
ÖREBRO UNIVERSITET 

Institutionen för juridik, psykologi och socialt arbete 

Socionomprogrammet 

Socialt arbete C 

C-uppsats, 15 hp 

Ht 2016 

 
 

 

 

 

 

 

 
”Om livet har varit en citron, gör lemonad av det” 

-En kvalitativ studie om återhämtning från psykisk ohälsa 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Maja Börjesson 

Frida Hellborg  

 

Handledare: Erik Flygare 
  



ÖREBRO UNIVERSITET 

Institutionen för juridik, psykologi och socialt arbete 

Socionomprogrammet 

Socialt arbete C 

C-uppsats, 15 hp 

”Om livet har varit en citron, gör lemonad av det- En kvalitativ studie om återhämtning från 

psykisk ohälsa” 
Ht 2016 

 

Sammanfattning 
Föreliggande studie syftar till att undersöka vilka positiva respektive negativa faktorer som kan 

ha en inverkan på återhämtningsprocessen hos individer med psykisk ohälsa. För att inhämta 

material har sju semistrukturerade djupintervjuer genomförts, alla med individer som har fått 

någon form av insats via psykiatrin. Resultatet som framkommer visar att medicinering är en 

central del i återhämtningen då detta har möjliggjort stabilitet i vardagen genom att minska 

symptom av den psykiska ohälsan. Vidare framkommer det att återhämtningsprocessen 

påverkas av bemötande, både från professionella, familj och vänner. Påverkan kan vara både 

negativ och positiv, beroende på om bemötandet är gott eller inte. Slutligen framkommer det 

även att kunskap och förståelse för den psykiska ohälsan/diagnosen är en central del i 

återhämtningsprocessen. Det kan bidra till att känslan av skuld och skam minskar samt att 

individen får lärdom om hur symptomen ska hanteras. För individens nätverk kan denna 

förståelse och kunskap vara positiv genom att det ger möjlighet för dem att ge rätt sorts stöd 

och hjälp som individen är i behov av. Resultatet som framkommer i föreliggande studie bidrar 

till en fördjupad kunskap och förståelse som kan påverka utformningen av hjälpinsatser för 

individer med psykisk ohälsa.  

 

Nyckelord: psykisk ohälsa, återhämtning, sociala relationer, stigma 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Örebro University 

Institution of law, psychology and social work  

Social work program 

Social work 

Essay, 15 credits 

"If life has been a lemon, make lemonade of it" -A Study of recovery from mental illness” 

Autumn 2016 

 

Abstract 
The present study aims to examine the positive and negative factors that can affect the recovery 

process of an individual with mental illness. To obtain materials seven semi-structured 

interviews have been conducted, all being individuals who have received some form of 

psychatric intervention. The result that emerges shows that medication is a key part of the 

recovery, as this has enabled stability in everyday life by reducing symptoms of mental illness. 

Furthermore, it appears that the recovery process is affected by the relationships with 

professionals, family and friends. The impact can be both negative and positive, depending on 

how these people are treating the individual. Finally, it also appears that knowledge and 

understanding of mental illness/diagnosis is a key part of the recovery process. It can contribute 

to the feeling of guilt and shame reduces and the individual can learn to manage the symptoms 

of the mental illness. For the persons network, this understanding and knowledge is positive in 

that it provides the opportunity for them to give the right kind of support and assistance to 

individuals in need. The results presented in this study contributes to a deeper understanding 

and knowledge that can affect the design of relief efforts for individuals with mental illness. 

 

Keywords: mental illness, recovery, social relationships, stigma



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Förord 
Inledningsvis vill vi tacka alla respondenter som ställt upp och bidragit till denna studie genom 

att berätta delar av sin livshistoria. Utan er hade denna studie inte varit möjlig. 

 

Vidare vill vi tacka vår handledare Erik Flygare för engagemang och stöd genom arbetets 

gång. 

 

Avslutningsvis vill vi tacka varandra för ett bra samarbete med många givande diskussioner 

och lite skratt mellan allt allvar. 

 

Maja Börjesson & Frida Hellborg 

Januari 2017 
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1. Inledning  
Psykisk ohälsa är ett relativt utbrett problem. Studier som kartlagt förekomsten, däribland i 

Sverige, visar att cirka 20-40 procent av Sveriges befolkning kan inkluderas i gruppen med 

denna typ av problematik. Dessa siffror omfattar alla individer från de som har lättare 

ångestsyndrom till de med svårare psykoser. Av dessa är det cirka 10-15 procent som är så pass 

allvarligt drabbade att behandling inom psykiatrin anses vara nödvändig (Brenner, Rydell & 

Skoog, 2016). Vad för slags problem som benämns som psykisk ohälsa och hur dessa 

identifieras underlättas av användandet av olika diagnostiska verktyg. Ett av de verktyg som 

idag används för att fastställa en diagnos är den femte versionen av manualen Diagnostic and 

Statistical manual of mental disorders (DSM-5). Enligt denna manual definieras psykisk ohälsa 

som ett syndrom av kliniskt signifikanta rubbningar i en individs kognition, emotionella 

regleringar eller beteenden som återspeglar en dysfunktion i den psykologiska eller biologiska 

funktionen, eller i utvecklingsprocessen av den underliggande mentala funktionen. Psykisk 

ohälsa kan associeras med signifikant svårighet eller oförmåga att kunna delta i sociala, 

yrkesmässiga sammanhang eller andra viktiga aktiviteter (American Psychiatric Association, 

2013). 

 Kring 1980-talet gick samhället i Sverige i stora drag från kollektivism till individualism, 

vilket innebar att istället för att se individen som en del i ett kollektiv sågs hen som en unik 

individ med en egen frihet och intresset för att sortera människor enligt kategorier ökade. 

Kategorisering i form av diagnostisering möjliggör resurser och stöd som annars inte hade varit 

möjliga. Samtidigt kan det också påverka individens sätt att se på sig själv och hur samhället 

ser på människor med psykiska problem och diagnoser (Hallerstedt, 2006). När en individ på 

ett eller annat sätt avviker från det som i samhället anses vara ”normalt” kan individen bli 

stigmatiserad. Begreppet stigma handlar om relationen mellan individen och samhällets 

normer, det vill säga de förväntningar och föreställningar om hur en individ bör vara, se ut och 

uppträda. Exempel på avvikelser från det “normala” och som kan leda till stigmatisering är 

psykisk ohälsa, arbetslöshet eller suicidförsök (Persson, 2012). 

 Vid psykisk ohälsa kan det bli aktuellt för individen att söka kontakt med psykiatrin eller 

socialtjänsten för att få hjälp. Psykiatrisk rehabilitering med människor som har någon form av 

psykisk ohälsa är konsekvent med det sociala arbetet på så sätt att arbetet handlar om att främja 

klientens utveckling. Psykiatrisk rehabilitering har, i likhet med professionella inom socialt 

arbete, fokus på att värna och stötta klientens självbestämmande. Den professionelle ska också 

finnas tillgänglig för att hjälpa klienten med att utveckla coping-strategier för att hantera sina 

symptom samt att utveckla en stödjande miljö, vilket kan hjälpa klienten att utvecklas 

(Solomon, 2009). För att möjliggöra insatser som tillgodoser individens behov efter att denne 

har varit i kontakt med psykiatrin så är samverkan mellan olika verksamheter en viktig del 

(SOSFS, 2005).  Ett exempel på en samverkansprocess mellan olika verksamheter är 

psykiatrisk öppenvård, vilket vanligtvis är en verksamhet som patienten själv förväntas 

uppsöka. Vid en sådan verksamhet arbetar flera olika professioner, till exempel läkare, 

sjuksköterskor och socionomer. Representanter för dessa yrkesgrupper hjälps åt och diskuterar 

vilka behandlingsinsatser som ska ges utifrån principen att det är patientens aktuella behov som 

styr behandlingen (Brenner, 2016). 

Vad gäller det sociala arbetet utgår behandlingsinsatserna i stor utsträckning från 

Socialtjänstlagens första paragraf, den s.k. portalparagrafen. Denna paragraf tydliggör att 

socialtjänsten bland annat ska främja enskilda individers jämlikhet i levnadsvillkor. 

Tillvägagångssättet för att uppnå detta är relativt fritt för kommunerna att utforma själva, men 

centrala delen är att samhället ska frigöra den enskilde individens resurser (Lundgren, Sunesson 

& Thunved, 2016). Livskvalitet är ett svårdefinierat begrepp som kan användas som 
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samlingsbegrepp för flera olika områden. Som mätinstrument kan begreppet användas för att, 

utifrån ett helhetsperspektiv, undersöka positiva och negativa faktorer i en individs liv för att 

på så sätt kunna få förståelse om hur ”bra” respektive ”dåligt” liv individen har (Brülde, 

2003).  Samtidigt som känslan av ett bra och värdefullt liv är en subjektiv upplevelse finns det 

föreställningar bland professionella och myndighetspersoner om vad som är dåligt, vilket 

bidragit till utformning av olika typer av hjälpinsatser (Brülde, 2003). Psykisk ohälsa kan bidra 

till svårigheter i vardagslivet som i sin tur kan leda till nedsatt livskvalitet hos individen. För 

att hälsan inte ska försämras ytterligare så är det av vikt att individen får det stöd som hen är i 

behov av (Socialstyrelsen, 2010) och detta stöd kan bidra till individens återhämtningsprocess. 

Forskning om återhämtning från psykisk ohälsa har visat att återhämtning är en 

individuell process och att det finns goda möjligheter för återhämtade individer att kunna leva 

ett gott liv. Utifrån psykologiska perspektiv ses återhämtning som en livslång process där vissa 

individer aldrig blir helt symptomfria utan snarare lär sig att hantera och leva med en reducerad 

symptombild. Forskning gällande den individuella återhämtningen har påvisat fyra 

återkommande teman som har påverkat återhämtningsprocessen på ett positivt sätt. Det första 

är att kunna se på sig själv bortom den psykiska ohälsan. Detta kan inge hopp hos individen och 

bidra till känslan att det är möjligt att förändra sin situation och ta kontroll över sitt liv igen. 

Det andra temat är det sociala stödet. Att ha någon som stöttar, som ser individen som något 

annat än en diagnos eller ett behandlingsobjekt och som påtalar de positiva förändringar som 

sker, kan ingjuta hopp hos individen, vilket är viktigt i återhämtningsprocessen. Det tredje temat 

är förmågan att hantera de symptom som kommer med den psykiska ohälsan. Hur detta går till 

är olika för alla individer, men denna förmåga kan bidra till en positiv återhämtningsprocess 

och en ökad livskvalitet för individen.  Det fjärde och sista temat som är återkommande handlar 

om att vara en del i något större. Att delta i någon aktivitet kan bidra till en känsla av att vara 

betydelsefull och behövd och detta kan främja upplevelsen av att vara en del av samhället samt 

bidra till en känsla av gemenskap (Schön, 2009).   

Sociala relationers betydelse är en inriktning inom återhämtningsprocessen vid psykisk 

ohälsa. Ett stort socialt nätverk kan öka livskvaliteten för den enskilde. I brukarorganisationer 

och verksamheter med fokus på psykisk ohälsa kan individen få kontakt med andra individer 

som har varit i liknande situationer. Genom att ta del av andra människors erfarenheter och 

kunskap kan en känsla av gemenskap och hopp utvecklas och detta kan vara positivt för 

återhämtningsprocessen (Schön, 2009).  

 

1.1 Problemformulering 

Känslan av att ha ett värdefullt liv är en subjektiv känsla, samtidigt som samhällets normer 

skapar en föreställning om vad ett sådant bör innefatta. För individer med någon form av 

psykisk ohälsa är sannolikheten stor att deras vardag försvåras till följd av de symptom som 

kan uppstå av den psykiska ohälsan, men socialtjänstens portalparagraf öppnar upp för 

hjälpinsatser som stöttar upp dessa individer. För dem som har psykiska problem av allvarligare 

slag kan landstingspsykiatrin erbjuda akuta hjälpinsatser, insatser som i ett senare skede kan 

följas upp med olika typer av eftervård, inte minst av kommunregier. Statistik visar att 

eftervården är viktig för att minska risken för förvärrad psykisk ohälsa på sikt. Denna koppling 

har presenterats bland annat i forskning (Salem m.fl., 2014) vars syfte var att undersöka om 

tidigare patienter i slutenvård med depression eller ångest bör få eftervård som standard vid 

behandling. Denna forskning visar att eftervård under minst tre månaders tid har en bevisad 

effekt på att reducera symptom på depression och ångest. Statistik visar att psykiska ohälsa är 

ett utbrett problem i Sverige (Brenner, Rydell & Skoog, 2016), vilket innebär att det är många 

människor som blir drabbade. Eftersom eftervården tycks vara en viktig del i behandlingen av 

människor med psykisk ohälsa så blir det av vikt att undersöka vad det är som kan bidra till en 

positiv, eller negativ, återhämtningsprocess. Denna typ av information kan bidra till en ökad 
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förståelse och kunskap kring vilka slags faktorer som kan främja den enskilde individens 

livskvalitet.  

 

1.2 Syfte  

Syftet med studien är dels, att med utgångspunkt i intervjuer, undersöka vilka faktorer enskilda 

individer, som har fått någon form av insats inom psykiatrin, uppfattar ha påverkat 

deras återhämtningsprocess, dels att fördjupa förståelsen av sociala relationers inverkan i denna 

process.  

 

1.3 Begreppsdefinition 

1.3.1 Återhämtning 

Inom det psykiatriska området finns det delade meningar om vad definitionen på vad må bättre, 

att bli botad eller återhämtad innebär. Forskning som fokuserar på återhämtning utgår i stor 

utsträckning utifrån personens egna erfarenheter och denna utgångspunkt har bland annat lett 

till att återhämtning ses som en process (Topor, 2016). Den snäva definitionen av begreppet 

återhämtad är att personen i fråga är helt symptomfri och inte heller påverkas av de sociala 

följderna som kan komma med en diagnos. Enligt Bleuler (1978) är psykisk ohälsa och en 

eventuell diagnos något som påverkar en individ på det personliga planet. Detta gör att det är 

svårt att definiera vad återhämtad faktiskt innebär, och att det snarare handlar om en subjektiv 

bedömning. Kraepelin (1971) delar upp återhämtning i två olika graderingar: cure som betyder 

att individen är helt fri från symptom samt recovery with defect som innebär att det fortfarande 

finns personlighetsförändringar hos individen som kan härledas från diagnosen (Topor, 2001). 

Forskare (Harding 1986; Deegan 1988; Chadwick 1997) har sedan utvecklat en tanke om att 

återhämtning är en process som pågår under en längre period där individen tar kontroll över sitt 

liv och skapar ett nytt jag som inte är hjälplös gentemot diagnosen. 

Legitimerade psykologen Alain Topor (2004) beskriver begreppet återhämtning som en 

slags följd av individens eget arbete samt hens aktiva medverkan i sitt eget liv. Återhämtning 

handlar inte om att bli symptomfri, utan snarare om att individen kan kontrollera och hantera 

olika funktioner som tidigare har varit ett hinder. Och individen ska samtidigt i detta även 

acceptera att hen har rätt till att göra det här för sig själv.  Återhämtning är alltså inte någonting 

som görs åt någon utan det är en slags följd av omfattande arbete där olika faktorer under olika 

tidsperioder samverkar (Topor, 2016). I följande studie utgår vi från tanken att individen inte 

blir helt återhämtad på så sätt att hen blir friskförklarad, utan det handlar om att lära sig att 

hantera symptomen och på så sätt minska den psykiska ohälsans negativa inverkan på 

vardagslivet och därmed öka kvalitén på sitt liv. 

