 

Stigmatisering er en negativitet i relationer mellem mennesker, som bevirker, at stigmatiserede ikke har 

samme muligheder for selvudfoldelse som personer, der ikke mødes med negative forudfattede holdninger og 

værdier. Stigmatisering angiver på denne vis en uretfærdighed, fordi det udfordrer grundlæggende samfunds-

værdier om lige muligheder for selvudfoldelse. Ud fra disse betragtninger er stigmatisering problematisk både 

for den enkelte borger, som oplever stigmatisering, men det er også problematisk på samfundsniveau. Det er 

problematisk, at der i samfundet er en gruppe mennesker, hvis selvudfoldelse er begrænset, og der dermed 

er et uudnyttet potentiale, som ikke er sat i anvendelse. 

 

Figur 1. Samspil mellem samfundet, mennesker med psykisk sygdom og stigmatisering 

 

 

Samfundet

Stigmatisering

Det psykisk syge 
menneske
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Formål med rapporten 

Stigmatisering af psykisk syge er dokumenteret i flere sammenhænge (DSI & SFI 2010; Rasmussen & Ejbye-

Ernst 2015; Rasmussen & Johansen 2013). Rapportens konklusioner er således ikke nyskabende. Rapporten 

bekræfter et billede af stigmatisering som et livsvilkår for mennesker med psykisk sygdom, hvilket ikke er 

hensigtsmæssigt.  Det overordnede ønske med projektet og denne rapport er at bidrage til at skabe øget viden 

og bevidsthed om psykisk sygdom og dermed forhåbentlig bidrage til afstigmatisering af psykisk syge. Formå-

let med nærværende projekt har således været at beskrive, i hvilke sammenhænge borgere med psykisk 

sygdom oplever stigmatisering, og at undersøge hvordan stigmatisering påvirker selvstigmatisering og reco-

very i forbindelse med deres sygdom. Et yderligere fokus har været at indsamle viden om, hvilke metoder der 

kan anvendes til at mindske oplevelsen af stigmatisering samt selvstigmatisering. 

Fokus i nærværende rapport er på oplevelsen af stigmatisering blandt borgere, der selv angiver at være eller 

have været psykisk syge i perioder af deres liv. Begreberne ’stigmatisering’ og ’selvstigmatisering’ er vigtige i 

forståelsen af recoveryprocessen og velfærden for personer med psykisk sygdom (Avdibegović & Hasanović 

2017; Wahl 2012). Dette gør det relevant at indsamle viden om, hvor udbredt stigmatisering og selvstigmati-

sering er blandt mennesker med psykisk sygdom, samt hvilken indvirkning stigmatisering og selvstigmatisering 

har på mennesker med psykisk sygdom. Stigmatisering forstås i rapporten som en overordnet betegnelse for 

de negative karaktertræk, der er tilskrevet personer med psykisk sygdom generelt, og de negative karakter-

træk, der er tilskrevet specifikke diagnoser. Selvstigmatisering forstås som ubevidst eller bevidst accept og 

adoption af disse tilskrevne negative karaktertræk. Rapporten lægger op til at kunne anvendes til fremtidige 

undersøgelser, der kan gøre brug af de fremstillede data. Herved kan der udledes yderligere viden, der kan 

hjælpe til forståelsen af, hvilke konsekvenser forskellige former for stigmatisering har på mennesker med psy-

kisk sygdom.  

Undersøgelsens metode og grundlag 

Denne rapport præsenterer data om psykisk sygdom, stigmatisering og selvstigmatisering, der er indsamlet 

gennem et spørgeskema, der blev lagt offentligt tilgængeligt på EN AF OS’ facebookside. Spørgeskemaet 

var baseret på tidligere undersøgelser gennemført af EN AF OS samt kvalitative interview med fire ambassa-

dører fra EN AF OS.  

Spørgeskemaet var rettet mod mennesker, der selv lever med eller har levet med psykisk sygdom, og delta-

gelse var frivillig. Spørgeskemaet indeholdt op til 29 spørgsmål. Yderligere information om undersøgelsens 

metode og analysestrategi findes i Appendiks A. 

Rapportens opbygning 

Rapporten indledes med en præsentation af de centrale begreber stigmatisering, selvstigmatisering og reco-

very. Derefter præsenteres indholdet i undersøgelsen. Først præsenteres deltagerne i undersøgelsen. Der-

næst fremstilles resultaterne af en række analyser af oplevelsen af stigmatisering og selvstigmatisering - både 

hver for sig og i forhold til recovery. Afslutningsvist præsenteres en kort oversigt over forslag til at mindske 

stigmatisering og selvstigmatisering, som er givet af deltagerne i undersøgelsen.  

Bagerst i rapporten er en række bilag, hvor der kan læses mere om det udsendte spørgeskema, opslaget på 

Facebook samt kodning af data.  

  

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Avdibegovi%C4%87%20E%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=29283987
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Hasanovi%C4%87%20M%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=29283987
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2 Centrale begreber 

Projektet er gennemført som et forskningsprojekt og tager derfor afsæt i teoretiske betragtninger omkring cen-

trale begreber. Dette afspejles i rapportens opbygning, der hviler på tre centrale begreber; stigmatisering, 

selvstigmatisering og recovery. Disse begreber og sammenlignende analyser af disse udgør analyserammen 

for rapporten.  

Stigmatisering 

I 1963 sætter Goffman fokus på stigmatisering i bogen "Stigma" (Goffman 1963). Goffman har siden inspireret 

til udviklingen af stigmatiseringsperspektivet (Finzen 2017:30). Goffman beskriver stigma det, at "[]… sætte et 

prædikat på én, dømme én, tilskrive karakteristika til én som er vurderet negativt af samfundet, mærke én på 

en diskriminerende måde" (Goffman 1963, oversat). Goffman angiver hermed, at stigmatisering angår tilskriv-

ning af samfundsmæssigt vurderet negative træk til én (befolkningsgruppe), hvormed den enkelte stemples 

som mindreværdig ift. referencegruppen (som tilskriveren tilhører). Stigmatisering angår således anvendelsen 

af værdibaserede distinktioner, hvor personen, som stigmatiserer, i processen også definerer sig selv gennem 

distinktionen. Dermed angår stigmatisering i høj grad skabelsen og genskabelsen af grupper og gruppetilhørs-

forhold. Med andre ord handler stigmatisering i høj grad om relationen og samspillet mellem mennesker (DSI 

& SFI 2010). 

Stimatisering foregår i et komplekst samspil af sociale og kulturelle hændelser (Link og Phelan 2001). Loch & 

Rössler (2017) forsøger at redegøre for, hvem og hvad der forårsager, at stigmatisering finder sted. Loch & 

Rössler argumenterer for, at stigmatisering er en naturlig del af alle samfund. Stigma er ikke noget som kun 

personer med psykisk sygdom oplever, men er en naturlig aktivitet, der udøves mod en lang række karakteri-

stika, der defineres som anderledes end flertallets (Loch & Rössler 2017). Deres pointe er yderligere, at per-

soner på alle niveauer i et samfund kan bidrage til, at stigmatisering finder sted (ibid.). Samfundsniveauerne i 

samfundet inddeles i tre primære kategorier: makroniveau, intermediær niveau og mikroniveau. Stigmatisering 

af mennesker med psykisk sygdom på makroniveauet er stigmatisering af personer med psykisk sygdom fra 

magthavere, massemedierne og den generelle befolkning. Stigmatisering på det intermediære niveau udgøres 

især af stigmatisering fra sundhedsprofessionelle. Mikroniveauet består af familie, venner og personen selv 

(ibid.). Loch & Rössler's overordnede pointe er, at alle kan bidrage til stigmatisering af mennesker med psykisk 

sygdom, og at man derfor ikke blot bør fokusere på ét af niveauerne, hvis man vil forstå og hæmme stigmati-

sering. 

Selvstigmatisering 

Det kan have store konsekvenser for individets selvopfattelse at vokse op som "normal" for senere at blive sat 

i en kategori, man har lært, er "unormal". Dette er præcis, hvad de fleste personer med psykisk sygdom ople-

ver. Goffman omtalte selvstigmatisering således:  

"Individet har grundigt lært om, hvad det normale og det stigmatiserede er længe før, at han må se sig selv 

som værende mangelfuld. Han vil antageligvis have et særligt problem i at re-identificere ham selv og en særlig 

sandsynlighed for at misbillige sig selv"  

(Goffman 1963, oversat). 