 

2. Tidigare forskning 

Nedan följer en presentation av tidigare forskning som berör faktorer som kan ha en inverkan 

på återhämtningsprocessen hos individer med psykisk ohälsa. Denna forskning presenteras 

under tre huvudrubriker: faktorer med positiv inverkan på återhämtningsprocessen, faktorer 

med negativ inverkan på återhämtningsprocessen samt mediciners inverkan på 

återhämtningsprocessen. Den sistnämnda rubriken presenteras varken under positiva eller 

negativa faktorer då fokus i studien ligger på socialt arbete och läkemedel tillhör en annan 

profession, men eftersom medicin är en central del i många människors återhämtningsprocess 

så bedömde vi att det är av vikt att presentera det.  
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2.1 Faktorer med positiv inverkan på återhämtningsprocessen 

Nedan presenteras tidigare forskning om de faktorer som kan påverka individers 

återhämtningsprocess positivt. Dessa faktorer presenteras under rubrikerna: Professionella 

relationernas kvalitet kvalitet, socialt stöd, samt arbete. 

 

2.1.1 De professionella relationernas kvalitet 

När det gäller individer med psykisk ohälsa är det rådande professionella förhållningssättet att 

de först ska diagnostiseras och sedan behandlas i mötet med professionella (Topor, 2016). 

Denna professionella behandlingsrelation innebär inte att individen ifråga får en kontakt hen 

kan umgås med, utan det är en relation som bygger på att individen ska erbjudas professionell 

hjälp med att försöka uppnå en förändring, framförallt att minska sjukdomssymptomen med 

hjälp av mediciner eller samtal (Topor, 2004). 

Flertalet tidigare studier har undersökt vad det är som skapar goda möjligheter för att 

utveckla en bra relation mellan den enskilde och den professionelle. Enligt Denhov och Topors 

(2011) studie som genomfördes i Sverige, vars syfte var att via intervjuer undersöka enskilda 

individers erfarenheter av hjälpande kontakt med professionella, framkommer det att kvalitén 

på kontakten mellan den enskilde och den professionelle är en viktig faktor för återhämtningen. 

Närmare undersökte Schön, Denhov och Topor i sin studie (2009), som också genomförts i 

Sverige, vilka faktorer som kan vara förmånliga för återhämtningsprocessen. I den studien 

beskrev respondenterna att de professionellas personliga egenskaper, såsom samarbetsvillighet 

och ömsesidighet, var en viktig del av den goda kvalitén på relationen mellan den professionelle 

och klienten. Personliga egenskaper hos den professionelle som ansågs vara goda var att vara 

hjälpsam genom att visa engagemang och intresse för individen bortom sjukdomen och 

diagnosen. Att den professionelle gjorde något utöver de vanliga förväntade arbetsuppgifterna 

nämndes också som bidragande till en god kvalité på relationen. Det var även viktigt att den 

professionelle skapade en förståelse för vad som är viktigt för klienten och att den professionelle 

visar ett genuint intresse för klientens erfarenheter och kunskap (Schön m.fl., 2009). En positiv 

kontakt kan skapa ett gott resultat på både kort och lång sikt. En viktig faktor för att kontakten 

med professionella ska upplevas vara till hjälp är att ha en utvecklad relation över en längre tid 

där man lär känna varandra och bygger upp ett förtroende (Topor, 2011; Topor & Denhov, 

2012). Kvalitén på relationen anses även vara viktig för att behandlingsinsatserna ska få ett gott 

resultat (Topor, 2016). I samma studie (Denhov & Topor, 2011) framkommer även andra 

faktorer som har med behandlingsrelationen att göra och som kan bidra till en god relation 

mellan den enskilda och den professionelle. Bland annat nämns vikten av att känna sig 

ihågkommen och att den professionelle beskriver individen på ett korrekt sätt i interaktionen 

med denne. Exempel på egenskaper hos den professionelle som ansågs vara önskvärda var 

snäll, vänlig, human, uppmärksam, förpliktigad, hjälpsam, tålmodig, genuint intresserad och 

involverad. Intervjupersonerna i Denhov och Topors studie nämner även vikten av att ha någon 

att prata med och som lyssnar på en, för att sådana samtal fungerar som ett sätt att lätta på 

trycket, dels för att det underlättar att reda ut saker och ting. Ytterligare en faktor som nämns 

som viktig är att den professionelle ska se den enskilde som en vanlig människa och inte endast 

som en patient. 

 

2.1.2 Socialt stöd 

Att ha ett socialt stöd av familj, vänner, professionella samt av andra individer med psykisk 

ohälsa är en avgörande faktor för en positiv återhämtningsprocess (Schön m.fl., 2009; Topor, 

2016; Topor, 2004). Forskning visar att miljöer där det är möjligt att socialisera med andra som 

har liknande erfarenheter och där man kan vara sig själv upplevs som positivt av den enskilde 

individen (Schön m.fl., 2009). Forskning visar även att vänner som individen får under 
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återhämtningsprocessen är viktiga för att de utgör ett sällskap med vilka man kan vara sig själv 

och visa både sina svagheter och styrkor (Schön m. fl., 2009). 

Nära familjemedlemmar, till exempel en partner, barn, föräldrar eller syskon, beskrivs 

också som viktiga för återhämtningsprocessen. Familjen beskrivs som hjälpsam genom att den 

kan ge praktisk hjälp i form av stöttning med hushållssysslor, ge temporär bostad, laga mat eller 

låna ut pengar, vilket kan minska känslan av stress och istället bidra till en känsla av trygghet. 

Familjemedlemmar är även viktiga då de ofta är de första människorna som märker av de 

psykiska problemen och inleder kontakten med psykiatrin eller socialtjänsten (Schön, 2009). 

Familjen kan dessutom ha en positiv inverkan på individens återhämtningsprocess eftersom att 

de även har en övergripande bild av individen från tiden innan den psykiska ohälsan (Schön, 

2009; Topor, 2016).  

 

2.1.3 Arbete 

Att ha ett arbete är för många individer en central del i livet, det möjliggör en trygg inkomst, 

ett bredare socialt nätverk och skapar förutsättningar för bra levnadsvillkor (Borg m.fl., 2011). 

Forskning har visat att återhämtningen hos en individ med psykisk ohälsa kan påverkas positivt 

av att ha ett arbete eller en organisation att gå till kontinuerligt (Borg m.fl., 2011; Schön m.fl., 

2009). I samband med detta nämns också vikten av att lyssna på sig själv och ha möjlighet att 

vara ensam på arbetet vid behov för att bättre kunna hantera sina sjukdomssymptom. Att gå 

från arbetslös till att börja arbeta och på så sätt vara “nyttig” medborgare som bidrar till att 

försörja sin familj kan göra att känslan av att vara annorlunda minskar (Borg m.fl., 2011). 

För de individer som nämner arbete som en positiv faktor i återhämtningsprocessen är det 

några teman som är återkommande. Arbetet möjliggör för individen att delta i ett sammanhang 

som inte är inom hushållet och familjen och på så sätt kan andra roller utvecklas som för 

individen kan vara meningsfulla (Borg m.fl., 2011; Blank, 2014). Känslan av att ha något 

meningsfullt att göra under dagarna, att vara behövd, samt möjligheterna till ett bredare socialt 

nätverk ger individen en känsla av tillhörighet (Blank, 2014). Kontakten med kollegor och 

känslan av att vara behövd samt att vara en aktiv deltagare i sitt eget liv kan bidra till att 

individens relation till sig själv utvecklas positivt. Individen kan se sig själv utanför sin diagnos 

och detta kan bidra till en positiv återhämtningsprocess (Borg m.fl., 2011). Den ekonomiska 

trygghet som ett arbete kan bidra till kan också vara en viktig faktor i återhämtningsprocessen 

då det kan skapa en känsla av värdighet samt öka känslan av självständighet (Borg m.fl., 2011; 

Schön m.fl., 2009; Topor, 2016; Topor, 2004).  

 

2.2 Faktorer med negativ inverkan på återhämtningsprocessen 

Nedan presenteras tidigare forskning om de faktorer som kan påverka individers 

återhämtningsprocess negativt. Dessa faktorer presenteras under rubrikerna: Stigmatiserande 

attityder och normer i samhället, de professionella relationers inverkan, förändrat socialt 

nätverk, samt ekonomi och arbete. 

 

2.2.1 Stigmatisering  

Idag lever vi i en värld där förmågan att kunna tänka och agera rationellt och meningsfullt ses 

som nödvändig av allmänheten för att kunna fungera i samhället. Att självständigt kunna utföra 

vardagssysslor och skyldigheter som sammanhänger med ens arbete, familj och som 

medborgare anses också som nödvändigt i dagens samhälle. Människor som av olika 

anledningar inte klarar av att leva upp till kraven på självständighet och andra samhälleliga 

förväntningar riskerar att nedvärderas, förtryckas och diskrimineras (stigmatiseras) av många 

andra i samhället. Detta gäller inte minst individer med psykisk ohälsa eller som av andra 

uppfattas som psykiskt sjuka och därmed också farliga för sig själv och för andra (Falk, 2001). 
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Den psykiska ohälsan kan således förvärras av stigmatiserande normer och attityder, till 

exempel i form av förtryck. Ett sådant bemötande kan skapa livserfarenheter och situationer 

som kan utgöra en bidragande faktor till att ytterligare psykiska problem uppstår. I båda fallen 

påverkas människans självbild av de kategoriseringar som appliceras utifrån samhällets normer. 

Sådana normer är sammanlänkade med föreställningar om vilka beteenden som anses som 

avvikande och hur dessa avvikelser ska tolkas. Till exempel om en person ska anses vara dålig 

eller inkompetent på grund av sin psykiska ohälsa eller om denne ska ses som en person som 

har en diagnos hen inte kan rå för (Topor, 2016). Om allmänheten tänker att individer med 

psykisk ohälsa är farliga kan detta även leda till social distansering, det vill säga 

avståndstagande från individer med psykisk ohälsa. Detta kan påverka de individerna med 

denna problematik på så sätt att de själva blir rädda och oroliga för att drabbas av utanförskap. 

Dessa individer kan också känna oro när andra människor visar vänlighet om de inte vet vad 

motivet bakom generositeten är. Det kan vara så att andra personer genuint vill hjälpa till, men 

det kan också vara så att människor är snälla endast för att de tycker det är synd om personen 

på grund av dennes psykiska ohälsa (Falk, 2001). 

 

2.2.2 De professionella relationernas inverkan 

Dåliga relationer till professionella har visat sig påverkat återhämtningsprocessen hos individer 

med psykisk ohälsa på ett negativt sätt (Ljungberg m.fl., 2015). I en litteraturöversikt med 

studier från USA, England, Kanada, Sverige, Australien, Nederländerna, Danmark och Norge 

skriven av Ljungberg m.fl. (2015) presenteras återkommande teman samt subteman som före 

detta patienter uppfattar påverkar relation mellan klient och professionell negativt. 

Förhållningssättet gentemot klienten är ett av de teman som nämns oftast av respondenterna. 

Det framkommer bland annat att professionella brister i engagemang och äkthet gentemot 

klienten, vilket uppfattas ha negativ påverkan på relationen.  Professionella behöver enligt 

respondenterna vara närvarande i mötet och inte sätta på autopiloten. Ett sätt att undvika 

autopiloten är att den professionelle ser på individen utifrån hens perspektiv och försöker förstå 

dennes behov och de underliggande orsakerna till individens problem. Den negativa attityden 

gentemot individens tillfrisknande, det vill säga misstron till individens möjligheter att 

tillfriskna, nämndes också som en negativ påverkan på relationen och i förlängningen på 

återhämtningsprocessen. Vissa klienter hade mött professionella som enbart fokuserade på det 

negativa och som till och med fick de positiva egenskaperna hos individen att framstå som 

negativa. Detta påverkade hur klienterna såg på sig själva, vilket i sin tur påverkade individens 

återhämtningsprocess negativt. Att ständigt behöva berätta sin livshistoria om och om igen för 

olika professionella påverkade relationen mellan dem negativt (Ljungberg m. fl., 2015) och 

kunde även upplevas som ett stresspåslag (Denhov & Topor, 2011; Ljungberg m.fl., 2015). 

Somliga klienter upplevde även att dålig information om till exempel behandling och 

medicinering samt att inte få vara en del i utformningen av sin egen vård hade negativ inverkan 

på relationen.  Att ha en dålig relation till professionella kan bidra till att individen distanserar 

sig och i värsta fall avviker från behandlingen. Den kan också bidra till att individen får mer 

negativa känslor och tankar om sig själv. Flera av klienterna i studien hade upplevt att de blivit 

placerade i en box utifrån sin diagnos och sedan blivit behandlade utifrån ett stereotypiskt 

synsätt på diagnosen. De upplevde sig stigmatiserade av den professionelle eftersom att denne 

enbart såg på klienten utifrån diagnosen och inte som en unik individ. (Ljungberg m.fl., 2015). 

I en annan forskningsrapport ger respondenterna uttryck för ångestkänslor gällande kontakten 

med psykiatrin, samt att de upplever en emotionell stress gällande att ta kontakt med psykiatrin 

och av att lida av psykisk ohälsa (Denhov & Topor, 2011). 

 



 

12 
 

2.2.3 Förändrade sociala nätverk 
I samband med den problematik som kan uppstå vid psykisk ohälsa tenderar individens sociala 

nätverk att minska och förändras. Det kan vara så att individer med psykiska problem tappar 

ork eller att vänner, bekanta eller arbetskamrater drar sig undan och att individens kontaktnät 

därmed minskar. Människor som lider av ensamhet och känslan av att inte duga och som 

försöker att leva ett normalt liv trots symptom, har färre genuina möten med sina vänner eller 

andra inom sina kontaktnät. Detta kan innebära att de därmed går miste om personer som kan 

hjälpa dem att diskutera och hantera sina problem (Topor, 2004). Forskning visar att individer 

med psykisk ohälsa kan ha problem med dålig självkänsla, negativ självbild, samt att de känner 

sig värdelösa. Det framkommer även att de kan känna skam över att de har psykisk ohälsa, att 

de inte kan ta hand om sig själva och att de upplever att de är mycket till besvär för andra 

människor. Inklusive de som ingår i individens sociala nätverk (Denhov & Topor, 2011). 

2.2.4 Ekonomi och arbete 

Allvarliga psykiska problem är ofta kopplat till ekonomiska svårigheter och vice versa. I Alain 

Topors studie (2016) om individer som har någon form av allvarlig psykisk ohälsa framkommer 

bl.a. att en dålig ekonomisk situation är den främsta svårigheten i deras vardag. Dålig ekonomi 

anses även vara den huvudsakliga orsaken till låg livskvalitet hos dessa individer. Att leva med 

psykisk ohälsa kan påverka individen på så sätt att individen får det svårare att komma in på 

arbetsmarknaden och därmed blir beroende av samhällets stöd för att ekonomiskt kunna försörja 

sig. Detta kan skapa en känsla av värdelöshet och ge en negativ självbild (Topor, 2004). 

Forskning har visat att det både kan vara positivt och negativt att återgå till arbete efter att ha 

drabbats av psykisk ohälsa (Borg m.fl., 2011; Schön m.fl., 2009). I en studie skriven av Marit 

Borg m.fl. (2011) framkommer att några av respondenterna hade återgått till heltidsjobb men 

sedan valt att prioritera bort arbetet då det hade upplevts vara för stressigt att hantera diagnosen 

och sjukdomssymptomen i kombination med arbetet. Annan forskning visar samtidigt att 

individer som inte har någon sysselsättning kan uppleva en känsla av värdelöshet, av att inte 

vara någon (Blank m.fl., 2014). 

 

2.3 Mediciners inverkan på återhämtningsprocessen 

Medicinering kan vara en central del i återhämtningsprocessen (Topor, 2004). Idag är 

läkemedel en viktig del i behandlingen av individer som har olika former och grader av psykisk 

ohälsa och medicinering används ofta i första hand inom den psykiatriska behandlingen. 

Medicinering blir oftast aktuellt när individen kommer i kontakt med en läkare som utifrån 

individens symptombeskrivning diagnostiserar individen och därefter väljer vilket/vilka 

läkemedel som ska användas i behandlingen (Bülow, 2016). Gällande forskning om medicinens 

effekter på återhämtningen finns det delade meningar bland individer med psykisk ohälsa. I en 

studie (Schön m.fl., 2009) framkommer det att de flesta av undersökningspersonerna tyckte att 

medicineringen hade haft positiv effekt på deras återhämtning. Det fanns också deltagare som 

ansåg att medicineringen både hade negativa och positiva effekter liksom deltagare som ansåg 

att de endast hade negativa effekter. Läkemedelsbehandlingar visar sig inte ha någon större 

effektivitet när det gäller att göra personer symptomfria, utan medicinering hjälper individen 

mestadels genom att det kan ge en dämpande effekt på symptomen (Topor, 2016).  

Ett flertal av de personer som ingick i en studie av Topor från år 2004, där deltagarna 

utgjordes av individer som återhämtat sig från psykisk ohälsa, använde psykofarmaka antingen 

kontinuerligt eller vid behov, alltså, efter det att de hade genomgått en återhämtningsprocess. 

Respondenterna beskriver bland annat att medicinen har haft en avgörande positiv roll när 

medicineringen har varit korrekt (rätt typ av medicin och rätt dosering), men att det också 

inträffat bakslag i återhämtningsprocessen när medicineringen har varit felaktig. Några exempel 

på hur medicinering har hjälpt är att det har gett individen möjlighet att kunna vila, samt tagit 
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bort vissa symptom, vilket givit möjligheter att kunna ta itu med problemen som skapats av den 

psykiska ohälsan. Exempel på sådana problem är psykoser, depression, ångest och känslan av 

ensamhet. Men medicinering kan också ha negativa effekter på återhämtningsprocessen, 

exempelvis på så sätt att fokuset på medicineringens betydelse i återhämtningsprocessen blir så 

stark att det förtar individens egna erfarenheter om vad som kan bidra till deras 

återhämtningsprocess och att dennes önskemål om nedtrappning av medicin inte tas på allvar. 

Medicinering kan också ge biverkningar med negativa konsekvenser för individen, såsom att 

det kan framkalla ångest och göra personen passiv. Medicinering kan också upplevas som att 

det inte hjälper alls (Topor, 2004).  

Vad gäller föreliggande studie är det av intresse att undersöka om de faktorer som nämnts 

i tidigare forskning kan bekräftas av materialet vi kommer att samla in, för att på så sätt kunna 

styrka den tidigare empirin som finns inom detta område. Samtidigt finns det även en 

förhoppning om att det i vår studie ska framkomma andra faktorer som tidigare inte nämnts i 

den forskning vi har tagit del av och att den därmed tillhör något nytt till forskningsfältet. 

 

3. Tolkningsram 

Nedan presenteras den tolkningsram som kommer ligga till grund för analysen av det material 

som samlats in. Tolkningsramen består av den sociala modellen, stigmatisering samt 

transaktionella behov. Dessa utgångspunkter är tänkta att möjliggöra en djupare förståelse för 

enskilda individers tankar om sin återhämtningsprocess. Dessa begrepp och teorier valdes 

utifrån tanken att fenomenet (återhämtningsprocessen) på så sätt bättre skulle kunna förstås 

både utifrån strukturell samhällsnivå och individnivå samt hur faktorer på dessa nivåer 

samspelar med varandra. Den sociala modellen beskriver återhämtning utifrån en samhällsnivå 

och är i sig en bred teori och för att komplettera detta har vi valt att även använda begreppen 

stigmatisering och de transaktionella behoven, för att på så sätt skapa möjlighet för att göra en 

djupare analys. Vi nämner medicin då det är en central del i återhämtningsprocessen men vi har 

valt att inte utgå från en medicinsk inriktning på psykisk ohälsa då vi anser att detta tillhör ett 

annat område än socialt arbete.  

 

3.1 Den sociala modellen 

Bourdieu (1999) skriver att en social modell handlar om att se personen i sitt sociala och 

livshistoriska sammanhang. Den sociala modellen som presenteras av Alain Topor (2016) är 

uppdelad i två delar. Den ena delen rör de psykiska problemens uppkomst och presenterar en 

tanke om sociala konstruktioner, normer, sociala förhållanden och sociala relationer som 

orsaker till uppkomsten. Den andra delen presenterar hanteringen av de psykiska problemen 

och detta delas in i: sociala dekonstruktioner, sociala reformer, sociala relationer och personens 

egen roll. Den sociala modellen utgår från att personen ska ses utifrån ett helhetsperspektiv för 

att på så sätt få förståelse för psykiska problems uppkomst och utveckling, i ett sammanhang 

som innehåller dessa fem kategorier (Topor, 2016): 

 

 “Samhällets inkluderings- och exkluderingsmekanismer samt normer 

 Olika förklaringsmodeller för avvikelserna från normerna 

 Politiska och socialpolitiska förhållanden 

 De sociala sammanhangen och relationerna som en person befinner sig i 

 Personens livshistoria och sätt att hantera sitt liv.” (Topor, 2006).  

 

Återhämtning ses i detta sammanhang som en social process som sker i socialpolitiska, 

socialpsykologiska och relationella sammanhang. Kriterierna för att bedöma om en person 

anses vara återhämtad eller ej påverkas av dessa aspekter och sammanhang och dessa faktorer 
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kan enskilda människor inte själva direkt påverka. Kulturell kontext, sociala förhållanden och 

relationer kan tillsammans skapa en förståelse för uppkomsten av psykiska problem, både som 

ett socialt fenomen genom konkreta erfarenheter men också genom problemens utveckling och 

vad som kan bidra till återhämtningsprocessen (Topor, 2016).  

 

3.1.1 Psykiska problemens uppkomst 

Sociala normer påverkar de psykiska problemens uppkomst på så sätt att allmänheten skapar 

normer som bestämmer hur en person bör vara i ett specifikt samhälle och vad som anses vara 

avvikande från dessa normer. Människor påverkas av kategoriseringar och sociala relationer, 

vilket kan göra att människor tolkar sig själv och sina erfarenheter baserat på de kategorier som 

de tillskrivs. Människan skapar alltså sin omgivning likaväl som hen skapas av omgivningen. 

Avvikande beteende behöver inte alltid vara negativt men normerna i samhället avgör i högsta 

grad hur dessa beteenden ska tolkas, antingen som positivt eller negativt. Psykiatriska 

diagnoser, definitionerna på dessa och hur de bör hanteras är socialt bestämda och påverkas 

därför av rådande normer och sociala konstruktioner. Sociala processer påverkar förståelsen av 

vad olika problem består av, hur de har uppkommit och hur de bör hanteras (Topor, 2016). 

Rogers och Pilgrim (2014) menar att de diagnoser som idag är aktuella till stor del baseras på 

sociala normer och att kriterierna för en diagnos därmed reflekterar samhällets nuvarande 

normer och sociala förväntningar. Normer har alltså en central roll för vad som anses vara 

psykisk ohälsa och psykiska problem i ett samhälle, samt om dessa problem anses vara en 

sjukdom eller inte (Topor, 2016). 

 De strukturer som människan lever i kan påverka den psykiska hälsan hos individer, dels 

genom att främja psykiskt välmående men också genom att skapa risker för psykiska problem. 

Riskerna kan i sin tur skapa en sårbarhet inför påfrestningar i framtiden. Forskning visar att 

människors livsvillkor kan vara en faktor till att psykiska problem uppstår. Exempel på faktorer 

i individens livssituation som kan ligga till grund för eller skapa utsatthet för psykiska problem 

är etnicitet, klasstillhörighet, bostadssituation, arbetslöshet, familjestrukturer, 

läkemedelsbehandlingar eller föreställningar om vad som är “normalt” och onormalt. Sociala 

relationer och samspel är en central del för människors identitet men de sociala relationerna kan 

även vara en orsak till att människor får psykiska problem. Enligt den sociala modellen utgör 

sociala strukturer och sociala förhållanden en ram för människors tankar och handlingar, alltså 

vad som i ett samhälle anses vara ett accepterat beteende och vad som inte är det påverkar 

människors sätt att tänka och handla (Topor, 2016). 

 

3.1.2 Hantering av psykiska problem 

Hantering av psykiska problem handlar bland annat om att individer bör ha makt över sitt eget 

liv samt ha tillgång till normaliserade levnadsvillkor, utan att först behöva visa upp ett 

normaliserat beteende. I strävan att komma ifrån tanken om att psykisk ohälsa är en sjukdom 

som ska behandlas har Topor (2016) istället valt att använda begreppet hantering.  Begreppet 

kan bidra till att det huvudsakliga fokuset snarare läggs på att individen bör lära sig att hantera 

problematiken och därmed kunna leva ett tillfredsställande liv istället för att fokusera på att hen 

ska bli “botad” från sin sjukdom. Enligt den sociala modellen slutar aldrig den berörda personen 

att vara aktiv och ha en aktiv roll i sitt eget liv och därmed kan hen få kontroll över sina problem 

och sin omgivning utifrån sin egen vilja. Att personen till exempel är delaktig kring besluten 

om sin egen medicinering har visat sig ha en positiv effekt på psykofarmakas effektivitet. 

Individer med psykisk ohälsa är inte maktlösa inför sin problematik utan har en central roll i 

sitt liv och kan göra en hjälpande insats för sig själv. Det finns en bild av att dessa individer är 

hjälplösa inför problemen, denna bild stämmer dock inte alltid då personen själv är expert på 

sina problem. När personen ifråga söker hjälp för sin problematik är tanken oftast att hen ska 

lära sig att hantera dessa och följderna av dem, så kallade coping-strategier. Den sociala 
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modellen handlar om att individen får fler alternativ av resurser för att på egen hand kunna 

utveckla ett eget sätt att hantera sin situation på (Topor, 2016). 

Den kunskap och det synsättet som idag presenteras i texter om psykisk ohälsa beskriver 

ofta personer med denna problematik utifrån brister och avvikande beteenden gentemot det som 

anses vara normalt i samhället. Sådana beskrivningar kan innehålla ord som till exempel nedsatt 

drivkraft, förändrat känsloliv, oförmåga att fatta beslut, leva i sin egen värld, tankestörningar, 

hallucinationer och vanföreställningar, vilket kan bidra till tanken om att dessa personer är 

farliga, opålitliga och hotfulla. Beskrivningen stämmer dock inte alltid överens med 

verkligheten då symptomen av den psykiska ohälsan kan se olika ut från person till person och 

att dessa typer av symptom kan uppkomma tidvis, eller inte alls (Topor, 2016).  

Det har skett reformer gällande hur individer med psykisk ohälsa ska hanteras och 

behandlas Ett exempel på en sådan social reform är avhospitaliseringen av patienter med 

psykisk ohälsa. Psykologiska fenomen har mestadels tolkats utifrån ett biologiskt perspektiv 

men nu börjar sådana fenomenen även att tolkas från ett socialt perspektiv. Till exempel kan 

initiativlöshet och att vara socialt tillbakadragen ses som symptom på sjukdom, men det kan 

även ses som resultat av sociala omständigheter som inte har någonting med personens kemiska 

obalans i hjärnan att göra. Sociala reformer, som kan bestämma hanteringen av individer med 

psykisk ohälsa och sättet att se på personer med psykiska problem kan ha stor betydelse för 

människors psykiska hälsa. Genom att få kunskap om vad som är psykiska problem, går det att 

arbeta förebyggande genom att erbjuda effektiva insatser i tidigt skede (Topor, 2016). 

Sociala relationer har en central del i hur människors identitet och liv utformas. Många 

olika slags sociala relationer, till exempel med professionella, familjemedlemmar, vänner eller 

tillfälliga bekantskaper, kan ha en central roll i återhämtningsprocessen. En anledning till att 

personer med psykiska problem får återfall och förnyad kontakt med psykiatrin är negativa 

uttalanden om personen med psykisk ohälsa. Detta gäller även negativa uttalanden från familj 

och vänner som berör den psykiska ohälsan genom till exempel ifrågasättande och 

skuldbeläggning. Dock kan också familjemedlemmar och vänner ha en positiv roll i personens 

återhämtningsprocess och hur hen hanterar problemen. Den positiva rollen består av både 

materiellt och emotionellt stöd (Topor, 2016). Topor (2006) menar att närstående kan ha tre 

funktioner hos individer med psykiska problem. Den första funktionen handlar om kontinuitet, 

vilket innebär att närstående fanns närvarande innan problemen uppstod och finns kvar under 

återhämtningsprocessen och även i framtiden. Kontinuiteten leder till att personer med psykiska 

problem får en känsla av hopp om återhämtning. Till exempel kan individen med psykisk ohälsa 

få en känsla av hopp av att närstående finns vid ens sida oavsett vad som händer. Den andra 

funktionen handlar om stöd och det innebär att närstående finns där för personen och erbjuder 

hen stöd som inte har funnits på andra håll. Detta kan handla om materiellt stöd i form av 

husrum eller ekonomiskt stöd, men det kan också handla om ett slags mentalt stöd, till exempel 

genom att upptäcka tecken på en uppseglande kris. Den tredje och sista funktionen handlar om 

en gemensam utveckling, vilket handlar om att även den närstående utvecklas under 

återhämtningsprocessen. Närstående går själva också igenom en förändring då de efter 

återhämtningsprocessen får gå tillbaka från att vara omhändertagande anhöriga till att faktiskt 

vara förälder eller syskon (Topor, 2016). 

  Gällande professionella relationer kan även de påverka återhämtningsprocessen då det 

är viktigt med hjälpande relationer. Är den professionelle för bunden till någon specifik insats 

kan hen försöka att övertala klienten att det är just den specifika insatsen som är relevant och 

på så sätt kan den professionelle bli en styrmekanism i återhämtningsprocessen. Att 

professionella styr valet av insatser kan göra att individen själv inte får något utrymme för 

delaktighet och medbestämmande över sin egen tillfriskningsprocess. Professionellas påverkan 

på återhämtningsprocessen handlar inte nödvändigtvis om specifika insatser eller 

behandlingsmetoder utan det handlar om något utöver detta. Relationen till professionella 
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handlar även om ett socialt samspel mellan en individ som lider och en etablerad professionell. 

Denna relation kan leda till en maktfördelning där den professionelle har makt över klienten 

samt en hjälpande roll (Topor, 2016). 

 

3.2 Stigmatisering 

I samhället tenderar människor att delas in i kategorier av olika slag och inom dessa kategorier 

tillskrivs individerna egenskaper som uppfattas som vanligt förekommande för just den 

kategorin (Goffman, 2014). En form av kategorisering kan vara att diagnostiseras med någon 

form av psykisk ohälsa (Hallerstedt, 2006). När en individ avviker från de rådande 

förväntningarna uppstår ibland så kallat stigma, vilket innebär att individen stämplas som något 

avvikande och därigenom reduceras till att vara något som inte är eftersträvansvärt. Ett stigma 

uppstår endast när egenskaper upplevs som motsatsen till vad som förväntas av en viss typ av 

individ (Goffman, 2014). Stigma handlar om förhållandet mellan individen och samhällets 

normer och dess regleringar gällande förväntningar och föreställningar om hur en individ ska 

vara, uppträda och se ut. En person som är stigmatiserad avviker på ett eller annat sätt från 

samhällets sociala värden och normer, från uppfattningar som anses vara “normalt” i samhället 

och denna uppfattning kan i sin tur påverka hur individen ser på sig själv. En individ som 

markant avviker från dessa värden och normer försöker ofta styra sin egen identitet i samspel 

med andra, så att den passar in inom samhällets ramar. I ett försök att anpassa sig efter vad som 

anses vara normalt i samhället kan individen själv utveckla stigmatisering när hen jämför sig 

med de “normala”. Stigma behöver alltså inte enbart vara något som skapas av allmänheten 

utan kan skapas av individen själv utifrån hens egen uppfattning om samhällets normer 

(Persson, 2012).   

Det finns olika former av stigmatisering och en av dessa kan beskrivas som fläckar på 

den personliga karaktären som av “samhället” upplevs som svaga och icke önskvärda. Det 

handlar alltså om hur ens karaktär och egenskaper som människa definieras av andra individer. 

Dessa egenskaper baseras bland annat på individens agerande, till exempel genom att individen 

har uppvisat psykisk förändring, försökt att ta sitt liv eller har drabbats av arbetslöshet 

(Goffman, 2014). Ytterligare uppfattningar om personer med psykisk ohälsa är att de har 

nedsatt drivkraft, oförmåga att fatta beslut eller har hallucinationer och dessa uppfattningar kan 

leda till att dessa personer ses som farliga, opålitliga och hotfulla (Topor, 2016). Den 

stigmatiserade kan uppleva en känsla av att hen inte vet vad andra människor egentligen tycker 

och tänker om hen. Detta kan göra att individen känner sig ifrågasatt och därför måste fundera 

på vilka intryck hen gör och tänka detaljerat på framställandet av sig själv (Goffman, 2014). 