Ifølge Sheehan et. al. er selvstigmatisering en særlig type af stigma. Selvstigmatisering er den stigmatiserede 

persons accept af offentlige stereotyper og fordomme (Sheehan et. al. 2017:51). Konsekvenserne af selvstig-

matisering kan være omfattende. Selvstigmatisering kan være årsag til mindre viljestyrke til at tage beslutnin-

ger, til at handle på beslutninger og samlet set en lavere livskvalitet (Sheehan et. al. 2017). Det kan få men-

nesker med psykisk sygdom til at undgå at opsøge hjælp for deres lidelse, hvilket kan resultere i en ond cirkel, 

hvor personen med psykisk sygdom får det dårligere og dårligere (Loch & Rössler 2017). Jo værre samfundets 

stigma er mod mennesker med psykisk sygdom, jo værre vil den resulterende selvstigmatisering være for 
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mennesker med psykisk sygdom. Og i tilfælde hvor denne selvstigmatisering er særlig stærk, kan selvstigma-

tisering tage form af en sygdom i sig selv (Finzen 2017:35). Denne sygelige selvstigmatisering kan være lige 

så slem som den psykiske sygdom individet har, og selvstigmatiseringen kan dermed blive den primære for-

hindring for mennesker med psykisk sygdom og deres recovery (ibid.).  

Recovery 

For år tilbage mente man, at psykisk sygdom var en kronisk lidelse, så hvis en person havde en psykisk 

sygdom, var den eneste behandling lindring eller afskærmning fra samfundet (Shorter 1997). Indførelse af en 

forståelse at borgere med psykisk sygdom kunne komme sig (recovery) i psykiatrien var således en lille revo-

lution (Barber 2012). Recovery er en personlig udviklingsproces, som det enkelte menneske gennemgår. Målet 

er at blive i stand til at leve et liv, der giver mening for den enkelte. Der er tale om en dybt personlig proces, 

som er forskellig fra menneske til menneske (Socialstyrelsen 2013). 

I recovery-litteraturen skelnes der ofte mellem "klinisk recovery" og "personlig recovery" (Anothony 1993; 

Slade & Davidson 2011; Barber 2012). Socialstyrelsen skelner mellem at "komme sig helt" og at "komme sig 

socialt" (Socialstyrelsen 2013). At komme sig helt betyder, at symptomer på psykisk sygdom er forsvundet, og 

at personens funktionsniveau er på et niveau uden psykisk sygdom. At komme sig socialt betyder, at sympto-

merne på den psykiske sygdom er mindsket til et niveau, hvor de ikke har nogen betydelig effekt på den 

psykisk syges liv (ibid.), således at personen har et socialt liv samtidig med, at vedkommende stadig har en 

psykisk sygdom. Dette kliniske recovery perspektiv har været fremtrædende i behandlingssystemet og forsk-

ningslitteratur. Den personlige recovery er ofte fremhævet blandt personer med psykisk sygdom og i kvalitativ 

forskning. I undersøgelsen er skellet mellem de to former for recovery ikke defineret for deltagerne. 
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3 Oplevelse af stigmatisering og selvstigmatisering 

Cirka 20% af den danske befolkning oplever i dele af deres liv at have en psykisk sygdom (Psykiatrifonden 

2015). Psykisk sygdom forekommer hos både mænd og kvinder, i alle aldre og alle samfundslag. Da denne 

undersøgelse er baseret på frivillig deltagelse i en undersøgelse, der har været tilgængelig på EN AF OS’ 

facebook-side, er undersøgelsen ikke nødvendigvis repræsentativ for alle mennesker med psykisk sygdom i 

Danmark. Den giver imidlertid et billede af oplevelsen af stigmatisering og selvstigmatisering blandt mennesker 

med psykisk sygdom i Danmark.  

 

Tabel 1. Oplevelse af stigmatisering ift. køn, alder, diagnose mv. 

Karakteristika Kategori Respondent Oplevet stigma 

  
 

           n (%)  n (%) 

Alle Alle 857 (100) 597 (70) 

Køn Mænd 109 (13) 69 (63) 

Kvinder 748 (87) 528 (71) 

Alder <25 år 182 (21) 140 (77) 

26-29 år 151 (18) 100 (66) 

30-39 år 221 (26) 153 (69) 

40-49 år 180 (21) 127 (71) 

50-59 år 92 (11) 60 (65) 

>60 år 31 (4) 17 (55) 

Alder ved første diag-
nose 

<25 år 490 (57) 349 (71) 

26-29 år 100 (12) 71 (71) 

30-39 år 148 (17) 100 (68) 

40-49 år 93 (11) 60 (65) 

50-59 år 24 (3) 15 (63) 

>60 år 2 (0) 2 (100) 

Antal Diagnoser 1 250 (29) 139 (56) 

2 239 (28) 162 (68) 

3 213 (25) 171 (80)  

4+ 155 (18) 125 (81) 

Diagnose* Skizofreni 107 (12) 76 (71) 

ADHD/ADD 95 (11) 73 (77) 

Spiseforstyrrelse 159 (19) 117 (74) 

Angst 471 (55) 359 (76) 

Bipolar sindslidelse 133 (16) 89 (67) 

Depression 535 (62) 387 (72) 

Stress 21 (2) 14 (67) 

OCD 100 (12) 82 (82) 

PTSD 118 (14) 88 (75) 

Personlighedsforstyrrelse 271 (32) 216 (80) 

Asperger/Autisme 52 (6) 38 (73) 

Anden diagnose 20 (2) 17 (85) 

I behandling  Ja 562 (66) 429 (76) 

Nej 295 (34) 169 (57) 

Tid i behandling <5 år 193 (34) 151 (78) 

Mellem 5 og 10 år 159 (28) 114 (72) 

>10 år 210 (37) 163 (78) 
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Tabel 1 viser alder, køn, diagnoser og behandling for de 857 mennesker med psykisk sygdom, der har deltaget 

i undersøgelsen. I højre kolonne vises deltagernes oplevelse af stigmatisering.  

Stigmatisering 

Det fremgår af tabet 1, at samlet set 70% af deltagerne i undersøgelsen tilkendegiver, at de har oplevet stig-

matisering. Blandt deltagerne er der en overvægt af kvinder (87%) i forhold til mænd (13%). Dermed ligner 

undersøgelsen tidligere undersøgelser af psykisk sygdom blandt andet fra EN AF OS, hvor der findes lignende 

kønsfordelinger (Rasmussen & Johansen 2013; Rasmussen & Ejbye-Ernst 2015). Kvinder oplever i højere er 

grad end mænd stigmatisering, idet 71% kvinder angiver, at de har oplevet stigmatiseret mod 63% mænd.  

84% af deltagerne er under 50 år. Der anes en tendens til, at de ældste deltagere i undersøgelsen i mindre 

grad oplever sig stigmatiseret.  

De diagnoser, der forekommer oftest, er depression (62%) og angst (55%). Den diagnosegruppe, hvor flest 

deltagere oplever stigmatisering er mennesker med personlighedsforstyrrelsen (82%), mens deltagere med 

bipolar lidelse og stress (67%) har oplevet stigmatisering. Det generelle billede er, at uanset diagnose er der 

blandt deltagerne en meget stor andel, der oplever stigmatisering. 

Cirka tre-fjerdedele af deltagerne har mere end en diagnose. 80% af deltagerne med tre eller flere diagnoser 

har oplevet stigmatisering mod 56% for deltagere med én diagnose. Flere diagnoser synes dermed at bidrage 

til en øget oplevelse af stigmatisering.   

To tredjedele af deltagerne angiver at være i behandling, men der er stor forskel på, hvor længe de har været 

i behandling, Cirka en tredjedel har været i behandling i fem år eller mindre, en anden tredjedel har været i 

behandling mellem fem og ti år, og den sidste tredjedel har været i behandling i mere end ti år. Deltagere i 

behandling oplever i højere grad stigmatisering, end deltagere som ikke er i behandling. Tidsperioden, hvori 

deltagerne har været i behandling, har ikke sammenhæng med oplevelsen af stigmatisering.  