 

3.3 Transaktionella behov 

Enligt Jonathan Turner tillgodoser människor grundläggande mänskliga behov, så kallade 

transaktionella behov, genom att interagera med varandra (Turner, 2002 i Flygare, 2008). I 

dessa interaktioner är önskan om att genuina relationer ska uppstå till exempel i 

bekantskapskretsen eller mellan klient och professionell. En genuin relation utvecklas i ett 

ömsesidigt samspel mellan individer där dessa ger och får feedback och där en äkta närvaro är 

tydlig. För att denna närvaro ska kunna vara tydlig behöver individerna, i utvecklingen av en 

relation, kunna känna och visa empati och sympati då detta möjliggör ömsesidig förståelse 

(Flygare, 2008). För att uppnå en sådan genuin relation som kan bidra till bland annat 

självkänsla hos individerna så behöver vissa grundläggande behov tillgodoses (Flygare, 2008). 

Turners teoretiska resonemang kring dessa fundamentala behov, som baseras på en översikt av 

handlingsmotiverande drivkrafter inom en mängd olika teorier, tydliggör vikten av sociala 

relationer inte minst vad gäller behovet av att bli bekräftad som social varelse. Eftersom 

behoven endast kan tillgodoses genom sociala relationer motiveras individen till att interagera 

med sin omgivning där utsikterna att få behoven tillgodosedda bedöms som goda. På 
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motsvarande sätt undviker individen i möjligaste mån relationer där behoven inte tillgodoses 

(vilket långt ifrån alltid är möjligt att undvika). De fem behov som Turner urskiljer är följande:  

Behovet av att bekräfta/verifiera självet. I enlighet med Turners teori har självet tre olika 

delar: kärnsjälvet, subidentiteter samt roll-identiteter. Kärnsjälvet innebär att oavsett situation 

så har individen en grundläggande känsla om vem hen är. Subidentiteter utvecklas i specifika 

sammanhang inramade av institutioner, till exempel arbetslivet respektive familjen, och 

individen har då en känsla om vem hen är i just dessa sammanhang (jämför en kompetent 

socialarbetare, en närvarande förälder). Rollidentiteter innebär att individen, i specifika 

situationer, har en känsla om vem hen är. Det innebär att en individ inom en och samma 

institution kan växla mellan olika roll-identiteter (jfr. arbetsledare, socionom och kollega). Av 

dessa olika delar av Självet är kärnsjälvet det viktigaste att få bekräftat eftersom detta 

genomsyrar alla situationer. I en återhämtningsprocess är en central del att bli sedd som en hel 

person, dvs. att bli bekräftad som en sammansatt person och inte enbart som en patient. Om inte 

individen blir det kan sorg eller ilska uppstå och i ett försök att dölja dessa känslor kan en känsla 

av skam uppstå för att individen skäms över att känna dessa känslor (Flygare, 2008). 

Behovet av att få ut något givande av ett utbyte med andra innebär, kort att i ett möte med 

någon annan få ut något som gör individen tillfreds, vilket kan ses som en sorts belöning i 

förhållande till kostnader. Individens självkänsla kan till exempel stärkas av ett oväntat besök 

på så sätt att individen då uppfattar att den andra personen verkligen bryr sig om hen (Flygare, 

2008).  

Behovet av grupptillhörighet, handlar om att känna sig delaktig. Detta är något som ofta 

tillgodoses i relationer som baseras på ömsesidig respekt och genom att dela upplevelser och 

erfarenheter med andra. I en relation mellan, till exempel, en klient och en professionell kan en 

skillnad mellan dem uppstå, men genom att se den andra som en jämlike kan det utvecklas 

förutsättningar för en god relation (Flygare, 2008).  

Behovet av tillit och förtroende. För att skapa förutsättningar att tillgodose detta behov 

hos personer som återhämtar sig behöver relationen inge hopp hos individen. Positiva 

förhoppningar anses vara en central del i återhämtningsprocessen då det antas skapa motivation 

för att orka ta sig framåt. Kommunikationen behöver vara rak och ärlig och genom att 

individerna visar ömsesidig respekt kan möjlighet för en djupare relation skapas (Flygare, 

2008). 

Behov av fakticitet. I interaktioner med andra så söker människor aktivt efter indikationer 

som tyder på att de i möten med dessa andra, upplever ett fenomen på samma sätt eller liknande 

sätt. När en person får detta behov tillgodosett uppstår känslan att hen är en del av en verklighet 

som överensstämmer med andras uppfattningar om verkligheten. För en individ med psykisk 

ohälsa kan verkligheten ibland uppfattas annorlunda, vilket gör att det då blir svårt att tillgodose 

detta behov (Flygare, 2008). 

 

4. Metodbeskrivning och etiska överväganden 

Nedan presenteras de metoder som använts, samt de etiska hänsynstaganden som tagits i 

beaktande i utförandet av föreliggande studie. Detta presenteras under rubrikerna: val av metod, 

urval av respondenter, datainsamling, analysmetod, intervjuguide, litteratursökning, validitet, 

reliabilitet och generaliserbarhet samt etiska överväganden.  

 

4.1 Val av metod 

För att kunna besvara studiens syfte har en kvalitativ metod valt att användas då människors 

erfarenheter och berättelser kan bidra till en djupare förståelse. En metod är ett bestämt 

vetenskapligt tillvägagångssätt för att få fram kunskap. Ett vetenskapligt tillvägagångssätt 

innebär en systematisk och verifierbar procedur som går från forskningsidé till 
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forskningsresultat (Hjerm & Lindgren, 2015). Den kvalitativa forskningens huvudsakliga syfte 

är att kunna se på specifika fenomen utifrån olika synvinklar. Vad gäller val av ämne ger den 

kvalitativa forskningen stor frihet och även möjligheter till att skräddarsy något eget. Det 

viktigaste är att forskningen är trovärdig och tillförlitlig (Yin, 2013).  

Eftersom vi vill ha information om respondenternas upplevelser om deras 

återhämtningsprocess har vi inspirerats av en fenomenologisk ansats. Fenomenologi handlar 

om strävan att besvara ett visst kunskapsintresse, till exempel om upplevelsen av ett specifikt 

fenomen, och forskningens fokus utgår då från respondenternas upplevelse kring detta. Det 

mest väsentliga är det som kallas för essensen av fenomenet och detta förstås utifrån 

respondentens perspektiv och upplevelse av just den specifika händelsen (Szklarski, 2015). 

Dessa tillvägagångssätt används i föreliggande studie då syftet är att undersöka vad det finns 

för faktorer som påverkar återhämtningsprocessen. Den information och material som samlas 

in kommer sedan att analyseras. 

 

4.2 Litteratursökning 

Vid sökning av litteratur användes de kataloger och databaser som är tillgängliga på Örebro 

universitetsbibliotek samt Libris. Sökmotorn Summon användes då forskning inom det valda 

området kan finnas inom olika vetenskapliga specialområden, till exempel inom psykologi, 

biologi och sociologi, och för att inte gå miste om eventuella artiklar utgick sökningen från 

Summon som är bredare för att möjliggöra chansen att hitta fler relevanta artiklar. Vid sökning 

av tidigare forskning har följande avgränsningar gjorts: texten ska finnas i fulltext, den ska vara 

vetenskapligt granskad, vara skriven på engelska eller svenska samt skriven från år 2000 och 

framåt. Ord som användes vid sökningen var: psychiatry, aftercare, prevention, mental illness, 

depression, adults, work, recovery, effects, effectiveness. De sökord som användes på svenska 

var: eftervård, psykiatri, psykisk ohälsa, återhämtning och effektivitet.  

Under möten med handledare har vi tilldelats tips om vetenskapliga artiklar som, om vi 

bedömt dem som relevanta, har inkluderats i vår studie. En av dessa publikationer är skriven år 

1999 men inkluderades ändå då den ansågs vara relevant. 

 

4.3 Urval av respondenter 

I föreliggande studie har en tydlig avgränsning gjorts för att enbart inkludera en specifik 

målgrupp, vilket i detta fall är människor som har fått någon insats från psykiatrin. Då studiens 

syfte är att undersöka vad enskilda individer som har fått någon form av insats från psykiatrin 

upplever ha påverkat deras återhämtningsprocess, har enbart individer som uppfyller detta 

kriterium inkluderats. Enligt Bryman (2011) innebär ett målstyrt urval att personer som tros 

kunna besvara de formulerade forskningsfrågorna väljs ut med hänvisning till detta. Med detta 

slags urval kan olika inklusionskriterier tillgripas i processen och urvalet kan genomföras i olika 

steg. Första steget var att hitta verksamheter där individer som passade in på studiens målgrupp 

kunde befinna sig. En första kontakt med en person inom en sådan verksamhet togs via mejl 

där syftet med studien presenterades kort och därefter togs även telefonkontakt. När denna 

kontaktperson visade intresse av att hjälpa till skickades ytterligare mejl där ett 

informationsbrev bifogades. I informationsbrevet presenterades studiens syfte och 

tillvägagångssätt för insamlingen av material. Detta vidarebefordras sedan av kontaktpersonen 

till medlemmar inom verksamheten. Vid intresse om att delta fick medlemmarna själva 

kontakta oss via mejl. Alla som hörde av sig och ville delta inkluderades tills vi ansåg att vi 

hade tillräckligt med respondenter. Processen som ovan nämns är ett tillfällighetsurval som kan 

vara nödvändigt att använda när det till exempel finns faktorer som kan påverka och försvåra 

möjligheten att få tag i en viss grupp av individer (Bryman, 2011). I denna studie bedömdes det 

att det fanns faktorer av känslig karaktär och efter etiska överväganden ansågs ovan nämnda 

process som det lämpligaste tillvägagångssättet.  
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4.4 Datainsamling 
För att samla in material till föreliggande studie har semistrukturerade djupintervjuer 

genomförts. Denna metod valdes då syftet med studien är att undersöka enskilda individers 

upplevelser av psykisk ohälsa vilket är ett ämne som kan vara av känslig karaktär. Till skillnad 

från fokusgrupper kan intervjupersonerna vid en djupintervju få utrymme och känna att de kan 

dela med sig av stora delar av sitt liv. Denna typ av insamlingsmetod möjliggör för forskaren 

att få fylliga svar som enkelt kan kodas och analyseras (Bryman, 2011). Under 

intervjutillfällena var vi lyhörda och uppmärksamma och ställde uppföljningsfrågor för att 

fördjupa oss i intervjupersonernas svar. Bryman (2008) och Yin (2013) menar att detta är 

viktiga egenskaper för intervjuaren att ha under en kvalitativ intervju. I den kvalitativa intervjun 

är det önskvärt att frågor med öppna svar är dominerande, detta för att intervjupersonen inte 

ska begränsas i sina svar (Bryman, 2008). Annorlunda uttryckt, i den kvalitativa intervjun finns 

det inget strikt manus att följa och intervjun kan snarare ses som ett samtal med möjlighet till 

en dubbelinriktad interaktion (Yin, 2013).  

Innan intervjun påbörjades informerades respondenten utifrån de fyra huvudsakliga etiska 

forskningsprinciperna (Se avsnitt 4.8. Etiska överväganden). Att spela in en intervju med till 

exempel en bandspelare kan vara bra på så sätt att allt som sägs därmed kan återberättas 

ordagrant och exakt (Yin, 2013). I föreliggande studie deltog sammanlagt sju personer, av dessa 

intervjuades fyra personer i verksamhetslokaler, en intervjuades på Örebro universitet, en 

intervjuades i sin hemmiljö och en via telefon. Intervjuerna spelades in för att sedan 

transkriberas och analyseras. Intervjuerna var mellan 40-120 minuter långa. Tre av intervjuerna 

genomförde vi tillsammans och resterande fyra delades upp oss emellan.  

 

4.5 Intervjuguide 

Grundtanken med semistrukturerade intervjuer är att respondenten ges möjlighet att svara 

relativt fritt angående specifika teman som har bestämts av forskaren innan intervjun (Bryman, 

2011). Vid utformandet av intervjuguiden till föreliggande studie var utgångspunkten 

huvudsakligen fem olika teman; insatser, identitet, sociala relationer, återhämtning samt social 

situation. Dessa teman formades utifrån vad tidigare forskning har presenterat inom 

återhämtningsprocessen, samt våra egna uppfattningar om vad som kan påverka denna process. 

Under det första temat, insatser, utformades frågor med tanken att respondenten skulle få 

möjlighet att berätta om kontakten med psykiatrin, generellt men också mer specifikt. Frågorna 

som ställdes fokuserade bland annat på hur och varför kontakten togs från början, hur 

bemötandet hade upplevts samt upplevelsen av insatsen/insatserna. Det andra temat, identitet, 

fokuserade på respondentens tankar om sig själv och sin psykiska ohälsa och hur denna har 

uppfattats förändra respondentens syn på sig själv. Här utformades även frågor för att undersöka 

respondentens upplevelse av hur omgivningen såg på hen utifrån dennes psykiska ohälsa. 

Sociala relationer, som är det tredje temat i intervjuguiden, berör respondentens nätverk och 

upplevelser av det, om något har förändrats gällande nätverket, vad som har upplevts vara 

viktigt med nätverket, samt bemötandet från personer i nätverket efter vetskapen om hens 

problematik. Under intervjuguidens femte tema, återhämtning, har frågor som möjliggör för 

respondenten att prata generellt om sin återhämtning utformats. Dels vad som varit positivt 

respektive negativt, dels vad respondenten hade önskat få hjälp/mer hjälp med.  I det sista temat, 

social situation, har mer praktiska frågor utformats för att fånga respondentens situation vad 

gäller till exempel bostad och arbete (Se bilaga 1.2). Intervjuguiden skapades för att fungera 

som ett stöd under intervjun samt minska risken för att något tema skulle glömmas bort, 

samtidigt som den inte begränsade oss vid intervjutillfället då vi hade möjlighet att ställa bland 

annat följdfrågor. Bryman (2011) menar att vid en semistrukturerad intervju kan en 

intervjuguide vara till hjälp. Den kan vara simpel och enbart innehålla en lista med de teman 

som ska beröras, men den kan också vara mer specifik och innehålla redan formulerade frågor. 
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De teman som berörs och de frågor som formuleras ska möjliggöra för respondenten att uttrycka 

sina tankar och bild av ämnet/situationen. I vilken ordning och hur frågorna ställs är inte bestämt 

på förhand och hindrar därför inte forskaren att under intervjuns gång ställa följdfrågor på det 

respondenten berättar. 

 

4.6 Analysmetod 

För att möjliggöra en analys av det insamlade materialet genomfördes först transkribering av 

den inspelade intervjun. Nästa steg var att genomföra kodning. Efter kodningsarbetet 

tematiserade vi koderna för att få ett mer greppbart ramverk som tydligare påvisade mönster i 

datan. Kodning av material kan fungera som en struktur för att underlätta inför den kommande 

analysen. Enligt Hjerm (2014) kan detta steg påverkas av förutfattade meningar vilket kan göra 

att kodaren aktivt söker efter specifika delar i texten och därmed bortser från annat. Det är därför 

relevant att som kodare försöka tänka öppet och se texten i sin helhet för att på så sätt kunna se 

fler mönster. Efter kodningen genomfördes en tematisering. Hjerm (2014) menar att detta är ett 

sätt att göra de många koderna till ett mer greppbart ramverk som tydligare visar på mönster i 

de transkriberade intervjuerna. Processen som nämns ovan är en cirkulär process och gränserna 

mellan de olika stegen är inte tydliga, det är därmed upp till forskarna att bestämma när 

materialet är redo för analys (Hjerm, 2014; Yin, 2013). I den slutliga summeringen av materialet 

analyserades de olika teman som framkommit mot den teoretiska ramen i syfte att orientera oss 

i empirin och få djupare förståelse. Utgångspunkten i analysförfarandet kan beskrivas som en 

kombination av ett induktivt och deduktivt tillvägagångssätt och därmed kan ansatsen ses som 

abduktiv till sin karaktär. Teorier används då närmast som inspirationskällor för att hitta 

mönster och nå bättre förståelse av datan (Fejes & Thornberg, 2015). I föreliggande studie utgår 

vi inte från att det finns någon slutgiltig sanning, utan studiens syfte handlar om att med hjälp 

av teorier och teoretiska begrepp nå fördjupad förståelse om olika faktorers inverkan på 

intervjupersonernas återhämtningsprocess. 