Den psykiske sygdom fylder meget for hovedparten af deltagerne. Samlet set angiver 70 %, at deres psykiske 

lidelse fylder en del, meget eller det hele i deres liv. 

Figur 2. Hvor meget fylder din psykiske lidelse? 

 

Hvor opleves stigmatisering?  

Som beskrevet i indledningen kan stigmatisering finde sted i mange forskellige sammenhænge, hvor der er 

mellemmenneskelige relationer. Deltagerne er spurgt om, hvor de oplever stigmatisering, og det har været 

mulig at angive mere end et svar.  
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Figur 3. Andel af deltagere der oplever stigmatisering i forskellige relationelle sammenhænge (%) 

 

Det var muligt at angive mere end ét svar. 

 

De to primære steder, hvor stigmatisering opleves, er blandt familien og på uddannelse og/eller arbejde. En 

del af deltagerne (16%) oplever stigmatisering både i familien og på uddannelse og/eller arbejde. En relativ 

stor del oplever også stigmatisering fra venner, mens færrest oplever stigmatisering fra deres partner (11 %).  

Figur 4. Påvirker stigmatisering din selvopfattelse? 

 

 

Stigmatisering opleves derved både i nære relationer og fra samfundet. Den stigmatisering, som mennesker 

med psykisk sygdom oplever, påvirker for størstedelens vedkommende deres selvopfattelse. 65% angiver, at 

den stigmatisering, de oplever, fylder en del, meget eller det hele i deres liv. Når stigmatisering i så høj grad 

påvirker selvopfattelsen hos mennesker med psykisk sygdom, har det betydning for hele deres liv, blandt andet 

i kraft af, at de forstærker omgivelsernes påvirkning ved at selvstigmatisere.  

11

14

15

16

29

40

42

0 5 10 15 20 25 30 35 40 45

Kæresten (samlever, ægtefælle)

Hvor jeg bor

Fritidsaktiviteter

Andre steder

Vennerne

Uddannelsen og/eller arbejdet

Familien

Procentandel (%)

65%

35%

En del, meget eller det hele Ikke noget, lidt eller ved ikke



  

 

 

14/20 

 

Selvstigmatisering 

Selvstigmatisering er en selvstændig udfordring for mennesker med psykisk sygdom. I denne undersøgelse 

er oplevelsen af selvstigmatisering samt sammenhængen mellem stigmatisering og selvstigmatisering under-

søgt. Størstedelen af deltagerne oplever selvstigmatisering i nogen eller høj grad, idet 75 % af deltagerne 

svarer ja til, at de selvstigmatiserer. Seks procent oplever slet ikke selvstigmatisering, mens knap 20 % er i 

tvivl om de selvstigmatiserer eller kun selvstigmatiserer i mindre grad. 

 

Figur 5. Har du oplevet at stigmatisere dig selv pga. din psykiske sygdom? 

 

 

Der er en sammenhæng mellem oplevelse af stigmatisering og selvstigmatisering, idet 82% af deltagerne, der 

har oplevet stigmatisering, også selvstigmatiserer. Dette betyder dog ikke, at det kun er personer, der oplever 

stigmatisering, der selvstigmatiserer. Halvdelen af de deltagere, der ikke har oplevet stigmatisering, angiver, 

at de selvstigmatiserer.  

Selvstigmatisering opleves i højere grad blandt deltagere med diagnoserne spiseforstyrrelse, angst, depres-

sion og personlighedsforstyrrelse.  

Der er en sammenhæng mellem, hvor stigmatisering opleves, og hvorvidt deltagerne selvstigmatiserer, De 

personer, der selvstigmatiserer, oplever især stigmatisering fra familien og vennerne. Der er til gengæld ikke 

den samme signifikante sammenhæng mellem stigmatisering fra ens partner og selvstigmatisering. Dette pe-

ger på, at det er vigtigt, at man ikke laver en fejlagtig sammenlægning af partner, familie og venner som væ-

rende i en fælles kategori af nære relationer.  

Hvis vi anskuer en persons relationer på en skala fra nærmeste til fjerneste, kan vi kategorisere partner som 

den nærmeste relation, hvor familien og vennerne ligger et tak længere ude – og et møde med en fremmede 

fx på et uddannelsessted eller hvor man bor som den fjerneste relation. Diverse relationer placerer sig et sted 

mellem partneren og den fremmede. På denne skala af relationer kan der være en tendens til, at man betragter 

alt fra partner over familie til venner som nære relationer som en fælleskategori. Undersøgelsen viser, at i 

forhold til oplevelsen af stigmatisering og selvstigmatisering vil det være en fejl at lægge disse relationer sam-

men. Selvom ca. 10 procent af personer med psykisk sygdom oplever stigmatisering fra deres nærmeste 

relation, partneren, er der ikke en statistisk signifikant sammenhæng med at selvstigmatisere.  

Der er en tendens til, at deltagerne stigmatiserer sig selv mindre, jo ældre de bliver. Dette kan hænge sammen 

med en erkendelse af sygdommen både hos personen med psykisk syge og hos omgivelserne. Tendensen er 
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dog ikke helt entydig, hvilket kan skyldes en ujævn fordeling af alder i deltagergruppen, jf. beskrivelsen af 

deltagerne ovenfor. 

Recovery 
Deltagerne i undersøgelsen er blevet bedt om at angive deres egen oplevelse af recovery.  

Knap tre-fjerdedele af deltagerne er efter egen opfattelse i en recoveryproces. 15 % angiver, at de ikke er i 

recovery, og de sidste 13 % er i tvivl. Oplevelsen af at være i recovery er uafhængig af, om deltagerne er i 

behandling. Blandt dem, der angiver, at de er i recovery, har godt halvdelen (55 %) været i behandling i mindre 

end fem år. Dette er interessant, da hovedparten af deltagerne blev diagnostiseret, før de fyldte 25 år. Det 

viser, at der for mange deltagere er gået en del år, før de er kommet i gang med en recoveryproces.  

Under halvdelen af deltagerne giver udtryk for, at stigmatisering påvirker deres recovery. 44% af deltagerne 

mener, at stigmatisering i nogen/høj grad påvirker deres recoveryproces. 31% mener, at stigmatisering slet 

ikke/i mindre grad påvirker deres recoveryproces, mens 24% er neutrale i forhold til spørgsmålet (hverken 

eller/ved ikke). 

Med henblik på om deltagerne oplever mindre stigmatisering i takt med, at de kommer sig, mener 36%, at 

dette i nogen/høj grad passer. Den største andel (45%) er neutrale i forhold til spørgsmålet. Over halvdelen 

(56%) giver til gengæld udtryk for, at de stigmatiserer sig selv mindre som følge af, at de er i en recoveryproces. 

30%) er neutral i forhold til spørgsmålet (hverken eller/ved ikke).  

Deltagere, der i højere grad har oplevet stigmatisering, er sjældnere i recovery,  

I forhold til om selvstigmatisering kan stå i vejen for sygdomserkendelsen, mener 61%, at dette er tilfældet. 

83% af deltagerne mener, at selvstigmatisering forlænger recoveryprocessen. 50% af deltagerne mener, at jo 

længere man er i recoveryprocessen, jo mindre selvstigmatiserer man, mens et mindretal (8%) angiver, at jo 

længere man er i recoveryprocessen, jo mere selvstigmatiserer man.  

Der er en klar statistisk signifikant sammenhæng mellem at have oplevet selvstigmatisering, og hvorvidt man 

er i recovery. Sammenhængen betyder, at deltagere, der har oplevet selvstigmatisering, i lavere grad er i 

recovery, 
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4 Hvordan kan stigmatisering og selvstigmatisering mindskes? 

Deltagerne er blevet spurgt om, hvordan de arbejder med stigmatisering og selvstigmatisering. Halvdelen af 

deltagerne modarbejder stigmatisering og selvstigmatisering ved at tale åbent om deres sygdom, mens andre 

taler med behandler, familie eller venner. Blandt deltagerne i undersøgelsen taler flere mænd åbent om deres 

sygdom for at modarbejde stigmatisering og selvstigmatisering, end kvinderne gør. Dette er et overraskende 

fund, idet kvinder oftest taler åbent om psykisk sygdom (Chandra & Mikonvitz 2006). Baggrunden for dette 

fund kan være, at mænd, der selv har valgt uopfordret at deltage i en spørgeskemaundersøgelse om stigma-

tisering af psykisk sygdom, er mere åbne om deres sygdom, end flertallet af mænd med psykisk sygdom. 