 

4.7 Validitet, reliabilitet och generaliserbarhet  

För att stärka kvalitén i en studie är validitet, reliabilitet och generaliserbarhet tre viktiga 

komponenter (Bryman, 2008). En studie vars resultat är generaliserbara innebär att resultatet 

går att applicera på andra personer i samma situation även fast de inte har varit delaktiga i 

studien. För att kunna generalisera resultatet behöver urvalet av respondenter till studien, enligt 

Thornberg och Fejes (2015), vara representativt, det vill säga vara representativt för kunna 

representera en hel population och detta erhålls genom ett sannolikhetsurval, genom ett så kallat 

obundet slumpmässigt urval. Detta uppnås inte i föreliggande studie då ett målstyrt urval 

tillämpats. I föreliggande studie är tanken snarare att få förståelse för enskilda individers tankar 

om vad som varit positivt respektive negativt i återhämtningsprocessen, därmed är det inte 

relevant eller eftersträvansvärt att kunna generalisera resultatet.  

Oavsett hur forskare väljer att närma sig kunskap om ett fenomen är det av vikt att 

undersöka studiens reliabilitet samt validitet. Reliabiliteten syftar på tillförlitligheten hos det 

mätinstrument som använts för att undersöka det som studien syftar till att undersöka och i 

vilken mån studien går att replikera med samma mätinstrument vid senare tillfälle. Genomförs 

till exempel två undersökningar av samma individer vid två olika tidpunkter och svaren ungefär 

är desamma anses reliabiliteten vara hög (Marlow, 2005). Enligt LeCompte & Goetz (1982) 

kan denna typ av replikering vara svår att uppnå inom kvalitativ forskning då svar ofta är 

tidsbundna och påverkade av kontexten som individen befinner sig i vid just den tidpunkten 

(Bryman, 2008). Vad gäller föreliggande studie kan samma frågor till samma individer vid ett 

senare tillfälle tänkas ge liknande svar, däremot kan samma frågor till en annan individ skilja 

sig så pass mycket att reliabiliteten kan bli svår att försvara. Validiteten indikerar på om studien 

mäter det som studien avser att mäta (Marlow, 2005). För att besvara studiens syfte har enskilda 
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kvalitativa djupintervjuer genomförts där en intervjuguide utformats utifrån syftet. Den 

semistrukturerade intervjun möjliggör öppna svar där respondenten själv med egna ord får 

beskriva sin verklighet utifrån de frågor som ställs via intervjuguiden. De frågor som ställts 

under intervjuerna anser vi vara relevanta på så sätt att de kan hjälpa till att tydliggöra faktorer 

i återhämtningsprocessen. Således kan validiteten i denna studie tolkas vara hög då 

respondenten fått utrymme för att besvara frågorna subjektivt och fritt. Vår intervjuguide kan 

dock uppfattas vara styrande på så sätt att vi förhåller oss till de förutbestämda frågorna och då 

eventuellt går miste om annan relevant information. Utifrån denna utgångspunkt kan dock 

studiens validitet även anses vara låg.  

Utifrån kritik som riktas mot att validitet och reliabilitet är användbara begrepp inom den 

kvalitativa forskningen har andra begrepp utformats i ett försök att lyfta upp andra kriterier som 

anses vara mer relevanta vid bedömningar av kvalitativa studier. Två grundkriterier är enligt 

Lincoln & Guba (1985) och Guba & Lincoln (1994) tillförlitlighet och äkthet (Bryman, 2008). 

Tillförlitlighet består av fyra ytterligare delkriterier: trovärdighet, överförbarhet, pålitlig samt 

en möjlighet att styrka och konfirmera. 

 Trovärdighet i en studie föreligger när forskare lyckas beskriva ett undersökt fenomen 

på ett trovärdigt sätt och att det därmed blir accepterat i andra människors ögon. I föreliggande 

studie har vi försökt att tydligt beskriva resultatet på ett trovärdigt sätt genom att använda citat 

och respondenternas egna formuleringar. Inom kvalitativ forskning är det svårt att applicera ett 

resultat på andra personer än de som deltagit i studien, i synnerhet om antalet deltagare är få 

och deltagande respondenter uppvisar likheter i något avseende (exempelvis genom att leva 

under liknande kontextuella omständigheter). För att ändå kunna uppnå något som skulle kunna 

liknas vid överförbarhet är det önskvärt med så kallade “tjocka beskrivningar” om deltagande 

respondenters kontextuella omständigheter för att kunna närma sig det som kallas 

överförbarhet. Sådana fylliga beskrivningar gör det lättare för andra att bedöma i vilken mån 

ett resultat är överförbart på andra människor som befinner sig i en liknande situation (Bryman, 

2008). Dock kan det finnas brister i föreliggande studie gällande överförbarhet på så sätt att 

”tjocka beskrivningar” av respondenterna inte kan presenteras på grund av anonymitet. Vi 

presenterar till exempel inte respondenternas kön, diagnoser, hur lång erfarenhet av psykisk 

ohälsa de har eller vilken verksamhet de tillhör. Pålitlighet är det begrepp som är jämförbart 

med det kvantitativa begreppet reliabilitet. För att uppnå detta menar Guba & Lincoln att en 

tydlig beskrivning av studiens hela process behöver presenteras (Bryman, 2008). Vad gäller 

möjligheten att styrka och konfirmera behöver forskaren visa på att hen agerat i god tro och inte 

medvetet påverkat studien med bland annat personliga åsikter eller värderingar (Bryman, 2008). 

Vad gäller tillförlitligheten och pålitligheten i föreliggande studie har vi genom tjocka 

beskrivningar och tydlighet försökt att uppfylla dessa kriterier för att på så sätt kunna presentera 

en studie av god kvalité. Vi har bland annat presenterat tydligt hur vi har gått tillväga i vår 

metoddel, genom att beskriva rekryteringsprocessen, hur intervjun har gått tillväga och hur 

analysen genomförts. För att öka studiens pålitlighet och tillförlitlighet har vi strävat efter att 

använda citat och respondenternas egna formuleringar i resultatet.  

 

4.8 Etiska överväganden 

När det finns faktorer som kan påverka och försvåra möjligheten att få tag i en specifik grupp 

individer kan tillfällighetsurval utgöra ett alternativ (Bryman, 2008). Ämnet som studeras i 

denna studie kan uppfattas som känsligt då det handlar om personliga historier om psykisk 

ohälsa. Detta togs i beaktande vid urvalsprocessen på så sätt att första kontakten togs via en 

talesperson inom en förening som i sin tur vidarebefordrade informationen och efter det fick 

respondenterna själva höra av sig vid önskan om att delta.  

Forskning är en central och viktig del för samhällets utveckling och därför är allmänheten 

berättigad att kraven på den forskning som bedrivs ska vara av hög kvalitet. För att uppnå hög 
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kvalité bör forskaren utgå från de krav som Vetenskapsrådet presenterar, dessa är: 

informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet. 

Informationskravet innebär att forskningsdeltagarna ska bli informerade om villkoren för deras 

deltagande. Detta krav har beaktats genom att deltagarna i föreliggande studie har informerats 

om att deltagandet är helt frivilligt samt deras rätt att när som helst avbryta sin medverkan. Ett 

annat krav är samtyckeskravet som innebär att samtycke till deltagande ska inhämtas, detta 

samtycke har dock inte någon juridisk grund utan deltagaren kan när som helst avsluta sin 

medverkan. Det tredje kravet, konfidentialitetskravet, handlar om att deltagarna ska förbli 

anonyma efter undersökningen och att de ansvariga för forskningen har tystnadsplikt. 

Deltagarna i studien informerades om detta och forskarna har förvarat och använt materialet på 

ett sätt som överensstämmer med detta krav. Det sista kravet är nyttjandekravet och det innebär 

att de uppgifter och det material som samlats in till studien inte får användas för något annat 

syfte, eller för beslut och åtgärder som direkt påverkar deltagarna (Vetenskapsrådet, 2006). 

Detta har tagits i beaktande på så sätt att det material som har samlats in till studien kommer att 

raderas från datorenheter och USB-enheten efter studiens färdigställande.  

Trots att forskning är en viktig del för samhällets utveckling så är det även av vikt att ta i 

beaktande om individerna som deltar eller undersöks kan ta skada av studien, det så kallade 

individsskyddskravet (Vetenskapsrådet, 2006). Eftersom individerna själva har fått höra av sig 

om att få delta har vi först gjort bedömningen att de har kommit så pass långt i sin 

återhämtningsprocess att de klarar av att prata om de ämnena som är relevanta för studien. 

Frågorna som ställts är utformade så att de ska vara objektiva och öppna och ge möjlighet för 

respondenten att själva välja hur mycket de vill berätta och de följdfrågor vi har ställt är 

grundade på vad de tidigare har svarat. Vi har även vid intervjutillfällena försökt att läsa av hur 

respondenten reagerar på frågorna som ställts, för att på så sätt undvika att ställa frågor som 

individen inte vill/klarar av att svara på.  

 

5. Studiens resultat och analys 

Nedan presenteras det resultat och den analys som gjorts av det insamlade materialet med 

studiens tolkningsram som analysverktyg. Sammanlagt har sju personer som rekryterats via tre 

olika verksamheter med inriktning på psykisk ohälsa intervjuats varav tre är kvinnor och fyra 

är män. Intervjupersonerna är mellan 30-55 år gamla och är anonyma och kommer därför 

benämnas som respondenter nedan.  

 

5.1 Stigmatisering 

5.1.1 Stigma från allmänheten 

Vad gäller bemötandet från allmänheten upplever större delen respondenter att det överlag har 

varit bra trots vetskapen om att dessa individer har någon form av psykisk ohälsa/diagnos. De 

övriga uttrycker att de har upplevt att människor ibland höjer på ögonbrynen och visar med sitt 

kroppsspråk att det är något de upplever som konstigt, men att bemötandet har förbättrats 

jämfört med förr. Samtliga respondenter har upplevt att många har en specifik bild av individer 

med psykisk ohälsa. En bild som inte stämmer överens med den faktiska verkligheten. Citat 

som belyser denna tanke samt bild är “men du ser ju inte ut som en psykiskt sjuk person” eller 

att en psykiskt sjuk person är “en man, medelåldern han var lite ovårdad, liksom kanske inte 

skötte om sin hygien, han kanske gick och pratade för sig själv, han kunde vara farlig”. Några 

av respondenterna pratar om psykisk ohälsa som en “osynlig sjukdom” vilket kan bidra till 

svårigheter för allmänheten att få en förståelse för det, då det inte syns på samma sätt som till 

exempel ett brutet ben. Däremot upplever respondenterna att synen på psykisk ohälsa i 

dagens samhälle har förbättrats genom att fler pratar om ämnet, vilket gör att bemötandet inte 

är lika laddat med förutfattade meningar som tidigare. Ett citat som belyser denna upplevda 
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förbättring är “nu är det ju mycket i media och tv och man pratar om det här…så jag tror att 

stigmatiseringen minskar, rädslan för psykisk ohälsa”.  

En möjlig tolkning utifrån begreppet stigmatisering (Goffman, 2014) är att psykisk ohälsa 

i dagens samhälle fortfarande anses vara avvikande från rådande normer och det “normala”, 

men att det har börjat normaliseras genom bland annat interaktion, vilket påverkar den allmänna 

synen på psykisk ohälsa. Detta kan i sin tur bidra till att individer med psykisk ohälsa inte i lika 

stor utsträckning känner sig avvikande från resterande i samhället på så sätt att psykisk ohälsa 

idag är allt vanligare och flera pratar högt om det. I ljuset av transaktionella behov (Flygare, 

2008) kan den förändrade synen på psykisk ohälsa tolkas bidra till att individer inte i lika stor 

utsträckning upplevs tillhöra det “onormala” som tidigare, vilket kan göra att individerna istället 

kan uppleva en känsla av grupptillhörighet till en grupp de tidigare inte tillhört. Dessa känslor 

kan i sin tur påverka återhämtningsprocessen positivt då individen inte upplever sig 

stigmatiserad av samhället i samma utsträckning som tidigare.  

 

5.1.2 Kategorisering som diagnos 

I intervjuerna framkommer det att en del upplever att diagnosen har underlättat på så sätt att det 

har minskat känslan av skuld och skam hos individen. Diagnosen gav en förklaring till vissa 

beteenden och känslor som individen innan diagnostiseringen la på sig själv och då utvecklade 

en känsla av skuld och skam. Ett citat som belyser denna känsla är “...det som var den största 

skillnaden det var just att den här skulden och skammen försvann och jag förstod att okej, såhär 

har mitt liv sett ut på grund av den här sjukdomen”. Ytterligare ett citat som belyser att 

diagnosen har gjort skillnad är “Även om folk inte begriper vad det innebär så har de ett namn 

på det i alla fall, det är ungefär som att folk säger att man har cancer, att man förstår ju inte hur 

det känns inne i kroppen, de är ju inga läkare, men det är något accepterat liksom”. En 

respondent som ännu inte diagnostiserats uttrycker att “jag vill verkligen veta, har jag den här 

diagnosen eller inte, det är inte roligt att inte veta” och ytterligare en respondent nämner 

ovissheten och frustrationen som upplevdes innan hen fick diagnosen och känslan av att känna 

att något inte står rätt till men att inte veta vad det är. En respondent berättar även att en diagnos 

kan förbättra bemötandet från andra människor: “Det är bra att man har en diagnos.... Det är ju 

lättare att hantera och för annat utomstående folk att förstå och då kanske man blir bättre 

bemött”. 

En möjlig tolkning är att kategorisering i form av en diagnos (Hallerstedt, 2006) kan ge 

individen förståelse för sina symptom och därmed kan känslan av skuld och skam minska. Detta 

kan påverka återhämtningsprocessen positivt genom att en diagnostisering då kan bidra till en 

känsla av att den problematik som individen upplever inte grundar sig i personligheten utan i 

en diagnos som är oberoende av hur man är som person. Enligt Goffman (2014) påverkas 

människor av kategoriseringar och utifrån den sociala modellen (Topor, 2016) kan individer 

med psykisk ohälsa uppleva att diagnosen bidrar till en minskad känsla av att vara avvikande. 

Detta eftersom att en diagnos kan tolkas fungera som en förklaring och därmed blir mer 

accepterat i jämförelse med om en individ är odiagnostiserad och enbart uppfattas ha ett 

avvikande beteende utan förklaring till det. Utifrån detta kan avsaknaden av diagnos och 

känslan av att inte vet vad problematiken grundar sig kan tolkas påverka 

återhämtningsprocessen negativt på så sätt att individen ser sig själv som orsak till problemen 

och därmed kan uppleva känslor som skam, skuld och stigma. En avsaknad av diagnos kan 

bromsa upp återhämtningsprocessen eftersom individen inte vet vad som är fel och kan då 

känna att hen inte heller kan göra någon förändring av sin situation. 

 

5.1.3 Stigmatisering från sig själv 

I en av intervjuerna framkommer det att respondenten ofta jämförde sig med personer i sin 

närhet och när hen inte klarade av att göra liknande saker uppstod en känsla av stress. Ett citat 
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som belyser detta är “Nej men ingenting funka, du försöker kanske jobba. Och så ser du alla 

runt omkring, utbildning, jobb och eventuellt familj, och där står jag och trampar på samma 

ställe liksom och bara, jag kommer ingenstans”. Ytterligare en respondent nämner att i ett 

försök att skydda sin omgivning och inte vara en börda för andra valde hen istället att ta avstånd. 