 

Figur 6. Hvordan arbejder du især med den stigmatisering, som du oplever? 

 

 

’Jeg taler åbent om sin psykiske sygdom’ er den oftest anvendte håndtering af stigmatisering og selvstigmati-

sering. Det er også den eneste arbejdsmetode, som viser en negativ sammenhæng med stigmatisering. Dette 

betyder, at deltagere, som har angivet at bruge denne metode, tenderer til at mene, at stigmatisering i mindre 

grad påvirker deres selvopfattelse, end deltagere der ikke har angivet at bruge denne metode. Arbejdsmeto-

derne 'Jeg taler med min behandler', 'Jeg taler med min familie' og 'Jeg forlader situationer, hvor jeg oplever 

stigmatisering' udviser alle tre en positiv sammenhæng med om stigmatisering påvirker ens selvopfattelse. 

Dette betyder, at deltagere, der har angivet at bruge en/flere af disse arbejdsmetoder, i højere grad føler, at 

stigmatisering påvirker deres selvopfattelse, end deltagere, der ikke har angivet at bruge en/flere af disse 

arbejdsmetoder.  

 

Deltagerne i undersøgelsen havde mulighed for at skrive deres egne bud på, hvordan stigmatisering på 

grund af psykisk sygdom kan mindskes. De mange konstruktive svar kan opdeles i fire kategorier. 

1.  Ens egen rolle 

2.  Behandling 

3.  Samfundsmæssige forhold 

4.  Mediernes rolle 

Der er mange forslag til, hvad mennesker med psykisk sygdom selv kan gøre for at mindske stigmatisering. 

Mange forslag kredser omkring åbenhed, dialog og erkendelse af sygdommen. Disse forslag er sammen-
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hængende med kernen i stigmatisering, da stigmatisering netop betyder, at mennesker med psykisk syg-

dom, der oplever stigmatisering, i høj grad vil finde det svært at være åbne og fortælle om sygdommen. Ar-

gumenterne i svarene er imidlertid, at netop åbenhed kan mindske stigmatisering, da stigmatisering i nogen 

grad hænger sammen med uvidenhed.  

Behandling og konkrete behandlingsmetoder bliver foreslået som konkrete bud på, hvordan stigmatisering 

kan mindskes. Forslagene indeholder en bred vifte af forskellige behandlinger for eksempel kognitiv terapi, 

gruppeterapi, psykoedukation og motion.  

Samfundsmæssige forhold vedrører blandt andet, at der på uddannelses- og beskæftigelsesområdet bør 

være mulighed for støtte, så personer med psykisk sygdom i højere grad kan deltage på lige fod med alle 

andre. Desuden bygger en række svar på, at der mangler oplyses omkring psykisk sygdom, så fordomme 

mindskes. Dette kan ske gennem uddannelse, fra et politisk niveau og gennem medierne.  

En underkategori af, hvordan man på et samfundsmæssigt niveau kan mindske stigmatisering, er den rolle, 

medierne spiller. En række besvarelser indeholder beskrivelser af, hvordan medierne ofte fokuserer på ne-

gative konsekvenser ved psykisk sygdom, og at der ofte foregår en forsimpling, så personer med psykisk 

sygdom skæres over én kam. Forslag til mindskning af stigmatisering handler om at lave kampagner om-

kring psykisk sygdom, at fortælle positive historier om psykisk sygdom og at gøre mere for at inddrage bor-

gere med psykisk sygdom i de historier, der formidles i medierne. Dette vil kunne give et mere nuanceret bil-

lede af livet med psykisk sygdom, hvilket kan bidrage til at mindske stigmatisering. 
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5 Konklusion 

Indeværende rapport har belyst problemstillingen, at både stigmatisering og selvstigmatisering er udbredt 

blandt personer med psykisk sygdom, samt hvordan stigmatisering og selvstigmatisering negativt påvirker 

personer med psykisk sygdom – ikke mindst deres recoveryproces. Rapporten har herudover belyst, hvor-

dan stigmatisering opleves i forskellige relationer, og hvordan det i den sammenhæng har en betydning, i 

hvilken relation stigmatisering opleves, for hvilke konsekvenser stigmatiseringen har.  