Hen såg sig själv nästan som pestsmittad men förstår idag att avståndstagandet gav motsatt 

effekt och att det istället skapade en oro hos hens omgivning. Utifrån stigmatisering (Goffman, 

2014) är en möjlig tolkning att personerna, utifrån sin syn vad som är normalt, stigmatiserade 

sig själva då de ansåg att de inte kunde leva upp till det “normala”. Detta kan i sin tur bidra till 

att individen kan uppleva en svårighet att acceptera sig själv och sin diagnos och på så sätt 

utveckla en känsla av skam och skuld som kan påverka återhämtningsprocessen negativt.  

 

5.2 Sociala relationer 

5.2.1 Mellan klient och professionell  

Ett gott bemötande hos professionella kan utifrån respondenternas svar tolkas vara en faktor 

som påverkar återhämtningsprocessen positivt. Tillsammans beskriver respondenterna att en 

professionell ska vara lyhörd, hygglig, ta sig tid, ha förståelse, se personen utanför diagnosen, 

ta klienten på allvar, tillgodose klientens behov, förmedla kunskap, behandla klienten som en 

medmänniska, ge känsla av kontinuitet, tala till en och inte över en samt visa ett genuint intresse 

för klienten. Ett citat som beskriver några av dessa goda egenskaper är “...han var väldigt sådär, 

eftertänksam när det gällde mediciner eller, alltså jag kände att den här personen verkligen vill 

mitt bästa” och en annan respondent berättar att “det är viktigt att man lyssnar och att man sätter 

sig in i situationen...att man känner att man får hjälp att någon lyssnar och försöker förstå...och 

lyssnar in vad jag behöver och vad jag önskar”. Men det framkommer även att professionella 

vid tillfällen inte har agerat så som klienterna har önskat eller förväntat sig. En respondent 

uttrycker att hen under en längre tid önskat att få en professionell samtalskontakt men upplever 

att hens problematik inte har tagits på allvar och att det därför har dröjt. En annan respondent 

berättar om känslan att inte bli tagen på allvar då en läkare skyllde på respondentens arbetslöshet 

som orsak till problematiken. Detta bidrog i sin tur till att respondentens självförtroende blev 

ännu sämre än innan. Utifrån de transaktionella behoven som belyser vikten av bland annat 

ömsesidighet, sympati och empati i samspelet (Flygare, 2008), är en möjlig tolkning att dessa 

positiva egenskaper och den goda relationen mellan klient och professionell är en positiv faktor 

i återhämtningsprocessen. Genom att professionella bland annat tar sig tid, engagerar sig i 

individen och lyssnar på vad hen behöver kan behovet av tillit och förtroende uppfyllas och 

individen kan uppleva att hen får ut något givande i relationen och på så sätt få sitt själv 

bekräftat. I de möten som respondenterna upplever att de inte blivit lyssnade eller tagna på 

allvar så är en möjlig tolkning att den professionelle inte upplever fenomenet på samma sätt 

som klienten, till exempel för att den professionelle inte är tillräckligt insatt i klientens situation. 

Därmed tillgodoses inte transaktionella behovet av fakticitet vilket kan ha en negativ inverkan 

på återhämtningsprocessen. 

En respondent berättar att hens kontaktperson har varit viktig. Denna kontaktperson har 

bland annat underlättat för respondenten genom att finnas tillgänglig och hjälpa till med 

praktiska delar, till exempel att kontakta andra professioner. Respondenten menar att 

kontaktpersonen har fungerat som en trygghet och att denne alltid finns tillgänglig vid behov. 

Ytterligare en respondent nämner tillgängligheten som en positiv faktor i relationen mellan den 

enskilde och den professionelle. Trots svårigheter att få till exempel läkartider så har hen alltid 

kunnat mejla en läkare och fått svar inom kort. En möjlig tolkning till varför detta upplevts som 

positivt för respondenterna är att de har upplevt att de har fått något givande i utbytet med den 

andra, vilket är en av de transaktionella behov som Flygare (2008) nämner bör uppfyllas för att 

möjliggöra en god relation som i sin tur är bra för återhämtningsprocessen.  
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I de intervjuer som genomförts framkommer det att majoriteten upplever att de har haft 

en central roll vad gäller bestämmandet i sin vård, till exempel val av insatser. Flera uttrycker 

att det finns läkare som har styrt men att det då har upplevts bra eftersom att individen själv inte 

har varit förmögen att ta beslut och att det då har varit skönt att ha någon som tagit dessa åt en. 

Ett citat som belyser detta är “man hade liksom ingen egen insikt eller erfarenhet eller 

mognad...idag är jag verkligen tacksam att det var på det viset faktiskt”. Övriga upplever att de 

idag har möjligheten att själva bestämma, men att det inte alltid har varit så. Ett exempel på en 

god relation som en respondent berättar om är den relation hen hade till läkaren som ansvarade 

för medicinen. Läkaren var väldigt duktig på medicin och i kombination med att läkaren var 

lyhörd så lyckades de tillsammans hitta en medicin som fungerar.  

Relationen mellan klient och professionella kan till stor del upplevas bygga på en makt 

där den professionella kan försöka styra individen vad gäller till exempel typ av insatser och på 

så sätt kan individens delaktighet och självbestämmande minska (Topor, 2016). En möjlig 

tolkning utifrån den sociala modellen (Topor, 2016) är att maktaspekten har varit närvarande i 

relationerna men att den har visat sig på ett bra sätt och att det därmed också har påverkat 

återhämtningsprocessen positivt. Individers rätt att bestämma över sig själv anses vara viktigt i 

dagens samhälle, men om den professionelle använder sin maktposition i relation till klienten 

på ett negativt sätt, kan det bidra till att individen känner att den inte har rätten att bestämma 

över sitt eget liv. Detta kan i sin tur tolkas påverka relationen och återhämtningsprocessen 

negativt. 

 

5.2.2 Individens sociala nätverk  

Samtliga respondenter uttrycker att de fått eller tagit stöd av vänner och/eller familj någon gång 

under återhämtningsprocessen. Majoriteten av respondenterna nämner en eller båda sina 

föräldrar som extra viktiga och uttryckt att de har fungerat som ett stöd bland annat genom att 

agera som en extra röst och ett extra öra under till exempel läkarbesök. Ett citat som belyser 

detta är “morsan har tagit väldigt mycket fighter...mycket diskussioner med personal och 

psykologer” och en annan respondent uttryckte mer eller mindre att hen fick sin diagnos tack 

vare sin mamma, dels för att hon kunde bidra med en kraft som drev på samt att hon också 

kunde berätta för läkaren hur situationen faktiskt såg ut. Respondenten säger att det var bra på 

så sätt att hen själv hade svårt att uttrycka sig och berätta hur det faktiskt var när hen var så 

djupt deprimerad. En annan respondent berättar att hen aldrig aktivt har frågat om hjälp från 

sina föräldrar men att när de var vid liv så var deras hem en tillflyktsort när hen mådde som 

sämst: ”...då fick jag åka hem till dom och sitta i ett hörn där. Då valde jag ju själv att sitta där, 

bara jag slapp vara själv, jag var så rädd”. Tre respondenter nämner sin partner som en viktig 

person i sitt liv. De uttrycker tillsammans att en partner kan ha en positiv inverkan på 

återhämtningsprocessen genom att hen stöttar en på ett sunt sätt, att hen tror på en när man själv 

inte gör det, lyssnar på en, förstår en och är ärlig. Ett citat som belyser detta är “Vi ser när den 

andra mår dåligt och så och man kan ge tips till varandra, försök gör så här eller försök så här”. 

Stödet från vänner och familj kan också innehålla praktiska delar. En respondent uttrycker att 

hens pappa möjliggjort en trygghet vad gäller ekonomi och bostad då han hjälpt till med detta 

under en period när hen hade svårt med ekonomin.  

Utifrån den sociala modellen nämns några kategorier som viktiga i relationen mellan en 

individ och familjen/vänner och dessa är bland annat kontinuitet och stöd, både emotionellt och 

praktiskt (Topor, 2016). En möjlig tolkning är att det sociala nätverket, genom att till exempel 

ta fighter med vårdpersonal eller att ens partner stöttar på ett sunt sätt genom att finnas där även 

under de dåliga perioderna, har bidragit med kontinuitet vilket har gett individen trygghet och 

känslan av att inte vara ensam. Stödet har visat sig både emotionellt och praktiskt, då det sociala 

nätverket har gett rum för individen att bara få vara sig själv, samt bidragit med till exempel 

ekonomiskt stöd vid behov. Utifrån det som respondenterna nämner som viktigt är en möjlig 
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tolkning att relationen har innehållit samtliga eller några av dessa kategorier vilket i sin tur 

bidragit till en genuin relation.  

Det som framkommer som viktigast i dessa sociala relationer och som har bidragit mest 

i återhämtningsprocessen är att familjen och vännerna har fått en förståelse för individens 

problematik. Denna förståelse har sedan underlättat för individen på så sätt att hen till exempel 

inte, i samma utsträckning, behöver förklara varför hen inte orkar umgås och att vännerna då 

har accepterat det och inte ifrågasätter. En respondent berättar ”… dom har ju också fått mer 

insikt eller, många har ju fått mer förståelse och det, ja men då fattar jag varför du agerat si och 

så…” samt ”…alltså jag har kunnat plocka bort den här skulden och skammen mycket”. En 

annan respondent nämner att kontinuiteten hos vänner har varit viktigt. Känslan av att de 

stannar kvar trots hens problematik och att de förstår att hur hen än beter sig så är det inte 

personligt riktat mot dem och att när hen sedan kommer tillbaka så finns dem där. Flera 

respondenter nämner att det är viktigt att ha vänner som är ärliga och acceptera en för den man 

är. Ett citat som berör vad som är viktigt hos ens vänner är ”Ärlighet, och förståelse och om 

man behöver hjälp så kan man ringa...vi stöttar varandra och vi hjälper dem”. Även de nya 

relationer som uppstått efter den psykiska ohälsan beskrivs som positiva, en respondent berättar 

att genom att få kontakt med sitt barn och sitt barnbarn upplevde hen att det var som en drivkraft 

och sedan dess upplevt sig själv må bättre. En möjlig tolkning är att i dessa relationer har 

personen i interaktion med vänner, uppfyllt några eller alla de behov som enligt Flygare (2008) 

är viktiga för att uppnå en genuin relation som kan vara positiv i återhämtningsprocessen. De 

transaktionella behoven kan uppfyllas genom att vänner visar förståelse för individens 

problematik, visar kontinuitet genom att stanna kvar, stöttar och är ärliga. Att dessa behov 

uppfylls kan tolkas vara en anledning till att individen upplever vänskapen positiv och givande. 

Dessa relationer och den förståelsen de närstående visar kan även att tolkas utifrån ljuset av den 

sociala modellen (Topor, 2016) som en positiv faktor för återhämtningsprocessen. Genom att 

de ser individen som något mer än en diagnos kan det påverka utvecklingen av individens 

identitet och liv till de positiva. 

 

5.3 Kunskap och återhämtning 

Majoriteten av respondenterna uttrycker att de under åren med psykisk ohälsa har fått en 

sjukdomsinsikt och en självinsikt som gjort att de utvecklat coping-strategier. När de har 

uppfattat att måendet har blivit sämre har de kunnat använda dessa strategier för att förhindra 

att symptomen blir ännu värre. Ett citat som belyser detta är “jag har ju lite i backspegeln att gå 

tillbaka på, så att jag vet ju ungefär vad jag inte ska göra”. En annan respondent uttrycker det 

som att ”Om livet har varit en citron, gör lemonad av det”. Det nämns bland annat att stress är 

en av de sakerna som kan påverka måendet och att självinsikten kan bidra till att individen tidigt 

ser tecken och då lyssnar på sin kropp. En respondent berättar “Även fast jag har en sjukdom, 

kan jag ju leva med sjukdomen. Jag vet hur den kommer och hur den styr mig...nu mår jag 

såhär...nu måste jag ha lite lugn och ro och då varvar man ner”. En annan respondent berättar 

att hen upplevde svårigheter att identifiera signaler på kommande skov under större delen av 

sitt liv, men att en specifik behandling som hen genomgick öppnade upp för ett nytt sätt att se 

på sig själv: “…att jag på ett helt annat sätt kunde ta in och bli mer medveten 

om...signalerna...mina skov, de kom ju bara men de gör ju egentligen inte det utan det byggs ju 

upp liksom och jag blev mer och mer medveten om det efter ECT:n” (elektrokonvulsiv 

behandling). Vissa respondenter uttrycker att kunskapen de har idag om sig själva även har gett 

dem förklaringar på situationer från förr på så sätt att de idag förstår att det var symptom av 

deras psykiska ohälsa/diagnos. Kunskap om psykisk ohälsa kan även komma från andra. En 

respondent berättar att hen fick gå en utbildning om sin diagnos och att detta upplevdes som 

väldigt positivt. Dels gav läkare information om hur diagnosen fungerar och sedan var det även 

andra individer som berättade om sina erfarenheter av psykisk ohälsa.  
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Genom att få ytterligare kunskap om symptomen, hur de påverkar en som individ och 

kunna se när de förvärras, kan det tolkas utifrån den sociala modellen (Topor, 2016) som att 

individen tar makt över sitt liv på så sätt att hen utvecklar egna strategier och sätt att hantera 

den psykiska ohälsan. Detta kan ske genom medvetenhet om symptomen och hur dessa kommer 

till uttryck. Individerna lär sig att leva ett liv trots sin diagnos och genom det lär de känna sig 

själva och kan upptäcka nya egenskaper som de tidigare inte varit medvetna om. Vidare kan 

detta tolkas som att respondenterna, genom insatser som möjliggjort för dem att få en 

sjukdomsinsikt samt självinsikt, har fått en aktiv roll i sitt liv och på så sätt tagit makten över 

det. 

 

5.4 Verksamheter 

Samtliga av de respondenter som intervjuats är aktiva medlemmar i någon sorts verksamhet 

med inriktning på psykisk ohälsa. Kontakten har möjliggjort för samtliga respondenter att möta 

andra personer med liknande erfarenheter och på så sätt utveckla en känsla av samhörighet. Ett 

citat som berör detta är “...det är helt underbart...här är vi ju som en familj i och med att vi är 

en egen grupp så att säga”. Att vara aktiv medlem i en verksamhet har upplevts positivt på så 

sätt att det har bidragit till en känsla av att inte vara ensam. Respondenterna har även upplevt 

att de har gett dem kunskap på så sätt att de har fått ta del av andras erfarenheter och genom 

detta har respondenterna upplevt en känsla av självacceptans. Ett citat som belyser känslan av 

detta är ”… jag kände faktiskt att vi vart som en familj, att jag kände igen mig mycket i dem… 

och då känner jag att det har varit lättare att acceptera mig själv och acceptera den här 

sjukdomen”. En annan respondent berättar även att kontakten med och engagemanget i 

verksamheten har bidragit med en känsla av att ha ett syfte igen. Respondenten var sedan några 

år tillbaka förtidspensionerad och denna kontakt möjliggjorde för hen att komma ut och prata 

med allmänheten igen vilket ansågs vara till stor hjälp. Ytterligare en respondent uttrycker att 

hen inte känt sig deprimerad på samma sätt som innan kontakten med den nuvarande 

verksamheten togs.  

En möjlig tolkning av, utifrån de transaktionella behoven (Flygare, 2008), varför 

respondenterna har sökt sig till dessa typer av verksamheter och att de upplevs som positiva är 

för att de relationer som uppstår där kan bidra till en känsla av grupptillhörighet samt kan 

bekräfta personens själv som kan vara positivt för individens återhämtningsprocess. Genom att 

utveckla relationer som bygger på känslan av att dela liknande erfarenheter kan individen 

uppleva en känsla av gemenskap och genom denna bekräftelse är ytterligare en tolkning att 

individen då också kan utveckla en känsla av acceptans hos sig själv. 

  

5.5 Medicin 

Vid intervjutillfället är samtliga respondenter medicinerade och majoriteten anser att sorten och 

doseringen för tillfället är rätt anpassade och fungerar bra. Men för att hitta en fungerande 

medicin och en lämplig dos har majoriteten av respondenterna fått prova flera olika mediciner 

som fungerade mer eller mindre bra. Orsakerna till varför de har önskat att få byta är bland 

annat för att medicinen har gett biverkningar såsom extrem trötthet, minskad sexlust och 

minskad aptit, men medicinen har även upplevts inte fungera alls eller bara förändrat 

symptomen. Två av respondenterna nämner oron som uppstår när en medicin inte hjälper på 

det önskvärda sättet och vetskapen om att de behöver prova ytterligare en annan som även den 

kan ge biverkningar. Ett citat som belyser denna oro ”…men jag kände ändå att jag var rädd, 

jag vet ju hur jobbigt det är att byta, biverkningar och man vet inte hur man ska reagera på nästa 

medicin…”. Men det framkommer även att två respondenter upplever medicinering som en av 

de viktigaste insatserna de har fått under sin återhämtningsprocess då detta har möjliggjort en 

någorlunda stabil vardag som gjort att de kunnat ta sig dit de är idag. Samtliga respondenter 
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nämner att medicinering har hjälpt dem att må bättre men att det har tagit lång tid att få rätt 

medicinering och att vägen dit har varit som en berg-och-dalbana.  

Utifrån den sociala modellen är psykiatriska diagnoser socialt bestämda och påverkas av 

rådande normer och sociala konstruktioner, vilket innebär att vad som anses vara psykisk ohälsa 

och hur hanteringen av den ska se ut bestäms av samhällets rådande normer (Topor, 2016). 

Utifrån detta är en möjlig tolkning att medicinering som behandling av symptom från psykisk 

ohälsa kan möjliggöra för individen att leva ett “normalt liv”, till exempel genom att stabilisera 

eller minska symptomen. Detta kan i sin tur bidra till att individen kan fokusera på annat än det 

psykiska måendet och på så sätt kunna leva ett liv som i dagens samhälle anses “normalt”.  

Alla är dock inte helt nöjda med sin medicinering. En respondent som idag är medicinerad 

berättar om sin önskan att egentligen vara omedicinerad för att istället kunna fokusera på annat 

som hen anser vara mer relevant. Samtidigt som hen även har förståelse för att det inte är möjligt 

och uttrycker att hen förmodligen aldrig kommer sluta med mediciner. Hen uttrycker en önskan 

om att processen skulle ha varit tvärtom, sociala insatser först och sedan en eventuell 

medicinering. Ytterligare en respondent uttrycker att hen har funderat på om den aktuella 

medicinen faktiskt hjälper eller om det bara är en placeboeffekt, men att i dagsläget skulle hen 

inte våga sluta med den och prova andra. Ett citat som belyser denna oro är “För jag har ju ätit 

några slags mediciner som tryckte ner mig istället, det vart bara sämre“.  

Ytterligare en tolkning utifrån den sociala modellen (Topor, 2016) av detta är att dessa 

individer upplever sin diagnos som något de måste lära sig att hantera snarare än att bota med 

medicin. Detta kan förklaras som att respondenterna upplever medicin som en snabb lösning 

som tar bort symptom, men att individen då inte får nödvändiga verktyg för att kunna hantera 

problematiken och dess symptom i framtiden. Individen blir då beroende av medicinen för att 

kunna leva ett så kallat “normalt” liv vilket kan bidra till att individen inte kan ta den önskvärda 

makten över diagnosen. 

 

5.6 Insatser från psykiatrin 

Under intervjutillfällena framkommer det att sex respondenter har behandlats inom slutna 

psykiatrin. Majoriteten av de respondenterna berättar att de själva ville bli inlagda för att de 

mådde så pass dåligt att de inte såg någon annan möjlig utväg än att få den hjälpen från 

psykiatrin. Två respondenter berättar dock att de innan de blev inlagda, upplevde att personal 

inom den slutna psykiatrin inte tog deras mående på allvar och att de därför kände att de 

behövde överdriva sitt mående genom att säga att de var suicidala. En respondent berättar “Jag 

fick ju säga att jag var 10 gånger värre, jag var ju redan skitdålig va, men jag fick ju säga att jag 

var självmordsbenägen, jag var ju tvungen att säga det så att dom tog in mig”.  

Vad gäller bemötandet inom den slutna psykiatrin upplever majoriteten av dessa sex 

respondenter att det har varit dåligt. Tillsammans beskriver de bland annat att de upplevt att de 

inte fått den hjälp de är i behov av och att den slutna psykiatrin snarare har varit en förvaring. 

En respondent berättar “jag tyckte det var otrevligt för de sa inte hej även fast det var på dagtid 

utan de bara öppnade dörren och gick ut, det kändes som att de observerade ett boskap, det 

tyckte jag var jobbigt, kändes inget bra”. Denna respondent blev dock sedan inlagd på en annan 

sluten psykiatri och upplevelsen av den inläggningen var mer positiv. Hen upplevde bemötandet 

som bättre och att de andra inskrivna människorna var i liknande tillstånd jämfört med tidigare 

avdelning där människor var i sämre tillstånd än hen själv. Respondenterna berättar att de 

upplevde att de inte blev bemötta som medmänniskor då de till exempel inte fick en kopp kaffe, 

personal inte hälsade och att man inte fick röra sig runt på avdelningen som man önskade. En 

respondent upplevde att hen snarare sågs som en diagnos som skulle behandlas med medicin 

än som en människa som var i behov av hjälp.  

Tillgängligheten vad gäller att till exempel få träffa en läkare upplevdes dålig inom den 

slutna psykiatrin och en respondent berättar om att när hen försökte få kontakt med läkaren via 
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en sjuksköterska hade svaret blivit att läkaren inte hade tid. Respondenten hade då uttryckt att 

hen var suicidal, trots att hen vid den stunden inte var det, och fick efter det träffa läkaren 

omgående. Respondenten berättar “...när jag var in på psyket då var jag tvungen att säga det att 

får jag inget nu, eller hjälp med något, så så fort vi får lunch så kommer jag ta en gaffel och kör 

in den i magen på mig själv...då vart det liksom, då vart det lite mer stress på dom. Så då fick 

jag prata med en direkt.”  

Några respondenter nämnde att de upplevde sig må sämre efter inläggningen än vad de 

gjorde innan. En respondent berättar “Jag tänker såhär varje gång jag är inlagd, men nu kan 

man inte må sämre men jo, man kunde hela tiden må sämre… jag sa det till dom, att vart går 

gränsen tills man är död men ändå lever?” Två respondenter uttrycker att de önskade någon 

form av samtalskontakt efter inläggningen, men att de inte fick det och att det då kändes som 

att man ansågs vara färdigbehandlad och blev utkastad.  

Utifrån den sociala modellen (Topor, 2016) kan respondenternas upplevelse av den slutna 

psykiatrin tolkas som att de snarare har behandlats utifrån tanken om att psykisk ohälsa är något 

som ska botas än att det är något som individen kan lära sig att hantera, vilket är en central del 

i den sociala modellen. Några individer har även i desperation hotat med att ta sitt liv och 

ytterligare en tolkning är att det inte tycks räcka med att medicinera utan att dessa individer 

även behöver lära sig ett sätt att hantera sina symptom. Maktaspekten mellan klient och 

professionell kan också tolkas, utifrån den sociala modellen, bidra till att individernas 

upplevelse av slutna psykiatrin är negativ på så sätt att den professionelle i detta sammanhang 

har mer makt över individen än vad individen har över sitt egna liv. Den negativa upplevelsen 

av den slutna psykiatrin kan även ses i ljuset av de transaktionella behoven och att missnöjet 

kan bero på att individen inte fått dessa tillgodosedda. Detta kommer i uttryck när individen 

bland annat upplever att hen inte får den hjälp den är i behov av, inte får bekräftelse när 

personalen inte hälsar, inte erbjuder kaffe eller att individen inte upplevt att hen fått ut något 

givande i utbyte med professionella eller andra inskrivna.  

En respondent nämner dock att hen inte har upplevt något dåligt bemötande av någon 

personal, inklusive när hen har varit inlagd. Hen upplever att all personal under åren har gjort 

sitt yttersta i sitt arbete och hen berättar specifikt om en skötare som hade sagt “Hörrudu, du ser 

den här knippan här? Det är det enda som skiljer dig och mig”.  

Genom att berätta om nyckelknippan visar den professionella att hen är medveten om att 

det finns makt i relationen men att det inte är mer än några nycklar som skiljer dem åt. En möjlig 

tolkning till varför detta upplevs som positivt är att individen har blivit bekräftad som en 

medmänniska av den professionella och inte som en sjuk människa som ska botas.  

 

6. Slutsats och diskussion 

Syftet med studien är att undersöka vilka faktorer individer, som har fått någon form av insats 

från psykiatrin, upplever har påverkat deras återhämtningsprocess, med särskilt fokus på sociala 

relationer. Nedan redovisas studiens slutsatser utifrån det insamlade och analyserade materialet 

vad gäller faktorer som kan inverka på återhämtningsprocessen. Vad gäller inverkan på 

återhämtningsprocessen har några faktorer varit utmärkande. Dessa är: bemötandet från andra 

individer, att ha en daglig sysselsättning i form av arbete eller en verksamhet att engagera sig i, 

att få kunskap om sig själv och sin problematik och på så sätt kunna acceptera sig själv, att bli 

medicinerad samt att få erfarenheter av den slutna psykiatrin. Slutligen diskuteras även studiens 

styrkor och svagheter samt resultatets relevans för socialt arbete. 

Den första slutsatsen som framkommer av resultatet är att bemötandet både från 

professionella och folk i allmänheten kan påverka individens upplevelse av sig själv, samt 

möjlighet att få den hjälp hen är i behov av. Beroende på hur individen bemöts kan 

möjligheterna för ett positivt respektive negativt utfall av hjälpinsatsen och/eller relationen visa 

sig.  Genom att de professionella bemöter individen som något annat än diagnosen, engagerar 
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sig genom att bland annat vara lyhörd och följsam för individens behov, visar på kontinuitet i 

relationen och på så sätt utvecklar tillit och förtroende är det större sannolikhet att individen 

upplever insatsen positiv och att den gynnar individen i återhämtningsprocessen. Ovannämnda 

egenskaper hos den professionelle framkommer även i tidigare forskning som positiva faktorer 

för återhämtningsprocessen (jmf. Denhov och Topor, 2011; Schön m.fl., 2009; Topor, 2011; 

Topor & Denhov, 2012). Vad gäller bemötandet från allmänheten framkommer det att psykisk 

ohälsa idag är mer normaliserat i samhället men att det finns de personer som fortfarande har 

en specifik bild av människor med psykisk ohälsa, en bild som inte alltid stämmer överens med 

verkligheten. Denna bild är baserad på rädsla och okunskap om psykisk ohälsa och genom att 

prata om psykisk ohälsa öppet och delge kunskap kan denna bild förändras till det bättre och 

individer med psykisk ohälsa kan uppleva sig mindre stigmatiserade. Upplevelserna av 

bemötandet från både professionella samt folk i allmänhet visar sig ha varit både positivt och 

negativt. När det gäller professionella så upplever respondenterna att det handlar om att ha tur 

gällande vem man träffar, till exempel vilken läkare man blir tilldelad. Resultatet och den 

tidigare forskningen tydliggör vikten av bemötandet och upplyser om att även de minsta 

detaljerna kan påverka hur individen upplever sig själv i förhållande till den andra. Utifrån det 

blir det av intresse att undersöka i vilken mån detta tas i beaktande inom både den slutna och 

öppna psykiatrin och i vilken mån professionella jobbar för att kunna skapa goda relationer. 

Stöd från familj och vänner, både praktiskt och emotionellt, är en viktig del i 

återhämtningsprocessen. Två av de faktorer som upplevs som viktigast i detta stöd är ärlighet 

och acceptans och detta gäller både familj, vänner som funnits innan den psykiska ohälsan och 

vänner som uppkommit under återhämtningsprocessen, vilket även framkommer i tidigare 

forskning (jmf. Schön m.fl., 2009; Topor, 2016; Topor, 2004). Ens förälder/föräldrars stöd är 

extra viktigt då de kan stötta individen vid kontakt med vården, till exempel genom att följa 

med på läkarbesök, agera som en extra röst när individen mår dåligt, samt ta kontakt med vården 

åt sitt barns vägnar. Detta har upplevts vara till hjälp för respondenterna då det fanns någon som 

försvarade en och som förde ens talan när man själv inte kunde det på grund av sitt psykiska 

mående. Ens förälder/föräldrar har även skapat en känsla av trygghet genom att vara 

engagerade, stötta med ekonomi eller funnits tillgänglig vid behov. En partner som stöttar på 

ett sunt sätt, tror på en, lyssnar på en, förstår en och är ärlig med en, anses även ha en positiv 

inverkan på återhämtningsprocessen, då känslan av att vara ensam försvinner och att det alltid 

finns en person som försöker stötta samt finns där. Förutom detta är det viktigt att familj och 

vänner har en förståelse för individens problematik från den psykiska ohälsan. Förståelsen i sig 

underlättar för individen att kunna vara sig själv eller inte behöva försvara eller förklara sig på 

grund av problematiken. Detta gör att känslan av skam och skuld som tidigare funnits, (jmf 

Denhov & Topor, 2011) försvinner och individen kan då fokusera på sitt mående. Det är även 

viktigt att familj och vänners fortsatta stöd finns kvar trots den psykiska ohälsan. Förslag på 

vidare forskning är att utforska mer om hur familj och vänners närvaro vid utformning av 

insatser kan ha en positiv inverkan på återhämtningsprocessen och om detta kan möjliggöra att 

förståelse och acceptans från dem utvecklas snabbare.  

En annan slutsats är att återhämtningsprocessen kan påverkas positivt av sjukdomsinsikt 

samt självinsikt. Detta kan ha möjliggjort för individen att utveckla strategier för att förhindra 

att symptomen blir värre och de strategier som möjliggjort för individen att hantera stress anses 

vara särskilt viktiga. Sjukdomsinsikten gör att individen tidigare ser tecken på symptom, lyssnar 

på sin kropp och lär sig olika sätt att hantera den psykiska ohälsan. Självinsikten och kunskapen 

om sig själv gör att känslan av skam och skuld har minskat, då dessa har gett förklaringar till 

tidigare situationer som berodde på symptom av den psykiska ohälsan/diagnosen. Att få denna 

kunskap bidrar till en bättre självkänsla vilket tycks vara positivt för återhämtningsprocessen 

eftersom individen då tar makt över sitt egna liv genom att göra symptomen så lindriga som 

möjligt. Genom att individen får kunskap och medvetenhet om sig själv och den psykiska 
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ohälsan förbättras måendet hos dessa individer och ju tidigare denna insikt kommer, desto 

mindre lidande. När individen i fråga får ett förbättrat mående minskar kontakten med 

professionella och därmed även insatserna, vilket bör skapa ett intresse för att denna kunskap 

och självinsikt hos individen kan vara en central del i återhämtningsprocessen och får inte 

glömmas bort bland fokuset av att bota en patient. Denna process kan ta tid men när individen 

i fråga upplever dessa insikter kan det underlätta för hen och också minska kontakten med 

professionella, vilket bör vara av intresse för både patient, professionella och psykiatrin. 

Vidare visar resultatet att möjligheten att kunna engagera sig i en verksamhet eller att 

återgå till/få ett arbete upplevs vara positivt på så sätt att det ger individen ett syfte i vardagen. 

Förutom att individen kan uppleva en känsla av syfte kan det även skapa andra möjligheter, till 

exempel sociala kontakter som kan vara meningsfulla för individen. Genom att söka sig till 

verksamheter inriktade på just den problematiken individen själv har kan en känsla av 

gemenskap uppstå och hen kan få ut något givande och då också känna sig mindre ensam. Att 

få en känsla av gemenskap och få ut något givande genom att söka sig till verksamheter 

framkommer även i tidigare forskning (jmf. Borg m.fl., 2011; Schön m.fl., 2009; Blank, 2014). 