Som det fremgår af rapporten, er stigmatisering noget, som de fleste mennesker med psykisk sygdom angi-

ver, at de har oplevet. 71% af deltagerne føler, at de enten i nogen eller høj grad har oplevet stigmatisering 

pga. deres psykiske sygdom. Herudover fremgår det af rapporten, at oplevelsen af stigmatisering fylder me-

get i deres liv og påvirker deres selvopfattelse. Stigmatisering opleves især fra familien og på uddannel-

sen/arbejdet.  

Selvstigmatisering opleves også af mange mennesker med psykisk sygdom. 75% af deltagerne føler, at de 

enten i nogen eller høj grad stigmatiserer sig selv pga. deres psykiske sygdom. Der er en stærk sammen-

hæng mellem stigmatisering og selvstigmatisering. Dog er det muligt at selvstigmatisere, selvom man ikke 

oplever stigmatisering, så der er ikke en entydig sammenhæng mellem de to. Deltagere, som især oplever 

stigmatisering fra familien og vennerne, tenderer i højere grad til at stigmatisering sig selv. Dette er en vigtig 

sammenhæng, når man tænker i de pågældende personers recovery og omgivelsernes mulighed for at bi-

drage til denne. 

I rapporten fremgår det, at 72% af deltagerne føler, de er i recovery. Det at være i behandling for sin psyki-

ske sygdom, udviser ikke en sammenhæng med at være i recovery. Knap halvdelen giver udtryk for, at stig-

matisering i nogen eller høj grad påvirker deres recoveryproces. Hele 83% mener selvstigmatisering forlæn-

ger ens recoveryproces. Det viser sig også, at de deltagere, der i højere grad tenderer til at have oplevet 

stigmatisering og/eller selvstigmatisering, i lavere grad tenderer til at være i recovery. 

Samlet set viser undersøgelsen, at mennesker med psykisk sygdom ligesom alle andre lever i tæt samspil 

med deres omgivelser, og at de påvirkes af omgivelsernes opfattelse af dem som mennesker. Der er såle-

des et tæt samspil mellem det psykisk syge menneske, samfundet og den stigmatisering, som den enkelte 

person med psykisk sygdom oplever.  

 

Anbefalinger til videre fokusområde 

Rapporten reproducerer tidligere undersøgelsers konklusioner, og vidner om, at det fortsat er vigtigt og nød-

vendigt at have fokus på, hvordan samfundet og mennesker med psykisk sygdom interagerer. Et øget fokus 

på stigmatisering vil kunne bidrage med tiltag, der mindsker stigmatiseringen og/eller konsekvenserne af 

stigmatisering for personer med psykisk sygdom. Det fremgår af rapporten, at personer med psykisk sygdom 

ofte oplever stigmatisering fra nære relationer samt, at stigmatisering fra nære relationer rammer hårdere 

end stigmatisering fra fjernere relationer. Undersøgelsen viser, at den nærmeste relation "kæresten/samle-

ver" ikke kan grupperes sammen med relationerne familien/vennerne. Det interessante ved, at stigmatisering 

fra nære relationer rammer hårdere end stigmatisering fra fjerne relationer, er, at det måske er mere opnåe-

ligt at modarbejde stigmatisering fra nære relationer, end det er at modarbejde stigmatisering fra fjerne relati-

oner. Opfordringen i forlængelse af dette vil derfor være at have et øget fokus på konsekvenserne af stigma-

tisering fra nære relationer, og hvordan denne stigmatisering kan mindskes eller håndteres.  

Dette går i tråd med eksisterende forskning inden for stigmatisering, der opfordrer til yderligere forskning i 

forhold til pårørendes rolle, hvor et forslag har været at give psykoedukation til pårørende af personer med 

psykisk sygdom (Perlick et. al. 2001, Tan et. al. 2014). 
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