Denna gemenskap kan även skapa en känsla av acceptans kring den psykiska ohälsan, vilket 

har påverkat respondenternas mående positivt. Beroende på vilken problematik individen har 

och hur hen hanterar dem så har inte alla möjligheten att återgå till ett arbete. För dessa individer 

kan engagemanget i en verksamhet möjliggöra för denne att ändå ha någon form av kontinuitet 

i vardagen. Detta engagemang påverkar inte enbart på det personliga planet utan kan även 

påverka på strukturella nivåer när de gemensamt gör sin röst hörd och kan nå ut till allmänheten. 

Detta skulle kunna möjliggöra att samhället skapar en annan bild av individer med psykisk 

ohälsa vilket i slutändan gynnar enskilda individer genom att de känner sig med accepterade 

och ”normala” i samhället. 

Ytterligare en slutsats är att medicinering är en central del i återhämtningsprocessen, då 

det ofta är förstahandsvalet gällande val av insatser (jmf. Bülow, 2016; Topor, 2004). Alla 

respondenter har någon form av medicinering men det finns delade meningar om dess inverkan. 

Vägen till att få fungerande medicinering har varit lång och resan har bestått av olika 

biverkningar eller inga upplevda effekter alls. Det finns också respondenter som uttrycker en 

undran om medicinen de har idag är nödvändig, men rädslan att utmana den stabilitet de har 

idag gör att de inte vågar sluta med medicinen. En tanke är att medicinering används som en 

“quick fix”, men att medicin i stora drag enbart möjliggör en stabilitet i vardagen och det blir 

då relevant att förstå att det är i kombination med andra insatser som medicinering gynnar 

individen bäst.  

Slutligen framkommer det att den vård som getts via den slutna psykiatrin har upplevts 

förvärra situationen snarare än att bidra med något gott som kan vara gynnsamt i individens 

återhämtningsprocess. Det framkommer att vården som erbjudits inom den slutna vården är 

medicininriktad och vill bota individen och att känslan som då uppstod var att det snarare bara 

var ett uppehälle av individerna. Utifrån respondenternas berättelser om deras erfarenhet av 

slutna psykiatrin tolkar vi det som att det idag krävs mycket för att en individ ska bli inskriven 

inom den slutna psykiatrin samtidigt som det endast krävs en liten förbättring för att individen 

ska bli utskriven. Utifrån den empirin som framkommer och som visar att inskrivningen på den 

slutna vården mestadels upplevts negativt och att den öppna psykiatrin mestadels bara har 

upplevts positivt vore det intressant att undersöka varför vi i dagens samhälle ändå verkar välja 

att börja från denna ände. En tanke är att vi i dagens samhälle fortfarande till viss del ser på 

psykisk ohälsa som vi gjorde förr, alltså att det bästa alternativet är att behandla dem inom en 

institution, “utanför” samhället. Uppfattningen utifrån respondenternas upplevelser är att 

psykiatrin inte, i samma utsträckning som till exempel sjukvården, har den kvalité på 

hjälpinsatserna som hade varit önskvärt för individerna själva och samhället. 
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Vad gäller utformning av insatser som ska gynna en individs återhämtningsprocess så är 

det en komplex uppgift då processen ser olika ut för varje individ. Men det är när alla pusselbitar 

faller på plats som individen upplever sig “återhämtad” och så pass stabil att hen kan leva ett 

“normalt” liv.  

 

6.1 Metoddiskussion 

Studiens syfte har besvarats genom analys av sju semistrukturerade djupintervjuer som 

genomförts. Trots att psykisk ohälsa finns i olika former och allvarlighetsgrader samt inom 

olika arenor så har enbart individer som fått någon insats via psykiatrin inkluderats i denna 

studie. Detta kan upplevas vara en begränsning då vi inte ger andra individer möjlighet att göra 

sin röst hörd även fast de också har erfarenheter som kan vara relevanta för studien. Då syftet 

med studien är att bland annat få fördjupad kunskap om sociala relationer, har tolkningsramen 

utformats med tanken att dessa begrepp och teorier ska möjliggöra både en mer övergripande 

analys på samhällsnivå, samt en mer fördjupad analys på individnivå. Dock är vi medvetna om 

att andra teorier och begrepp hade möjliggjort analys utifrån andra perspektiv som genererat i 

andra slutsatser. Ytterligare en begränsning i studien är den tematiska analysmetod som 

använts. Genom att enbart leta efter specifika teman i materialet kan annan viktig information 

som hade varit av intresse exkluderats. Vi var medvetna om våra förutfattade meningar och 

försökte i den mån det gick att inte låta dessa påverka analysen, dock har dessa påverkat när vi 

genomfört tematisering av materialet genom att vi kan ha bortsett från annat som kunde ha varit 

relevant att analysera. Vad gäller det material som samlats in går det att diskutera vad det är för 

information som egentligen framkommit. Då studiens ämne kan vara av känslig karaktär kan 

det påverka vad respondenterna väljer att dela med sig av och inte. Men i och med att vi valde 

att göra djupintervjuer så är vår förhoppning att respondenterna har delat med sig så mycket 

som möjligt av sin verklighet och därmed har vi också kunnat beskriva dessa individers 

upplevelser på ett så korrekt sätt som möjligt så att det speglar hur verkligheten ser ut för dem.  

Vad gäller det sociala arbetets praktik kan studiens resultat möjliggöra en djupare 

förståelse för vad det är som kan påverka återhämtningsprocessen, vilket kan bidra till att de 

individer som är i behov av hjälp får insatser som är speciellt utformade och gynnsamma för 

just hen. Denna fördjupade förståelse och kunskap om faktorer som har en inverkan 

på återhämtningsprocessen kan även vara av relevans för den professionelle på så sätt att 

psykisk ohälsa idag är allt vanligare. Chansen är stor att professionella inom socialt arbete 

någon gång kommer komma i kontakt med någon med psykisk ohälsa och genom att vara påläst 

och ha en fördjupad kunskap om detta så kan det påverka insatserna och relationen positivt. Ju 

tidigare den professionelle får denna kunskap så kan det möjliggöra för individen med psykisk 

ohälsa att få hjälp av god kvalité som förhoppningsvis gör återhämtningsprocessen lättare och 

kortare för individen. 
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Bilaga 1.1- Informationsbrev 
 

 

 

Hej! 

Vi är två tjejer som går 6e terminen på Socionomprogrammet på Örebro Universitet. Vi ska 

skriva en c-uppsats där syftet är ”med utgångspunkt i intervjuer, undersöka vad enskilda 

individer som har fått någon form av insats inom psykiatrin, uppfattar ha påverkat 

deras återhämtningsprocess”.  

Anledningen till varför vi vill genomföra denna studie är för att vi anser att denna typ av 

information kan bidra till en ökad förståelse och kunskap kring vilka faktorer som kan vara 

viktiga för att främja den enskilde individens livskvalitet. 

För att inhämta material till studien vill vi göra enskilda djupintervjuer på cirka 1 timme och 

detta under perioden 23/11-16/12. Vi har en önskan om att spela in intervjun för att det ska 

underlätta för oss senare, men du som intervjuperson kommer självklart vara anonym och 

materialet kommer inte kunna nås av andra.  

 

Har du några funderingar eller vill delta så får du gärna höra av dig till 

Fridahellborg@hotmail.com eller Majaborjesson@gmail.com  

Med vänliga hälsningar Frida och Maja.  
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Bilaga 1.2 - Intervjuguide 

 

Allra först:  
 Informera om tanken och syftet med studien, frivilligheten och rätten att låta bli att svara 

på en fråga samt rätten att avbryta intervjun när som helst.  

 Allt material som samlas in kommer förvaras på ett sätt som gör att icke behöriga inte 

kommer kunna ta del av det. Och vi kommer inte presentera information som på något 

sätt kan avslöja vem du är.  

 Intervjun kommer att bestå av 5 olika teman och vi kommer under intervjun att berätta 

när vi byter teman 

 

Skulle du kunna börja med att berätta lite om dig själv? 

(Tex ålder, namn (för att få reda på kön), kommer från, sysselsättning(?), familj) 

 

INSATSER (Bemötande, stigmatisering) 

När kom du i kontakt med psykiatrin första gången? (Alltså all form av psykiatri) 

 

Hur kommer det sig att du tog kontakten? 

Vad hade du för inställning till kontakten vid denna tidpunkt? 

Vad hade du för förväntningar? 

 

Hur skulle du beskriva din symtom/problematik som du har sökt hjälp för? 

 

Hur kändes för dig att komma i kontakt med psykiatrin? (Känslan av att ta det steget) 

 

Skulle du kunna berätta lite hur bemötandet var och hur det kändes?  

 Skulle du kunna ge ett exempel på vad du ansåg vara bra/dåligt? 

 Påverkade det dig på något sätt? 

 

Hur upplevde du personalen när det gäller bemötande?  

Vad är din uppfattning om personalen gällande om de tog dig på allvar? 

(kan du ge exempel) 

 

Vad fick du för insats? 

Anser du att du fick den vägledning och stöttning som du var i behov av? 

Om ja, vad var det för behov? 

 

Upplever du att du har fått möjlighet att göra din röst hörd vid insatsernas utformning? 

 Ge exempel! 

Hur tänker du idag angående de insatser du har haft? (Har du fått den hjälp du sökte för, 

tillräcklighet, är du nöjd) 

 Finns det något du önskar att du hade fått hjälp med? 

 

Gällande tillgängligheten att kunna kontakta professionella eller organisationer vid behov, hur 

upplever du att det har varit?  

 

Har du känt att du vid behov har kunnat få hjälp? Har du kunna ta kontakt med *namn på 

organisation*? Kvällar/helger 
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 Vad har varit dåligt respektive bra? 

 

Finns det något som har varit särskilt viktigt att få hjälp med sedan du kom i kontakt med 

psykiatrin/fick din diagnos? 

 Hur kommer det sig att det har varit viktigt? 

 

När du sökte hjälp, fick du då någon form av medicinering? 

 Tycker du att medicineringen har fungerat? 

 I såna fall hur? 

 Upplever du några biverkningar av medicinen? 

 Om ja, hur har du handskas med det? 

 Vad tycker du om medicineringen? 

 Fick du någon annan hjälp i kombination med detta? 

 

Den kontakten du har idag med (NAMN PÅ ORGANISATION), vad var anledningen till att 

du tog denna kontakt? 

 Vad upplever du att denna kontakt har gett dig? 

 (Kan du ge exempel?) 

 Vad är det som är viktigt för dig med denna kontakt? 

 Hur tror du att ditt liv hade sett ut om du inte hade den här kontakten? 

 

IDENTITET (för att koppla till stigmatisering) 

 

Om du skulle beskriva dig själv som person, vad skulle du säga då? 

 Hur tror du att personer i din närhet skulle beskriva dig? 

 

Om du jämför med tiden innan du fick din diagnos/psykiska besvär, vad skulle du säga är den 

största skillnaden gällande dig som person, då och nu? 

Tycker du att din psykiska ohälsa har förändrat dig som person? På vilket sätt? 

 

Hur ser du på dig och din diagnos/sjukdom? 

Har ditt sätt att se på dig själv förändrats sen du fick din diagnos? 

Hur då? 

Upplever du att människor i din omgivning (anhöriga, vänner, bekanta) ser och bemöter dig 

annorlunda idag dvs innan du fick diagnosen? 

Om ja, hur då? Kan du beskriva det närmare? 

 

Upplever du att diagnosen/sjukdomen har påverkat dig som person? 

 På vilket sätt då? 

 Har diagnosen gett dig några för- och nackdelar? Kan du ge exempel? 

 

Har du någon gång upplevt en skillnad på hur andra ser på dig och bemöter dig innan och efter 

din diagnos? 

 Skulle du kunna ge ett exempel? 

 

Vad är din uppfattning om hur människor i allmänhet ser på människor med psykisk ohälsa? 

 Hur kommer det sig tror du? 

 

Om du fick önska, hur skulle du vilja att allmänheten såg på psykisk ohälsa? 
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 Hur skulle det kunna uppnås tänker du?  

 

Har du någon gång känt dig utanför i sociala sammanhang på grund av din diagnos? 

 På vilket sätt då?  

Har du någon gång medvetet undvikit att delta i något socialt sammanhang på grund av din 

diagnos? 

Ge exempel? 

 

SOCIALA RELATIONER (För att koppla att det sociala är en viktig del) 

 

Hur ser ditt kontaktnät och umgängeskrets ut idag? 

Är du nöjd med ditt kontaktnät? 

Vad skulle du vilja förändra eller lägga till? 

Varför då? 

 

Upplever du att din umgänges- bekantskapskrets/kontaktnät har påverkats av vetskapen om att 

du har en diagnos?  

Om ja, hur har du märkt det? 

Hur upplevde du att det var för dig?Hur upplever du att vissa människor inte hör av sig/ hör av 

sig mer? 

 Om det inte har påverkats, hur tror du att det kommer sig? 

 Har det hjälpt dig? 

 

Om du tänker på ditt kontaktnät, vad tänker du har varit viktigt för dig sen du fick din diagnos? 

 

Utifrån symptom och situation, känner du att du behöver stöd och hjälp från ditt kontaktnät? 

(Viktigt med stöttning i vardagen, att ha någon att prata med?) 

 Om ja, skulle du kunna ge exempel på vad för stöd du har varit i behov av 

 

Hur reagerade din familj när du fick *intervjupersonens diagnos*? 

 Hur har de stöttat dig, och vad upplever du som positivt i denna stöttning?  

 

Har du pratat med andra människor att du har diagnos x? I såna fall vilka? 

Hur upplever du att du har blivit bemött av människor när du har pratat *IPs diagnos*? 

 

Finns det någon/några speciella personer som betytt extra mycket för dig? 

 Vad är det som har varit speciellt med dessa personer? 

 

Har du någon gång känt dig orättvist behandlad av någon på grund av din diagnos/sjukdom? 

 Hur kändes det när det hände dig? 

 

ÅTERHÄMTNING (Vad är det som har hjälpt/inte hjälpt dem) 

Vad är återhämtning för dig? (Att kunna leva ett liv med diagnosen, inget hinder längre) 

 

Vad är målet med återhämtning för dig? 

Hur tänker du att du ska uppnå det målet? 

 

Hur ser du på din återhämtningsprocess som varit, nu i dagsläget? 

Har du någon gång känt att du har haft motgångar i din återhämtningsprocess? 
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Hur har du hanterat dessa?   

 

I dagsläget, vad anser du har varit det viktigaste i din återhämtningsprocess? 

 Vad har varit jobbigast? 

 Vad önskar du att du hade fått mer stöd/hjälp med? 

 

Upplever du att ditt sätt att hantera din diagnos/sjukdom har utvecklats med tiden? 

På vilket sätt? Ge exempel! 

  

Gällande de insatser du fick, vilka insatser upplever du har hjälp dig mest? 

 Varför då? 

 

Gällande de insatser du fick, vilka insatser upplever du har hjälp dig minst? 

 Varför då? 

 

Vilken roll anser du att du själv har haft i din återhämtningsprocess?  

Anser du att du har en central roll i din egen tillfriskningsprocess eller upplever du att 

vårdpersonal har "bestämt över ditt huvud"? 

Vad anser du har varit mest positivt med det? 

Har det funnits något negativt med det också? 

 

Om du fick ändra något i insatserna från det att det att du fick din diagnos fram tills nu, vad 

skulle det vara? 

Finns det till exempel något i mötet med professionella som du hade velat ändra, eller inte gjort, 

önskar att du att du hade tagit kontakt tidigare eller med något annat ställe? 

 

(Om de svarar att de inte ville bli diagnostiserade från första början) Hur kommer det sig? 

Vad tror du att det hade gjort för skillnad idag? 

 

SOCIALA SITUATION (mer praktiska frågor) 

Har din psykiska ohälsa påverkat ditt arbetsliv på något sätt? 

 Hur?  

 hur Har detta påverkat dig känslomässigt? 

 

Har du några övriga sysselsättningar? Till exempel hobbysar, daglig verksamhet? Ideella 

organisationer? 

 Hur kommer det sig att du började med detta? 

 Vad är det positiva med detta? Berätta vad det är du uppskattar. 

 Har det varit viktigt för dig att ha en sysselsättning? Hur kommer det sig? 

 

Hur ser din boendesituation ut? 

 Har du upplevt svårigheter angående detta på grund av din psykiska ohälsa?  

 

 
 


